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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att granska hur den bild som förmedlas av individer med en 

annan etnisk bakgrund än svensk är konstruerad i bilderböcker. Detta sker genom en 

kvalitativ text- och innehållsanalys av fem bilderböcker utgivna mellan år 1995 - 2012. 

Böckerna som analyseras är Noah och bästa grejen, En hög med snö, Den andra mamman, 

Alfons och soldatpappan samt Afrika bakom staketet. För att uppnå syftet har tre 

frågeställningar formulerats: hur sker personskildringen av individer med en annan etnicitet 

än svensk? Hur används miljön i skildringen av individer med en annan etnicitet än svensk? 

Hur samverkar text och bild i skildringen av personer med en annan etnicitet än svensk?  

Resultatet som framkommit visar att författare väljer att närma sig etnicitet på olika sätt. En 

del framhäver explicit individers etniska ursprung, och andra väljer att inte kommentera en 

persons etniska bakgrund. I alla böcker, förutom i en, skildras individerna med ett annat 

etniskt ursprung med mörk hy och mörkt hår. I alla böcker skildras västerländska 

klädesplagg. Endast en sekvens i en bok skildrar icke västerländska kläder. Färgerna på 

klädesplaggen har uppmärksammats som en skillnad mellan individer med en svensk 

etnicitet och individer med en annan etnicitet än svensk. Personbeskrivningen sker i fyra av 

fem böcker endast genom bild. I två av böckerna har det uppmärksammats hur miljön bidrar 

till personbeskrivningen av individer med en annan etnisk bakgrund än svensk. Vid 

granskning av miljön har flera olika föremål framträtt som talar om för läsaren att en person 

har en annan etnisk bakgrund än svensk.  
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1. Inledning 
Granskning av litteratur genomförs varje år av Svenska barnboksinstitutet i en så kallad 

bokprovning. Där granskas barn- och ungdomslitteratur i syfte att uppmärksamma nya 

trender och förändringar. Analyser och resultat publiceras vidare i ett dokument, som finns 

fritt tillgängligt för allmänheten på http://www.sbi.kb.se/sv/Utgivning-och-

statistik/Bokprovning/Dokumentation. Dokumentet ger läsaren en inblick i hur litteraturen, 

som riktar sig mot barn och ungdomar, har utformats och vilka trender som genomsyrat de 

litterära verk som publicerats under året.  

Ur den bokprovning som genomfördes år 2012 framkommer det faktum att barnlitteraturen 

för närvarande genomgår en förändringsprocess. En stor del av den litteratur som utgavs 

2012 präglades av författarnas strävan efter att tänja etablerade gränser. Detta 

åskådliggjordes genom att författarna försökte överskrida de invanda genrer och målgrupper 

som präglar litteraturen. När det gäller gränser inom temat etnicitet och mångfald, vilket är 

huvudtemat för denna studie, framkommer att ett mångkulturellt samhälle till viss del kan 

ses som norm inom litteraturen. Dock är de svenska originalverken, som skildrar det svenska 

samhället ur ett svenskt perspektiv fortfarande flera till antalet än den översatta 

litteraturen. Således blir det svenska perspektivet, vilket också innefattar en svensk etnicitet, 

normen i litteraturen. Det mångkulturella svenska samhället blir beskrivet ur en väldigt snäv 

synvinkel eftersom det är den västerländska miljön som dominerar.  

Av de erfarenheter jag tillägnat mig under den VFU jag hittills genomfört inom ramen för 

grundlärarprogrammet, i såväl förskoleklass som skolklass, har jag noterat den roll 

barnlitteraturen tilldelas i undervisningen. I flera ämnen integreras skönlitteratur på olika 

sätt och eleverna uppmanas även att läsa skönlitterära verk såväl i skolan som på fritiden. 

Sålunda har mitt intresse för hur etnicitet skildras i barnböcker väckts. Inom ramen för 

studien kommer en avgränsning göras till endast analys av bilderböcker. Detta grundar sig på 

uppfattningen att denna litterära form är en av de första som barn möter och således blir 

betydelsefull för hur deras uppfattning av världen och de individer som lever i den utformas 

(Kåreland, 2001a, s. 53). 
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1. 1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att göra en text- och innehållsanalys av fem utvalda bilderböcker. 

Analysen åsyftar att granska hur den bild som förmedlas av individer med en annan etnisk 

bakgrund är konstruerad i bilderböcker.  

Studiens frågeställningar är följande: 

 Hur sker personskildringen av individer med en annan etnicitet än svensk? 

 Hur används miljön i skildringen av individer med en annan etnicitet än svensk? 

 Hur samverkar text och bild i skildringen av personer med en annan etnicitet än 

svensk? 

Vidare bör även sägas att utifrån de tre frågeställningarna har en analysmodell upprättats, 

som kommer presenteras i metodkapitlet.  
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2. Bakgrund 
Sverige är idag ett samhälle där många olika etniciteter finns representerade. Detta eftersom 

uppskattningsvis en och en halv miljon av landets totala invånarantal ursprungligen har sina 

rötter i ett land utanför Sveriges gränser (Kåreland, 2001a, s. 16, 2009, s. 125). Således 

innebär detta att i många skolklasser runt om i landet studerar elever, som har ett annat 

etniskt ursprung än svenskt.  

Vidare kan sägas att år 2011 fick den svenska grundskolan en ny läroplan "läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011" (Skolverket, 2011) där detta 

mångkulturella samhälle ges plats. I de övergripande mål och riktlinjer som ska prägla 

skolans verksamhet kan vi läsa följande: "alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka 

diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper" (Skolverket, 2011, s. 

12). I dokumentet framkommer även att diskriminering och kränkande behandling som 

grundar sig på exempelvis etnisk tillhörighet är någonting som skolan aktivt ska motarbeta 

(Skolverket, 2001, s. 7).  

Som tidigare nämnts är litteratur en stor del av skolans verksamhet. Eftersom denna 

verksamhet präglas av tydliga riktlinjer som uppmanar till aktivt arbete mot diskriminering 

och kränkande behandling blir det av intresse att studera böcker barn möter. Här är det 

särskilt intressant att studera hur individer med en annan etnisk bakgrund än svensk skildras 

i litteraturen. Kan litteraturen förmedla en bild som ger upphov till diskriminerande tankar 

hos barn? Påpekas bör att lärare i skolan kan göra ett fritt val av litteratur som ämnas 

användas i undervisningen. Med detta som bakgrund bör det poängteras att varje enskild 

lärare bör göra en kritisk granskning av litteraturen innan den används i undervisningen 

(Ulfgard, 2012, s. 219). Lärarens granskning av litteraturen innefattar att studera berättelsen 

och de tillhörande bilder och titta på budskapet, den så kallade didaktiska funktionen och 

intentionen, som förmedlas (Ulfgard, 2012, s. 219).  

2.1 Begreppsdefinitioner 

Inledningsvis sker en redogörelse för det omfattande begreppet barnlitteratur. Därefter 

kommer även begreppen bilderbok och etnicitet definieras eftersom studien åsyftar att 

granska skildringen individer med en annan etnisk bakgrund än svensk i bilderböcker.  
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2.1.1 Barnlitteratur 
Begreppet barnlitteratur är mångfacetterat. Hellsing (1999, s. 18) menar att begreppet 

omfattas av allting som barn möter genom läsning. Hit hör exempelvis tidningar, pjäser, TV 

och radio (Hellsing, 1999, s. 18). Således är det viktigt att göra en definition av ordet som 

markerar hur användningen utformas. Inom den här specifika studien kommer barnlitteratur 

ses som "texter som skrivits, bearbetats eller utgivits för barn" (Andersson & Druker, 2008, s. 

7). Vidare kan även sägas att det material som utgör studiens empiriska material riktar sig 

direkt till barn.  

På samma sätt som ordet barnlitteratur kan ha olika betydelser kan också en och samma bok 

ge olika förståelse beroende på vem som är läsaren. Detta eftersom författaren till en 

barnbok aldrig kan förutse hur en läsare kommer uppfatta berättelsen och dess budskap 

(Boglind & Nordenstam, 2010, s. 15). Samtidigt är det i barnböcker den vuxnas bild av 

exempelvis synen på omvärlden som speglas i barnlitteratur eftersom författarna i regel är 

vuxna (Andersson & Druker, 2008, s. 7; Boglind & Nordenstam, 2010, s. 15). Detta innebär 

att den bild som konstrueras av etnicitet kan präglas av författarens egna syn vilket påverkar 

barnboken.  

Barnboken har ofta ett mål med sin berättelse. Lennart Hellsing (1999) menar att en barnbok 

har fyra huvuduppgifter: 

1. att lära barnet behärska språket 
2. att orientera barnet i tiden och rummet 
3. att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om den enskildes 

förhållande till sin omgivning - berätta om relationen mellan oss människor 
4. att påverka barnet mera direkt, att suggerera fram - eller kanske snarare aktivera - själva 

livskänslan. (Hellsing, 1999, s. 26) 

Oavsett vilken av dessa punkter en författare väljer menar Hellsing (1999, s. 27) att 

författaren medvetet eller omedvetet vill påverka ett barn i syfte att en förändring ska ske. 

Vidare kan sägas att Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt (1993, s. 30) även menar att 

barnböcker kan ha pedagogiska mål. Exempelvis kan målsättningen vara att barnet ska ges 

möjlighet att lära känna och utforska världen samt det samhälle med tillhörande individer 

som han eller hon lever i (Pramling, m.fl., 1993, s. 30). Genom detta får barnet kunskap om 

den verklighet han eller hon lever i, hur den fungerar, inte fungerar eller skulle kunna 

fungera. Således faller barnbokens pedagogiska mål under Hellsings (1999, s. 27) tredje 

huvuduppgift, som redogjorts för ovan.  
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Barnlitteraturen fungerar även som ett tillfälle för barn att möta olika verkligheter och få nya 

förebilder genom berättelsen (Kåreland, 2001a, s. 18). För att böcker ska tilltala barn lyfter 

Kåreland (2001a, s. 25) tre aspekter: karaktärerna i berättelsen ska vara möjliga för barnet 

att på något sätt identifiera sig med, innehålla bilder och inte vara lång. När det gäller böcker 

som riktar sig till yngre barn menar Hellsing (1999, s. 31-32) att berättelsen bör handla om 

den tid vi lever i just nu och även gestalta en välbekant miljö som barnen kan relatera till. 

Här bör nämnas att dessa åsikter präglar synen på barnlitteratur i denna studie, vilket 

kommer till uttryck vid val av empiriskt material. De böcker som grundar denna studie är 

utvalda eftersom de följer Hellsings (1999, s. 31-32) och Kårelands (2001a, s. 25) tankar kring 

barnbokens utformning.   

2.1.2 Bilderbok 
Begreppet bilderbok kommer ursprungligen från Tyskland och myntades för flera hundra år 

sedan (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 113). I Sverige publicerades den första bilderboken år 

1882 med namnet Barnkammarens bok skriven och illustrerad av Jenny Nyström (Boglind & 

Nordenstam, 2010, s. 115; Kåreland, 2001a, s. 45). Sedan dess har såväl bilderbokens 

innehåll som form förändrats och utvecklats.  

Bilderboken som genre breder ut sig över ett stort område. Att på något sätt kategorisera 

och definiera alla dessa verk kan vara problematiskt då området är tämligen komplext och 

omfattas av verk som utformats på olika sätt. Nikolajeva (2000, s. 16) redogör för Torben 

Gregersens kategorisering av bilderböcker från år 1974: 

a) pekbok som inte har någon berättelse 

b) bildberättelse, helt utan ord eller med ytterst få ord 

c) bilderbok, där ord och bild är lika viktiga 

d) illustrerad småbarnsbok, där texten även kan fungera utan bilder (Nikolajeva, 2000, s. 16) 

Men denna indelning är inte optimal eftersom ingen vidare beskrivning görs gällande 

skillnaden mellan en bilderbok och en illustrerad bok (Nikolajeva, 2000, s. 16). Som ett annat 

sätt att beskriva vad en bilderbok är presenterar Nikolajeva (2000, s. 16) även en definition 

myntad av Kristin Hallberg, som menar att i en bilderbok kan vi på varje uppslag finna minst 

en bild. Men denna definition är inte heller hållbar: "[d]et är inte bildtätheten, utan 

förhållandet mellan bild och text som bör vara avgörande." (Nikolajeva, 2000, s. 16).  
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Genom dessa exempel återspeglas problematiken med att klassificera bilderböcker. 

Nikolajeva (2000, s. 17) menar att det är det "breda spektrum av ord/bild-förhållanden" som 

skapar svårigheterna. Påpekas bör att de böcker som utgör det empiriska materialet för den 

här studien och således faller under genren bilderböcker, är utvalda genom den klassificering 

biblioteken gjort genom att placera böckerna vid avdelningen bilderböcker.  

