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1. Inledning  

Gatulivet i våra svenska städer myllrar av människor. Kropparna bär varierande 

kläder, frisyrer liksom hudfärg. Uttrycken berättar något om vilka vi är, var vi kom-

mer ifrån och vad vi vill berätta om oss själva. På gatan råder mångfald. Men i barn- 

litteraturens värld speglas inte denna mångfald. Normen där är vit. 

Under många år har genus varit i fokus för barnböcker och den marknaden har 

växt markant. Nu ökar engagemanget för representation av etnicitet i barnlitteratur. 

Frågor om etnicitet är inte oproblematiskt. Ett par böcker som de senaste åren väckt 

debatt är bland annat karaktärerna Lilla Hjärtat, Barna Hedenhös och Tintin. Ge-

mensamt för dessa är att fokus legat på etnicitet, hur text och bilder berättar om 

människor från andra länder eller med en annan hudfärg än vit. Debatterna påverkar 

utbudet på biblioteken och vilka böcker som barn får tillgång till.  

En aspekt av litteraturens uppgift, riktad till barn, är att verka dels identitets-

skapande men också kunna ge inblick i andra människors tankar, levnadsmönster 

och kulturer.1 I bokens värld kan vi söka igenkänning eller vi kan söka oss bort, 

drömma iväg eller få tillgång till andra världar. De för ett budskap med sig och 

kommunicerar med oss på olika sätt. Vardagslivet och människorna, liksom dröm-

marna, bör speglas i litteraturen. Men hur görs detta på ett korrekt vis utifrån 

aspekter som etnicitet, mångfald och representation? Hur går diskussionerna och 

vilka blir effekterna rent praktiskt på biblioteken? En viss ängslan tycks råda kring 

att diskutera och förhandla kring frågor som rör etnicitet. Att nämna ordet ras är 

även det en kontroversiell fråga i Sverige. En osäkerhet verkar även finnas hos 

bibliotek och dess personal över hur böcker med bilder som anses icke representa-

tiva ska behandlas. En slags politisk korrekthet gör den än svårare att diskutera utan 

att kränka någon. 

Litteraturkritiker, barnboksförfattare, forskare och bibliotekspersonal samt 

andra, enskilda debattörer som intresserar sig för frågor som rör etnicitet vågar göra 

sina röster hörda i olika forum. Även en del uppsatser har fokuserat på olika mediala 

debatter och dess innehåll.  

Frågorna utforskar jag närmare i bilderböcker för barn som getts ut på den 

svenska barnboksmarknaden samt hur biblioteken har behandlat frågan om etnici-

tet. Jag vill knyta an till ett historiskt perspektiv, förståelsen för vad som skett i 

dåtiden är relevant för att förstå nutiden.2 Genom att göra en tillbakablick på barn-

litteratur med problematiska representationer och text, samt analysera bibliotekari-

ers konversationer om barnböcker genom sociologi och ras- och vithetstudier som 

sätter fokus på det normerande, är min förhoppning att ge en bild av olika sätt att 

                                                 
1 Kåreland (2013), s 137. 
2 Pickering (2001), s 3. 
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se på representationer av människor. En förhoppning är att öppna upp för fria dis-

kussioner, där rädslan inte styr utan viljan att förhandla, utmana och ompröva råder. 

1.1 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i åtta huvuddelar som sedan bryts ned i underrubriker. Upp-

satsens första del inleds med begreppsdefinitioner för att introducera ett antal ofta 

förekommande begrepp och därmed underlätta läsningen. Därefter följer ett bak-

grundsstycke som kortfattat utgör en inledning till uppsatsens vidare resonemang. 

Studiens syfte och frågeställningar presenteras i nästa stycke.  

Det andra delen av uppsatsens innehåller en forskningsöversikt där ett urval av 

för studien relevant nationell och internationell forskning presenteras. I den tredje 

delen följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter, ras- och vithetstudier 

samt stereotypisering, som appliceras på empirin.  

I metod- och materialdelen presenteras de två metoder jag använder mig av, 

textanalys och bildanalys. Denna del innehåller även en redogörelse över käll-

material, avgränsningar samt reflexivitet. 

Den femte delen innehåller den empiriska undersökningen och analysen. Inled-

ningsvis redogör jag för barnbokens kontext och summerar barnlitteraturens ut-

veckling. Själva analysen består av två delar, dels en analys av sex bilderböcker för 

barn ur tre olika tidsperioder samt en analys av bibliotekariers konversationer rö-

rande etnicitet på webbforumet Biblist. I slutet av del fem finns även en kortare 

enkätstudie gjord med bibliotekarier på fem av landets folkbibliotek, deras tankar 

och förhandlingar kring etnicitet.  

Slutdiskussion och sammanfattning följer i den sjätte och avslutande delen. Då 

denna uppsats knyter samman barnlitteratur ur en historisk kontext med nutida bib-

liotekariers diskussioner, öppnar detta upp för en rad nya forskningsområden. Där-

med inkluderas ett stycke med förslag på vidare forskning. 

Den sjunde delen består av källförteckning. Den åttonde och sista delen består 

av bilagor som i allra högsta grad är relevant för uppsatsen. Där finns de bilder från 

barnböcker som analyseras och diskuteras. Bilderna utgör grunden i denna uppsats, 

tillsammans med bibliotekariernas åsikter. 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Jag har valt att inleda med ett antal definitioner av begrepp för att öka förståelsen 

av textens innebörd. Flera av de begrepp som nämns i uppsatsen är sådana som 

frekvent förekommer inom ras- och vithetstudier, varvid jag vill underlätta läs-

ningen. Nedan redogör jag för följande begrepp: representation, etnicitet, ras, ste-

reotyp, kategori, Den Andre, Främlingen, rasifiering och politisk korrekthet. 



 7 

1.2.1 Representation 

Ordet representation används flitigt här. Vi ser på bilder och gör en tolkning av 

dem. Men bilden i sig är egentligen bara en bild, betraktaren laddar bilden med  

betydelse. Beroende på vem som tittar på bilden, uppstår olika betydelser. Först då 

vi tolkar bilden framträder ett budskap eller information. ”Visuella representationer 

består  av mönster vilka kan tolkas som meningsbärande enheter.”3 Barn och vuxna 

i litteratur är endast representationer av människor, de är inte personer i sig och är 

inte oberoende av kulturell, historisk och social kontext. Representation är en länk 

mellan koncept och språk som ger oss möjlighet att referera till någonting i verk-

ligheten, objekt, människor, händelser eller fiktiva världar.4 Representation kan 

vara sådant som etnicitet eller ras. Representationer innebär även makt, de kan be-

skriva en grupp och på samma gång påverka hur människor inom en grupp ser på 

sig själva och upplever världen runt omkring sig. Representationer väljer ut, arran-

gerar och prioriterar vissa idéer om vissa typer av människor. Vissa demoniseras 

medan andra idealiseras, ibland talas det för en viss grupp och ibland talas det om 

en viss grupp. På detta sätt kan en representation vara tätt sammanlänkad med be-

greppet stereotyp.5 

1.2.2 Etnicitet och ras 

Ras kan beskrivas som en etikettering av människor. Etikettering bygger på att 

överordnade grupper definierat underordnade grupper utifrån specifika drag som 

exempelvis hudfärg.  

Etnicitet är en kategori som en grupp eller person ger sig själva, som den/de 

identifierar sig med och uttrycker på ett eget vis. En slags självidentifikation.6 

I denna studie fokuserar jag på ras och etnicitet, men dessa kategorier står ofta 

i relation till andra kategorier som klass, kön, plats eller sexualitet.7 I litteratur med 

illustrerade bilder i, är både text och bilder som rör begreppen ras och etnicitet olika 

former av representationer. 

1.2.3 Stereotyp och kategori 

I boken Stereotyping: the politics of representation gör Michael Pickering en åt-

skillnad mellan stereotyp och kategori. En kategori, menar han, är nödvändig för 

att organisera upp vår omvärld. Kategorier är verktyg för att utgöra mentala kartor 

över vår syn på omgivningen och hur vi förhandlar oss fram i den, i sociala relat-

ioner och interaktion med omvärlden. Men kategorier är inte statiska, de kan an-

vändas flexibelt. Det vore problematiskt att ha en värld utan kategorier, men de ska 

                                                 
3 Eriksson (2009), s 20. 
4 Hall (2013), s 25. 
5 Pickering (2001), s 10-13 (preface).  
6 Pickering (2001), s 114-115.   
7 Hübinette m.fl. (2012), s 14-21. 
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inte ses som den grundläggande strukturen för tankevärlden. Stereotyp har en kärna 

av makt och ordning, till skillnad från det mer flexibla ordet kategori. Men stereo-

typer behöver inte vara av negativ karaktär, de kan även vara positiva och innebära 

igenkänning om de utformas på ett neutralt sätt.8 

1.2.4 Den Andre 

En bakgrund till begreppet Den Andre är relevant för att skapa en förståelse för den 

process av stereotypisering av människor med ursprung eller anknytning till Afrika, 

samt den genomslagskraft begreppet har haft. Under de senaste trettio åren har be-

greppet Den Andre blivit ett vanligt tema inom olika vetenskapsfält. Genom att för-

stå konceptet om Den Andre, går det att nå bakom begreppet stereotyp och se en 

historisk utveckling. Begreppet har sina rötter i konstruktionen av Den Primitive, 

som i huvudsak går tillbaka till 1800-talet. Under denna tid var en central tanke att 

genom det förflutna förklara det nuvarande, men också förutspå framtiden. Ett nytt 

intresse väcktes för människans ursprung. Genom att spåra människan tillbaka i 

tiden, skapades en syn på Den Primitiva som motsatsen till den civiliserade männi-

skan. Den Primitiva var nomadisk, ologisk, barnslig och intuitiv. Detta i motsats  

till att vara fastboende, logiskt tänkande, mogen och strategisk. För Den Primitive 

krävdes västeuropeisk kontroll och guidning, det som kallas social Darwinism. Väs-

teuropas länder presenterades som att de stod på toppen av utvecklingen vilket 

hängde samman med en radikal förändring i samhället, som kan sägas vara början 

på ett modernt samhälle i och med industrialiseringen. Samhällen i Afrika eller abo-

riginer i Australien sågs som att de inte alls utvecklats, som representerade en till-

bakagång, oförändrad och simpel form av mänskligheten. Att andrefiera människor 

knyter an till både ett stereotypt tänkande, men även till kategorisering av ras.9 

1.2.5 Främlingen 

Begreppet Den Andre kan känns exotiserande för den som anser att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle. Ett mer nyanserat begrepp myntades av den tyska socio-

logen George Simmel: Främlingen. Han uttryckte ursprungligen Främlingens bety-

delse för en förståelse av ett modernt samhälle. Simmel såg Främlingen som en 

nyckel till att öppna upp nya perspektiv på det som tas för givet i vardagslivets 

sociala relationer likväl som i övergripande strukturer. Främlingen beskrivs enligt 

Simmel som någon som kan vara nära men långt borta, fast men ändå mobil, skräm-

mande men ändå önskad. Sociologen Zygmunt Bauman har i sin tur utvecklat vad 

begreppet Främlingen innebär. Den moderna staten är på många sätt en symbol för 

främlingskap där den idealiserade, välkända omgivningen har gått förlorad. Nat-

                                                 
8 Pickering (2001), s 28-29. 
9 Kjellman (2013), s 187-190. 
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ionen står som ett substitut för en förlorad värld, men främlingen vägrar att accep-

tera sådana gränser och ramar. Främlingen vägrar att bli stigmatiserad och andrefi-

erad.10 

1.2.6 Rasifiering 

Rasifiering kom till som ett begrepp för att etnicitetsperspektivet enligt forskare inte 

kunde förklara differentierade etniska identiteter. Övergripande står rasifiering för 

en ”föreställning om människors väsensskilda och oföränderliga olikheter utifrån 

kulturella och/eller utseendemässiga till skrivningar.”11 I praktiken kan detta inne-

bära att färgade personer blir exkluderade i olika sammanhang eller sedda som 

mindre värda. Denna syn knyter an till rasbiologi, kolonialism och andrefiering. 

Ras är en konstruktion, medan rasifiering är en process. Begreppets inträde var vik-

tig för förståelsen av ojämlikhetsskapande i vår samtid. Just ändelsen -ering indi-

kerar att det är något som skapas, i en aktiv handling eller i en struktur. Rasifiering 

kan utföras i olika sammanhang, dels exempelvis i staden där människor placeras i 

olika områden eller i sociala relationer, exempelvis på ett bibliotek där en användare 

möter bibliotekarien. Rasifiering kan också sägas komplettera begreppet rasism. 

Rasism ses ofta som explicita och genomtänkta handlingar, medan rasifiering sätter 

nytt fokus på det dolda, undanglidande och subtila formerna av exkludering  eller 

utpekande. 12 

1.2.7 PK – politisk korrekthet 

Politisk korrekthet, eller att vara PK som det uttrycks i vardagligt tal, är ett begrepp 

som från början diskuterades i akademiska kretsar men som sedan nådde ut till all-

mänheten. Idag är det ett begrepp som används flitigt i olika sammanhang. Du kan, 

i andras ögon, vara PK om du sorterar papper eller bara köper eko-produkter. Att 

inte använda ordet ”neger” kan också vara politiskt korrekt om du egentligen tycker 

att det är fånigt.  

Det som fördöms eller förlöjligas är i första hand idéer och åtgärder som syftar till att motverka 
etnisk, könsmässig och sexuell diskriminering, men också andra åtgärder som för miljöns, jäm-
likhetens och rättvisans skull önskar förändra majoritetssamhällets normer och institutioner.13  

  

Att vara politiskt korrekt, eller utföra sådana handlingar kopplade till begreppet, är 

ett utryck för att förlöjliga (ibland på ett mycket skojfriskt sätt) eller fördöma, som 

kulturteoretikern Stefan Jonsson påpekar i ovanstående citat. I användningen av be-

                                                 
10 Pickering (2001), 203-212. 
11 Molina (2005), s 95. 
12 Molina (2005), s 96-103. 
13 Jonsson (2014), s 41.    
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greppet finns även en underliggande ton av att saker och ting är naturliga och oe-

motsagda. Därmed uteblir argument och den som har en annan mening kan avfärdas 

som PK, det vill säga i hårddragna ordalag: falsk, nitisk eller ideologistyrd.14  

1.3 Bakgrund 

Att diskutera och problematisera hur människor representeras i barnlitteratur är inte 

ett nytt ämne. Det som skiljer olika tidsperioder åt är det ämne eller tema i barn-

böckerna som diskuteras. På 1940-talet, då barnboksmarknad blommade ut, utkom 

exempelvis Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långstrump. Olika röster hördes, å 

ena sidan de som tyckte Pippi var uppfriskande, rolig och tuff, å andra sidan de som 

ansåg figuren vara vanebildande för läsare då Pippi bor ensam i ett hus med sällskap 

av djur och dessutom revolterar mot auktoriteter som polis och socialtjänst.15  

Radikala decennier kallas 1960- och 1970-talet16 och då började böcker som 

kan ses som upplysningslitteratur för barn ges ut. Ett exempel är Verdandi-böckerna 

som gavs ut under 1970-talet, men följde i samma anda. Teman i böckerna var så-

dant som situationen för människor i utvecklingsländer, jämställdhet och familje-

bildning. Barnboken politiserades, men böckerna kritiserades för att vara fantasi-

lösa med en platt realism som egentligen inte problematiserade frågorna. Under 

denna tid kritiserades även folksagorna, från feministiskt håll, för att reproducera 

stereotypa könsroller. Realismens tillbakagång kom under 1980-talet och det fan-

tasifulla tog mark. Individualism samsades med saga och myt, som i sin tur banade 

väg för genrer inom barnlitteraturen som deckare, science fiction och fantasy. 