När det gäller bilderboken som en litterär form kan sägas att den är unik. Detta eftersom 

kommunikationen sker både verbalt och visuellt genom såväl text som bild (Nikolajeva, 

2000, s. 11). I en bilderbok berättas historien genom text och bild och genom att utesluta 

den ena aspekten försvinner halva historien (Nikolajeva, 2000, s. 15). Samspelet som skapas i 

bilderboken mellan texten och bilden kallar Nikolajeva (2000, s. 15) för "ikonotext", vilket är 

ett begrepp som ursprungligen skapades av Kristin Hallberg. Således kan sägas att 

bilderboken förmedlar sitt budskap genom en samverkan mellan text och bild (Pramling, 

m.fl. 1993, s. 104).  Vid läsning av en bilderbok är det viktigt att tänka på att "[o]rden i en 

bilderbok är inte bara ord, utan de är influerade av bilderna och bilderna är inte bara bilder, 

utan de är influerade av orden." (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 111) Man kan alltså inte se 

texten utan bilderna och vice versa. Påpekas bör att i en bilderbok lämnar orden och 

bilderna såkallade "luckor" (Nikolajeva, 2000, s. 13) som läsaren ges möjlighet att fylla igen 

med sina egna erfarenheter och sin kunskap. Således är det i studien väsentligt att analysera 

både texten och bilden i det empiriska materialet och studera det budskap de tillsammans 

förmedlar.  

2.1.3 Etnicitet 
Begreppet etnicitet har sitt ursprung i grekiskans "ethnicos" (Peterson & Ålund, 2007, s. 15) 

eller "ethnos" (Lindholm Schulz, u.å). Dock menar Wikström (2009, s. 10) att begreppet 

etnicitet är relativt nytt inom såväl det svenska språket som inom forskning. Betydelsen av 

ordet etnicitet, i allmänt och vardagligt sammanhang brukar lyda som följande "alla former 

av särskiljning av människor med hänvisning till ursprung, nationalitet, religion, kultur samt 

hud- och hårfärg." (Wikström, 2009, s. 11) Såhär kommer även etnicitet ses i denna studie. 

Etnicitet handlar om att i någon form göra en anspelning på "kategorisering, tillhörighet och 

ursprung." (Wikström, 2009, s. 12). Påpekas bör att etnicitet uttrycks och blir av betydelse 

vid sociala möten och situationer vilket innebär att det är genom någon form av social 

kontakt som etnicitet uppstår (Hylland Eriksen, 1993, s. 9,28).  
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I sammanhanget bör även den aktuella diskussionen kring rasbegreppet belysas. Forskaren 

Tobias Hübinette menar att begreppet ras bör återinföras eftersom etnicitet endast 

fokuserar på varifrån någon kommer geografiskt. Vidare menar han att begreppet etnicitet 

således problematiserar det faktum att det i Sverige idag finns många människor som är 

födda och uppvuxna i landet men på grund av sin hudfärg blir annorlunda behandlade. 

Således skulle begreppet ras användas för att ge människan själv en chans att ange sin 

tillhörighet som exempelvis afrikan, svensk eller amerikan. (Letmark, 2013) 

Vidare kan sägas att definitionen av begreppet etnicitet kan variera beroende av det 

sammanhang fenomenet studeras i (Wikström, 2009, s. 14). Inom forskning närmar man sig 

etnicitet med tre olika infallsvinklar: genom att se "[e]tnicitet som egenskap, som något 

socialt inlärt eller som något som formas av andras schablonartade bilder" (Wikström, 2009, 

s. 10). Inom ramen för den här studien kommer etnicitet närmas enligt det tredje exemplet. 

Då studien åsyftar att analysera hur individer med en annan etnisk bakgrund än svensk 

gestaltas är det den bild som författaren och illustratören har utformat som grundar 

analysen. Här kan nämnas att "[b]etydelsen av etnicitet blir beroende av hur vi väljer att tala 

om detta - eller låter bli att tala om - detta." (Wikström, 2009, s. 13) Citatet belyser väl den 

roll författaren och illustratören spelar vid framställningen av individer med en annan etnisk 

bakgrund än svensk. Detta innebär att det är viktigt att förstå att den bild som förmedlas av 

en individ med en annan etnisk bakgrund är påverkad av författaren och/eller illustratören. 

Såväl Druker & Andersson (2008, s. 7) som Boglind & Nordenstam (2010, s. 15) belyser även 

det faktum att den vuxna författarens syn återspeglas i litteraturen. Således är det den 

individ som skapat och utformat berättelsen som ger uttryck för hur etniciteten ser ut i 

boken.  
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3. Tidigare forskning 
Följande kapitel kommer belysa utvalda delar av den forskning som tidigare bedrivits inom 

området. Påpekas bör att forskningen inom området är omfattande och således kommer 

fem arbeten presenteras här. Inledningsvis kommer Staffan Thorsons avhandling Barnbokens 

invandrare - en motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980 (1987) 

behandlas och därefter Angerd Eilards avhandling Modern, svensk och jämställd: om barn, 

familj och omvärlden i grundskolans läseböcker (2008). Sedan sker en redogörelse för Lena 

Kårelands artikel Mångkultur i svensk ungdomsbok. Några exempel från perioden 1970-2000 

(2001). Avslutningsvis kommer även två magisteruppsatser behandlas. Den första av dessa 

är skriven av Anna Fréden och Lina Sandström med titeln Vi och dem? En kvalitativ studie av 

hur etnicitet skildras i åtta samtida svenska bilderböcker (2007) och den andra är skriven av 

Malin Grabbe och Elisabeth Ingelf och innehar titeln Mångkulturalism i svensk barnlitteratur 

(2004). 

3.1 Invandraren som motiv 

Staffan Thorson har i sin avhandling Barnbokens invandrare - en motivstudie i svensk barn- 

och ungdomslitteratur 1945-1980 granskat hur invandring och invandrare gestaltats i barn- 

och ungdomslitteratur. Syftet med studien är att granska hur såväl invandring som 

invandrares situation gestaltas i svensk barn- och ungdomslitteratur (Thorson, 1987, s. 27). 

Såväl bilderböcker som barnböcker och ungdomsböcker utgör  materialet men påpekas bör 

att endast texten omfattas i analysen (Thorson, 1987, s. 44).  

Ur Thorsons studie framkommer att de böcker som skildrar invandrare tenderar betona det 

nationella och således nedtona det utländska (Thorson, 1987, s. 53). Samtidigt 

uppmärksammas även att Sverige ofta framstår centralt medan hemländerna är anonyma 

(Thorson, 1987, s. 99).  

Vidare kan sägas att ur materialet framkommer en tydlig åtskillnad vad gäller gestaltningen 

av utseendet där nordbon gestaltas ljus medan invandraren från sydligare breddgrader 

gestaltas mörk (Thorson, 1987, s. 81).  Beskrivningen av invandrare präglas även av känslor, 

vilket kan exemplifieras genom att invandraren från Sydeuropa beskrivs känslosam, sorglös 

och temperamentsfull på ett sätt som nordbon inte beskrivs  (Thorson, 1987, s. 87-88). 
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Skillnader mellan barn kunde även påvisas där invandrarbarnen ofta beskrevs som 

skrattande och de nordiska barnen mera allvarliga (Thorson, 1987, s. 91).   

Ett vanligt återkommande tema i materialet är språkkonflikter som ofta handlar om 

konflikter i förhållande till det svenska språket (Thorson, 1987, s. 122,129) Påpekas bör att 

endast en bok i det empiriska materialet jämställde minoritetsspråket med 

majoritetsspråket (Thorson, 1987, s. 127). Analysen påvisar även att kvinnor i högre grad än 

män har problem relaterade till språket samt att invandrarkvinnor är de som främst anknyts 

med analfabetism (Thorson, 1987, s. 130). Vidare kan även sägas att språkproblem hos 

barnen beskrivs som "invandrarbarnens problem" (Thorson, 1987, s. 131) samtidigt som 

arbetet med att lära sig det nya språket endast gestaltas i ett fåtal böcker (Thorson, 1987, s. 

133). 

3.2 Vi och dem 

Angerd Eilards avhandling Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i 

grundskolans läseböcker 1962-2007 från 2008 belyser flera aspekter där etnicitet är en.  I 

avhandlingen analyseras läseböcker, som riktar sig till grundskolans tidigare år i syfte att 

"synliggöra och utforska representationer av genus, etnicitet och generation i läseböcker" 

(Eilard, 2008, s. 23). Således blir avhandlingens didaktiska inriktning av betydelse i studien. 

Påpekas bör att till skillnad från Thorsons (1987) avhandling analyseras här både text och 

bild.  

Under åren 1962-1969 kan sägas att läseböckerna inte i huvudberättelsen gestaltar någon 

individ med en annan etnicitet än svensk (Eilard, 2008, s. 149). Endast i "inflikade 

berättelser" (Eilard, 2008, s. 149) påträffas andra etniciteter. Reproduktionen av individer 

med annan etnicitet sker genom beskrivningar präglade av kontraster av den västerländska 

"vi" och "de andra" (Eilard, 2008, s. 150).  

Inkluderingen av andra befolkningsgrupper än den svenska visade under tidsperioden 1969-

1980 på mångfald så som den existerar i verkligheten (Eilard, 2008, s. 161). Nytt för den här 

tiden är även att ett barn med utländsk härkomst för första gången skildras i den svenska 

miljön, tidigare har mötet med andra etniciteter skett genom skildringar utanför det egna 

landets gränser (Eilard, 2008, s. 176,179).  
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De läseböcker som utgör det empiriska materialet från perioden 1980-1989 präglas av ett 

"solidariskt fostrande budskap" (Eilard, 2008, s. 284) där alla olika grupper ska såväl 

representeras som inkluderas. Dock nedtonas det som är olikt (Eilard, 2008, s. 275,280). 

Vidare kan sägas att i vissa fall inkluderas barn, som kan tyckas ha utländsk bakgrund, diskret 

utan någon vidare bakgrundsbeskrivning (Eilard, 2008, s. 284).  

När vi kommer fram till tidsperioden 1989-1994 kan ur läseböckerna ett perspektiv urskiljas 

där fokus ligger på den mångfald som finns i den svenska skolan (Eilard, 2008, s. 307). 

Mångfalden ur ett etniskt perspektiv synliggörs genom att barn som är illustrerade mörkare 

än de andra kontinuerligt deltar i bilden och således sker inkluderingen diskret och naturligt 

(Eilard, 2008, s. 327).  

I de läseböckerna som användes under åren 1994-2005 skildras i alla berättelser mångfald ur 

ett etniskt perspektiv på något sätt (Eilard, 2008, s. 394). Författarna inkluderar utländska 

namn i texten och barn med ett utländskt utseende i bilderna (Eilard, 2008, s. 411). 

Mångfalden illustreras såväl diskret som uppenbart (Eilard, 2008, s. 411). Berättelser som 

utgår från en etnisk mångfald uppmärksammar de variabler som skiljer olika kulturer från 

varandra där den svenska kulturen ändå framstår som det "mer eftersträvansvärda 

alternativet." (Eilard, 2008, s. 356) Ett vi- och demperspektiv framträder således fortfarande 

tydligt (Eilard, 2008, s. 365). Här belyses även ett nytt tema i berättelserna: svårigheter med 

att som ung acceptera sin etnicitet i det svenska samhället (Eilard, 2008, s. 355).  

3.3 Att sträva efter det svenska 

I Svensklärarföreningens årsskrift från 2001: Att se med nya ögon återfinns en artikel vid 

namn Mångkultur i svensk ungdomsbok. Några exempel från perioden 1970-2000 av Lena 

Kåreland. I artikeln belyser författaren det faktum att Sveriges utveckling till ett 

mångkulturellt samhälle har lett till exempelvis kulturförändringar och nya sedvanor som 

återspeglas i litteraturen (Kåreland, 2001b, s. 7,9). Syftet med artikeln är att studera och 

redogöra för hur andra kulturer och dess representanter beskrivs samt även de attityder 

som förmedlas via litteraturen (Kåreland, 2001b, s. 8). I sammanhanget bör nämnas att i 

själva studien fokuserar författaren på hur mötet ser ut mellan främlingen och Sverige 

(Kåreland, 2001b, s. 8).  
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Ur artikeln framkommer det att under 1970- och 1980-talet  blev barnböcker som 

aktualiserade svårigheter med att tillhöra en minoritetsgrupp vanliga (Kåreland, 2001b, s. 

11). Påpekas bör att en majoritet av de utgivna böckerna under dessa tidigare nämnda årtal 

fokuserade på de problem som uppstod i mötet mellan två olika kulturer (Kåreland, 2001b, 

s. 11). Vi kan se att "[e]xemplen på bristande förståelse och misstroenden från båda sidorna 

är många" (Kåreland, 2001b, s. 11). Analysen synliggör även en tendens av "spel med 

kontraster, där det svenska polariseras mot det främmande." (Kåreland, 2001b, s. 14) 

Polariseringen synliggörs genom att hemlandet sammankopplas med negativa aspekter som 

exempelvis förtryck medan Sverige framskrivs positivt (Kåreland, 2001b, s. 14-15). I det 

empiriska materialet kunde även exempel återfinnas där individen med en annan etnisk 

bakgrund än svensk tar avstånd från sin härkomst och således strävar efter en svensk 

etnicitet (Kåreland, 2001b, s. 15). Genom miljön i några av böckerna framställs det utländska 

oproblematiskt i samhället (Kåreland, 2001b, s. 17). 

3.4 Personskildring och etnicitet 

Hur etnicitet kan komma till uttryck i bilderböcker undersöker Anna Fréden och Lina 

Sandström i sin magisteruppsats Vi och dem? En kvalitativ studie av hur etnicitet skildras i 

åtta samtida svenska bilderböcker från år 2007. Syftet med studien är att "ur ett svenskt 

perspektiv undersöka ett urval av samtida svenska bilderböckers framställning av etnicitet 

för att se vilka mönster och budskap de förmedlar." (Fréden & Sandström, 2007, s. 5) Såväl 

text som bild grundar analysen.  

Ur analysen framkommer att "etniskt främmande" (Fréden & Sandström, 2007) kvinnor ofta 

skildras i färgglada klänningar, medan männen bär plagg i neutrala färger samt att de ofta 

gestaltas med mycket kroppsbehåring (Fréden & Sandström, 2007, s. 44). Huvudbonader är 

även vanligt förekommande (Fréden & Sandström, 2007, s. 44). Påpekas bör att i de fall 

någon beskrivning av personers utseende görs i texten sker det endast om de etniskt 

främmande där gestaltningen sker i form av mörkt hår, mörka ögon samt i vissa fall mörk hy 

(Fréden & Sandström, 2007, s. 42).  

Vidare kan sägas att när bostäder i hemlandet beskrivs görs detta genom att påvisa dessa 

som enkla, fattiga och utan bekvämligheter som exempelvis rinnande vatten (Fréden & 
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Sandström, 2007, s. 50-51). En skildring av bostäder i Sverige förekom endast i två av de 

analyserade böckerna (Fréden & Sandström, 2007, s. 51).  

I det empiriska materialet skildras de etniskt främmande som aktiva personer sysselsatta 

med exempelvis hushållsarbete (Fréden & Sandström, 2007, s. 54). Forskarna 

uppmärksammar även de känslor som existerar kring hemlandet, det nya landet och känslor 

inför nya kulturer (Fréden & Sandström, 2007, s. 56). Påpekas bör att resultatet påvisar hur 

böckerna ofta fokuserar på olikheterna mellan hemlandet och Sverige, samtidigt som 

personerna framskrivs trivas i det nya landet (Fréden & Sandström, 2007, s. 56). Bemötandet 

av personer med främmande etnicitet sker oftast väl, i enstaka fall skildras rasism (Fréden & 

Sandström, 2007, s. 59). En gemensam faktor som framträder är det stora geografiska 

avståndet mellan Sverige och det främmande landet (Fréden & Sandström, 2007, s. 58-59). 

3.5 En negativ bild av mångkulturalism 

I en magisteruppsats från år 2004 vid namn Mångkulturalism i svensk barnlitteratur författad 

av Malin Grabbe och Elisabeth Ingelf, studeras hur och på vilket sätt det mångkulturella 

samhället skildras i barnlitteratur (Grabbe & Ingelf, 2004, s. 2). Syftet med studien är studera 

hur stor del av de skönlitterära barnböckerna som publicerades 2002 skildrar ett 

mångkulturellt samhälle samt gestalta en bild av hur denna skildring kan ske (Grabbe & 

Ingelf, 2004, s. 20). Således anammar forskarna både en kvantitativ och en kvalitativ ansats i 

sin studie.  

Materialet i studien har en vidare bredd än det som analyseras i min studie och omfattar 

bilderböcker, barnböcker samt även ungdomsböcker utvalda ur "kulturrådets katalog 

Barnböcker, Ungdomsböcker 2002" (Grabbe & Ingelf, 2004, s. 20). Påpekas bör att till 

skillnad från Frédens och Sandströms studie (2007) inkluderas böcker översatta till svenska i 

denna studie (Grabbe & Ingelf, 2004, s. 24).  

Ur analysen framkommer att år 2002 utgavs totalt 557 skönlitterära böcker för barn där 246 

platsade i studien och av dessa kunde 60 verk urskiljas där ett mångkulturellt samhälle 

skildras (Grabbe & Ingelf, 2004, s. 36). Av dessa 60 verk kan nämnas att 2 var bilderböcker, 

11 barnböcker och 47 ungdomsböcker (Grabbe & Ingelf, 2004, s. 36). Vidare framkom att år 
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2002 gav 37 förlag ut skönlitterära barnböcker varav 26 förlag återfinns i studien. Av dessa 

26 ingår 6 förlag utan någon mångkulturell utgivning (Grabbe & Ingelf, 2004, s 36).  

I materialet finner författarna olika sätt att skildra det mångkulturella samhället. Exempel 

som påvisats är gestaltning av ett vardagssamhälle samt böcker där resor leder till möten 

med en annan kultur (Grabbe & Ingelf, 2004, s. 41). Påpekas bör att författarna inte funnit 

någon bok som framställer positiva aspekter av mångkulturen (Grabbe & Ingelf, 2004, s. 41). 

Trots detta menar forskarna att mångkulturella barnböcker bidrar med såväl en förståelse 

för andra kulturer som ett stöd för barnet i hans eller hennes identitetssökande (Grabbe & 

Ingelf, 2004, s. 42). Det faktum att inte någon bok framställer mångkulturens positiva 

aspekter tror forskarna beror dels på att berättelsen då skulle bli för pedagogisk och inte 

tilltala barn och för att ingen författare ännu har skrivit en sådan bok (Grabbe & Ingelf, 2004, 

s. 45). Eftersom studien granskar böcker från år 2002 finns möjligheten att det idag finns 

böcker som belyser positiva aspekter med mångkulturen i samhället.  

3.6 Avslutande kommentar 

Den tidigare forskning som här presenterats täcker tillsammans ett brett område. Thorsons 

(1987) avhandling är omfattande och täcker in hela fältet barnlitteratur. Avhandlingen bidrar 

även med fakta kring hur individer med en annan etnicitet än svensk har gestaltats. Eftersom 

avhandlingen skrevs för ungefär 30 år sedan öppnas här möjligheten till en historisk 

tillbakablick. Här blir det av intresse att jämföra resultaten och se om det har skett någon 

förändring. Vidare bidrar Eilards (2008) avhandling med en didaktisk infallsvinkel till studien. 

Såväl Kåreland (2001b) som Grabbe & Ingelf (2004) bidrar med förståelse hur individer och 

samhället skildras i barnlitteraturen. Fréden och Sandström (2007) i sin tur bidrar med 

forskning om hur individer med annat etniskt ursprung skildras i yttre attribut som 

exempelvis kläder, ansiktsdrag och frisyrer. Påpekas bör även att i den tidigare forskningen 

synliggörs en viss begreppsproblematik inom området etnicitet. Detta eftersom flera olika 

begrepp används för att belysa samma fenomen. Exempelvis invandring, etnicitet och 

mångkulturalism är begrepp som används i den tidigare forskningen.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Följande kapitel kommer behandla de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

denna studie. Påpekas bör att en stor del av forskningsunderlaget studerar fältet 

barnlitteratur i stort vilket gör att här kommer bilderböcker ses som en del av detta vidgade 

fält.  

4. 1 Barnlitteraturen och samhället i förändring 

Utgångspunkten för denna studie är att barnlitteratur, i det här fallet bilderböcker, ses som 

en del av samhället i stort där de värderingar som präglar samhället återspeglas i 

litteraturen. Kåreland (2009, s. 11) menar att barnlitteraturens utveckling är beroende av 

hur det samhälle litteraturen ingår i utvecklas. Således kan vi se att "[d]agens barnbok är i 

mycket en spegel av de sociala förändringar som skett i samhället." (Kåreland, 2001a, s. 36) 

Barnboken har under 1900-talet genomgått en utveckling från att i berättelserna skildra en 

idealistisk värld till att på senare år blivit allt mera realistisk och samhällskritisk, vilket kan ses 

som en följd av ett förändrat samhälle (Kåreland, 2001a, s. 100, 2009, s. 37). Som tidigare 

nämnts är det vuxna som författar barnböcker vilket innebär att innehållet i böckerna styrs 

av vuxna och deras syn på samhället kan påverka innehållet i boken (Boglind & Nordenstam, 

2010, s. 15).  

Vidare kan sägas att kulturen i ett samhälle ständigt är i förändring. Kulturen är ett komplext 

område och omfattar såväl exempelvis estetiska uttrycksformer som värderingar och regler i 

det enskilda samhället, men kan också ses som någonting globalt, nationellt och etniskt 

(Wikström, 2009, s. 29). Kulturförändringar är något som präglar samhället kontinuerligt där 

nya inslag införs till tidigare sedvanor. Kåreland (2009, s. 133) menar att dessa 

kulturförändringar givetvis återspeglas i litteraturen. Nya matvanor och förändrade 

fritidsaktiviteter är bara några exempel på kulturförändringar som syns i barnlitteraturen. I 

dagens mångkulturella Sverige kan det dock vara svårt att urskilja något som kan ses som en 

enhetlig svensk kultur eftersom kulturen i vårt land till stor del består av många olika inslag 

(Kåreland, 2009, s. 134). 

En förmedling av samhällets kulturförändringar genom barnlitteraturen är inte alltid 

oproblematisk. Ulfgard (2012, s. 221) menar exempelvis att det är svårt att förmedla en 



19 
 

objektiv bild av en familj som invandrat till Sverige eftersom texten och bilden oavsiktligt kan 

spegla en bild som präglas av fördomar. Trots detta bör påpekas att i dagens Sverige finns en 

framåtanda att genom barnlitteraturen förmedla, inte bara det traditionellt svenska, utan 

även andra kulturer och synsätt (Kåreland, 2009, s. 11). I litteraturen har barn och ungdomar 

med utländsk bakgrund blivit ett allt vanligare inslag (Kåreland, 2009, s. 241). Bilderböcker 

kan även illustrera individer med olika hudfärger utan att olikheterna framhävs explicit i 

texten (Kåreland, 2009, s. 141). I dagens svenska bilderböcker är det även vanligt att gestalta 

nutida barn i berättelser om deras livssituation (Kåreland, 2001a, s. 50). Berättelserna 

innehåller teman som exempelvis ensamstående föräldrar eller regnbågsfamiljer (Kåreland, 

2009, s. 43). 

 Således kan vi se hur såväl kulturförändringar som sociala förändringar fungerar som teman 

i barnböcker, vilket tyder på att den rådande situationen i samhället tydligt belyses i 

litteraturen (Kåreland, 2009, s. 43). Påpekas bör dock att redan år 1907 kan ett litterärt 

exempel påträffas som aktualiserar hur samhället ser ut: Laura Fitinghoffs bok Barnen ifrån 

Frostmofjället (Kåreland, 2009, s. 51).  

4.2 Litteraturens roll 

I det tidigare kapitlet fördes en diskussion kring hur samhället påverkar barnlitteraturen. I 

sammanhanget bör påpekas att barnlitteraturen är en del av kulturen i samhället, vilket 

innebär att den förändras i samförstånd med samhällets utveckling (Ewald, 2007, s. 33). 

Således är det viktigt att belysa vad barnlitteraturen har för roll, vilket flera författare 

diskuterar både ur ett historiskt perspektiv men också ur ett nutidsperspektiv.  

Nikolajeva (2004, s. 20) menar att barnboken har använts i syfte att undervisa och socialisera 

barnen i betydligt högre omfattning än vad den allmänna litteraturen har. Samma synsätt 

återkommer även hos Kåreland (2009, s. 145) när hon skriver att "[b]arnlitteraturen har haft 

- och har - en viktig roll vad gäller barnets kulturella socialisation." Således kan vi se hur två 

författare belyser samman fenomen, nämligen att barnlitteraturen lär barnet hur samhället 

fungerar där även värderingar omfattas. Barnlitteratur kan antingen explicit eller implicit 

vidarebefordra ett ideologiskt budskap (Nikolajeva, 2004, s. 20). Samma fenomen belyser 

även Kåreland (2009, s. 128) men utvecklar resonemanget och menar att man ur ett 

ideologiskt perspektiv kan förhålla sig på olika sätt till mångkultur i litteraturen. Med en 
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konservativ syn framhävs ofta den västerländska suveräniteten i berättelserna medan en 

mera liberalistisk syn betonar människors likheter istället för olikheter (Kåreland, 2009, s. 

128). Således kan vi se hur den socialisation, som litteraturen förmedlar varierar beroende 

på vilket budskap författaren valt som det viktigaste.  Det primära för denna studie, att 

granska hur individer med en annan etnisk bakgrund än svensk skildras, sammanfaller med 

den socialisation en bok förmedlar. I varje berättelse skapas en mening och en betydelse 

som läsaren tillgodogör sig. Denna betydelse skapas genom bokens person- och 

miljöskildringar, som en läsare tar till sig utan att ha kunskap om författarens ursprungliga 

intention. Hur en författare skildrar en individ med en annan etnisk bakgrund än svensk 

påverkas av det budskap, den socialisation, som han eller hon vill förmedla.  

Vidare kan sägas att genom litteraturen förmedlas kunskap med olika syften. Litteraturen 

kan förmedla ett kulturarv som ger läsaren inblick i okända kulturer vilket kan leda till att 

främmande kulturer betraktas mera nyanserat, och även öppna upp för en jämförelse 

mellan sin egen kultur och andra runt om i världen (Kåreland, 2009, s. 129; Årheim, 2009, s. 

68). Således kan litteraturen förmedla betydelsefull kunskap om andra kulturer (Kåreland, 

2009, s. 129). Påpekas bör att litteraturen även kan förmedla en annan syn än den som nu 

nämnts. Årheim (2009, s. 74) menar att kulturarvet som förmedlas via litteraturen till största 

del handlar om att uppmärksamma aspekter i sin egen kulturella identitet och således 

undersöka och diskutera kulturella skillnader. Då kan läsaren omformulera sin syn genom att 

berättelsen förmedlar "motbilder till rasism, extremism, stereotypa könsroller och 

odemokratisk förhållanden" (Kåreland, 2009, s. 101). Men samtidigt kan också litteraturen 

förmedla en syn på etnisk mångfald som präglas av negativitet och exempelvis rasism 

(Årheim, 2009, s. 73). Litteraturen kan ha olika syften. Detta innebär att genom litteraturen 

förmedlas ett stöd som hjälper en individ att föreställa sig olika perspektiv när det gäller 

kulturell och etnisk mångfald. Dock är det viktigt att varje individ är kritisk till innehållet i en 

bok och ifrågasätter budskapet. Årheim (2009, s. 69) menar att det är viktigt att vara kritisk 

till sina föreställningar om såväl närmiljön som omvärlden.  