Feminismen ledde till ännu en het barnboksdebatt under slutet av 1980-talet som 

handlade om genusaspekter i barnlitteraturen, hur flickor respektive pojkar porträt-

terades, vilka ämnen böckerna handlade om samt fördelningen mellan böcker rik-

tade till pojkar eller flickor.17 

Genusfrågan har varit, och är ännu, en central fråga inom barnlitteratur. Exem-

pelvis har många kommuner infört att personal på förskolor ska vara genuspedago-

ger, vilka i sin tur väljer litteratur ofta i samverkan med folkbiblioteken, skapar 

aktiviteter och diskuterar ämnet. Frågan om genus verkar inte längre lika kontro-

versiell som frågan rörande etnicitet eller ras. Detta kan ha att göra med hbtq-rörel-

sens aktiva kamp för att skapa förståelse och medvetenhet kring frågor som normer. 

I Sverige har medlemmar ur Afrosvenskarnas Riksförbund varit aktiva i debatter 

om ras och etnicitet. Som jag ser det blossar en debatt upp, pågår intensivt för att 

sedan falla i glömska eller tystas ned. Ofta är det den marginaliserade gruppen som 

                                                 
14 Jonsson (2014), s 40-41. 
15 Edman & Johansson (2012), s 30-31. 
16 Kåreland (2009), s 113. 
17 Alvarsdotter (2002), s 27-28, s 32. 
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skapar debatt och hamnar i fokus, medan det egentligen borde vara den normerande 

gruppen som borde analyseras.18 Argumenten från marginaliserade grupper på re-

aktioner av representationer av människor i böcker eller andra konstformer möts 

ibland med argumentet att ”det är väl inte så farligt”, vilket tyder på en okunskap, 

ett negligerande av historiska faktorer och en färgblindhet anser jag.  

En av de mest livliga debatterna är den som startade under 2012 gällande en 

karaktär i författaren och illustratören Stina Wirséns film Lilla skär och alla små 

brokiga. I filmen, som bygger på Wirséns böcker, finns en karaktär vid namn Lilla 

Hjärtat. Lilla Hjärtat förekommer i ett antal böcker. När filmen skulle visas ansåg 

en person att karaktären liknade en så kallad pickaninny-figur,19 en nidbild av fär-

gade personer med ursprung eller anknytning till Afrika.20 Både författare, illustra-

törer, litteraturkritiker och bibliotekarier hade synpunkter om karaktären. Debatten 

om Lilla Hjärtat blev intensiv och ledde till att andra böcker uppmärksammades. 

Folkbiblioteken tvingades ta ställning, valen blev olika beroende på den lokala or-

ganisationens egen ståndpunkt. Vissa magasinerade böcker med karaktären Lilla 

Hjärtat, vissa gallrade bort dem och vissa har dem kvar i beståndet. Även andra 

böcker med en problematisk representation av människor såsom Tintin, Barna He-

denhös och Ture Sventon (se bilaga 1: bild på Lilla Hjärtat samt utdrag ur Tintin i 

Kongo), har diskuterats av bibliotekarier och andra parter inom media. Debatterna 

hettar till, men sedan svalnar de igen.  

Denna uppsats fokus ligger egentligen inte på de böcker som varit i blåsväder, 

utan de böcker som kanske fallit i glömska samt sådana som finns kvar på hyllorna. 

Många barnböcker diskuteras inte för att de inte hamnar i medias fokus. De bara 

finns där. De står kvar i hyllorna eller hamnar i magasin, de glöms av mediadebat-

ten, men deras budskap lever ännu idag. Bibliotekets användare kan hitta till dem. 

Jag upplever att flera försök görs att ta upp frågor om representationer i text 

och bild, men att en ängslighet tycks prägla diskussionen. Dels en svårighet i att 

inte kränka någon, men även en svårighet i att finna en balans mellan biblioteksla-

gen21, som verkar för öppenhet och demokrati, och med ställningstagandet att gallra 

ut böcker som någon upplever problematisk eller kränkande. 

Frågan rörande etnicitet, ras, representationer, historia, förhandlingar kring 

barnlitteratur och praktiska konsekvenser på folkbiblioteken är mångfacetterad. 

Denna uppsats syftar till att föra samman olika aspekter för att få en ingång till vad 

representationer av individer har inneburit, vad de innebär och hur bibliotekarier 

ser på detta. Jag menar att det är lika viktigt att diskutera historiken som nutiden. 

Jag tackar de som vågar sticka ut hakan och säga något. Oavsett vad det är som 

sägs, om jag håller med eller inte, så leder olika uttryck till åsiktsbildning som för 

diskussionerna framåt.  

                                                 
18 Johansson (2010), s 25. 
19 Rönnberg (2013) s 9-10. 
20 Sims Bishop (2007) s 70-71. 
21 Webbplats: Riksdagen > Dokument och Lagar > Svensk Författningssamling > Bibliotekslagen 2013:18. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är dels att analysera representationer av färgade personer 

i bilderböcker för barn, dels att analysera bibliotekariers åsikter som får praktiska 

konsekvenser i handhavande av bilderböcker för barn på folkbiblioteken. Med prak-

tiskt handhavande menar jag vad som skett med omdebatterade böcker, såsom ex-

empelvis böckerna med figuren Lilla hjärtat: om de står kvar på hyllorna, om de 

magasinerats eller gallrats ut för gott. 

För att utröna om bilden av den färgade individen har förändrats under årens 

gång, görs analysen av bilderböcker från 1940-talet och framåt med nedslag under 

1970-talet och 2000-talet. Dessa böcker är utvalda utifrån att de innehåller repre-

sentationer av färgade individer. För att begränsa urvalet av färgade personer, har 

jag valt ut böcker där individerna kan tolkas som afro-amerikaner eller ha anknyt-

ning till Afrika. Detta val är gjort då böcker med representationer av människor 

med anknytning till Afrika eller afro-amerikaner är de som debatterats allra mest. 

Urvalet utvecklar jag ytterligare under rubriken Källmaterial (4.3).   

För att fånga upp åsikter från bibliotekarier gällande frågor rörande etnicitet i 

bilderböcker för barn, samt resultatet av dessa åsikter som får konsekvenser för 

bibliotekens utbud, har jag tittat på inlägg i Biblist. Webbforumet Biblist  är ett 

diskussionsforum ämnat för bibliotekspersonal i Norden, där bibliotekarierna själva 

kan starta en diskussion och välja ämne. För att komplettera ordväxlingen på Biblist 

har jag även gjort ett utskick med frågor till folkbibliotek för att ytterligare få per-

spektiv på hur bibliotekarier förhandlar kring frågor som rör etnicitet i bilderböcker. 

Trots att endast fem svar kom in, kan en tendens skönjas i hur frågor kring ras och 

etnicitet hanteras. Förhållningssättet i sin tur visar på hur bibliotek rent praktiskt 

har handlat: om böcker har gallrats bort eller står kvar på hyllorna som tidigare. 

 

Den centrala frågeställningen är:  

 

 Hur representeras etnicitet i sex olika bilderböcker för barn, hur för-

handlar bibliotekarier kring representationer av etnicitet och vilka ef-

fekter får de olika åsikterna för bibliotekspraktiken? 

 

Den centrala frågeställningen går att bryta ned i dessa frågor, alla viktiga för att  

syftet med denna uppsats ska besvaras: 

 

 Hur har olika bildrepresentationer sett ut historiskt sett? Varför har de 

sett ut på ett visst sätt? Hur relaterar historiska bilderböcker till dagens 

förhandlingar hos bibliotekarier? 

 Hur ser bibliotekariers syn på böcker med problematisk representation 

av färgade personer ut?  

 Hur har biblioteken i Sverige handlat i olika fall? 
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2. Forskningsöversikt 

Denna studie görs med fokus på en svensk utgivning, i en svensk kontext, debatt-

klimat och bibliotekspraxis. Därav läggs vikt vid den tidigare forskning som gjorts 

i Sverige och inom området specifikt för representationer av färgade barn i bilder-

böcker. Givetvis är det svenska kunskapsfältet inspirerat av vad som skett i andra 

länder, framför allt USA som ses som föregångare inom forskning kring etnicitet, 

ras och stereotyper.  

2.1 Nationell forskning 

 

Forskningen om representationer, barnböcker och bibliotek inom biblioteks- och 

informationsfältet i Sverige är begränsat, varför jag även hämtat  andra källor som 

kan knytas an till min studie.  

Inom biblioteks- och informationsvetenskap är det främst under de senaste åren 

som ett par uppsatser skrivits med fokus på representationer i barnlitteratur. 

Amanda Forssell har skrivit kandidatuppsatsen Lilla Hjärtats två ansikten – En dis-

kursanalys av debatten om en barnboksfigur, framlagd 2015, vid Fakulteten för hu-

maniora & samhällsvetenskap vid Karlstad Universitet. I uppsatsen tar hon avstamp 

i den mediala debatten. Forsell använder sig av inlägg från Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och Expressen men även av boken ”Lilla hjärtat är en mull-

vad!” – ”Nä en pingvin!” – En studie av kontroversen kring Stina Wirséns filmfigur 

av Margareta Rönnberg. Forssell granskar olika synsätt på figuren Lilla Hjärtat och 

kommer fram till att utifrån olika bakgrunder, som ras, skiljer sig åsikterna åt. 

Rönnberg menar att barn inte ser Lilla Hjärtat som en stereotyp figur utan som en 

figur likt vilken annan. Den motsatta åsikten säger att barn i en så pass liten ålder 

inte ska utsättas för bilder som kan vara stereotypa. Debatten tar även upp frågor 

som rör den kulturella friheten i att skapa och vem som ska ha tolkningsföreträde. 

Slutledningen som Forsell  drar är att två diskurser råder: en som ser Lilla Hjärtat 

som en stereotyp som konserverar fördomar och väcker smärtsamma minnen och 

en diskurs som välkomnar fler färgade barn/figurer i olika utformning och ser en 

positiv laddningen i barnboksfiguren.22 

Även Karin Edman och Veronika Johansson, vid Uppsala Universitet, har gjort 

en text- och bildanalys samt en idéanalys kring framställningen av etnicitet i böck-

erna om Lilla Hjärtat och Pippi Långstrump. Även de tar avstamp i artiklar om 

barnboksfigurerna från de större svenska dagstidningarna, men gör en historisk 

överblick från 1940-talet och framåt och väver in recensioner samt debattartiklar. 

Redan i uppsatsens titel Lilla hjärtat går i graven, Pippi lever vidare får läsaren en 

                                                 
22 Forsell (2015), s 20-22. 
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uppfattning om olika synsätt på etnicitet i barnböcker. Litteratur som Pippi Lång-

strump, har en annan  status än Lilla Hjärtat, beroende på faktorer som att figuren 

Pippi fått ett värde som en nationalsymbol som representerar svenskheten medan 

Lila Hjärtat inte nått den djupa förankringen. Hur debatterna kring barnlitteraturen 

går handlar även om de rådande normer och de idéer om ras, etnicitet och rasifiering 

som verkar i samhället då debatterna är livskraftiga.  

Med anknytning till biblioteksfältet har Martina Karlsson och Sandra Lundin 

Hedlund skrivit kandidatuppsatsen Lilla hjärtat och alla små brokiga bibliotekarier 

– En studie av hur Lilla Hjärtat hanterats på folkbiblioteken. De har använt sig av 

teoribildningen kognitiva auktoriteter och tittar på vilka bibliotekarier lyssnat på i 

sitt beslutsfattande gällande böckerna om Lilla Hjärtat. Auktoriteter kan vara kol-

legor, debattörer, journalister eller lagar som folkbiblioteken ska förhålla sig till. I 

studien har intervjuer gjorts med sju bibliotekarier på folkbibliotek. Det som fram-

kommer är en rad olika syn på böckerna om Lilla Hjärtat och även olika sätt att 

hantera böckerna på biblioteken. Några tycker att frågan blåsts upp och tagit alltför 

stora proportioner, medan andra anser att debatten om etnicitet, ras och rasifiering 

är viktig och relevant. De som anser att diskussionerna i media och bland bibliote-

karier är av vikt har också förhandlat med kollegor på sin arbetsplats och tagit aktiva 

val i beslutet kring barnlitteratur med en problematisk representation av individer. 

De har även ett sätt att se på litteratur, vid exempelvis inköp, som speglar vad de 

kommit fram till i sina diskussioner.  

Ovan tre nämnda uppsatser knyter alla an till temat för denna uppsats då de 

samtliga diskuterar representationer av etnicitet i barnböcker och hur detta har be-

tydelse för biblioteksfältet, personalens arbete och för användare av biblioteken. 

Det jag saknar i dem är en mer grundläggande genomgång av historiska aspekter 

men även en diskussion om etnicitetsaspekter i barnlitteratur i stort och inte enbart 

de nämnda specifika böckerna. 

Uppsatsen Förnamn som diskurs – en jämförande analys av namn i barn- och 

ungdomsböcker av Lena Grönlund, i Biblioteks- och informationsvetenskap, knyter 

även an till representation av människor i barnlitteratur. Här jämför Grönlund före-

komsten av olika namn, som definieras som svenska eller utländska namn, och tittar 

på skillnader i spridningen av namnen i böcker mellan årtalen 1992 och 2007. I 

studien är utgångspunkten det häfte som Bibliotekstjänst ger ut över nyutgiven lit-

teratur. Litteraturen är sedan indelade utefter klassifikationerna Hcf (riktad till barn 

upp till cirka 10-11 år) i Hcg (riktad till barn cirka 10-13 år) samt uHc och uHcf 

(ungdomsböcker). Resultaten gällande namnen inom Hcf-klassade böcker att under 

1992 var hela 90% svensklingande namn och 2007 88%, alltså en skillnad om 2% 

under en femtonårsperiod. Granskningen är gjord på 275 barnböcker. En skillnad 

är att de arabiska namnen ökat i samma utsträckning som grekiska, italienska och 

spanska namn minskat. De afrikanska namnen har stagnerat, men Lena Grönlund 

påpekar att namn från Afrika influeras av kolonialismen och klingar från andra 
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språk och kulturer och därmed osynliggörs. Överlag visar studien hur namn på hu-

vudpersoner i barnlitteratur kan vara ett sätt att upprätthålla normer, maktstrukturer 

och ordningar i samhället. Studien tar upp kritiska perspektiv från bland annat Todd 

Honma, professor i asiatiska och amerikanska studier, och Christine Pawley, pro-

fessor i biblioteks- och informationsvetenskap. De menar att biblioteken exempel-

vis genom urvalsprocesser återskapar tankar om vithet och etnicitet. Att mångfald 

och det mångkulturella lyfts fram utgör en problematik då vitheten som domine-

rande osynliggörs. Lena Grönlund beskriver hur personers namn i barn- och ung-

domsböcker reflekterar är en del av en större normbefästningsprocess. Grönlund 

gör en viktig poäng i att även namn på barn kan skapa förutfattade meningar om 

individens ursprung och vara en typ av representation gällande etnicitet. 23 Både vit-

hetsperspektivet och temat i hennes uppsats sätter fokus på de normer som är sty-

rande, vilket även denna uppsats gör.  