I sammanhanget kan nämnas att litteraturen även kan öppna upp för vad som finns mellan 

det okända och det välkända genom ett såkallat "tredje rum" (Kåreland, 2009, s. 136) där 

förståelse för olika kulturer skapas. Litteraturen uppfyller en roll för barn som lever i 
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monokulturella samhällen. Där kan den tillgodose den nyfikenhet dessa barn känner inför 

det som de ej själva ges möjlighet att uppleva (Kåreland, 2009, s. 145).  

Med denna diskussion som bakgrund bör två i sammanhanget relevanta begrepp belysas 

nämligen "didaktisk funktion" och "didaktisk intention" (Ulfgard, 2012, s. 219). Dessa 

begrepp har redan introducerats under rubriken bakgrund, men är i den här studien 

relevanta och återkommer således här. I begreppet didaktisk funktion inbegrips det lärande 

och den kunskap läsaren kan tillgodogöra sig genom texten vilket inte nödvändigtvis 

överensstämmer med den intention författaren har (Ulfgard, 2012, s. 219). Det finns alltså 

en möjlighet att lära sig någonting genom texten. Den didaktiska intentionen å sin sida 

innebär den kunskap författaren medvetet vill förmedla (Ulfgard, 2012, s. 219). Men som 

tidigare nämnts behöver inte dessa två begrepp korrelera utan författaren kan misslyckas 

med att förmedla sin intention och således uppmärksammar läsaren en annan kunskap. 

Vidare menar Ulfgard (2012, s. 219) att det därför är viktigt att analysera vad som förmedlas 

dels genom enbart texten men också genom texten och bilden tillsammans.  

Här bör nu uppmärksammas hur såväl Kåreland (2009), Årheim (2009) och Ulfgard (2012) 

alla visar att litteraturen har en effekt som påverkas av samhället men också påverkar 

samhället. Detta genom att sociokulturella aspekter påverkar författaren. Men författaren 

kan också påverka samhället genom den bild han eller hon skapar av exempelvis individer 

med en annan etnisk bakgrund än svensk. Dock är det viktigt att komma ihåg att även 

läsaren befinner sig i och samverkar med samhället. I sin tur innebär detta att en läsare kan 

omformulera den syn som skapats genom samhället via litteraturen. Genom det "tredje 

rum[met]" (Kåreland, 2009, s. 139) och de "luckor" (Nikolajeva, 2000, s. 13) en bok skapar 

blir läsaren också en medskapare av textens mening med sin egen kunskap och sina egna 

erfarenheter och skapar sin egen uppfattning. Således är litteraturen beroende av läsarens 

kontext och den situation som råder i det samhälle, som boken befinner sig i. Litteraturen 

och samhället är två fenomen som sammanlänkas med varandra. Dock är det viktigt att 

komma ihåg att läsaren bildar en tredje länk.  
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5. Metod 
Följande kapitel kommer innehålla en redogörelse för den metod och de avgränsningar som 

grundar studien. Vidare kommer även den analysmodell, som används vid undersökning av 

det empiriska materialet presenteras samt själva materialet.  

5.1 Kvalitativ text- och innehållsanalys 

Det empiriska materialet granskas och analyseras genom en kvalitativ text- och 

innehållsanalys. Bergström & Boréus (2005, s. 18) menar att en analys av en sådan sort 

handlar om att undersöka och identifiera vad som bygger upp materialet. Således handlar en 

textanalys om att undersöka och analysera textens olika delar (Bergström & Boréus, 2005, s. 

18). Vidare kan sägas att vid utförande av en textanalys är det väsentligt att forskaren 

innehar en grundläggande förståelse för hur texter kan betraktas:  

Det är att texter på olika sätt relaterar till människor och grupper av människor. Det finns människor 

som har skapat texterna. Det finns för det mesta människor som är deras mottagare. Texterna speglar 

både medvetna och omedvetna föreställningar som människor i texternas tillkomstmiljöer hyser. 

Texterna speglar, reproducerar eller ifrågasätter t.ex. makt. Men de är inte i sig makt. De kan 

användas för att komma åt relationer mellan individer eller grupper som ligger utanför texterna. 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 15) 

Innehållsanalys är en vanlig metod vid kvantitativa studier, som åsyftar att exempelvis 

uppmärksamma förekomsten av någon utvald aspekt i en text (Bergström & Boréus, 2005, s. 

44). Dock kan innehållsanalys även användas som metod vid studier som granskar själva 

innehållet i en text. Således blir då analysen kvalitativ (Bergström & Boréus, 2005, s. 44). 

Denna studie anammar en kvalitativ inriktning, vilket innebär att den kvantitativa valts bort. 

Detta eftersom studien inte åsyftar att mäta hur ofta någonting förekommer i texterna utan i 

analysen granskas helheten av innehållet i texterna.  

Vidare menar Bergström & Boréus (2005, s. 23) att i en textanalys är tolkningen en väsentlig 

del. Forskarens tolkning av en text sker i två delar. Inledningsvis måste texten tolkas och 

därefter sker en tolkning av textanalysens resultat (Bergström & Boréus, 2005, s. 23). I 

sammanhanget urskiljer författarna fem beståndsdelar: "texten, det sociala sammanhanget i 

vilken texten producerats eller konsumerats, avsändaren, mottagaren och uttolkaren, det vill 

säga man själv som forskare eller student." (Bergström & Boréus, 2005, s. 24) Alla dessa 



23 
 

möter texten med olika infallsvinklar vilket påverkar tolkningen. Således bör påpekas att i 

denna specifika studie kommer jag som uttolkare i viss mån påverka studiens resultat, dvs. 

tolkningen av texterna i det empiriska materialet. Detta eftersom mina erfarenheter 

påverkar hur jag möter texterna.  

Vidare urskiljer författarna ur dessa fem delar fyra olika strategier för tolkning av en text. Av 

dessa fyra är det en specifik del som lämpar sig i denna studie. Den tolkningsstrategi som 

utgör grunden i den här studien tar sin utgångspunkt i relationen mellan texten och dess 

uttolkare (Bergström & Boréus, 2005, s. 24). Författarna refererar till Hans-Georg Gadamer, 

som menar att "varje läsare, varje mottagare, närmar sig varje text med en förförståelse." 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 25).  Således påverkas tolkningen av läsarens förförståelse. 

Påpekas bör dock att "[u]tan viss förförståelse är tolkning omöjlig." (Bergström & Boréus, 

2005, s. 25). Vidare kan sägas att vid tolkning av en text kan tolkaren inte veta vad 

författaren hade för avsikt med sin text och heller inte hur dess mottagare har utläst texten, 

vilket innebär att tolkningen grundar sig på tolkarens kunskap och förståelse i relation till 

texten (Bergström & Boréus, 2005, s. 25). Viktigt i sammanhanget är dock att tolkaren är 

medveten om att mötet med en text alltid sker med viss förförståelse (Bergström & Boréus, 

2005, s. 25).  

5.1.1 Validitet  och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som innefattar studiens giltighet. Validitet innebär att 

studien verkligen lyckas besvara de frågor den åsyftar göra (Bergström & Boréus, 2005, s. 

34). Här handlar det om huruvida den valda metoden kan ses vara lämplig (Bergström & 

Boréus, 2005, s. 34). I denna studie används kvalitativ text- och innehållsanalys som 

metoder. Dessa kan motiveras som lämpliga för studien eftersom genom textanalys ges 

möjlighet att analysera olika delar av texterna medan innehållsanalys öppnar upp för en 

djupare granskning av texternas innehåll. Reliabilitet å sin sida handlar om studiens 

noggrannhet. Bergström och Boréus (2005, s. 25) menar att i textanalyser utgör tolkningen 

en viktig fråga inom reliabiliteten. Således är det här viktigt att ha i åtanke att tolkningen av 

det empiriska materialet här grundar sig i forskarens kunskap och förståelse för texterna 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 25). Påpekas bör att en forskare med andra erfarenheter och 

kunskap i viss mån kan bemöta studiens empiriska material på ett annat sätt.  
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5.2 Studiens genomförande 

Vidare kommer nu studiens genomförande beskrivas.  

5.2.1 Bilderbokens person- och miljöskildringar 

Studien åsyftar att granska hur individer med en annan etnisk bakgrund än svensk skildras i 

bilderböcker. I analysen kommer såväl sättet som miljön och personerna skildras i 

berättelserna att granskas var för sig och i samspel.  

Beskrivningen av miljön i bilderboken har som huvuduppgift att redogöra för den tid och den 

plats handlingen utspelar sig (Nikolajeva, 2000, s. 117). Vidare kan sägas att beroende på hur 

författaren eller illustratören skildrar miljön kan två olika typer urskiljas, nämligen 

"integrerad eller bakgrundsmiljö" (Nikolajeva, 2000, s. 117).  En integrerad miljö är ett 

nödvändigt redskap för berättelsen i handlingen, medan bakgrundsmiljön tillför vidare fakta 

som inte är central för själva handlingen. Bakgrundsmiljön kan exempelvis tillföra 

information gällande en individs position i samhället (Nikolajeva, 2000, s. 117). Påpekas bör 

att "[d]en visuella miljöskildringen spelar en avgörande roll i bilderböcker som har 'etnisk' 

tematik: detaljer i miljön berättar för läsaren en hel del om den kultur som boken avspeglar" 

(Nikolajeva, 2000, s. 118).  

Bilderbokens speciella struktur möjliggör miljöbeskrivningar på olika sätt: enbart med ord, 

bild eller som kombination ord/bild (Nikolajeva, 2000, s. 119). Mest effektiv skildring av 

miljön menar dock Nikolajeva (2000, s. 119) sker genom bilden där alla detaljer och viktiga 

aspekter framkommer direkt för läsaren. I bilderböcker kan vi se att beskrivningar av miljön 

inte förekommer i någon stor utsträckning i text, vilket beror på textmassans begränsade 

längd (Nikolajeva, 2000, s. 119). Påpekas bör att till skillnad från textbaserade 

miljöbeskrivningar öppnar den visuella upp för en fri förståelse och tolkning hos läsaren 

(Nikolajeva, 2000, s. 119). Här lämnar berättelsen så kallade "luckor" (Nikolajeva, 2000, s. 13) 

som varje enskild läsare fyller med sina erfarenheter och sin kunskap. Således kan 

upplevelsen av en berättelses miljö variera beroende på läsaren.  

Vidare bör sägas att i bilderböcker beskrivs miljön på olika sätt och olika författare använder 

sig av olika berättartekniska stilar för att föra fram sitt budskap. Ett exempel är vad 

Nikolajeva (2000, s. 121) benämner "negativt rum".  En sådan stil präglas av en vit bakgrund 
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vilket bidrar till att all uppmärksamhet riktas mot de personer och deras handlingar som sker 

i förgrunden (Nikolajeva, 2000, s. 121).  

När boken koncentrerar sig på det vanliga och det välkända, på barnets omedelbara omgivning, vill 

bilderboksskaparna skala av allt som är oväsentligt och helt fokusera på huvudpersonen och kanske 

någon detalj: en möbel, en leksak eller annat föremål. (Nikolajeva, 2000, s. 121-122) 

En annan typ av miljöbeskrivningar är "fullständiga visuella miljöskildringar" (Nikolajeva, 

2000, s. 123). I den här typen framtecknas miljön med en mängd detaljer utan något negativt 

rum, vilket skapar en atmosfär i berättelsen (Nikolajeva, 2000, s. 125). 

Personskildringen i bilderböcker kan paradoxalt nog vara såväl mer begränsad som mera 

omfattande än i exempelvis en roman (Nikolajeva, 2000, s. 139). Detta eftersom bilderboken 

kan laborera med personbeskrivningar både i text och i bild (Nikolajeva, 2000, s. 139). I 

bilderböcker används främst bilden vid personskildringar (Nikolajeva, 2000, s. 140). Detta 

grundar sig i det faktum att en bild kan förmedla mycket information om en person där 

texten skulle kräva betydligt mera utrymme (Nikolajeva, 2000, s. 140). Således kan sägas att i 

bilderböcker tenderar personskildringar i text vara tämligen ovanliga (Nikolajeva, 2000, s. 

140). Vidare kan sägas att bilderboken genom sin unika form kan skildra bipersoner, som har 

som funktion att öka läsarens förståelse för berättelsen (Nikolajeva, 2000, s. 140). I bilden 

kan personer skildras som inte deltar i själva texten men som ändå bidrar med väsentlig 

kunskap och förståelse för berättelsen. Personskildringen i en bilderbok påverkas även av 

miljön där exempelvis egenskaper kan framskrivas i bild genom att en person ständigt 

skildras i en viss miljö (Nikolajeva, 2000, s. 118).  

Vidare kan sägas att bilden även genom "symbolspråk, färger, former och visuella 

associationer" (Nikolajeva, 2000, s. 141) kan berätta för läsaren om en persons inre tankar 

och föreställningar mera effektivt än texten och då bidra med mycket information till 

personbeskrivningen. Personernas storlek och placering i bilden speglar relationer, 

maktpositioner och attityder mellan personer i berättelsen (Nikolajeva, 2000, s. 141).  

I vissa avseenden lämpar sig ord bättre än bild vid personskildringen. Nikolajeva (2000, s. 

140) menar att psykologiska egenskaper, komplicerade emotioner, inspirationer och 

livsinställningar som exempelvis vishet eller mod bättre skildras i text, eftersom bilden ej kan 

förmedla dessa egenskaper lika explicit. På samma sätt är även konkreta faktabeskrivningar 
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som exempelvis ålder, kön och relationer mellan personer svåra att förmedla i bild och 

förståelsen blir således tydligare om kunskapen skrivs fram i texten (Nikolajeva, 2000, s. 142-

143). I sammanhanget bör nämnas att "[d]et finns en stor mängd bilderböcker där 

personskildringen är minimal eftersom handlingsförloppet är det primära; men just 

personernas yttre är någonting som alltid finns med - genom bilden." (Nikolajeva, 2000, s. 

145) 

Vidare menar Nikolajeva (2000, s. 142) att rent generellt är bilderböckerna mera 

handlingsinriktade än personinriktade vilket innebär att personerna i böckerna tenderar att 

vara statiska och platta istället för dynamiska och runda. Med en statisk person sker ingen 

förändring under historien utan personen behåller sina egenskaper (Nikolajeva, 1998, s. 63). 

Platta personer i sin tur gestaltas ofta med bara några egenskaper eller inga alls och är 

således inte färdigt utvecklade som personer i berättelsens textbaserade del (Nikolajeva, 

1998, s. 64).  

5.2.2 Analysmodell 

Den analysmodell som kommer används i studien är inspirerad av vad Nikolajeva (2000) 

skriver i kapitlen "Bilderbokens miljöskildring" samt "Bilderbokens personskildring". I 

analysen kommer såväl text som bild inkluderas för ge en bredare uppfattning. Att miljön 

även utgör en del i analysen beror på det faktum att miljön kan bidra med förståelse för 

personskildringen (Nikolajeva, 2000, s. 118).  

Följande frågor kommer ställas till det empiriska materialet för att undersöka hur individer 

med en annan etnisk bakgrund än svensk skildras och gestaltas: 

1. Hur får läsaren veta att en person har ett annat etniskt ursprung än svenskt?  

Inom ramen för denna frågan kommer en granskning ske av hur och om böckerna 

framstället det faktum att en person i berättelsen har en annan etnisk bakgrund.  

2. Hur skildras personernas yttre i form av kläder och utseende? Finns det några skillnader 

eller likheter mellan de personer boken handlar om?  

Vidare kommer denna fråga fokusera på individernas utseende. En granskning kommer även 

göras för att påvisa likheter och/eller skillnader mellan de personer en berättelse skildrar.  
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3. Sker personbeskrivningen enbart i text, enbart i bild eller i kombination? 

Syftet med denna fråga är att studera hur personbeskrivningar av individer med en annan 

etnisk bakgrund än svensk används i berättelsen. Samverkar text och bild eller bidrar de med 

olika fakta till personbeskrivningen.  

4. Bidrar miljön i boken till personskildringen genom att exempelvis konstant skildra 

personerna med en annan etnisk bakgrund i vissa miljöer som skiljer sig från den övriga 

miljöskildringen? 

Denna fråga innebär en granskning av det sammanhang och den miljö som individer med en 

annan etnisk bakgrund än svensk skildras  och framställs i.  

5. Skildras i miljön några attribut som exempelvis detaljer eller föremål, som berättar för 

läsaren att en person har en annan etnisk bakgrund? Om detta sker, hur ser det ut? 

Här kommer jag analysera om det finns något i miljön som bidrar till att läsaren kan förstå 

att en person har en annan etnisk bakgrund.  

5.3 Urval och avgränsning 

Studiens omfattning har inneburit att en avgränsning av det empiriska materialet varit 

nödvändig att göra. I denna studie har barnlitteratur som genre avgränsats till bilderböcker. 

Således är det endast böcker som faller under kategorin bilderböcker som varit föremål för 

analysen. Det empiriska materialet utgörs av fem utvalda bilderböcker.  

Materialet är framtaget i samråd dels med min handledare Linn Areskoug men också med 

hjälp av bibliotekspersonal vid Uppsala stadsbibliotek. I viss mån har även databaser för 

bibliotek runt om i landet, främst Södertälje, använts för att bredda fältet och vidga min 

förståelse för vilket material som kunde vara lämpligt att använda i studien. Kriterierna för 

det material som till slut valdes till studien är att berättelsen på något sätt ska skildra en 

person (eller flera) som synes ha en annan etnisk bakgrund än svensk samt att böckerna ska 

tilltala barn i de åldrarna jag kommer undervisa i, dvs. ca 6-9 år.  

Vidare kan sägas att urvalet av böcker varit tämligen svårt. Många av de böcker som vid 

första anblick sågs som lämpliga valdes sedan bort eftersom berättelsen inte tilltalar äldre 



28 
 

barn. Detta eftersom berättelsen inte haft någon klar handlig och haft väldigt lite text. 

Vidare kan sägas att exempelvis faktaböcker som faller under genren bilderböcker har valts 

bort eftersom studien åsyftar att granska skönlitteratur.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det empiriska materialet utgörs av fem bilderböcker. 

Tidsomfånget när böckerna är utgivna är 1995-2012. Det breda tidsspannet beror på 

svårigheterna med att hitta lämpligt material.  

5.4 Beskrivning av det empiriska materialet 

Här kommer nu en beskrivning av de böcker som utgör det empiriska materialet ges.  

Noah och bästa grejen av Jeanette Milde. Utgiven 2010. 

På dagarna när mamma och pappa måste jobba är Noah hos sin dagmamma med flera andra 

barn. Noah älskar att visa upp saker eftersom han då får all uppmärksamhet. Problemet är 

bara att de andra barnen också visar upp sina saker och då tittar ingen på Noah längre. I 

boken får vi följa Noahs jakt efter den bästa grejen, som han kan visa upp hos dagmamman. 

Den bästa grejen ska vara någonting som alla andra också ska tycka om. 

En hög med snö av Anna Bengtsson. Utgiven 2012. 

När snön kommer plogar plogbilarna upp en stor hög. Här vill alla barnen såklart leka. Leylah 

är en av de första barnen som hittar högen, sedan får hon sällskap av Arvid, Majken och flera 

andra barn. Plötsligt upptäcker Leylah att hennes docka Maylah är borta. Ingen hittar 

dockan, hon är spårlöst förvunnen. Snöhögen blir större och större, till slut är den så stor att 

det inte går att leka där längre. När vintern tar slut blir högen mindre, smutsig och mjuk. Nu 

vill ingen leka där längre förutom Arvid. En dag när snön nästan smält bort hittar han 

Maylah.  

Den andra mamman av Viveka Sjögren. Utgiven 2007. 

Shirin och hennes lillasyster Nina ska åka på utflykt till havet tillsammans med alla andra från 

sitt dagis. Deras mamma tänker också följa med. De går allihopa till busshållplatsen till 

klockan nio som det stod på lappen från dagis, om de läst rätt förstås. Men ingen annan 

dyker upp. Som tur är kommer till slut en buss som ska åka förbi havet. Eftersom mamman 
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inte kan svenska får Shirin köpa biljetter till dem alla och sedan hoppar de på bussen. Hela 

dagen stannar de vid havet och när det börjar bli mörkt går de till busshållplatsen. Men det 

kommer ingen buss och ingen kan läsa busstidtabellen. De får sova på stranden. Som tur är 

kan mamman göra upp eld och bygga ett tält.  

Alfons och soldatpappan av Gunilla Bergström. Utgiven 2006. 

Alfons har fått en ny kompis: Hamid, som har flyttat in i huset mittemot. Där bor han 

tillsammans med sin pappa, mamma och sina syskon. De har flyttat dit från ett annat land. 

Alfons tycker Hamids pappa är jättehäftig, han har nämligen varit soldat och dessutom 

startat ett fotbollslag. Alfons och Hamid är väldigt intresserade av krig och både leker krig 

och tittar på krigsfilmer. De försöker få Hamids pappa att berätta hur det var när han var 

soldat i ett riktigt krig i det förra landet. Men han vill inte. Alfons och Hamid fortsätter fråga 

och till slut en dag berättar han.  

Afrika bakom staketet av Bart Moeyaert och Anna Höglund. Utgiven 1995. 

I en stad någonstans finns en rad med likadana hus. Alla har även likadana trädgårdar med 

likadana uthus och trädgårdsland. Men inte huvudpersonens närmaste granne. Hon kommer 

från Afrika och i hennes trädgård odlar hon bara gräs. Kvinnan, som heter Desirée sitter ofta 

på en stol i sin trädgård. Hon verkar vänta på regn. En dag börjar det ösregna. Då kliver hon 

ut iklädd en gul regnrock med en järnstång i den ena handen och en hammare i den andra. 

Alla undrar vad hon håller på med. När det slutar regna går huvudpersonen ut, då ser han att 

den enda som finns kvar av Desirées uthus är ett tak på fyra pålar. Nästa dag fortsatte 

Desirée arbeta i sin trädgård. Hon grävde en grop i flera timmar och när kvällen kom fyllde 

hon gropen med lera. Efter det hällde hon flera hinkar med vatten i lergropen. Desirée 

fortsatte arbeta i sin trädgård, hon byggde en lerhydda, precis som sin farmor i Kamerun.  
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6. Undersökning 
Vidare kommer nu resultatet av den genomförda text- och innehållsanalysen av de fem 

bilderböckerna presenteras. Inledningsvis kommer frågorna som grundade analysen 

redogöras för och därefter ges en diskussion. Påpekas bör att de citat som används i 

presentationen av undersökningen kommer avskiljas från den övriga texten i blockcitat trots 

att detta ej följer de givna reglerna för referenshantering. Meningen är att underlätta 

läsningen och förståelsen för undersökningen.  

6.1 Resultat av analysen 

Här kommer nu resultatet av analysen presenteras. Detta kommer ske genom att presentera 

svaren från analysmodellen. För att förenkla läsandet har frågorna sammanfattats och 

nerkortats i rubrikerna.  

6.1.1 Framställningen av det etniska ursprunget 
Vid analys av boken Noah och bästa grejen framkommer det att berättelsen skildrar en 

person som har ett annat etniskt ursprung än det svenska. Författaren skriver inte explicit i 

texten att personen i fråga har en annan etnisk bakgrund. Förståelsen att barnet Jacob har 

ett annat etniskt ursprung än svenskt framkommer genom bilderna där han illustreras med 

mörk hy, medan de övriga personerna skildras med ljus hy. Att författaren väljer att 

inkludera det mörhyade barnet diskret i bilden tolkas som ett sätt att framhäva det 

samhället vi lever i, där flera etniciteter finns representerade. Eilard (2008, s. 411) menar 

även att den etniska mångfalden uttrycks genom diskret inkludering av individer med olika 

hudfärger i bilden.  

Samma resultat som påvisades i boken Noah och bästa grejen framträdde även vid analys av 

boken En hög med snö. Inte heller här framhäver författaren några skillnader gällande 

personers etnicitet direkt i berättelsen. De personer, som har en annan etnicitet än svensk 

åskådliggörs genom bilden. I berättelsen möter läsaren barnet Leylah och hennes pappa. 

Båda personerna illustreras med mörkare hy än de övriga karaktärerna vilket här tolkas som 

att de har en annan etnicitet än svensk. I berättelsen belyser författaren aldrig några 

skillnader mellan personerna varken etniskt eller utseendemässigt. Således kan även här 

sägas att det mångkulturella och mångetniska samhället skildras okommenterat. Detta tyder 
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på att det mångkulturella samhället förmedlas oproblematiskt, vilket även Kåreland (2001b, 

s. 17) har funnit exempel på i sin undersökning.  

I boken Den andra mamman får läsaren möta en familj bestående av en mamma och hennes 

två döttrar Shirin och Nina. Hela familjen har en annan etnicitet än svensk men det är endast 

mammans etniska bakgrund som belyses i berättelsen. I texten framkommer på flera ställen 

explicit att mamman kommer från ett annat land än det land familjen lever i nu:  

Mamma frågar samma sak, fast på vårt språk. (Sjögren, 2007, s. 6) 

Hon borde kunna prata och läsa som andra mammor, jag pratar svenska, och Nina, men inte hon. 
(Sjögren, 2007, s. 8) 

Här påverkas Shirins och Ninas etnicitet av det faktum att deras mamma har en utländsk 

etnicitet. Var döttrarna är födda framkommer ej i berättelsen. Läsaren får dock veta att de 

kan tala svenska vilket tyder på att de förmodligen har bott i Sverige en tid. I det andra 

citatet, som gavs ovan, synliggörs även Shirins avståndstagande från sitt etniska ursprung 

eftersom hon anser att mamman borde tala svenska som alla andra. Således kan vi se hur 

författaren skapar en språkkonflikt mellan det svenska språket och det språk mamman talar. 