Intressant är även Åsa Warnqvists studie, forskare på Svenska Barnboksinsti-

tutet, där hon tittat på hur många mörkhyade barn det finns i svenska barnböcker 

som gavs ut 2014. Utifrån tre kriterier är böckerna analyserade: boken ska avbilda 

minst en mörkhyad person, personen ska vara ett aktivt subjekt samt att personen 

inte enbart ska vara bifigur till en vit person i berättelsen. Av de 244 böcker som 

analyserades innehöll 59 stycken en färgad person, men endast 16 av dessa 59 kla-

rade alla tre kriterierna. Warnqvists studie befäster hur barnlitteraturen med färgade 

personer ännu är i minoritet, och genom detta blir representationerna problematiska 

så de alltid står i relation till det normerande vita. 24   

Bibliotekschefen i Huddinge kommun, Nick Jones, är aktiv i debatten om vad 

biblioteken kan göra för integration och för att förhindra rasifiering. I antologin Bryt 

upp! intervjuar han bibliotekarien Anna-Stina Takala, verksamhetsutvecklare för 

IT och kommunikation vid biblioteken i Botkyrka. Takala var en av de som deltog 

aktiv i debatterna kring Lilla Hjärtat och pådrivande i att gallra ut böckerna där 

figuren förekommer från biblioteken i Botkyrka kommun. Takalas arbete har varit 

en viktig faktor i diskussionerna kring representationer av människor i bilderböcker, 

rasifiering och att sprida kunskap om den historiska bakgrunden till att personer 

reagerar på representationer i böcker eller andra konstformer idag.25 

I samma antologi gör Stefan Jonsson, professor vid Remesco,26 ett inlägg om 

begreppet PK – politisk korrekthet. Ordet politisk korrekthet kom från USA till 

Sverige och började flitigt användas här i början av 1990-talet. Till att börja med 

dyker begreppet upp på kultursidorna för att sprida sig till den allmänna samhälls-

debatten och  vidare in i vardagslivet. Begreppet banaliseras, men genomgår även 

en hierarkisering och moralisering, enligt Jonsson. Begreppet kan användas på olika 

                                                 
23 Grönlund (2011), s 5-53. 
24 Webbplats: Sveriges Radio > Artikel > Få mörkhyade barn huvudperson i bilderböcker. 
25 Jones (2014), s 173-183. 
26 Remesco står för Institution för forskning om migration, etniska relationer och samhälle  

    vid Linköpings  universitet. 
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sätt, dels i en vidare benämning som att det exempelvis är PK att använda cykel-

hjälm – något man gör för att normer kräver det fast man egentligen inte vill eller 

tycker det är fånigt. Dels kan begreppet användas genom att hänvisa till hierarkier, 

att anspela på normbestämmande överheter som exempelvis opinionsbildare eller 

politiker.  Resultatet blir att locket läggs på, exempelvis genom avsaknaden av dis-

kussioner kring rasifiering eller representationer av etnicitet i böcker. Genom att 

använda begreppet PK kan människor, företag, organisationer och institutioner 

komma undan med handlingar eller icke-handlingar utan att argumentera.27  

En annan relevant studie är den som beskrivs i boken Fallet Nogger Black. 

Egentligen handlar den inte alls om barnlitteratur och folkbiblioteksdebatter som 

denna studie fokuserar på, men själva kritiken som framfördes tycker jag genljuder 

kommande år som exempelvis i den debatt som kallades Tårtgate28 där en tårta i 

forma av en svart kvinna orsakade kontroverser, de oerhört utdragna diskussionerna 

kring användningen av ordet negerboll respektive chokladboll eller debatten om 

representationer av individer i bilderböcker. Debatten om glassen Nogger Black 

kan sägas vara representativ även för debatter rörande etnicitet och ras i andra sam-

manhang Just sättet att diskutera representationer, vilka som har företräde i debatten 

och rätten att känna sig kränkta, påminner om hur journalister författare, littera-

turkritiker och bibliotekarier diskuterar kring etnicitet och rasifiering i bilderböcker.  

Under 2005 gjorde glassföretaget GB Glace en reklamkampanj för glassen 

Nogger Black. Texten var utformad i graffitistil, i vitt mot en svart, asfaltsliknande 

bakgrund. Organisationen Centrum mot rasism (CMR) manade till bojkott av före-

taget då CMR ansåg att reklamen var rasismanstruken. Pressansvarig på GB Glace 

svarade att företaget inte haft några rasistiska intentioner. Idén var att locka unga 

att köpa glassen genom att skapa associationer till en urban gatukultur. En intensiv 

debatt drog igång, i dagstidningar, på chatforum och bloggar. Andra antirasistiska 

organisationer tog avstånd från CMR:s uttalanden. ”Till synes neutrala ord som 

Nogger och Black förvandlades till tydligt igenkännbara symboler för föreställ-

ningar om svarthet”29 skriver etnologerna Oscar Pripp och Magnus Öhlander som 

analyserat händelsen i boken Fallet Nogger Black. Många beskrev debatten som en 

bagatell, men blev ändå upprörda, vilket Pripp och Öhlander ställer sig frågande till 

och analyserar. För att få svar på sina frågor samlade de in 180 artiklar och inlägg 

                                                 
27 Jones (2014), s 24-42, s 183. 
28 Webbsida: Aftonbladet > Debatt > Tårtkalaset är ett uttryck mot rasism.  

Konstnären Makode Linde hade till Konstnärernas riksorganisations firande på Moderna Museet i Stockholm 

skapat en tårta i forma av en svart kvinna. Själva huvudet var Lindes eget, som stack upp ur tårtan. När organi-

sationens ordförande skar i tårtan skrek Linde. Många upprördes över detta och en intensiv debatt drog igång 

om färgades rättigheter, tolkningsföreträde, färgblindhet och nidbilder. Afrosvenskarnas riksförbund stod för 

den skarpaste kritiken. Till saken hör att Linde själv är färgad och säger att han genom sin konst, som han kallar 

Afromantics och som bygger på nidbilder av svarta, vill utmana och belysa stereotyper. I ett debattinlägg skriver 

han: ”Jag är inte rasist, kulturministern är inte det och kulturtanterna som applåderar på bilden är det inte. Men 

världen vi lever i är det. Det är först när den dolda rasismen blir synliggjord som den kan krossas. Det är detta 

som mitt konstnärskap vill belysa.”  
29 Pripp & Öhlander (2012), s 85. 



 17 

från olika medier för att belysa olika diskurser som präglade debatten. Inom debat-

ten fann de olika synsätt som skiljde sig åt beträffande vad rasism innebär. Kärnan 

var att CMR borde ägna sig åt att bekämpa riktig rasism och inte bagateller som en 

reklam för glass. Ett fåtal debattörer hade en annan åsikt, exempelvis att reklamen 

inte skulle fungera i andra länder där färgade inte är lika politiskt marginaliserade 

som i Sverige. Pripp och Öhlander hittade fem olika synsätt på vad rasism innebär; 

medvetna rasistiska intentioner och handlingar, en negativ inställning till svarta, 

givna sammanhang som historiska eller geografiska sammanhang, ett tydligt rasist-

iskt språkbruk samt visuellt synliga handlingar där rasismen uttalas klart och tydligt 

exempelvis genom hot eller våld. Men i ett utökat synsätt på vad rasism är kan 

rasism även vara; avsiktliga och oavsiktliga handlingar i olika sammanhang, rasism 

kan uttryckas med hjälp av positivt eller negativt laddade stereotyper eller fördo-

mar. Den drabbade parten har rätt att avgöra om en handling eller uttryck är rasist-

iskt eller inte. Rasism har ett sammanhängande mönster som alltid har en historisk 

kontext och befolkningen i Sverige är ofta omedveten om förekomsten av rasism. 

Dessa synsätt fördes fram av de som försvarade CMR:s handlande.30 De olika sätten 

att se på vad som anses vara rasism och rasistiska uttryck, som Pripp och Öhlander 

framför, kan kopplas till  den debatt som förts om barnböckernas representationer 

inom media och inom biblioteksvärlden, där Biblist utgör en diskussionsarena. 

2.1.1 Övrigt intressant nationellt material 

Jag vill även göra en av rösterna hörd som varit drivande inom olika debatter som 

rör representationer, stereotyper och barnlitteraturens särställning. Författaren och 

debattören Oivvio Polite är inte forskare, men engagerar sig mycket i debatten kring 

ras och etnicitet, varför jag betraktar hans åsikter som mycket viktiga. Jag vill syn-

liggöra hans åsikter på grund av att även han poängterar vikten av att se tillbaka på 

historien. Han vill sätta fokus på det samhällsklimat som gör stereotyper av männi-

skor i bild och text möjlig. Polite menar att medvetandegraden i Sverige är låg gäl-

lande stereotypa bilder av färgade. Beträffande figuren Lilla Hjärtat har han inter-

vjuat färgade akademiker och studenter i USA, som menar att figuren skulle vara 

omöjlig att använda där Även han, likt Pripp & Öhlander tar upp vad som är riktig 

rasism och vad som inte anses vara det. Han diskuterar även konstnärlig frihet re-

spektive censur.31 

2.2 Internationell forskning 

 

Internationellt sett är forskningen kring representationer, etnicitet och ras omfat-

tande. För att begränsa området har jag tittat enbart på den forskning som specifikt 

rör representationer av individer i barnlitteratur. 

                                                 
30 Pripp & Öhlander (2012) s 85-109. 
31 Webbplats: Sydsvenska dagbladet > Kultur och Nöje > Stereotyper som skaver. 
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Ebony Elizabeth Thomas, vid Pennsylvania University, har skrivit en rad pub-

likationer som rör representationer av barn i litteratur, med fokus på afro-ameri-

kanska barn. I ett kapitel i antologin Diversity in Youth Literature:  Opening Doors 

Through Reading från 2013 summerar hon den afro-amerikanska barnlitteraturen 

från slavhandeln till idag. Trots de hårda förhållanden som rådde för slavar försökte 

många arbeta med sin litteracitet och sprida sina historier vidare. I dessa berättelser 

finns ”the origins of textually represented African American child life.”32 Efter att 

slaveriet förbjöds uppstod en strävan efter att inhämta den kunskap som nekats de 

tidigare slavarna. Vidare började kyrkor publicera bulletiner med historier och bil-

der för barn. Under 1920-talet gavs The Brownies Book ut som hade i syfte att mot-

verka stereotyper av färgade samt att skapa positiva förebilder riktade till barn. Un-

der denna period, under The Harlem Renaissance som beskrivs som en blomstrings-

period för afro-amerikansk kultur, lades grunden till dagens litteratur för barn och 

ungdomar. Thomas beskriver denna period som gav afro-amerikaner utrymme att 

för första gången uttrycka sin kultur och egna traditioner genom olika former av 

konstnärskap utan att vara offer för rasism och avhumanisering. Efter denna konst-

närliga frigörelse började skribenter, författare och illustratörer att se afro-amerika-

ner som aktiva agenter vilket gav effekter inom barnlitteraturen. Thomas skriver 

om hur viktig litteraturen är för barn och deras identitetsskapande och för att upp-

täcka egenheter inom den kultur en person tillhör. Thomas menar att den afro-ame-

rikanska barnlitteraturen blir en slags metaberättelse till den redan etablerade ame-

rikanska historien. ”Black folks” blir en marginaliserad berättelse där polarise-

ringen mellan svart och vitt fortfarande är en del av kontexten. Färgade barn är 

sällan huvudpersonen i böcker som handlar om mysterier, romantik, science fiction 

eller fantasy, utan färgade får vara karaktärer i historiska eller socialrealistiska be-

rättelser. Även idag porträtteras färgade barn och familjer ofta som fattiga eller att 

de behöver kämpa, särskilt i en urban kontext. Thomas ställer sig frågan vad som 

händer med barnen som läser eller tittar på om sin omvärld i dessa böcker: ”How 

does this affect the development of young readers’ imagination dreams and aspirat-

ions?”33 

Diskussionen om vem som har rätt att berätta om färgade barn är även en fråga 

som Thomas behandlar. Än idag är de färgade skaparna av litteratur för barn en 

mycket liten del av den amerikanska barnboksmarknaden. Att skapare av litteratur 

för färgade kommer utifrån den kulturen menar Thomas är ett dilemma som ”invites 

critical consideration, and necessitates attention, if not direct action.”34 

En grundlig redogörelse för afro-amerikansk barnlitteratur gör forskaren 

Rudine Sims Bishop i boken Free Within Ourselves. Hon tar avstamp i kolonial-

ismen och slaveriet och följer litteraturens utveckling fram till 2000-talet. Sims 

Bishop tar upp historiska fakta och knyter an till specifika verk som haft betydelse 

                                                 
32 Thomas (2013), s 11. 
33 Thomas (2013), s 11. 
34 Thomas (2013), s 10. 
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för den afro-amerikanska barnlitteraturen. Ett av dessa verk, som bör nämnas och 

har diskuterats och forskats om är författaren Helen Bannermans Lille svarte sambo 

från 1899 (se bilaga 2). Ordet sambo knyter an till människor med afrikanskt påbrå, 

men även människor med ”mixed race.” Ordet kom senare att få stark koppling till 

Bannermans barnbok. Berättelsen handlar om en färgad pojke i ett fantasiland som 

liknar Indien, där hans möter tigrar som vill äta upp honom. Figuren har liknats vid 

nidbilden som kallas pickaninny, en karikatyr med svart ansikte, stora, röda läppar, 

vita ögon och ostyrigt hår Boken populariserade bilden av det färgade barnet i bil-

derböcker som en pickaninny, en stereotyp som skulle locka till skratt. Även språket 

är förlöjligande, då exempelvis Sambos föräldrar heter Black Jumbo och Black 

Mumbo. Tilläggas bör att boken har blivit reviderad med ny text och nya bilder, 

men förblir en symbol för nidbilder av färgade barn.35  

Ett annat intressant kapitel i boken Free Within Ourselves är hur färgade bibli-

otekarier under 1940-talet engagerade sig i debatten om böcker av Christine Noble 

Govan, som ansågs innehålla stereotypa bilder som pickaninnys och dialektalt ord-

bruk som just färgade skulle tala. I debatten skrev Govan själv och två kvinnor att 

böckerna var populära bland barn och att även färgade barn finner nöje i pickanin-

nys. Govan motsade sig att illustrationerna och språkbruket skulle var förlöjligande 

och sade sig ha en genuin sympati för ”negrer.” Sju lärare och bibliotekarier svarade 

att även om intentionerna var goda kunde barn skadas och bli generade över fram-

ställningen i böckerna. Sims Bishop ser ställningstagandet som viktigt i att färgade 

ville skapa en egen röst och göra sig hörda.36 

I en artikel i Journal of Children’s Literature från 2015 tar Melanie D. Koss 

upp hur representationen av färgade barn ser ut i Amerikansk litteratur. I en ban-

brytande studie från 1965, gjord av Nancy Larrick, undersökte hon 5000 bilder-

böcker som publicerats under en treårsperiod. Endast 6,7% av böckerna innehöll 

afro-amerikanska karaktärer. Deras utformning var överlag dessutom stereotypa re-

presentationer.37 Flera studier har gjorts, bland annat av Sims Bishop, som påvisar 

att antalet barnböcker med afro-amerikanska barn är starkt underrepresenterade på 

marknaden. Böckerna klassades utifrån vilken kultur som dominerade, men även 

om en annan kultur representerades som ett andrahandsval. Böckerna delades även 

in i tre kategorier; generiska, specifika eller neutrala. En generisk bok inkluderar 

karaktärer från en specifik grupp, men innehåller sparsam autentisk information. En 

specifik bok tar upp detaljer som underlättar att identifiera vilken grupp karaktä-

rerna tillhör. Den neutrala boken har multikulturella uttryck eller innehåller karak-

tärer från minoritetsgrupper, men framställningen bygger på hudfärg eller andra fy-

siska egenskaper. Böckerna som undersöktes innehöll till 66% en vit karaktär som 

                                                 
35 Sims Bishop (2007): s 70-72. 
36 Sims Bishop (2007): s 75-76. 
37 Se även originalartikeln publicerad 1965 i Saturday Review. Webbplats: UNZ > publications > Saturday 

Review > The All-White Word of Children’s books. 
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dominerande eller kom i andra hand. Endast 9% av böckerna innehåll en domine-

rande afro-amerikansk karaktär. Av böckerna var bara 19% av den identifierade 

som specifika, som tydligt beskrev och porträtterade den grupp som representera-

des. Ytterligare studier har gjorts efter denna, men Koss skriver: ”Each study found 

that the issues identified by Larrick and Bishop remain prominent: there is a lack of 

diversity in picture books.”38 I slutsatsen kommer Koss fram till att än idag speglar 

inte barnlitteraturen det multietniska samhället och samt att vitheten ännu är det 

som dominerar bilderböckernas värld.39  

I Library Journal uppmärksammar John D. Berry vikten av att bibliotekarier är 

medvetna om vad det vita privilegiet innebär. Han skriver ”Accepting this aware-

ness is critical if you have a commitment to the goals and values of diversity and 

equity not only in our profession but also within our society and nation.”40 

                                                 
38 Koss (2015), s 33. 
39 Koss (2015), s 32-42. 
40 Berry (2004), s 50. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

För att undersöka hur representationer av färgade personer ser ut i bilderböcker för 

barn, och bibliotekariernas förhandlingar kring dessa samt de konsekvenser som 

uppstår, har jag utgått från olika teoretiska fält som sedan kan appliceras på min 

studie. Förutom de ovan nämnda uppsatserna som behandlar representation av fär-

gade individer i bilderböcker, saknas ABM-relaterade teorier, varpå jag har hämtat 

teori från andra fält som sociologi och kritiska ras- och vithetsstudier.  