Denna konflikt bidrar även med förståelsen att berättelsen utspelar sig i ett svenskt 

samhälle. Språkkonflikter mellan modersmålet och det svenska språket har även Thorson 

(1987, s. 129) uppmärksammat i sin studie. Detta tyder på att språket är en aspekt som 

vållar bekymmer för personer med ett annat etniskt ursprung än det svenska. Vidare kan 

sägas att i berättelsen framkommer det inte vilket språk som är mammans modersmål vilket 

tolkas som ett sätt att framhäva den svenska etniciteten med det svenska språket som något 

värt att sträva efter. Eilard (2008, s. 356) har även i sin undersökningen funnit berättelser 

som framhäver den svenska etnicitetens suveränitet. I berättelsen illustreras även en scen 

där mamman gör upp en eld och bygger ett tillfälligt hem i form av ett tält. Denna scen 

tolkas här som ett sätt för författaren att indirekt tala om för läsaren att mamman inte har 

en svensk etnicitet och att hon kommer från ett mindre moderniserat samhälle än det 

svenska.  

I boken Alfons och soldatpappan är det tydligt att Alfons kompis Hamid och hans familj 

kommer från ett annat land och såldes har ett annat etniskt ursprung än det svenska. I 

texten kan vi läsa: 
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...i sitt förra land. (Bergström, 2006, s. 4) 

-Jo, innan jag kom hit, sa Hamids pappa. (Bergström, 2006, s. 7) 

Men Hamid minns inget sådant från sitt förra land. - Då var jag bara en baby. Och sen flyttade vi hit. 
(Bergström, 2006, s. 8) 

Läsaren får kunskap om personernas ursprung direkt i texten. Vidare kan sägas att bilderna, 

som illustrerar berättelsen skildrar Hamid och hans familj med mörk hy, vilket även bidrar till 

förståelsen för deras etniska ursprung. Undersökningen har även påvisat ytterligare en 

sekvens som berör etnicitet och familjens ursprung. Följande händelse utspelar sig vid 

matbordet hemma hos Hamid där Alfons uttrycker sig som följande: 

Det var nytt, tänker Alfons. Sådär högtidligt gör inte pappa och han vid middagsbordet hemma. 
(Bergström, 2006, s. 27) 

I Afrika bakom staketet finns det en kvinna som har ett annat etniskt ursprung än de övriga 

individerna i berättelsen. I texten skrivs som följande: 

Mannen som pratade franska hade en fru som också pratade någonting. Vi visste inte vad hon 

pratade. Något var det. Kvinnan var stiligt brun och hette Desirée. (Moeyaert & Höglund, 1995, s. 3) 

Här används även bilden för att förstärka textens innehåll genom att kvinnan illustreras med 

mörk hy. I sammanhanget bör påpekas att mannen som presenteras i citatet inte varit 

föremål för undersökningen då han ej figurerar i något vidare sammanhang i berättelsen. 

Kvinnan vid namn Desirée har alltså varit undersökningens huvudfokus. Vid ett senare 

tillfälle i berättelsen framkommer det att Desirée kommer från landet Kamerun i Afrika. 

Således är det i berättelsen explicit uttryckt att kvinnan har ett annat etniskt ursprung än 

svenskt. I sammanhanget kan sägas att Thorson (1987, s. 99) menar att i det material som 

utgör hans studie är det ovanligt med skildring av invandring från Afrika.  

6.1.2 Yttre personskildring samt likheter och skillnader 
I boken Noah och bästa grejen skildras Jacob med mörk hy och kort mörkt lockigt hår, vilket 

understryker skillnaden mellan Jacob och de övriga barnen eftersom de illustreras med ljus 

hy och ljust hår. Fréden och Sandström (2007, s. 42) menar att i flertalet böcker skildras 

personer med en annan etnicitet med mörk hy. Påpekas bör att det endast är bilderna som 

grundat analysen eftersom ingen beskrivning sker i texten. Således har bilden en viktig 

funktion: ge läsaren mera information än vad texten rymmer (Kåreland, 2001a, s. 42). Vidare 

kan sägas att vid undersökningen har även skillnader gällande barnens klädsel 
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uppmärksammats. Jacob har genomgående samma uppsättning kläder på sig: en vit skjorta 

och bruna byxor. Han är det enda barnet som har en skjorta på sig och är även det enda 

barnet som bär färgen vit. De andra barnen bär tröjor i olika färger.  

Resultatet av undersökningen av boken En hög med snö påvisar vissa likheter med Noah och 

bästa grejen. Pappan illustreras med mörk hy, lockigt mörkt hår och markerade mörka 

ögonbryn. Resultatet påvisar likheter med Fréden och Sandströms (2007, s. 43) 

undersökning där män med främmande etniskt ursprung tenderar avbildas med mycket 

kroppsbehåring. Leylah illustreras även hon med mörk hy och mörkt lockigt hår. Således kan 

sägas att det finns skillnader mellan personerna i berättelsen när det gäller hudfärg och 

hårfärg. Genomgående i berättelsen är det endast pappan och Leylah som skildras med 

mörk hy. Påpekas bör även att Leylah är det enda barnet som i bild har mörkt hår. I 

berättelsen finns dock inga klädesmässiga skillnader. Alla personer i berättelsen klär sig i 

liknande utstyrslar såväl i färg som i klädesplagg. Gällande de kläder som illustreras bör 

påpekas att de är västerländska. Avslutningsvis bör sägas att texten inte på något sätt talar 

om hur personer ser ut eller klär sig. Texten framhäver heller inte några likheter eller 

skillnader gällande den utseendemässiga personbeskrivningen.  

Vidare kan sägas att även vid undersökning av boken Den andra mamman är det bilden som 

är i fokus. Genomgående i berättelsen skildras familjen med ljus hy och långt mörkt hår. 

Shirin och Nina är klädda i vanliga västerländska kläder. Fréden och Sandström (2007, s. 44) 

menar även att barnen i deras studie klär sig i västerländska kläder. Eftersom berättelsen 

inte skildrar några andra barn förutom Shirin och Nina har inga utseendemässiga skillnader 

eller likheter påträffats. Förutom mamman skildras i berättelsen en annan vuxen kvinna. 

Mellan dessa två finns det skillnader i den yttre gestaltningen. Mamman illustreras med 

svart långkjol och en långärmad grå tröja med en vit underskjorta medan den andra kvinnan 

bär en kortärmad tröja. Här bör nämnas att den andra kvinnans hårfärg inte går att utläsa ur 

bilden. Vidare kan sägas att mamman täcker håret med en huvudbonad i form av en sjal. 

Thorson (1987, s. 192) menar att kulturella fenomen, dit sjalen kan räknas, inte får någon 

vidare förklaring i det material han undersökt. Således bör nämnas att här förklaras det inte 

heller varför mamman väljer att bära sjal. Huvudbonader menar även Fréden och Sandström 

(2007, s. 43) är vanligt förekommande hos kvinnor med en annan etnicitet än svensk. Vidare 
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kan sägas att mamman även illustreras med skor i form av loafers och en stor röd 

handväska.  

Även i boken Alfons och soldatpappan är det endast bilden som bidrar med utseendemässig 

fakta. Genomgående i berättelsen skildras Hamids familj med mörk hy, lockigt mörkt hår och 

markerade mörka ögonbryn. Förutom Hamid och hans familj skildras i berättelsen en annan 

person: Alfons. Mellan dessa personer har utseendemässiga skillnader uppmärksammats 

eftersom Alfons skildras med ljus hy och ytterst lite kroppsbehåring. Thorson (1987, s. 81) 

menar att etniska skillnader framträder genom att framhäva den ljusa personen från Sverige 

och den mörka individen från ett annat land. Här är tolkningen att berättelsen använder sig 

av hudfärgen för att markera familjens etniska ursprung. Vidare har även kläderna 

uppmärksammats i undersökningen. Hamids familj är klädda i ljusa färger, som exempelvis 

beige och vit. Endast de yngre syskonen illustreras vid ett tillfälle i berättelsen i färgglada 

plagg, som är vanligt förekommande i Sverige. Pappan och Hamid illustreras genomgående 

med tröja och byxor i ljus färg. När vi möter mamman bär hon en vit klänning. Fréden och 

Sandström (2007, s. 43) menar att män ofta illustreras i ljusa färger vilket även pappan och 

Hamid gör. Således kan denna analys stärka deras resultat. Dock hävdar författarna även att 

kvinnor bär färglada mönstrade kläder, vilket inte analysen här kunnat påvisa. Ur analysen 

framkommer att till skillnad från Hamid och hans familj bär Alfons mörka kläder i form av 

tröja och byxor.  

Analysen av boken Afrika bakom staketet har till skillnad från det övriga materialet utförts 

både i text och i bild. En utseendemässig beskrivning ges som följande i texten:  

Kvinnan var stiligt brun... (Moeyaert & Höglund, 1995, s. 3). 

Vidare kan sägas att bilderna fungerar förstärkande till texten där Desirée avbildas med 

mörk hy och mörkt lockigt hår. Skillnader mellan Desirée och de övriga personerna i 

berättelsen har uppmärksammats eftersom alla förutom Desirée illustreras med ljus hy och 

ljust hår. Den klädesmässiga gestaltningen i berättelsen är även intressant. Inledningsvis 

skildras Desirée i typiska västerländska kvinnliga klädesplagg precis som de övriga kvinnorna 

i boken. Hon bär kjol och kofta samt klänning. Kläderna illustreras i bilden och endast 

likheter mellan personerna i berättelsen har påträffats vid undersökningen. Detta tolkas som 

att ett tydligt västerländskt perspektiv genomsyrar berättelsen. Eilard (2008, s. 411) menar 
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även att det västerländska är normen i det material som grundar hennes studie. Ju längre 

berättelsen fortskrider sker en klädesmässig förändring hos Desirée. Under en stor del av 

berättelsen skildras hon i en gul regnrock och när hon väl byter kläder kan vi läsa: 

Hon klev ut i en klänningsduk med solrosor på. (Moeyaert & Höglund, 1995, s. 15) 

 I bilden illustreras även Desirée med en huvudbonad. Här skiljer sig nu Desirées klädsel från 

de övriga kvinnornas. Vidare kan sägas att resultatet påvisar likheter med tidigare forskning 

där Fréden och Sandström (2007, s. 43) menar att kvinnor ofta bär färgglada, mönstrade 

klänningar och någon form av huvudbonad.  

6.1.3 Användningen av personbeskrivningar 
Vid undersökningen av boken Noah och bästa grejen har endast bilden här varit användbar. 

Nikolajeva (2000, s. 140) menar att i bilderböcker utelämnas ofta verbala 

personbeskrivningar eftersom bilden är ett mera effektivt verktyg. Undersökningen av denna 

berättelse har inte påvisat någon som helst personbeskrivning i texten. Den 

personbeskrivning som uppmärksammats i undersökningen berör endast utseendemässiga 

aspekter. Således tyder detta på att karaktärerna är platta, eftersom de inte tilldelas några 

speciella egenskaper (Nikolajeva, 1998, s. 64).   

Vidare kan sägas att liknande resultat framkommer vid undersökning av boken En hög med 

snö. Således är det enbart bilden som bidrar med personbeskrivning. Även här tenderar 

författaren se bilden som det mest effektiva verktyget vid personskildringar (Nikolajeva, 

2000, s. 140). Personbeskrivningen har utseendet i fokus och inga specifika egenskaper 

framträder hos personerna, vilket tyder på platta gestalter (Nikolajeva, 1998, s. 64).  

Undersökningen av boken Den andra mamman påvisar att den utseendemässiga 

personbeskrivningen endast sker i bilden. Således ser författaren även här bilden som det 

mest framstående för personbeskrivning, eftersom texten inte någonstans talar om för 

läsaren hur personerna ser ut (Nikolajeva, 2000, s. 140). Dock bidrar texten med mera 

kunskap och förståelse till personbeskrivningen. Vi kan läsa: 

Hon borde kunna prata och läsa som andra mammor, jag pratar svenska, och Nina, men inte hon... 
(Sjögren, 2007, s. 8). 

Texten bidrar med konkret fakta, som bilden inte kan förmedla (Nikolajeva, 2000, s. 140). 

Genom texten får läsaren veta att mamman inte kan tala svenska. Hon tilldelas fler 
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egenskaper och är således en mindre platt gestalt (Nikolajeva, 1998, s. 63). De egenskaper 

som framkommer förutom bristande språkkunskap är mod, händighet och påhittighet. Dock 

uppfyller inte personbeskrivningen de krav som krävas för att personen ska ses som rund 

eftersom det endast är ett fåtal egenskaper som tilldelas mamman (Nikolajeva, 1998, s. 65). 

Döttrarna i sin tur har ej några speciella egenskaper.  

Även i boken Alfons och soldatpappan visar undersökningen att den utseendemässiga 

personbeskrivningen genomgående sker i bilderna. Resultatet tyder även här på bildens 

effektivitet när det gäller förmedling av utseende (Nikolajeva, 2000, s. 140). Vidare kan sägas 

att i texten förekommer några sekvenser som skildrar egenskaper hos personerna. Detta 

förekommer inte i någon stor utsträckning och berör endast pappan i familjen. I texten 

framkommer dels att han är händig men också att han har varit soldat:  

Det är han som varit soldat. I ett riktigt krig, i sitt förra land. (Bergström, 2006, s. 4) 

Hamids pappa bad honom hålla ett stadigt tag i målstolpen som skulle cementas fast.                        
(Bergström, 2006, s. 7) 

Som tidigare nämnts används texten vid flera tillfällen för att förmedla information gällande 

familjens flytt från ett annat land till det nuvarande landet. Således kan vi se att texten och 

bilden används för att föra fram personbeskrivningen dock med olika syften. Bilden 

förmedlar utseendemässig information medan texten talar om egenskaper som bilden inte 

kan uttrycka lite tydligt.  