3.1 Ras- och vithetsstudier 

För att vidare förklara olika begrepp har jag tagit hjälp av kritisk ras- och vit-

hetforskning, som knyter an till synen på representationer av barn och vuxna. Fors-

kare inom fältet finns representerade i antologin Om ras och vithet i det samtida 

Sverige, där bland annat Tobias Hübinette, Ylva Habel, Daphne Arbouz, Oscar 

Pripp och Magnus Öglander deltar. Kritiska ras- och vithetsstudier är ett relativt 

nytt forskningsfält i Sverige, som inte är helt okontroversiellt. Forskare inom kri-

tiska ras- och vithetstudier menar att vi måsta tala om ras, som exempelvis i frå-

gorna som gäller representationer av människor i litteratur, och sätta fokus på att 

detta har en avgörande betydelse för många människor i vårt samhälle. Vi (som 

används som ett normerande vi, där vithet görs) vill gärna se oss som ett ”färgblint” 

folk, där utseende inte spelar roll. Men för individer i vardagen har detta en stor 

betydelse för hur de uppfattas och vilka förutfattade meningar som en hudfärg eller 

hårfärg bär med sig. Egentligen är kritiska ras- och vithetstudier inte intresserade 

av vem som har en viss hudfärg utan hur ras görs och dess konsekvenser, det vi 

kallar rasism eller rasifiering.41 Rasifiering kan innebära att människor bemöts på 

ett annorlunda vis på grund av sitt utseende, stöter på rasism eller hur exempelvis 

färgade porträtteras i litteratur, film och reklam.42 

Ojämlikheten mellan raser studerades redan av Carl von Linné, en föregångare 

inom området, som gjorde åtskillnad mellan fem raser. Dessa indelades i de vitakt-

iga Europeaus, de rödaktiga Americanus, de gula Asiaticus samt de svarta Africa-

nus. Monstrosus, den femte kategorin, var en samlingsbeteckning för övriga män-

niskor, exempelvis samerna som ansågs avvikande och inte passade in i någon av 

de andra kategorierna. Denna indelning är också förgrunden till den rasbiologi som 

Sverige framgångsrikt ägnade sig åt, exempelvis genom Rasbiologiska institutet. 

Men att Sverige har en historia där kolonisation, exploatering och rasbiologi ingår 

är ett kapitel som helst göms undan och inte tas upp i skolans läroböcker. ”Vi måste 

                                                 
41 Hübinette m.fl. (2012), s 14-17. 
42 Molina ((2005), s 96-103. 
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på bred front erkänna att vi alltid har varit djupt involverade i koloniala processer, 

både som kolonisatörer och som förmånstagare till de stora imperienationerna” 

skriver Ylva Habel i På tal om ras och vithet i det samtida Sverige. 43  

Även begreppet etnicitet är relevant i studien av representationer. Det är svårt 

att dra en linje mellan vart ras slutar och etnicitet börjar. Att tala om ras kan också 

vara kontroversiellt, då ordet ofta associeras med rasbiologi, kolonisations, exploa-

tering, exkludering, förtryck och diskriminering.44  Forskarna i På tal om ras och 

vithet i det samtida Sverige menar att ras som kategori inte alls försvunnit bara för 

att vi inte pratar om denna. Effekten blir att problem osynliggörs som segregation, 

diskriminering, rasism och representation. I Sverige och många länder i Europa kan 

det vara ett känsligt ämne. I till exempel USA är det inte alls lika kontroversiellt att 

prata om olika raser vilket kan bero på landets historik. 

Tobias Hübinette och Catrin Lundström skriver i artikeln Den svenska vithetens 

melankoli att ”Sverige förträngt sin koloniala historia och skapat en självbild av att 

vara världens mest antirasistiska och antifascistiska folk.”45 Tystnaden som råder 

kring frågor och ras och vithet tycker Hübinette & Lundström ger en bild av hur 

relevant det är att diskutera dessa frågor. Den vita melankoli som beskrivs innebär 

en känsla av förlust av bilden som Sverige som ett idealiskt land, jämställt, jämlika 

och med en befolkning som i huvudsak är lång, blond med blåa ögon. Melankolin 

ligger i förlusten, och reaktionerna som uppkommer bygger på att bilden hotas av 

människor med annat ursprung, religion och kultur. De vill se ett annat sätt att se 

på Sverige som förklarar vithet och historiken bakom frågor som rör etnicitet 

och/eller ras, där den koloniala historien får en given plats och vitheten går att ana-

lysera, reflektera och diskutera kring. Normen inom barnlitteraturen är vit och 

böcker med en annan etnicitet eller representationer som numer anses som nidbilder 

kan ses som ett hot, vilket i sin tur leder till intensiva debatter om dessa. 46   

Jag vill även knyta an till forskaren Sara Ahmeds vithetsteori. I boken Vithetens 

hegemoni skriver hon bland annat om upplevelsen att förkroppsliga mångfald och 

vad detta kan innebära. Hon menar att en person som har en annan hudfärg än vit 

blir ett slags bevis på att exempelvis en institution där den färgade arbetar har ett 

mångfaldstänkande, även om det endast är en färgad person bland personalen. Per-

sonen  blir ett slags alibi. Ett löfte om att förändring pågår, att vitheten håller på att 

försvinna och ett bevis på engagemang.47 Detta synsätt anser jag går att knyta an 

även till barnlitteratur där en färgad person i en bok kan vara ett bevis på ett mång-

faldstänkande. 

                                                 
43 Habel (2012), s 51-52. 
44 Pickering (2001), s 114-115. 
45 Hübinette & Lundström (2011), s 2. 
46 Hübinette & Lundström (2011), s 1-9. 
47 Ahmed (2011), s 233-237. 
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Här nedan redogör jag mer ingående för teoretiska begrepp som är relevanta 

för min studie av färgade personer i bilderböcker för barn samt för debatter kring 

representationer av människor i bilderböcker riktade till barn. 

3.2 Stereotypisering 

Färgade karaktärer i bilderböcker anklagas i vissa fall för att vara just stereotyper 

och jag hämtar teorin från sociologen Michael Pickerings bok Stereotyping: the po-

litics of representation. Han i sin tur inspireras av cultural studies, sociologi och 

psykologi.  

Stereotypisering är den andra av utgångspunkterna i min studie, men som 

hänger samman med kritiska ras- och vithetsstudier på det sättet att de sätter fokus 

på dem som utsätts för stereotypisering men också vilka de är som utgör den rå-

dande normen och därmed besitter makten till tolkningsföreträde. Pickering under-

söker den teoretiska och historiska bakgrunden till olika former av hur ordet stere-

otyp används. Pickering anser att studier och forskning som handlar om stereotyper 

ofta negligerar den historiska kontexten, den större berättelsen som begreppet alltid 

hänger samman med.48  

En stereotyp vill upprätta strukturer, maktpositioner och se saker, som exem-

pelvis representationer i bilder, utifrån ett fixerat sätt genom att skapa en illusion 

av definitioner och utvärdering av andra människor. Ofta betraktas stereotyper som 

felaktiga i hur de porträtterar en social grupp som en och samma. Stereotyper utgör 

likformiga associationer till att vara till exempel blond, kvinna eller färgad, ett re-

ducerat sätt där olika kännetecken isoleras. Detta är ett sätt att låsa en kategori i en 

hierarkisk ordning, och då övergår kategorin till att bli en stereotyp. I sin tur kan 

detta skapa en känsla av säkerhet och överordning och Pickering menar att just 

överordningen gör att den kritiska blicken osynliggörs för att saker och ting ska 

vara ordnade på ett visst sätt. En stereotyp bild blir en korrekt syn som skapar kon-

tinuitet som om den vore naturlig och given. Kostnaden får dock betalas av de som 

blir stereotypiserade, som blir marginaliserade, underordnade och bedömda utefter 

vissa principer. Men i en värld som står för förändring inser vi att det som ser ut att 

vara fixerat kan modifieras och omförhandlas. När vi ställs inför en stereotyp kan 

vi välja att reproducera denna eller välja att ifrågasätta och utmana denna. Just detta 

dilemma är vad som stereotypen möter: att falla tillbaka och till en ensidig repre-

sentation där ordning, säkerhet och dominans råder eller att tillåta en mer komplex 

och öppen attityd. Den stereotypa bilden vill helst glömma detta dilemma och val-

möjlighet.49 

Ordet stereotyp är tätt sammanvävt med begreppet Den Andre, ett sätt att se på 

människor som över- och underordnade. Pickering menar att det numer finns en 

tendens att istället för stereotyp använda begreppet Den Andre, och begreppen är 

                                                 
48 Pickering (2001), s 1-2. 
49 Pickering (2001), s 1-7, s 29. 
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kompatibla med varandra. I likhet med stereotyper verkar andrefiering som ett sätt 

att försöka fixera bilden av människor eller kulturer från ett specifikt och priviligi-

erat perspektiv. Båda begreppen innebär en etikettering av en människa eller en 

kulturell grupp i termer som reducerar personen eller gruppen. En annan gemensam 

nämnare är att begreppen har en symbolisk uteslutande funktion som används för 

att hindra tvetydigheter och skapa gränser. Begreppen används även som om de var 

naturliga, absoluta och oföränderliga, som en sanning om en människa eller grupp. 

Att andrefiera hindrar dialog, interaktion och förändring. För den som blir andrefi-

erade förnekas ett egenvärde, och personen reduceras till ett objekt. En förståelse 

av Den Andre och stereotyper är en väg att gå för att se igenom olika strukturer och 

representationer.50 Att titta på barnböcker från mitten av 1900-talet kan ge en inblick 

av vad begreppet i detta sammanhang kan betyda. Som tidigare nämnts påtalar Pick-

ering upprepade gånger vikten av att se tillbaka på historien för att kunna se på 

nutiden. 

Vad jag finner intressant med Pickerings resonemang är att han tar upp begrep-

pet Främlingen. Som jag ser det är Främlingen inte ett lika dikotomt begrepp som 

Den Andre. Främlingar är störande för normen på så vis att de är svårplacerade, de 

är varken i centrum eller i periferin, utan någonstans mitt emellan. Personer som 

kan betecknas som främlingar befinner sig även mellan att höra till och att inte göra 

det. I vissa fall är främlingen med i ett ”vi” och i vissa fall med i ett ”dem”. De kan 

vara lika, men ändå olika. Främlingar har en otydlig kontur, de är inte Den Andre 

men heller inte en icke-Den-Andre. På många sätt är främlingar på det viset norm-

brytande och kan röra om inom olika strukturer. Ett sätt är att stereotypisera främ-

lingen just för att den är svårfångad, för att på så sätt ringa in denne och definiera 

Främlingen. Men Främlingen i sig vänder sig ifrån stereotypa bilder, ifrån ett pola-

riserat synsätt och påvisar att inga naturliga eller absoluta sanningar finns. Ett sätt 

att se på Främlingen i detta sammanhang är att representationer av barn eller vuxna 

med annat ursprung  än det vita ses som främlingar och att debatten om dessa utgör 

ett motstånd som utmanar sanningarna. 

                                                 
50 Pickering (2001), s 47-78. 
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4. Metod och material 

För att ta reda på hur olika representationer av människor, med afro-amerikansk 

härkomst eller med anknytning till kontinenten Afrika, ser ut i bilderböcker för barn 

använder jag mig av bildanalys och textanalys. I dessa metoder har jag hämtat in-

spiration av olika bild- respektive textanalysmodeller.  

4.1 Bildanalys 

 

Bilder har ett budskap eller en berättelse som de kommunicerar. Utgångspunkten 

är att bilder har något att säga oss. Men en bild i sig innehåller ingen information, 

låt säga en illustration på ett färgat barn med stora ögon, stora läppar och rufsigt 

hår, utan det är först i tolkningen av bilden som en betydelse uppstår. Själva bilden 

är en yta som kräver en uttolkare. Genom att läsa bilderna, att noggrant beskriva de 

olika element som en bild består av, öppnas olika tolkningar upp.51 En bild kan be-

tyda en sak för en person, medan en annan person gör en helt annan tolkning. En 

vuxen kan tyda en bild på ett annat sätt än ett barn. En individ från Sverige med så 

kallade svenska rötter kan ha andra referensramar i sin tolkning än en person upp-

vuxen exempelvis på ett barnhem i Tanzania. 

Det finns en rad olika metoder att tolka bilder. Genom att tolka bilder kan jag 

få en inblick i olika element i en bild, se tillbaka och jämföra bilder från olika tids-

perioder. För att göra detta har jag till att börja med gjort en analys i fem steg som 

beskrivs i Yvonne Erikssons bok Bildens tysta budskap. Analysen tar avstamp i 

grundläggande fakta och närmare sig sedan en tolkning av vad som finns i bilden. 

 

1. Materialanalys: vad är bilden målad/ritad på? 

2. Form- och färganalys: hur är bilden komponerad? 

3. Funktionsanalys: hur används bilden, inom vilket sammanhang? 

4. Genetisk analys: vilken tradition finns bakom bilden? 

5. Innehållsanalys: vad föreställer bilden?52 

 

För att åstadkomma en fördjupande analys, av innehållet i de utvalda bilder-

böckerna använder jag mig av ikonografi. Metoden ikonografi grundlades av konst-

historikern Erwin Panofsky.53 Metoden och dess ursprung beskrivs förenklat i boken 

Bild och föreställning – om visuell retorik av Yvonne Waern, Rune Pettersson och 

Gary Svensson. 

                                                 
51 Eriksson (2009), s 11-23. 
52 Waern, Pettersson & Svensson (2004), s 35-52. 
53 Cornell, m.fl. (1988), s 258. 
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Själva ordet ikonografi härstammar från grekiskans eikon (bild) och grafein 

(skriva). Att tolka bilder ligger nära till tolkningen av text, att söka dels det som 

texten står för men även dess djupare innebörd och mening. Vidare inom ikonogra-

fin utkristalliseras tre nivåer: representation, ikonografisk symbolism och ikonolo-

gisk symbolism.  

Representation är det som görs i de första stegen, det vill säga att titta på det 

som bilden föreställer – som kan jämföras med den grundläggande, första analysen 

hämtad från Bildens tysta budskap. I boken refereras det till konsthistorikern Erwin 

Panofsky som trycker på vikten av att hur vi tolkar en bild har med personliga er-

farenheter att göra, att vi påminns om något vi sett förut och på så vis kan utröna 

det vi ser framför oss. Har en läsare/tolkare aldrig sett en färgad person förut kan 

det vara problematiskt att hitta referensramar. Har en person erfarenhet av rasifie-

ring kan denne se andra saker än andra utan dessa upplevelser. 

I nästa steg, den ikonografiska symbolismen, är exempelvis enstaka föremål det 

centrala och hur de skapar en betydelse för bilden. I bilderna i de utvalda bilder-

böckerna bär individerna en symbolisk betydelse. Föremål kan också ha en symbo-

lisk betydelse, men även sådant som ljussättning och hur människor är placerade i 

en bild. Tolkningar uppstår utefter en gemensam referensram utifrån den kultur som 

verket befinner sig i. Symbolerna blir en slags igenkänning från tidigare verk eller 

från referenser i verkligheten. Kulturellt betingade betydelser kallar Panofsky, en-

ligt boken Bildens tysta budskap, för  sekundära eller konventionella betydelser. 

Det är givetvis en tolkningsfråga om föremåls betydelse, ofta vet vi inte konstnärens 

avsikt med symboler.54 

Ikonologi är nyckeln till verkets ”inre betydelse”. Ordet eikon (bild) kombine-

ras här med logos (kunskap). Verket som studeras sätts in ett större sammanhang, 

ett exempel på något som står för en tidsanda, en religion eller en politisk åsikt. En 

ikonologisk analys kombinerar information från en rad olika fält som politik, relig-

ion, filosofi, naturvetenskap, sociala förhållanden och världsåskådningar för att ut-

röna vad ett verk kan säga om sin tid.55 Bilder kan ge en inblick i en tids värderingar 

och föreställningar, som i sin tur har påverkats av olika samhälleliga och historiska 

skeenden. Normer och värderingar kan bäddas in i verk och genom en analys kan 

vi sätta ord på vad som finns i en bild och också ifrågasätta dessa precis som bil-

derna av olika representationer av individer.56 Genom att applicera metoden ikono-

logi på bilderböcker från 1940-talet, 1970-talet och 2000-talet, kan vi få något av 

en inblick i hur individer porträtteras i olika tidsperioder som kan säga något om 

den rådande tidsandan och hur detta påverkar vår/bibliotekariers syn på represen-

tationer. 

                                                 
54 Waern, Pettersson & Svensson (2004), s 35-52. 
55 Cornell, m fl. (1988), s 175-179. 
56 Eriksson (2009), s 68-70. 
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4.2 Textanalys 

 

Bildanalys är tätt sammanvävt med textanalys, där olika element identifieras och 

sedan sätts samman till en enhet som i sin tur kan sättas in i ett större sammanhang.57 

Här utgår jag från metoden i Lennart Hellspong och Per Ledins bok Vägar genom 

texten – handbok i brukstextanalys. Hellspong & Ledin menar att alla typer av texter 

som uppstår i det vardagliga livet kan ses som brukstexter, exempelvis litteratur, 

recensioner, utredningar, lagar, reportage och tidningsledare. Därmed kan barnbok-

slitteratur ses som en form av brukstext enligt Hellspong & Ledin, alltså även det 

textmaterial som är hämtat ifrån Biblist där bibliotekarierna diskuterar frågan om 

etnicitet och representationer i bilderböcker. Genom att analysera texter ges möj-

ligheten att påvisa  hur texter blir viktiga dokument över vårt tänkande, handlande 

och sociala liv.58 De utvalda barnböckerna, liksom bibliotekariernas konversationer, 

ger en inblick i olika tankemönster, handlande och kan verka som tidsdokument. 

Hellspong & Ledin gör en åtskillnad mellan texter med en praktisk funktion 

och texter med estetisk funktion. Den praktiska texten är informativ, teoretisk eller 

uppmanar till handling. Den estetiska texten kan beskrivas som en text som vill 

locka in läsaren i en diktad värld, en skönlitterär text. Vidare kan texten uttryckas 

genom att omtala en verklighet eller att gestalta den som i skönlitteratur.59 En text 

kan delas in utefter flera kriterier som ämne, syfte, tidsperiod eller funktion. Gäl-

lande framställningen av texter kan de delas in i fyra huvudgrupper: berättande, 

beskrivande, argumenterande eller utredande.60 Barnböckerna jag analyserar är av 

skönlitterär karaktär och av berättande karaktär. Inläggen från bibliotekarier på fo-

rumet Biblist som jag analyserar omtalar en verklighet och är av argumenterande 

karaktär. 

Textanalysen som tar avstamp i att texter, barnbokstexter liksom argumente-

rande texter i Biblist, har tre huvudegenskaper som beskrivs av Hellspong & Ledin: 

1. Orden är ordnade i helheter på olika nivåer, som anger textens form, en textuell 

struktur. Här står textens uppbyggnad i fokus, exempelvis om meningarna är korta 

eller långa eller hur texten flödar ut som en komposition. 2. Texten har något att 

säga, den vill förmedla något och har ett innehåll, en ideationell struktur. Vilket 

huvudämne (makrotema) och vilket underämne (mikrotema) har texten? Vad en 

text vill säga kan också vara explicit, klart uttryckt, eller implicit, underförstått, 

vilket kan framgå genom exempelvis hur rubriker är utformade eller genom kursi-

vering. En text kan även lägga fram olika propositioner, olika påståenden som säger 

något om en text budskap. Inom den ideationella strukturen är perspektivet av in-

                                                 
57 Eriksson (2009), s 33. 
58 Hellspong & Ledin (2009), s 11-19. 
59 Hellspong & Ledin (2009) s 11-19. 
60 Hellspong & Ledin (2009), s 20-24. 
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tresse, utifrån vems ögon som texten berättar. 3. Innehållet framförs i en social re-

lation, en relation mellan text och läsare upprättas, en interpersonell struktur. Vilket 

tilltal har texten till en tänkt läsare? Hur vill texten verka med sin omgivning?  

En annan viktig aspekt som Hellspong & Ledin tar upp är värdeord. Värdeord 

används för att uttrycka attityder. Minusord är negativt laddade ord, medan plusord 

är positivt laddade. De är motpoler till varandra som kan uttrycka olika ståndpunk-

ter. Minusord uttrycker ogillande och avståndstagande medan plusord visar på upp-

skattning och bär en positiv anda med sig. Orden är även de kulturellt betingade 

och kan ändras över tid, från att vara ett minusord till att bli positivt laddat och 

tvärtom. Ett exempel på ett ord som förr (i Sverige) inte var kontroversiellt är ordet 

”neger” som numer anses vara nedlåtande och därmed ett minusladdat ord. 

Textanalys skiljer ut olika delar i en text och beskriver dem var för sig, men de 

tre ovan nämnda huvudegenskaperna är tätt sammanvävda och hör samman för att 

utgöra en komplett text, vilket går att applicera på det empiriska materialet. Texta-

nalysen benar upp egenskaperna men binder även samman delarna och ser dem i 

ett större sammanhang för att ge en helhetsbild. För att ge en övergripande bild av 

en text är kontexten central, det vill säga i vilken social och språklig miljö en text 

är sprungen ur och verkar inom.61 Detta är av yttersta vikt för att förstå böcker som 

publicerades under exempelvis 1940-talet och att föra en diskussion om hur indivi-

derna är porträtterade och vilket språkbruk som var acceptabelt under denna period. 

 

4.3 Källmaterial 

4.3.1 Bilderböcker 

Materialet som jag valt att analysera har jag valt ut med hjälp av bibliografiska verk 

som jag anser tar upp rasifieringar inom barnlitteratur, som exempelvis Med barn-

böcker genom fyra världsdelar62 Bilderboksretro 50-tal63, Bilderboksretro 70-tal64 

och uppsatsen Rasfördomar och invandrarproblem – ett kommenterat urval barn- 

och tonårsböcker om rasdiskriminering och om fördomar mot invandrare65. Pro-

cessen i att välja ut sex böcker kan beskrivas som att pressa ned ett stort antal böcker 

i en tratt, applicera ett antal kriterier på dessa och sedan välja ut ett par böcker som 

kommer ut ur trattens smala mynning. Vilka avgränsningar som gjorts beskrivs i 

följande stycke (Avgränsningar 4.4). 

Gemensamt för de utvalda böckerna är att de innehåller ett rikt antal bilder, är 

utgivna på den svenska marknaden, finns tillgängliga för användare av biblioteken 

samt innehåller representationer av människor som kan kopplas till afro-amerikaner 

                                                 
61 Hellspong & Ledin (2009), s 44-49, 115-175.  
62 Andersson m.fl. (1993), s 7-54. 
63 Bjärbo & Hellsing, (2011), s 10-11. 
64 Bjärbo & Hellsing, (2012), s 10-11. 
65 Gille m.fl. (1980) s. 1, 20-23. 
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eller till kontinenten Afrika. Ursprungligen började jag med ett stort antal bilder-

böcker för barn, men som efter ovan givna avgränsningar smalnades av till endast 

ett par böcker varav jag valde två från varje tidsperiod: 1940-talet, 1970-talet samt 

2000-talet. 

Under 1940-talet växte barnboksmarkanden. Efter Andra världskrigets slut blev 

förutsättningarna annorlunda för många människor i det svenska samhället. Ranso-

neringstiden var över och arbetsmarknaden såg god ut. Skissartat präglades tiden 

av framtidstro och köplust. Villkoren för barnen förändrades. De växte upp med 

strama tyglar, men med större frihet. Barnen skulle å ena sidan vara ansvarsfulla 

men fick å andra sidan leka fritt utomhus. En rädsla fanns att barnen skulle förledas 

av ”dålig” litteratur och en stark vilja fanns att sprida god barnkultur. Förlagen sat-

sade stort och många bibliotek rustades upp.66 Fokus fanns på att bygga upp ett 

starkt land och en nationell identitet. Från denna tid har jag valt att analysera: Solo 

i Negerbyn (1941) av Robert Högfeldt och Per E. Rundquist, Ditt och Datt på Även-

tyr (1947) av Frank Pettersson. Böckerna visar representationer av barn som står i 

kontrast till hur bilder skulle utformas idag. Böckerna har inte heller diskuterats i 

samma utsträckning som exempelvis böckerna där Lilla Hjärtat förekommer, vilket 

gör det intressant att se på den litteratur som är tillgänglig men bär något kontro-

versiellt med sig. 

De svenska 1960-70-talens barnboksproduktion präglades av förändring. Bil-

derboksretro 70-talet beskriver årtiondet som en tid då alla engagerade sig. Viet-

namkriget, oljekrisen, vänsterrörelsen och feminismens framtåg påverkade sam-

hället och speglades även i barnlitteraturen. Barnen var kompetenta varelser som 

utvecklades positivt av att upplysas om världens tillstånd. ”Inget ämne var för kom-

plicerat eller för vuxet trots att böckerna vände sig till barn.”67 Från denna tid har 

jag valt ut Kompisarna av Kerstin Matz (1970) samt en av Verdandi-böckerna Jo-

sefine, 5, Zimbabwe, Afrika (1971) av Rolf Knutson. Dessa böcker anser jag kan stå 

som ett tidsdokument för 1960-70-talens barnboksmarknad, de kan stå som ett ex-

empel på hur färgade människor porträtterades och ger en insikt vad som var aktu-

ellt då. 

Vår tid präglas av globalisering som på många sätt gjorts möjlig genom den 

tekniska utvecklingen. Vi kan prata med någon på andra sidan jorden och se på 

personen i realtid. Vi kan resa till många platser, människor från vitt skilda länder 

och kulturer kommer till Sverige. Medvetenheten om händelser i världen, andra 

kulturer och människors ursprung är större. Som representanter för 2000-talet har 

jag hämtat Baddräkten (2008) av Åsa Stork och Gitte Spee samt Vem är kär i Abel 

Svensson? (2014) av Ebba Berg och Carl Flint. Den första har en problematisk re-

presentation av individer, som jag ser det, medan den sistnämnda utgör ett exempel 

på positiva representationer av individer. 

                                                 
66 Bjärbo & Hellsing, (2011), s 10-11. 
67 Bjärbo & Hellsing, (2012), s 10-11. 
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4.3.2 Bibliotekariernas förhandling och praktiska konsekvenser 

I den andra delen av uppsatsens empiriska del fokuserar jag på debatten kring etni-

citet i barnböcker. Materialet är hämtat från Biblist som är ett forum, som fungerar 

som ett diskussionsflöde, för bibliotekarier. Biblist når ut i hela Norden. Enligt 

Chalmers, som administrerar sidan, når Biblist ut till de flesta bibliotekarier i Sve-

rige.68 Jag har fokuserat på år 2012 och framåt då flera debatter om barnlitteratur 

med en problematisk representation av etnicitet var intensiv. Under 2012 blåste de-

batten upp om figuren Lilla Hjärtat och följdes av en rad andra debatter kring böcker 

med representationer av etnicitet. För att ringa in ämnet som är i fokus här valde 

jag att söka efter specifika ord på Biblist. De sökord jag använt är: etnicitet, mång-

fald, färgade barn, svarta barn samt representation. Dessa är nyckelord som figure-

rar i denna uppsats. 

För att ytterligare söka svara på frågorna om hur biblioteken och dess personal 

förhandlar kring frågor om etnicitet och barnböcker med bilder i, skickade jag ut 

frågor till alla länsbibliotek som i sin tur skickade ut frågorna till sina folkbibliotek. 

Folkbibliotek är den typ av bibliotek som barn i huvudsak kommer i kontakt med. 

Jag valde att maila då jag funderade över om bibliotekarier skulle känna sig pres-

sade över att svara vid en mellanmänsklig, personlig intervju då ämnet kan anses 

kontroversiellt. Även i en mellanmänsklig intervju kan ett dilemma uppstå då jag 

själv är färgad och på så sätt representerar en minoritet i samhället, varvid ämnet 

ytterligare kan bli känsligt för intervjupersonerna hur de ska förhålla sig. Detta har 

jag upplevt i diskussioner då jag fört ämnet på tal, att många upplever det proble-

matiskt att prata om hudfärg, etnicitet, ursprung och skillnader människor emellan. 

Jag valde därmed att i utskicket ställa nio frågor, blandade slutna frågor och frågor 

av öppen karaktär. Öppna frågor är sådana som kan leda till ett längre svar än slutna 

ja- och nejfrågor.69 Jag har valt att anonymisera svaren, då det relevanta inte är per-

sonerna i sig utan de åsikter de framför. En anonymisering kan även bidra till mer 

öppna och ärliga svar, anser jag. 

Fem svar kom in av olika typ. Vissa svar var utförliga medan andra korta. Oav-

sett svarens utformning har de relevans för frågorna (se bilaga 8.2) om biblioteks-

personalens syn, deras medvetenhet kring frågor, diskussioner och hur de i sin tur 

får konsekvenser för beståndet på biblioteket ser ut. 

4.4 Avgränsningar 

 

I urvalet av teoretiskt material och empiriskt material har jag gjort en rad avgräns-

ningar för att hålla studien inom ett greppbart område. När det kommer till barn-

böcker finns en rad olika sätt att angripa dessa på. Jag har valt bort att titta på kön, 

ålder och klass, som är andra kategorier möjliga att analysera. Många andra studier 

                                                 
68 Webbplats: Chalmers > För andra bibliotek > Biblist. 
69 Ahrne m.fl. (2015), s 45-54. 
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har fokuserat på genus, hur detta konstrueras i barnlitteratur men även på fördel-

ningen mellan pojkar och flickar i böcker. Fokus ligger alltså här på etnicitet.  

För att begränsa det empiriska materialet som utgörs av bilderböcker har jag 

även valt att titta på en viss typ av representationer. Representationerna av färgade 

individer är begränsat till ett urval av böcker där karaktärerna kan tolkas eller besk-

rivs som afro-amerikanska personer eller personer med anknytning till länderna på 

kontinenten Afrika. Jag har gjort detta på grund av att de barnböcker som främst 

debatterats handlar om figurer eller texter med anknytning till nidbilder med afri-

kanska rötter samt att flera av de  röster som hörts i debatter är personer med afro-

amerikanskt/afro-svenskt påbrå som exempelvis representanter från Afrosvenskar-

nas riksförbund. Det är givetvis viktigt att påpeka att det finns många andra repre-

sentationer av människor som diskuteras i andra sammanhang, exempelvis repre-

sentationer av asiatiska individer där bland annat debattören och författaren Patrik 

Lundberg varit mycket engagerad. Ytterligare exempel på representationer som dis-

kuterats är ursprungsbefolkningen i USA70, aboriginer, latinamerikaner, romer, sa-

mer eller inuiter. Dessa är bortvalda för att begränsa studiens omfång.  