I boken Afrika bakom staketet sker den största delen av den yttre personbeskrivningen i bild. 

Som tidigare nämnts används texten för att bekräfta Desirées hudfärg och mönster på 

klänningen. Således kompletterar text och bild varandra i dessa scener (Nikolajeva, 2000, s. 

140). Vidare kan sägas att Desirée som person framskrivs i texten med flera olika 

egenskaper. Således framstår karaktären rund (Nikolajeva, 1998, s. 65). En egenskap som 

framkommer är att Desirée vågar gå sin egen väg: 

Grannarna hade en likadan trädgård som vi. Och deras grannar också och så fem till. Men alla odlade 
inte blomkål. Kvinnan som pratade något språk, hon odlade gräs. Gräset fanns överallt, långt gräs med 
plymer och stripiga strån med vita blommor. (Moeyaert & Höglund, 1995, s. 7) 

Mamma gick och handlade. Det gjorde hon alltid på fredagarna. Alla våra grannar gjorde det, utom 
Desirée. Hon gick till en annan affär som vi inte kände till. Och det gjorde hon bara när hon hade lust.               
(Moeyaert & Höglund, 1995, s. 22) 
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I de givna exemplen fokuserar personbeskrivningen på det som skiljer personerna i 

berättelsen från varandra (Eilard, 2008, s. 356). Desirée beskrivs som en stark och 

självständig kvinna. I texten framstår även Desirée som en handlingskraftig person vilket 

Fréden och Sandström (2007, s. 46) framskriver som typiska drag hos individerna i sin studie.  

Pappa sa två ord till Desirée. Han sa: hjälpa till? Och så kavlade han upp ärmarna. De orden begrep 
Desirée. Hon ruskade nästan huvudet av sig. Och hon fortsatte att arbeta som vanligt. (Moeyaert & 
Höglund, 1995, s. 17) 

Vid en av slutscenerna får läsaren även förståelse för de känslor Desirée har gentemot sitt 

hemland. I texten skildras Desirées hemlängtan som följande:  

När jag saknar mitt eget land. För ibland längtar jag hem till mitt eget land. (Moeyaert & Höglund, 
1995, s. 29) 

Tendenser till hemlängtan har även Fréden och Sandström (2007, s. 56) funnit i sin studie.  

6.1.4 Miljöns effekt på personskildringen 
I boken Noah och bästa grejen är miljöbeskrivningen väldigt sparsam såväl i bild som i text 

(Nikolajeva, 2000, s. 119). Den miljöbeskrivning som existerar sker visuellt i bild och skildrar 

endast personer och ett fåtal föremål (Nikolajeva, 2000, s. 119). Således har undersökningen 

inte kunnat påvisa någon sekvens där miljöskildringen bidrar till personbeskrivningen. I 

sammanhanget bör nämnas att Jacob endast är en biroll i berättelsen vilket innebär att han 

inte tilldelas något stort utrymme.  

Även i boken En hög med snö har inte analysen kunnat påvisa någon sekvens där 

miljöskildringen på något sätt verkar exkluderande när det gäller personbeskrivningen. Detta 

eftersom miljön ser likadan ut genomgående i berättelsen. I sammanhanget kan nämnas att 

miljön endast beskrivs i bild (Nikolajeva, 2000, s. 119). 

Undersökningen av Den andra mamman har inte heller funnit några sekvenser där 

miljöskildringen skapar skillnader mellan personerna i berättelsen. Detta eftersom det 

endast är mamman, Nina och Shirin som skildras i berättelsen. Ur analysen framkommer 

dock att familjen aldrig befinner sig i sitt hem utan läsaren möter dem ute i samhället vid 

exempelvis busshållplatsen och vid havet. Detta innebär att någon hemmiljö aldrig skildras. 

Berättelsen berör till stor del vardagliga företeelser i det svenska samhället, vilket även 

Grabbe och Ingelf (2004, s. 41) funnit flera exempel på. Dock finns det en scen där familjen 

övernattar på stranden som sticker ut. Miljön utgörs här av ett tält som mamman byggt och 
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en eld, som hon även gjort upp. Denna sekvens tolkas inte som något vanligt förekommande 

i ett svenskt samhälle utan tyder på ett försök att framhäva mammans icke etniskt svenska 

ursprung.  

I boken Alfons och soldatpappan utspelar sig berättelsen främst hemma hos Hamid i deras 

lägenhet men även hemma hos Alfons. Miljöbeskrivningen i boken är väldigt sparsam och 

använder sig av "negativt rum" (Nikolajeva, 2000, s. 123). Dock är miljöskildringen av Hamids 

hem mer riklig än vad skildringen är av Alfons hem. Således bidrar miljön till 

personbeskrivningen genom en riklig och beskrivande miljöskildring av Hamids medan Alfons 

hem skildras sparsamt i miljö. Här bör även nämnas att miljöbeskrivningen av Hamids hem 

skildrar flera föremål, som kommer redogöras för under nästa avsnitt.  

Vidare kan sägas att vid analysen av boken Afrika bakom staketet har skillnader 

uppmärksammats. I berättelsen skildras aldrig Desirée inne i sitt hem utan genomgående 

möter läsaren henne ute i hennes trädgård. De övriga personerna i berättelsen möter 

läsaren inne i deras västerländska hem. Således anspelar berättelsen på kontraster och 

polariserar Desirée mot de övriga människorna i kvarteret. Kåreland (2001b, s. 14) har även i 

sitt material funnit tendenser till polarisering mellan berättelsens individer, vilket även sker 

här.  

6.1.5 Attribut i miljön  
Som tidigare nämnts är miljöskildringen i boken Noah och bästa grejen sparsam. Trots detta 

har vid undersökningen ändå ett föremål framkommit som härleder läsaren till förståelsen 

av Jacobs etniska ursprung. I berättelsen visar barnen upp olika föremål, som är deras bästa 

grejer. Dessa är exempelvis klädesplagg, verktyg och köksredskap. Här har Jacobs föremål 

framträtt som något speciellt. Föremålet i fråga är ett kramdjur i form av ett lejon, som är 

större än Jacob, vilket framkommer i bilden. Hallberg (2008, s. 15) menar att leksaker kan ha 

som uppgift att förmedla värderingar. Således kan lejonet inneha en värderande funktion 

med uppgift att ge en ledtråd till Jacobs etniska ursprung eftersom föremålet avviker från de 

övriga barnens genom att vara personligt.  

Vidare kan sägas att vid undersökningen av miljön i boken En hög med snö har ett föremål, 

som tillhör Leylah uppmärksammats. Föremålet som figurerar i miljöskildringen är en docka, 

som även den illustreras med mörk hy och mörkt lockigt hår precis som pappan och Leylah. 
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Dockan har uppmärksammats vid undersökningen eftersom inga andra leksaker förekommer 

i miljön. Med detta som bakgrund kan således dockan även här ha en värderande funktion 

(Hallberg, 2008, s. 15). Här är tolkningen att dockans funktion i berättelsen är att markera 

Leylahs och pappans etniska ursprung eftersom utseendet mellan dessa individer och de 

övriga i berättelsen skiljer sig från varandra.   

Vid undersökningen av boken Den andra mamman har flera detaljer och föremål 

observerats i miljön. Dessa föremål figurerar endast i bild (Nikolajeva, 2000, s. 119). 

Inledningsvis bör mammans sjal belysas eftersom den spelar en stor roll i berättelsen och har 

flera funktioner. I berättelsens början används sjalen traditionellt som en huvudbonad. Här 

bör nämnas att sjalen är den enda huvudbonad som skildras. Vidare använder mamman  

denna sjal för att mota bort en tjur och rädda sina döttrar. I en av de avslutande scenerna 

utgör sjalen familjens hem för natten. Vid ett senare tillfälle används även sjalen som en 

leksak i form av en drake. Orsaken till belysningen av huvudbonaden beror på att Fréden och 

Sandström (2007, s. 43) menar att kvinnor med ett annat etniskt ursprung ofta skildras med 

någon slags huvudbonad. Undersökningen av boken har även uppmärksammat en scen som 

skildrar familjens provisoriska hem för natten. Detta är enda gången i berättelsen som något 

slags hem skildras. Hemmet i fråga är beläget på en strand och skildras primitivt eftersom 

det är mammans huvudbonad som utgör själva hemmet: ett tält.  

Till skillnad från det tidigare presenterade materialet i undersökningen skildrar miljön i  

Alfons och soldatpappan detaljer i Hamids familjs hem. Undersökningen har påvisat flera 

föremål i miljön hemma hos Hamid och hans familj som bidrar till en förståelse för deras 

etniska ursprung. Här används text och bild i kombination (Nikolajeva, 2000, s. 119). I texten 

kan vi läsa: 

Där är många mattor och annorlunda fin-gardiner. Och på balkongen en parabol! Så man kan se 
främmande utländska TV-program. (Bergström, 2006, s. 15) 

Bilden förstärker texten genom att avbilda orientaliska mattor, gardiner i spetstyg samt en 

TV-apparat. Här bör uppmärksammas att de mattor som avbildas hemma hos Alfons är 

trasmattor. Detta innebär att här finns det en skillnad i miljöbeskrivningen. Vidare kan sägas 

att miljön även skildrar tavlor och fotografier från ett annat land. Detta förstärks även i 

texten:  
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På en hylla finns foton och bilder. Så Alfons frågar: 

-Är det från ditt land? Där det var krig? 

- Javisst. (Bergström, 2006, s. 16) 

I bilden kan vi se att i tavlorna finns det fotografier av exempelvis en palm vilket härleder 

förståelsen till ett annat land eftersom palmer inte växer i Sverige. Författaren målar upp en 

beskrivande bild av Hamids hem och markerar de föremål Alfons, den svenska pojken, 

uppmärksammar som speciella på ett sätt som skiljer de två kulturerna från varandra (Eilard, 

2008, s. 356).  

Undersökningen av miljön i boken Afrika bakom staketet har påvisat ett föremål som bidrar 

till beskrivningen av Desirées etniska ursprung. Föremålet i fråga är en lerhydda, som 

Desirée bygger i sin trädgård: 

Desirée byggde ett hus ute i sin trädgård. Det påminde om en lekstuga. En stuga av lera. (Moeyaert & 
Höglund, 1995, s. 26) 

Påpekas bör att i berättelsen markeras lerhyddan tydligt med ett etniskt budskap. I texten 

kan vi läsa följande: 

Min farmor i Kamerun har en exakt likadan lerhydda. (Moeyaert & Höglund, 1995, s. 28) 

Här tolkas detta som att lerhyddans funktion explicit är att markera Desirées etniska 

ursprung eftersom texten tydligt talar om var sådana boenden finns. Vidare kan sägas att i 

berättelsen görs ingen skildring av Desirées bostad i det västerländska samhälle hon lever i 

nu.  

6.1.6 Sammanfattning av undersökningen  

Undersökningen har visat hur författare närmar sig samhällets etniska mångfald med olika 

infallsvinklar. I två av böckerna: Noah och bästa grejen samt En hög med snö inkluderas 

individer med en annan etnisk bakgrund än svensk utan några explicita kommentarer. 

Samma resultat har även Eilard (2008, s. 411) kommit fram till i sin studie. Således kan sägas 

att i dessa två böcker skriver författarna inte fram att en individ har ett annat etniskt 

ursprung än svenskt, vilket gör att ingen problematik skapas. Etnicitet som begrepp menar 

Eilard (2008, s. 342) sällan uttrycks direkt. Dock bör det nämnas att de etniska skillnaderna 

framträder genom berättelsernas illustrationer. I de tre resterande böckerna uttrycker 

författarna explicit den etniska mångfalden genom texten.  
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Vidare kan sägas att genomgående i det empiriska materialet, förutom i en bok, skildras 

individerna med ett annat etniskt ursprung med mörk hy och mörkt hår. Endast i boken Den 

andra mamman möter läsaren individer med ljus hy, trots att de har en annan etnicitet än 

svensk. Påpekas bör dock att i berättelsen illustreras personerna även här i denna bok med 

mörkt hår. Således påvisar undersökningen likheter med tidigare forskning där det 

framkommit att individer med ett annan etniskt ursprung än svenskt skildras med mörk hy 

och mörkt hår (Fréden & Sandström, 2007, s. 42). Hudfärgen uppmärksammar även Thorson, 

(1987, s. 81) som menar att den används för att markera det etniska ursprunget genom att 

etniskt svenska personer skildras ljushyade och individer från andra länder med mörk hy.  

Klädesmässiga drag som framkommit genom undersökningen är att i alla böcker skildras 

västerländska klädesplagg hos såväl barn som vuxna. Samma resultat framkommer även i 

Fréden och Sandströms (2007, s. 44) studie. Enda gången ett icke västerländskt plagg skildras 

är sekvensen i Afrika bakom staketet då Desirée bär en solrosmönstrad klänningsduk. Vidare 

kan sägas att huvudbonader förekommer i två av böckerna och har påträffats endast hos 

kvinnor. Således avviker resultatet från tidigare forskning som hävdar att huvudbonader är 

vanligt förekommande (Fréden & Sandström, 2007, s. 43). Skillnader som påträffats mellan 

icke etniskt svenska personer och etniskt svenska individer berör färgerna på klädesplaggen. 