Karaktärerna Lilla Hjärtat, Pippi Långstrump och Tintin, för att ta några exem-

pel är även de bortvalda ur bildanalysen då dessa karaktärer analyserats grundligt i 

andra studier, vilka nämndes under rubriken Forskningsöversikt (2.1). I dessa stu-

dier har några av ingångarna varit diskursanalys, litteratursociologi och idéanalys. 

Dock knyter jag an till karaktärer som Pippi och Lilla hjärtat då de diskuterats flitigt 

av bibliotekarier och i andra sammanhang och säger något om hur bibliotekarier 

förhandlar om etnicitet i stort. 

4.5 Reflexivitet  

4.5.1 Etiska överväganden – ord och symboler 

Att välja korrekta ord är en svårighet. För en person är ett ord kränkande, för en 

annan helt neutralt. I ord ligger makt, ord kan innebära ett uttryck för över- eller 

underordning. Genom ord eller bild kan vi reproducera förlegade föreställningar. 

Det är problematiskt att påvisa ett dilemma utan att visa upp negativa sidor. Om vi 

inte visar upp bilder på hur färgade personer porträtterades förr gömmer vi undan 

problemet. Risken finns att vi uppmärksammar nidbilderna genom att visa dem. Om 

jag säger ordet ”neger” för att problematisera det, finns risken att någon snappar 

upp det och använder det i ett nedsättande syfte eller i motsatt ordning anser att det 

inte ska brukas överhuvudtaget. Detta är jag medveten om, men har en tro på att vi 

måste lyfta upp den svenska rasbiologiska och koloniala historiken samt represen-

tationer av individer ur olika sammanhang som exempelvis bilderböcker för att dis-

kutera, reflektera och omförhandla. Att gömma undan eller glömma historien är det 

allra sämsta alternativet enligt mig. 

                                                 
70 Native Americans, tidigare benämnda som indianer på svenska. Detta ord anses numer vara ett nedsättande. 
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Att välja benämningen färgad är ett val jag gör, andra väljer hellre ordet svart. 

För mig är ordet svart motsatsen till vit, och tydliggör då ett dikotomt synsätt. Är 

en person inte vit blir den svart, trots en mångfald av etniska ursprung, nationaliteter 

och utseenden i Sverige och vår omvärld. Svart blir underordnat vitt, att vara färgad 

upplever jag som mer nyanserat. Att vara färgad kan innebära en mängd nyanser, 

ansiktsdrag och tillhörigheter. Ingen individ är egentligen helt svart. 

Även ordet etnicitet kan upplevas som problematisk, detta på grund av att det 

kan sammankopplas med underordning, förtryck och för att ordet på sätt och vis 

ersätt ordet ras. Ordet ras hör också till denna skara av problematiska ord. Dock 

måste vi som forskare, bibliotekarier, läkare eller vad en person nu sysslar med, 

benämna saker, händelser och personer. En tro jag har är att orden blir mindre lad-

dade om vi pratar om dem och genom våra diskussioner blir de neutraliserade. Fors-

kare inom ras- och vithetsstudier, vilket exempelvis kommer fram i antologin Om 

ras och vithet i det samtida Sverige, menar att bilder och texter måste belysas liksom 

att vi måste tala om laddade ord för att avdramatisera dem.71 Även Michael Picke-

ring följer denna linje72 och jag sällar mig till den uppfattningen. 

Ännu ett ordval som jag vill förklara är användningen av kontinenten Afrika. 

Jag är medveten om att världsdelen Afrika besår av 57 länder med cirka 2000 språk, 

varierat klimat, varierade miljöer, olika typer  av ekonomisk status och en mångfald 

av religioner. Befolkningen på kontinenten har givetvis en rad utseenden, här går 

det inte att generalisera. Dock har jag valt, i de fall där inte namnet på ett land nämns 

i barnböckerna, tolka in begreppet kontinenten Afrika som en uppmålad schablon-

bild och förenklad symbol som hör samman med stereotypen av människor, miljöer 

och andrefiering av dessa som har förekommit i litteratur och gör det än idag. 

4.5.2 Etiska överväganden - individer 

Ytterligare en aspekt av etiska överväganden gäller personer som deltar i studien 

och jag följer den forskningssed som Vetenskapsrådet förordar. Vetenskapsrådet 

poängterar: 

 
En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i forsk-

ning som försökspersoner eller informanter får behandlas. Det kan förefalla självklart att dessa 
personer i största möjliga utsträckning ska skyddas från skador eller kränkningar i samband 
med att de medverkar i forskning.73 

 

Genom att informera bibliotekarierna som svarat på mitt mailutskick om att de 

förblir anonyma i denna uppsats, är min förhoppning att de kunde känna sig trygga 

med att ge ärliga svar. Det relevanta är inte vilka de är, utan hur de förhandlar om 

frågor rörande etnicitet och bilderböcker. Detsamma gäller bibliotekarierna som 

deltagit i konversationerna på webbforumet Biblist. Jag har betraktat Biblist som 

                                                 
71 Habel (2012), s 45-49. 
72 Pickering (2001), s 180-182. 
73 Webbplats: Vetenskapsrådet > Publikationer > God forskningssed. 
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en offentlig källa då vem som helst kan söka i arkivet. Deras namn eller vilket 

bibliotek de arbetar på är inte relevant, utan åsikterna som kommer fram i flödet. 

Samtliga personer som ger uttryck för åsikter är anonymiserade. 

Ännu en aspekt att beakta är de namn som nämns, exempelvis på forskare, för-

fattare eller debattörer, och att denna uppsats inte syftar till att säga att en specifik 

person handlat inkorrekt. Liksom Oivvio Polite74 påpekar är inte meningen med att 

diskutera om någon har rätt eller fel utan att diskutera de olika normer i det svenska 

samhället och den historik som gör olika bilder, stereotyper och symboler möjliga. 

4.5.3 Forskarens förförståelse 

Varje försök att inleda en studie bör ta avstamp i en analys av forskarens egna 

ståndpunkt. Det är av vikt att studien blir genomskinlig, att läsaren förstår de förut-

sättningar som studien eller forskningen är genomförd under. Vi är på många sätt 

inflätade i en kulturell förhandskunskap som påverkar vårt sätt att se på tecken, 

bilder, genrer och världen i största allmänhet med bakgrund i det förflutna och det 

som sker i nutid. Vi kan aldrig helt frigöra oss från våra historiska, kulturella och 

sociala förutsättningar, men vi kan medvetandegöra dem och försöka distansera oss 

ifrån dem. Den absoluta objektiva tolkningen är en omöjlighet då ett tolkande sub-

jekt alltid är en del av ett utvidgat sammanhang. Att medvetenande göra detta för 

sig själv och för andra är en form av reflexivitet.75 

I mitt fall handlar det om att jag själv är färgad. Att vara färgad påverkar inte 

bara mitt liv i vardagen, att i många sammanhang vara den enda färgade eller att 

synliggöras på ett sätt som vita inte gör. Det påverkar även valet av uppsats, det 

påverkar min syn på hur människor representeras i böcker och det påverkar min 

läsning av texter och även min uppfattning om mig själv.  

De böcker jag läste, eller som lästes för mig, innehöll i huvudsak vita karaktä-

rer. Några undantag fanns, som Pippi Långstrump i Söderhavet och Verdandi-böck-

erna. Men i dessa karaktärer såg jag inte figurer som liknade mig själv. Böckerna 

handlade om andra, andra barn i andra länder oavsett fiktiva eller verkliga världar, 

som inte hade anknytning till mig. Som liten gjorde även mina första självporträtt 

med ljust hår och blåa ögon, tills den dag jag var tillräckligt stor för att se att jag 

såg annorlunda ut än majoriteten av mina kamrater. Nu, i vuxen ålder, kan jag förstå 

varför. Normen styrde mig. Det är inte konstigt i sig, då jag vuxit upp i ett svenskt 

samhälle, i en svensk medelklassfamilj som påverkat vem jag är, mitt tankesätt och 

mina handlingar. På det sättet gör jag en vithet i mitt vardagliga liv. Jag är en del 

av normen samtidigt som jag utmanar den, på så sätt en Främling76 som Pickering 

beskriver Baumans och Simmels teorier kring benämningens. En annan beteckning 

                                                 
74 Webbplats: Sydsvenska dagbladet > Kultur och Nöje > Stereotyper som skaver. 
75 Gripsrud (2000), s 177-198. 
76 Pickering (2001), s 203-222. 
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för detta är Mellanförskap, att befinna sig mellan två kulturer eller etniska tillhörig-

heter, där olika normer agerar och blir konfliktartade både inom personen och i sin 

relation till den yttre världen, inte sällan i form av rasifiering.77  

Ett exempel på hur normen styr barn är det så kallade docktestet som gjordes 

under 1940-talet av psykologerna Mamie Phipps Clark och Kenneth Bancroft 

Clark, för att påvisa hur rassegration påverkade barns egenvärde. Afroamerikanska 

barn fick välja mellan två dockor, identiska till utseendet förutom att den ena var 

vit och den andra färgad. Majoriteten av barn valde den vita dockan, vilket psyko-

logerna tolkade som en följd av samhällets rådande, negativa syn på färgade. Testet 

gjorde igen år 2008 i Danmark med samma resultat.78  

I samband med att min egen medvetenhet ökade såg jag även att förändringarna 

var få. Samhället förändrades, människor kom till Sverige från andra länder, men 

utvecklingen på bokmarknaden var och är långsam. Jag saknade böcker med de 

mångkulturella uttrycken, de böcker som speglar hur livet på gatan i en stad ser ut 

i dagens Sverige och nyanserade bilder av hur barn har det i andra länder. För att 

hitta böcker på biblioteken med representationer av färgade personer måste jag leta 

efter dem, ibland har de till och med en egen hylla som blir ännu ett utpekande, 

ibland finns de inte alls. 

Balansgången är svår, att inte peka ut men att ändå ta med och inkludera alla 

människor som bor i ett land som Sverige. Men förändringar sker, genom diskuss-

ioner och aktivitet skapas ett klimat där en ny litteratur får plats och som tar sig in 

på biblioteken. Vi måste bara våga prata om detta. Jag vill prata om problematiken, 

inte tysta ned den. Jag vill prata om stereotyper, vad de innebär för mig och andra 

individer. För mig är det givet att människor med en viss hudfärg, historia eller 

erfarenheter har andra upplevelser än andra med en annan hudfärg, historia eller 

erfarenheter. Vi kan inte nå konsensus, att alla ska tycka, känna och gilla samma 

saker. Det går dock att inkludera alla, att ingen känner sig utestängd på grund av 

sitt utseende eller på grund av sin bakgrund. Med detta synsätt i bagaget vill gå 

tillbaka till orsaker och verkan. Genom att analysera, vrida och vända, kan vi nå 

längre än att tysta ned. Detta är min förförståelse kring uppsatsens ämne.   

  För att se på materialet genom andras ögon applicerar jag utvalda teorier och 

metoder. Även detta är mitt val, men ger mig en möjlighet att förhålla mig på ett 

visst avstånd till studien.  

                                                 
77 Arbouz (2011), s 37-42. 
78 Webbplats: SVT > Dokumentärfilm > Raskortet. 
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5. Undersökning och analys 

För att få en inblick i barnbokens historia gör jag inledningsvis en kontextuell, över-

siktlig genomgång för att förmedla en skissartad bild av barnbokens framväxt. Detta 

anser jag har betydelse för hur vi historiskt har sett på barnböcker, vilken betydelse 

böcker har för barn och vad rasifiering i bilderböcker kan innebära.   

I avsnittet som följer kommer jag att i den första delen analysera de utvalda 

bilderböckerna utifrån metoden textanalys och bildanalys. För att förmedla bokens 

innehåll redogör jag kortfattat för bokens handling, därefter följer analysen. För att 

göra detta har en eller två representativa bilder valts ut samt utdrag ur bokens text 

som innehåller rasifieringar. De utvalda bilderna och textavsnittet anser jag ger en 

god inblick i hur olika representationer kan se ut. Vidare följer bildanalysen samt 

textanalysen. 

I undersökningens andra del redogör jag för konversationer i forumet Biblist, 

där bibliotekarier kan diskutera olika ämnen. Därefter följer svar från bibliotekarier 

vid fem bibliotek gällande frågor om hur de förhandlar kring etnicitet och represen-

tationer av färgade individer i bilderböcker. Detta knyter an till syftet att se tillbaka 

på bilderböcker med representation av afro-amerikaner/svenskar eller människor 

som med band till kontinenten Afrika och knyta samman dessa med bibliotekariers 

åsikter samt vad dessa får för konsekvenser på biblioteken. 

5.1 Barnbokens kontext 

För att undersöka representationer av individer i bilder inom barnlitteratur är det av 

värde att ha en kännedom om vad en barnbok är och hur barnbokens utveckling sett 

ut. Barnlitteratur som forskningsfält är även den relativt ny och tog sin början på 

1900-talets mitt. För att ge en övergripande bild av barnlitteraturens utveckling har 

jag tagit hjälp av barnlitteraturforskarna Lena Kåreland och Vivi Edström.  

5.1.1 Barn och barnböcker 

För många kan det vara uppenbart vad en barnbok är, men inom forskningen har 

det länge ifrågasatts var gränserna går mellan barn- och vuxenlitteratur. En bok kan 

handla om barn, men inte för den skull räknas som en barnbok. Vuxna författare 

skriver om sina barndomsminnen som exempelvis Selma Lagerlöf eller August 

Strindberg. Åldern på en karaktär i en barnbok är alltså inte avgörande. Kåreland 

skriver att praktiskt sätt är att titta på producentledet, vilka böcker som förlag klas-

sificerar som barnböcker.  

Definitionen av vad som är en barnbok har genom åren förändrats. Till exempel 

klassiker, som vi idag ser som barnlitteratur, som Gullivers resor eller Robinson 
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Crusoe skrevs för vuxna men har omvärderats. Sims Bishops skriver exempelvis 

att färgade människor började porträtteras som ”vanliga människor” (i mitten av 

1900-talet) vilket gör att vi då omvärderar de böcker där representationerna är av-

humaniserade och förlöjligande.79 Även målgruppen för en bok kan skifta beroende 

på hur den lanseras i olika språksammanhang och kulturer. Ett exempel är Sofies 

värld av Jostein Gaarder som i Europa lanserades som en barnbok, men i USA som 

en vuxenroman. Barnböcker kan också attrahera en vuxenpublik som exempelvis 

böckerna om Harry Potter.80 

Huvudsakligen är det vuxna som skriver för barn, som ofta väljer böcker åt barn 

samt agerar smakdomare. Barn är en viktig angelägenhet för vuxenvärlden. Sett ur 

ett svenskt perspektiv sägs det att barn aldrig tidigare fått så mycket uppmärksamhet 

och omsorg som idag. En strävan finns att sätta sig in i barns perspektiv, där barnens 

egna skapande och tankar står i fokus, och samtidigt ha ett barnperspektiv, där bar-

nens intressen ska tas tillvara. Barnet är en individ som är beroende av vuxna. Grup-

pen barn är också i behov av särskilt beskydd och omsorg. I Barbro Johanssons 

bidrag till antologin Barnen, platsen, tiden, ifrågasätter hon det moderna begreppet 

empowerment som innebär att barn ska ha en slags egenkontroll och ges möjlig-

heten att påverka och ha inflytande över sitt liv. Men Johansson menar att i en bib-

liotekskontext finns redan idéer om vad en process ska mynna ut i. Bibliotekarien 

lotsar barnet/barnen ”rätt” genom att erbjuda en viss typ av läsning som anses som 

”god” litteratur samt att söka information på ”rätt” sätt.81 På så vis kan de vuxnas 

tankar vara överordnade barnets. Detta gör även att debatter om barnlitteratur 

väcker engagemang då barnen ska få tillgång till litteratur som anses vara ”god”. 