Individerna med en annan etnisk bakgrund bär ljusa och neutrala färger, vilket även Fréden 

och Sandströms (2007, s. 43) undersökning påvisat. Här bör dock nämnas att skillnader inte 

finns i alla böcker. Exempelvis i boken En hög med snö skildras berättelsens personer i 

liknande färger och plagg. Detta tyder på att det finns skillnader mellan böcker och 

författare. Vissa författare tenderar markera den etniska mångfalden genom färgerna på 

kläderna. Resultatet tyder även på att det finns en västerländsk norm i alla de fem böckerna. 

Denna norm grundar sig i det västerländska perspektivet eftersom det är sådana plagg som 

skildras i berättelserna. Detta är någonting som även Eilard (2008, s. 411) uppmärksammat.  

Den yttre personbeskrivningen sker i fyra böcker genom bilden. Det är endast i boken Afrika 

bakom staketet som en utseendemässig personbeskrivning förekommer i texten. Nikolajeva 

(2000, s. 140) menar att bilden är ett mera effektivt verktyg för att förmedla information. 

Men böckernas målgrupp: yngre barn påverkar troligen också det faktum att 

personskildringen främst sker genom bilden. Författarna vill skapa berättelser som tilltalar 

barn vilket innebär att textens omfång begränsas (Kåreland, 2001a, s. 25). Vidare kan sägas 
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att personerna som skildras i det empiriska materialet tenderar vara platta karaktärer 

eftersom endast ett fåtal egenskaper tilldelas dem (Nikolajeva, 1998, s. 64). De egenskaper 

som undersökningen påvisat är exempelvis bristande språkkunskaper och psykologiska 

egenskaper som mod, händighet och självständighet. I sammanhanget bör nämnas att dessa 

egenskaper framkommer genom berättelsens textbaserade del eftersom bilden ej klarar av 

att förmedla samma information (Nikolajeva, 2000, s. 140).  

En av frågorna som grundar undersökningen handlar om huruvida den miljö som skildras i en 

bok på något sätt bidrar till personbeskrivningen av individer med en annan etnicitet än 

svensk. Det är endast i två av böckerna: Alfons och soldatpappan och Afrika bakom staketet 

som skillnader har uppmärksammats. Skillnaderna i dessa böcker åskådliggörs genom en 

polarisering av miljön i individernas hem: i Hamids hem skildras en mängd föremål och 

miljön i hemmet är betydligt mera beskrivande än hemma hos Alfons samt att läsaren aldrig 

får möta Desirée i sitt västerländska hem på det sätt som de övriga personerna i berättelsen 

skildras.  

Vidare har även undersökningen granskat miljön i avseende att påvisa attribut som berättar 

för läsaren att en individ har ett annat etniskt ursprung. Här har flera olika typer av föremål 

uppmärksammats. Dels förekommer det i två av böckerna leksaker som attribut: en docka 

samt ett kramdjur i form av ett lejon. Hallberg (2008, s. 15) menar att leksaker uttrycker 

värderingar i en berättelse. Således har dessa föremål här tolkats som ett medel för 

författarna att tala om att ägarna inte har en svensk etnicitet: lejonet till ett fjärran exotiskt 

land och dockans mörka hy till Leylahs ursprung. Men det förekommer även föremål som 

anspelar på en annan etnicitet än den svenska i individernas hem. Läsaren får endast möta 

ett primitivt hem skapat av mammans sjal i boken Den andra mamman. I boken Alfons och 

soldatpappan framför texten och bilden en detaljerad beskrivning av föremål som påvisar 

olikheter mellan Alfons hem och Hamids hem. I boken Afrika bakom staketet framhävs 

lerhyddan explicit till kvinnans afrikanska ursprung. Påpekas bör att i samtliga böcker skildras 

en miljö där det framhävs aspekter som är sammankopplade med personer av ett annat 

etniskt ursprung. Således blir det västerländska samhället normen, vilket även Eilard (2008, 

s. 356) har uppmärksammat i sin studie. Precis som Grabbe och Ingelf (2004, s. 41) påpekar 

är det även här vardagliga företeelser ute i samhället som berättelserna skildrar.  
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6.2 Diskussion och slutsatser 

Studiens primära syfte var att genom en text- och innehållsanalys granska hur bilden som 

förmedlas av individer med en annan etnisk bakgrund än svensk är konstruerad. För att 

möjliggöra en granskning utformades en analysmodell som är sammankopplad med studiens 

tre frågeställningar: Hur sker personskildringen av individer med en annan etnicitet än 

svensk? Hur används miljön i skildringen av individer med en annan etnicitet än svensk? Hur 

samverkar text och bild i skildringen av personer med en annan etnicitet än svensk? 

Vidare kan sägas att den bild som förmedlas av individer med en annan etnicitet än svensk 

uppstår genom bilderbokens unika form: den så kallade "ikonotext[en]" (Nikolajeva, 2000, s. 

15). Här samverkar text och bild för att föra fram ett budskap och är båda viktiga för att 

berättelsen ska fungera (Nikolajeva, 2000, s. 15). I sin tur skapar denna unika form dels 

"luckor" (Nikolajeva, 2000, s. 15) men också ett "tredje rum" (Kåreland, 2009, s. 136). Detta 

innebär att här skapar läsaren sin förståelse och föreställning av individer med en annan 

etnisk bakgrund än svensk. Det tredje rummet bidrar med kunskap och erfarenheter som 

läsaren kan använda för att fylla igen luckorna i en berättelse. Mellan texten och bilderna 

skapas en spänning som är väsentligt för förståelsen av hur en berättelse skildrar individer 

med en annan etnisk bakgrund. 

I uppsatsens inledning lyftes resultatet från den bokprovning som genomfördes år 2012. 

Inom aspekten etnicitet framträdde det faktum att det mångkulturella samhället beskrevs ur 

ett svenskt perspektiv, eftersom majoriteten av böckerna är skrivna av svenska författare. 

Eilard (2008, s. 356) lyfter i sin undersökning av etnicitet i läseböcker hur den västerländska 

kulturen och det västerländska samhället framstår som normen. Här bör nu sägas att samma 

fenomen även uppmärksammats i denna studie: i alla berättelser är det ett västerländskt 

samhälle som skildras. Således ställs individerna med en annan etnisk bakgrund i relation till 

detta samhälle. Undersökningen visar dock på hur författare vill förmedla såväl den svenska 

etniciteten som de utländska (Kåreland, 2009, s. 11).  

Ur undersökningen av de fem böckerna framkommer att det finns författare som såväl 

problematiserar som oproblematiserar framställningen av individer med en annan etnisk 

bakgrund än svensk. Problematiseringen sker genom exempelvis den språkkonflikt, som 

tydligt framträder i boken Den andra mamman. Språkkonflikter belyser även Thorson (1987, 
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s. 78) och han menar även att problem med språket ofta anses bero på individen vilket även 

är fallet här. Berättelsen målar upp en bild som pekar på att det är mammans eget fel att 

hon inte behärskar det svenska språket och således fungerar språket som ett hinder för 

henne att agera i samhället. Vidare kan sägas att Thorson (1987, s. 122,129) menar att en 

språkkonflikt mellan det svenska språket och modersmålet är vanligt förekommande i 

böcker som skildrar invandring. I denna studie har språkkonflikter uppmärksammats i endast 

två av de fem böckerna. Böcker som oproblematiskt framställer en annan etnicitet än den 

svenska lyfter inga skillnader mellan individerna. Så är exempelvis berättelserna i böckerna 

En hög med snö samt Noah och bästa grejen uppbyggda. I sammanhanget kan nämnas att 

även Kåreland (2001b, s. 11,17) funnit berättelser som såväl problematiserar men också 

oproblematiserar framställningen av individer med en annan etnisk bakgrund. Vidare kan 

sägas att Grabbe och Ingelf (2004, s. 41) lyfter det faktum att ingen bok framställer positiva 

aspekter av mångkulturen. Samma fenomen existerar även här i denna studie: ingen av 

författarna till någon av de fem bilderböckerna lyfter de positiva erfarenheter en individ 

tillägnar sig vid mötet med en person med en annan etnisk bakgrund i själva berättelsen.  

Således kan författarnas "didaktiska intention" (Ulfgard, 2012, s. 219) lyftas fram att dels i 

tre av böckerna medvetet och tydligt skriva fram etniska skillnader i berättelserna men också 

det faktum att i två av böckerna problematiseras inte individernas etnicitet på något sätt. 

Detta resonemang kan sammankopplas med litteraturens förmedling av kunskap i olika 

syften. Således kan litteraturen skapa en bild av individer med en annan etnisk bakgrund än 

svensk som bidrar med såväl positiva som negativa erfarenheter till den bild en individ 

skapar (Kåreland, 2009, s. 101; Årheim, 2009, s. 73). Som undersökningen åskådliggjort väljer 

författare att avbilda det mångetniska samhället på olika sätt. En aspekt som tydligt 

framträder är hur författaren och/eller illustratören skapar kontraster mellan individerna 

med en svensk etnicitet och individerna med en icke svensk etnicitet inom såväl person- som 

miljöskildringen. Samma fenomen uppmärksammade även Kåreland (2001b, s. 14). Här i 

denna studie sker detta genom färgerna på kläderna där undersökningen stärker Fréden och 

Sandströms (2007, s. 43) resultat gällande det faktum att det ofta är ljusa och neutrala färger 

som används vid skildringen av individer med en annan etnisk bakgrund än svensk. Föremål 

som tillhör individerna med ett annan etniskt ursprung än svenskt polariseras mot de 

svenska (Årheim, 2009, s. 74). Skildringar av avvikelser belyser även Eilard, (2008, s. 356) 
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som menar att de kontraster berättelsen skapar mellan olika kulturer ökar läsarens 

förståelse. Samtidigt menar Årheim (2009, s. 73) att det finns en risk att dessa berättelser 

kan bidra med en negativ syn på andra etniciteter och då skapa negativa föreställningar hos 

barn. Denna problematik är viktig att belysa eftersom det tydligt framkommer hur 

litteraturen får olika syften när det gäller skildringen av individer med en annan etnicitet än 

svensk.  

Eftersom det finns skillnader mellan de fem böckerna gällande huruvida en individs etniska 

ursprung uppmärksammas kan barnlitteraturens strävan efter en ideologisk socialisation 

åskådliggöras (Kåreland, 2009, s. 145; Nikolajeva, 2004, s. 20). Här sker detta genom 

författarnas val av hur mötet ser ut mellan olika etniciteter. I boken Den andra mamman 

påträffas en konservativ syn eftersom det svenska språket framstår som ett mera 

eftersträvansvärt alternativ, medan de böcker som oproblematiskt framställer andra 

etniciteter än den svenska intar en mera liberalistisk syn (Kåreland, 2009, s. 128). Således 

kan vi se hur den kulturella socialisation som förmedlas via de fem böckerna varierar 

beroende på vilket budskap författaren till boken vill förmedla. Vi kan i böckerna se hur det 

traditionellt svenska skildras ur ett västerländskt perspektiv där etniskt svenska individer 

presenteras. Men precis som Eilard (2008, s. 411) och Kåreland (2009, s. 11) menar tillåts 

även individer med ett annat etniskt ursprung komma till tals och förmedla delar av sin 

kultur och sina vanor.  

I de fem analyserade böckerna kan vi se hur samhällets förändringar återspeglas i 

litteraturen (Kåreland, 2009, s. 36). Litteraturen är alltså sammanlänkad med samhället och 

förändras i takt med samhället, vilket även Ewald (2007, s. 33) menar. Alla de böcker som 

analyserats skildrar ett realistiskt samhälle där olika kulturer och etniciteter kommer till 

uttryck (Kåreland, 2009, s. 37). Något som dock bör uppmärksammas är hur resultatet av 

denna studie år 2014 ändå visar på likheter med Thorsons studie från 1987. På 30 år har 

samhället genomgått förändringar men bilderböckernas sätt att illustrera individer med en 

annan etnisk bakgrund än svensk påminner om de böcker, som analyserades i Thorsons 

(1987) studie. Likheterna som uppmärksammats gäller dels hur individerna med en annan 

etnisk bakgrund skildras med mörk hy och mörkt hår men också det faktum att författarna 

inte lyfter fram individernas hemländer. Thorson (1987, s. 53,99) menar att i hans empiriska 

material betonas det svenska samtidigt som det sker en anonymisering av individernas 
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hemländer. Detta är även fallet i det empiriska materialet i den här studien. Det är endast i 

boken Afrika bakom staketet som läsaren får veta att Desirée kommer från Kamerun. 

Således tyder det på att det finns en stereotyp syn av hur individerna med en annan etnisk 

bakgrund än svensk ser ut: mörkt hår och mörk hy. De böcker som analyserats här tänjer inte 

på gränserna utan använder samma bildspråk vid skildringen av individer med en annan 

etnisk bakgrund än svensk som för 30 år sedan. 

Avslutningsvis kan sägas att skildringen av individer med en annan etnicitet än svensk sker 

på olika sätt beroende av författare. Påpekas bör dock att de böcker som analyserats i denna 

studie är utvalda enligt kriteriet att de inkluderar individer med en annan etnicitet än den 

svenska. Som undersökningen påvisat finns det böcker där andra etniciteter inkluderas 

oproblematiskt men också böcker som tydligt gör åtskillnader, som grundar sig på 

individernas etniska ursprung. Som verksam lärare är detta bra att ha i åtanke för att föra 

fram en diskussion och dialog med sina elever, särskilt i de äldre åren.   
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