5.1.2 Barnlitteraturens utveckling 

Litteratur, såväl för barn som för vuxna, utvecklas då samhället genomgår föränd-

ringar. Sociala förändringar återspeglas i litteratur. Den första boken som skrevs för 

barn var Een sköön och härligh jungfrw spegehl som utkom 1591 och riktade sig 

till flickor, främst högadlig och innehöll bibliska förhållningsregler. Ett år senare 

fick pojkar en liknande bok riktat till sig. Både dessa var översättningar från tyska, 

vilket dominerade i den äldre svenska barnboksutgivningen. De första barnböck-

erna hade ett tydligt pedagogiskt syfte och var inte anpassade efter läsares behov. 

Under 1600-talet var utgivningen sparsam, cirka 40 titlar gavs ut riktade till barn, 

samtliga med religiösa budskap och med ursprung från andra länder. Under 1700-

talet ökade utgivningen av barnlitteratur där upplysningens ideal gjorde sig påmint. 

Nytta förenades med nöje. Cirka 80 titlar utom, inte lika religiöst präglade och här 

växte fabeln sig stark med undertoner av uppfostran. Innan dess fick barnen nöja 

sig med texter avsedda för vuxna. När skolplikten infördes år 1842 ökade behovet 

                                                 
79 Sims Bishop (2007), s 68. 
80 Kåreland (2009), s 12-18. 
81 Johansson (2010), s 24-27. 
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av litteratur. Där ingick fabeln som läsebok som då nådde ut till alla barn i sam-

hället. Under 1700-talet kom den första barntidningen ut och hade sin blomstrings-

tid under 1800-talet då föregångaren till Kamratposten, Folkskolans barntidning, 

gavs ut. Under detta århundrade ökade barnboksutgivningen kraftigt. Fortfarande 

hade det uppfostrande budskapet en stor betydelse, och tanken att barn skulle vilja 

bli som barnen i böckerna dominerade. Barnböcker utkom också som riktades till 

pojkar respektive flickor, i olika åldrar och inom olika samhällsklasser. Flickböck-

ernas värld rörde sig inom hemmet och innehöll ordningsregler medan pojkböcker-

nas värld var mer äventyrsinriktade och spännande.  

Kåreland beskriver 1900-talets början som en guldålder för bilderboken då 

bland annat konstnärer och författare som Elsa Beskow och Ottilia Adelborg. Även 

Ivar Arosenius kända Kattresan gavs ut under tidigt 1900-tal. Även böcker med 

mer socialrealistiskt innehöll gavs ut som Barnen på Frostmofjället där frågor som 

missbruk, fattigdom och svält tas upp. ”Det prydliga, hjälpsamma och foglig barnet 

blev 1900-talets lopp alltmer utlevande och bångstyrigt” skriver Kåreland. I och 

med sekulariseringen bleknade även det kristna budskapet bort. Under 1930-talet 

då arbetslösheten var hög och drabbade många barnfamiljer, genomfördes en rad 

reformer med exempelvis barnrikes hus och lekstugor. Reformerna och den anda 

med som rådde med en positiv syn på barnens utvecklingsmöjligheter kom att in-

spirera litteraturen. ”Vanliga” barn, vardagslivet och stadsmiljöer framträdde i 

barnböckerna, en realism och förankring i nutiden. 

År 1945 beskrivs som barnbokens stora genombrott som hänger samman med 

välfärdens framväxt. Barn blev en målgrupp som krävde satsningar. Flera initiativ 

och reformer med barnen i fokus kom till stånd, så som barnbidrag, utbyggnad av 

skol- och folkbibliotek och en skolplan där elevens estetiska fostran betonades. 

Barnboksutgivningen ökade markant. 1950-talet domineras av fantasifulla berättel-

ser, 1960- och 70-talet präglas av nytänkande och frigörelse. I barnböcker berättas 

det om tredje världen och bristande jämlikhet.82 

Barnlitteraturforskaren Vivi Edström har i boken Barnbokens form ägnat ett 

kapitel åt barnlitteraturen och främmande länder. Edström skriver att framställ-

ningen av berättelser från främmande länder i huvudsak består av två grupper. Den 

ena gruppen är av informerande karaktär och berättar exempelvis om hur det är att 

vara barn i ett annat  land med villkor som skiljer sig från de svenska. I den andra 

gruppen av berättelser är den episka skildringen det viktigaste, där miljön spelar en 

väsentlig roll. I kapitlet om främmande länder redogör Edström även för hur ut-

vecklingen gått från att illustrera och beskriva länder i barnlitteratur på ett fördoms-

fullt och nedlåtande sätt på 1940-talet till att bli mer av sociokulturell karaktär under 

1970-talet.83 Utvecklingen av barnlitteratur spelar således roll för hur representat-

ioner av länder, människor och händelser sett ut under olika tidsperioder och de 

                                                 
82 Kåreland (2009), s 46-71. 
83 Edström (1982), s 149-153. 
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nidbilder som framställdes har betydelse än idag, även om de publicerades för 

många år sedan.  

Den moderna bilderboken spänner av en rad områden. Numer kan vi i barn-

böcker läsa om olika typer av familjer, om böcker där huvudpersonen är könsneutral 

och om olika kulturer. Genrer skiftar från den traditionella sagan till rysare, fantasy, 

hästböcker med mera. Sättet att framställa bild och text är variationsrik och ska 

locka till läsning och upptäckter av olika slag. Men bara för barnbokens utveckling 

gått framåt, kan element av en gammal tradition eller element av förlegade tankar 

hänga kvar med anknytning till frågor om kön, ålder, etnicitet, ekonomiska förhål-

landen, geografiska förhållanden med mera. 

5.2 Del 1 - Bildanalys och textanalys av tidsbundna verk 

 

Genom att titta på hur utvecklingen av barnlitteratur och dess representationer av 

människor sett ut, är det möjligt att göra nedslag i ett antal verk för att se på hur 

bilder och text sett ut och ser ut idag. Nedan följer sex exempel på verk med repre-

sentationer av människor, som kan kopplas till kontinenten Afrika.  

Början av varje stycke inleds med en innehållsanalys, det vill säga vad boken 

handlar om och vad de utvalda bilderna föreställer. Gällande funktionsanalysen 

(inom vilket sammanhang bilderna verkar) är ett gemensamt drag för samtliga ut-

valda bilderböcker och dess bilder att de just är riktade till barn och därmed verkar 

inom den genren. 

 Analysen börjar med två exempel från 1940-talet, som följs av två exempel 

från 1970-talet och slutligen två exempel från 2000-talet. Ur böckerna är en bild 

utvald som analyseras, undantaget Ditt och Datt på äventyr84 samt Vem är kär i Abel 

Svensson?85 där två bilder har valts ut. I bilagan återfinns samtliga utvalda bilder 

(8.1: numrerade från 1 - 8). De äldsta böckerna saknar sidnummer varvid jag räknat 

sidorna. I noterna till böckerna i kommande analys skriver jag ut i den första refe-

rensen om sidorna är onumrerade. 

5.2.1 Bok 1 -1940-talet: Solo i Negerbyn 

Boken  Solo i Negerbyn, från 1941 av Robert Högfeldt och Per E. Rundquist, be-

rättar om det vita barnet Solo som bor i en by med färgade barn. Berättelsen handlar 

om hur de andra i byn fascineras av det vita barnet. De färgade barnen försöker 

måla sig med krita för att likna Solo. Solo, som lyser som en sol, får sova i en tunna 

med kol och blir färgad av tunnans innehåll. Detta är ett mysterium för de andra 

medlemmarna i byn, men Solo får tillbaka sin färg genom att bada i ett vattendrag. 

                                                 
84 Pettersson (1947), s 10, s 13. 
85 Berg & Flint (2014), inlagan samt s 11. 
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Vid vattendraget lurar farliga djur, men Solo klarar sig undan. När så Solo fått till-

baka sin vita färg och överlevt de hotande djuren blir det fest i byn.  

Bilderna utgör vartannat uppslag och täckts över hela sidor med färgglada, teck-

nade bilder. Vartannat uppslag, där texten finns, består av svartvita bilder. Den 

första bilden86 visar den vita Solo som står omringad av åtta färgade barn. Varje 

färgat barn har en leksak i handen som föreställer ett exotiskt djur. Solo har vita, 

små byxor medan de andra barnen har kläder i blått och vitt eller rött och vitt. Bilden 

är komponerad så att Solo står i mitten och de andra lite i bakgrunden. Alla ler stort, 

bilden påminner om ett lag- eller skolfoto, där barnen poserar. Bilden kan ses som 

en presentation av bokens karaktärer, där Solo är den centrala figuren. Tydligt går 

det att se att utseendet skiljer sig markant mellan Solo och de andra barnen. Solo 

har gult, rakt hår, ett proportionerligt huvud till kroppen, små ögon, en liten näsa 

och mun. Övriga barn på bilden har krulliga, ostyriga, hår, större huvuden, större 

ögon, bredare näsor och stora munnar med röda läppar (se bilaga 3). Barnen kan 

liknas vid så kallade Pickaninny-figurer, som Rudine Bishops Sims beskriver som 

bilder med överdrivna attribut.87  

Texten är av estetiskt karaktär och lockar läsaren in i en främmande värld. Mak-

rotemat beskriver jag som äventyr, medan mikroteman är kärlek, omtanke, mod och 

vänskap. Den inledande texten lyder ”Hon kom till världen i en negerby, men som 

snö så vit var hennes hy. I svarta syskonskaras mitt hon lyste som en sol i gult och 

vitt.”88 Namnet på byn, eller vilket land berättelsen utspelar sig i, nämns inte. Men 

genom att titeln innehåller ordet negerbyn associerar läsaren förmodligen till ett 

land i Afrika (en ikonografisk symbolism). 

Hela texten är skriven på rim. Som alla texter går den att läsa på olika sätt. Solo 

i negerbyn kan vara en berättelse som vilken annan, lekfull och komisk. Men den 

kan också säga att det vita är finare och att de andra barnen försöker bli vita genom 

att bada i krita. Namnet Solo kan implicit tolkas som att barnet är ensamt eller udda, 

avvikande i en skara av människor. Även namn kan ha en symbolisk betydelse, 

vilket Lena Grönlund påpekar i sin uppsats om namn. Grönlund ser på namnen som 

normerande diskurser, som upprätthåller idéer om svenskhet respektive det icke-

svenska, eller det vita respektive det icke-vita. Även namn skapar och upprätthåller 

ordningar och maktstrukturer.89 Detta går även att jämföra med namnen på föräld-

rarna, ett förlöjligande av dem, i Lille svarte Sambo, som Sims Bishop påtalar.90 En 

annan textuell punkt är att ordet neger används upprepade gånger. Ordet neger kan 

på så sätt sägas var neutralt då boken skrevs, men ett minusladdat ord numer enligt 

Hellspong och Ledins textanalysmodell. 

                                                 
86 Högfeldt & Rundquist (1941), s 7 (onumrerade sidor). 
87 Sims Bishop (2007), s 68-69. 
88 Högfeldt & Rundquist (1941), s 6. 
89 Grönlund (2011), s 47. 
90 Sims Bishop (2007), s 70. 
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5.2.2 Bok 2 -1940-talet: Ditt och Datt 

Som liten läste jag boken Ditt och Datt på Äventyr (1947) av Frank Pettersson. Då 

fascinerades jag av både berättelsen och de färggranna, händelserika bilderna. Idag 

ser jag den på ett annat sätt än när jag var liten, ur ett vuxet perspektiv. Numer kan 

boken verka som ett tidsdokument och som diskussionsunderlag. 

Barnen i boken bor på en plats någonstans i Afrika. De ger sig ut i djungeln 

utan sina föräldrars tillåtelse. Där stöter de på exotiska djur som de busar med, de 

får en ny vän i apan Spratt. Barnen blir tillfångatagna av en klan med kannibaler 

som försöker koka dem till middag. De blir räddade av apan Spratt. Barnen stöter 

även ihop med två män som rest till djungeln för att filma. Barnen ombeds att spexa 

framför kameran. Männen ger barnen pengar, men sedan drar Datt ut filmerna ur 

sina rullar varpå männen blir vansinniga. Hemma är föräldrarna oroade och fadern 

letar efter barnen. När sedan barnen kommer hem blir det fest. 

Bilderna i Ditt och Datt på äventyr är färgrika, skarpa och kontrastrika. På varje 

bild förekommer djur, växter tillsammans med barnen. I kompositionen är barnen 

är utformade så att det i förhållande till den omgivande miljön ser små ut. Detta gör 

att allt runt omkring dem ter sig stort, ibland hotfullt, spännande eller lockande. 

Personerna som tillhör urinvånarna i boken är stiliserade. Samtliga är helt svarta, 

har smala armar och ben, stora huvuden, stora, vita ögon och stora röda läppar. 

Barnen bär tunna klänningslika plagg, medan kannibalerna har höftskynke, fjädrar 

i håret, spjut och halsringar (se bilaga 4).91 Ditt och Datts föräldrar har ett liknande 

utseende. Även här är det tydligt att karaktärerna är exotiserade, deras utseende har 

ingenting med ett verkligt utseende att göra hos människor, något som Sims Bishop 

framför.92 Kontrasten är tydlig till männen som vill filma barnen. Båda bär vita klä-

der, strumpor, skor, hattar, ammunitionsbälten och vapen. Kläderna påminner om 

safari- eller expeditionsutstyrsel. Männen är också kraftigare, den ena väldigt rund, 

vilket tyder på välstånd som i sin tur betyder makt och överordning (se bilaga 4:1).93  

Kompositionen; de svarta hudtonerna mot de vita klädedräkterna, jämförelsen 

mellan kroppsbyggnaderna och alla de tillhörande attributen som filmkameror i 

jämförelse med spjut eller hattar i jämförelse med fjädrar. Inte i någon annan bok 

har jag sett kontrasterna så uppenbara som i Ditt och Datt på äventyr. 

Makrotemat vill jag säga är äventyr, medan mikroteman är flera som rädsla, 

utsatthet, mod, familjeliv och vänskap. Texten är uppbyggd med relativt långa me-

ningar. På flera ställen förekommer ljudhärmande ord från exempelvis djurläten 

eller kannibalernas stridstjut. Ordet kannibal liksom ordet negerbarn förekommer, 

vilket kan kräva förklaringar för mindre barn. När barnen träffar på männen med 

kamera som vill att Ditt och Datt ska göra konster, får de pengar för att uppträda 

                                                 
91 Pettersson (1947), s 13 (onumrerade sidor). 
92 Sims Bishop (2007), s 68-72. 
93 Pettersson (1947), s 10. 

 



 41 

vilket kan vara en indikation på att männen är förmögna. Då barnen ställer till pro-

blem skriker en av männen till dem att de är ”svarta olyckor”94, vilket förstärker 

känslan av skillnaderna mellan färgad och vit. I texten framkommer även sådant 

som att föräldrarna tillagar kokosnötbullar och palmbladssoppa tyder på en bild av 

ett primitivt leverne. Texten går att läsa som en äventyrshistoria där föräldrarna 

saknar sina barn. Den går även att läsa som en exotisering av människor i ett annat 

land, där kontrasterna mellan kulturer och etniskt ursprung är påtagliga, anser jag.  

Här står det vita mot det svarta. De färgade, trots att de är i majoritet, blir Den 

Andre genom att de vita männen står för det välutvecklade, teknisk framgångsrika 

och för välstånd – ett implicit budskap. De färgade är primitiva, kannibalerna står 

för grymhet och barbarism.95 Under denna tid betraktades vanligen tredje världen 

på ett nedlåtande sätt, som förstärkte fördomar,96 men som inte behöver vara en 

avsiktlig rasifiering. Av vikt för den genetiska analysen (traditionen bakom bilden) 

är att förstå sammanhanget som bilden är skapad i. Den ikonografiska tolkningen 

(verkets inre betydelse) skiftar även den över tid enligt bildanalysmodellen hämtad 

från boken Bildens tysta budskap.97 

3.2.2.1 Sammanfattande kommentar 1940-talet 

Av vikt är att förstå den genetiska analysen, inom vilken tradition ett verk är skapat. 

Här talar vi om 1940-talet, en period då intresset för barnlitteratur växer och möj-

ligheten finns att friare skapa i kontrast till den uppfostrande litteratur som skulle 

ha  tillgång till. På så sätt blir funktionen för dessa två böcker helt enkelt att roa 

barnen. De både utvalda böckerna kan på flera sätt sägas innehålla stereotypa bilder 

och textmaterial, vilket också kan ha med tiden att göra. 

I Solo i Negerbyn, liksom i Ditt och Datt på äventyr, är karaktärerna utformade 

med överdrivna ansiktsdrag som läppar, hår och ögonform. De kan liknas vid så 

kallade Pickaninny-figurer, en nidbild av människor med afro-amerikanskt ur-

sprung. Här finns en betydelse (ikonografi) som vi idag tolkar in, men förmodligen 

inte var av samma betydelse under 1940-talet i Sverige. 

Form och färg tar ut svängarna. I böckerna är miljön illustrerad i en exotisk 

miljö, vilket i sig exotiserar människorna som befinner sig i denna. Här finns hyd-

dor, spjut, höftskynken och farliga djur. Att både människor och miljö i Solo i Ne-

gerbyn och Ditt och Datt på äventyr utgör ett dem och en främmande miljö är tyd-

ligt. Dessa blir andrefierade och står i kontrast till det vita i form av de personer 

som är representerade i böckerna. 

Texten innehåller även anspelningar på det exotiska och det samtidigt lockande 

och skrämmande. Hur de färgade respektive de vita beskrivs är intressant. Både i 

Solo i Negerbyn och Ditt och Datt finns nyckelord som pekar på att det färgade är 

                                                 
94 Pettersson (1947), s 13 (onumrerade sidor). 
95 Pickering (2001), s 51-53. 
96 Edström (1982), s 149. 
97 Eriksson (2009), s 11-23. 
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vilt och naivt, medan det vita är normerande och har högre status. Här går det att 

tolka in att det vilda bär något minusladdat med sig, medan det vita är plusladdat 

och har högre status, enligt Hellspong & Ledins analysmodell.  

5.2.3 Bok 3 – 1970-talet: Kompisarna 

Kompisarna av Kerstin Matz (1970) handlar om Petter som bor i Stockholm med 

sin mamma och pappa. Petter verkar inte ha kompisar, blir retad för sina fräknar 

och har bland grannarna finns inga barn att leka med. En dag får de besök av Bobby, 

21 år från Kalifornien i USA, som kommit till Sverige av politiska skäl. Petter be-

rättar om svenska företeelser och Bobby om amerikanska, och lär sig varandras 

språk. Tillsammans hittar de på olika saker som besök på Vasamuseet, gå till parken 

och åka skridskor. En vänskap växer fram mellan Petter och Bobby. 

 I den här boken är det mer text än bilder. De flesta uppslag innehåller en bild. 

Innehållet i den utvalda bilden visar en situation då Bobby hem till Petter och hans 

familj för första gången. I kompositionen står mamman i dörröppningen och håller 

dörren öppen. Petter står bredvid och Bobby står utanför med sin väska.  Gällande 

form och färg har bilden nedtonade nyanser och är tecknade på ett realistiskt sätt. 

Bobbys och Petters hudtoner är även de relativt ljusa. Bilderna innehåller få detaljer 

och upplevs som utsnitt ur verkligheten (se bilaga 5).98 Kompisarna skrevs under 

70-talet, ett årtionde som inom barnbokens värld präglades av realism. En vilja 

fanns att upplysa barn och medvetandegöra dem om andra människor, kulturer och 

händelser skriver Lena Kåreland.99 På så sätt får denna bok en slags upplysande 

funktion. 

Makrotemat ser jag som vänskap, medan mikroteman är familjeliv, seder, bruk  

och politik. Meningarna i textens struktur är korta och flyter fram. Texten är av 

berättande karaktär, men inslag finns av att upplysa. Som jag tolkar texten vill den 

berätta om ett möte mellan två personer i olika åldrar, från olika länder, med olika 

utseende och med olika kulturella bakgrunder. Det första Petter säger till Bobby är: 

”Hur har du blivit så där solbränd på kinder”. I nästa mening säger han ”Du har 

bruna händer också.” Bobby svarar: ”Jag är så här solbränd överallt. Har du aldrig 

sett en neger förut?”100 Att hudfärgen spelar roll tydliggörs flera gånger, explicit. 

Vid ett annat tillfälle frågar en flicka om Petter och Bobby är syskon. Då säger 

Petter att flickan borde se att de inte är syskon utifrån skillnaden i hudfärg.101 Petter 

och Bobby skickar också foton till Bobbys familj. Familjen svarar att de är så glada, 

de hade aldrig kunnat tro att en vit och svart pojke skulle ses tillsammans. 
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Jag tycker Kompisarna berättar för barn om politik, även detta belyser frågan 

om barnbokens funktion under 1970-talet. Bobby berättar att han kommit till Sve-

rige på grund av att USA krigar med andra länder. Det uttrycks inte vilket land, men 

att det handlar om ett litet land, långt borta. En vuxen kan här läsa in att det handlar 

om Vietnam-kriget (implicit). Bobby säger: ”Så jag åkte hit istället, för här krigar 

ni ju inte.”102 Sverige framstår här som ett fredligt land som inte beblandar sig i 

konflikter. Inte heller framstår Sverige som rasistiskt då vi välkomnar personer som 

Bobby. Självbilden av Sverige framstår ett antirasistiskt land, som inte liknar det 

koloniala och krigförande USA.103 Här ses Sverige ur en tradition av fred och öp-

penhet. 

Jag tycker även att texten har något fostrande med sig, en slags proposition om 

hur saker och ting bör vara. Här gör jag tolkningen att när en person kommer till 

Sverige ska denne lära sig svenska, ta del av det historiska arvet, lära sig svenska 

seder som att fira jul och på så vis bli en del av samhället. Jag tycker att det framgår 

hur det svenska, nationalistiska är normerande vilket andra bör anpassa sig till. Men 

boken kan också ses som en introduktion för barn och/eller vuxna som kommer nya 

till landet eller träffar människor från ett annat land.104  

5.2.4 Bok 4 – 1970-talet: Josefine, 5, Zimbabwe, Afrika 

Ur Verdandi-böckerna har jag valt Josefine, 5, Zimbabwe, Afrika (1971) av Rolf 

Knutson. Föreningen Verdandi grundades år 1882 i Uppsala. Ett par av de frågor 

som engagerade föreningen var religionsfrihet, att verka mot ekonomiska och soci-

ala klasskillnader, värna om yttrandefrihet och verka för en aktiv internationalism.105 

I samarbete med Rabén och Sjögren gav Verdandi ut en serie med bilderböcker 

under cirka tio års tid. Funktionen för böckerna blev således av upplysande karak-

tär. I serien ingick bland annat Mamman och pappan som gjorde arbetsbyte (om 

jämställdhet), Filip blir utlänning (om rasism), Filip frågar (om sexualitet) och 

Luddes indianbok.106  

Huvudpersonen i boken är Josefine, fem år, som bor i Zimbabwe. Hon har åtta 

syskon och de bor i en liten by. Två av syskonen går i skolan, men familjen har inte 

råd att med skolgång till alla barn. Josefines pappa sitter i ett arbetsläger sedan fem 

år tillbaka på grund av sina politiska åsikter. Han blev fängslad då han kämpar för 

att svarta ska ha samma rättigheter som vita människor i Zimbabwe. Josefine har 

träffat sin pappa tre gånger vid besök i arbetslägret. I lägret blir många sjuka på 

grund av levnadsstandarden. Lägret vaktas av poliser och militärer som bär vapen 
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med sig. Polis och militärer kommer till byn och letar efter olika personer och ställer 

till bråk. 

Bilderna i Josefine, 5, Zimbabwe, Afrika, påminner mycket om bilderna i Kom-

pisarna. Gällande färg och form återkommer den realistiska skildringen, som om 

bilderna kunde vara avtecknade från ett fotografi. Även färgsättningen känns real-

istiskt återgiven. I den utvalda bilden107 kommer poliser till byn och letar efter en 

person. Militärerna bär uniformer och vapen. Byinvånarna bär  kläder i blått eller 

rött samt vitt. Komposition är utformad på så vis: i förgrunden riktar en av poliserna 

sitt vapen mot en av byborna. En annan av byborna håller sina händer i luften. Ett 

litet barn gömmer sig bakom ryggen på den person som har ett vapen riktat mot sig. 

I bakgrunden finns dels ett vitt hus. I dörröppningen tittar ett barn fram. Intill finns 

även ett fordon där en polis pratar med en byinvånare som håller händerna upp-

sträckta.  

Hudtonerna hos poliserna är endast något ljusare i jämförelse med bybornas 

hudfärger. De markanta skillnaderna utgörs istället av kläderna, vapnen och de po-

sitioner som människorna står i (se bilaga 6). Maktpositionerna är tydliga. Tradit-

ionen (den genetiska analysen)108 bakom bilden är den att de färgade är underord-

nade och kämpar mot en totalitär makt. Boken kan ses som en kritik mot segregat-

ionen i Zimbabwe och hur Den Andre återskapas i relationerna mellan personerna 

i bilderna. Boken utgör även en distans mellan vi och dem, situationen i Zimbabwe 

berör egentligen inte oss mer än att vi ska bli upplysta om världens orättvisor.109 

Texten i boken innehåller korta meningar och påminner även den om texten i 

Kompisarna. Själva orden är i stort sätt inte svåra att förstå för en yngre läsare. 

Däremot är den ideationella strukturen av en annan karaktär. Inledningsvis får lä-

saren veta att landet egentligen heter Zimbabwe men att vita människor har döpt 

om det till Rhodesia. I landet finns inte många vita, men ”de vita bestämmer all-

ting.”110 Således har den svarta befolkningen ingen makt. De svarta diskuterar frå-

gorna, men polisen för med våld bort de med politiska åsikter till läger. Poliserna 

skjuter sönder byns vattentunnor som en hämnd. Lägret, liksom andra platser, be-

skrivs som ohälsosamma och fattiga. Pengarna och makten finns hos de vita män-

niskorna. ”De vita barnens föräldrar har mycket pengar. De är rika.”111 Orättvisorna 

är påtagliga. Josefines mamma förklarar för Josefine hur de vita tjänar pengar på de 

svarta genom att låta dem arbeta i gruvor och i jordbruket. Boken avslutas med 

orden: ”Men en dag ska vi ta makten. Då ska vita och svarta ha samma rätt. Och 

ingen ska få tjäna pengar på en annan mans arbete i vårt Zimbabwe.”112 

                                                 
107 Andersson & Knutsson (1971), s 16-17 (onumrerade sidor). 
108 Eriksson (2009), s 11-23. 
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Just makt ser jag som textens makrotema, medan fattigdom, utsatthet, straff, 

barnens situation och våld är mikroteman som alla kan sägas knyta an till olika 

former av makt. 

Under 1970-talet ökade barnböcker med teman om tredje världen och därmed 

dess funktion. Jag ser dock att i Verdandi-böckerna finns en problematik i fram-

ställningen med exempelvis våld och ojämlikhet i Josefine, 5, Zimbabwe, Afrika.113 

Även om boken är skriven och illustrerad i upplysningssyfte återskapar den bilder 

av färgade som fattiga och underordnade. De färgade representerar det farliga och 

vilda, detta måste tryckas ned för att behålla ordning, vilket Pickering påpekar, i sin 

analys av Den Andre.114 Trots att de håller politiska möten och kämpar emot det vita 

förtrycket, ger boken en känsla av maktlöshet, anser jag, och därmed en känsla av 

att det svarta är beroende av det vita.  

3.2.4.1 Sammanfattande kommentar 1970-talet 

Under 1970-talet, som nämnts tidigare, sker en samhällsförändring som påverkar 

litteraturen och dess funktion. Frågor som berör läget i andra länder, kärnkraftsde-

batten, jämställdhetsfrågor och sociala problem får genomslag i barnböckerna. 

Både Kompisarna och Josefine, 5, Zimbabwe, Afrika innehåller politiska inslag. I 

Kompisarna finns Vietnamkriget med som en orsak till att huvudpersonen kommer 

till Sverige medan i Josefine, 5, Zimbabwe, Afrika är budskapet mer tydligt. Böck-

erna skiljer sig åt på det sättet att Kompisarna utspelar sig i Sverige, medan Jose-

fine, 5, Zimbabwe, Afrika utspelar sig i Zimbabwe. Böckerna liknar varandra på det 

sätt de är utformade på, både i bild och i text, då det realistiska får utrymme. 

Gällande form och färg har personerna i båda böckerna realistiska kroppsfor-

mer, hudtoner och ansiktsdrag. Gemensamt för böckerna är även sättet de är teck-

nade på, en slags slarvig med träffsäker kontur med ljusa toner som liknar färgkrita. 

De färgade personerna  ser ut som riktiga individer hämtade ur ett realistiskt sam-

manhang. Men de står ändå i kontrast till vita människor. I Kompisarna är det tyd-

ligt då familjen som Bobby kommer till är vita, medan i Josefine, 5, Zimbabwe, 

Afrika har texten ett avgörande förhållande i distansen till det vita. 

I Kompisarna ska Bobby som kommer till Sverige anamma språk och seder. 

Det kan ses som om det vita svenska är finare, en nationalistisk tradition, och sådant 

som seder och bruk bör tas upp av en främling. Bobby kan ses som ett exempel på 

det Georg Simmel beskriver som Främlingen, något långt bort men ändå nära, 

skrämmande men ändå lockande.115 Bobby befinner sig mitt ibland oss, men är ändå 

avvikande. Han är inte helt obekant, exempelvis gillar han samma saker som Petter 

tycker om och vill testa på nytt. Bobby är inte helt obekant och avlägsen och kan 

tolkas som att han på detta sätt representerar Främlingen. 
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I boken finns även ord som skulle upplevas som nedsättande idag, minuslad-

dade ord utifrån Hellspong & Ledins analysmodell. Detta gäller även den dikotomi 

som beskrivs i texten mellan vita och färgade människor i Josefine, 5, Zimbabwe, 

Afrika. Människorna i Zimbabwe beskrivs som fattiga, utsatta, förföljda och makt-

lösa, men som kämpar mot det vita styret för att bli fria. Jag tolkar in att de färgade 

är underlägsna på många olika sätt och blir på det sättet stereotypiserade och andre-

fierade.  

 

5.2.5 Bok 5 – 2000-talet: Baddräkten 

Från det senaste årtiondet har jag hämtat Baddräkten (2008) av Åsa Stork och Gitte 

Spee. Under 2000-talet finns en vilja att människor ska känna igen sig och en större 

medvetenhet om olika nationaliteteter och minoriteter, upplever jag. I den kontex-

ten har Baddräkten sin funktion. 

Baddräkten handlar om Fadumah som är från Somalia. Varje fredag åker Fadu-

mah och hennes klasskamrater till badhuset. Men Fadumah tillåts inte att bada av 

sina föräldrar. Första fredagen då det är baddag får hon vara hemma från skolan, 

men de andra baddagarna sitter hon bredvid och tittar på. Fadumah har ingen bad-

dräkt. En dag hittar hon en baddräkt som hon provar. En ur personalen på badhuset 

berättar för henne att baddräkten är en sådan som hyrs ut och att Fadumah kan låna 

den. Fadumah och hennes mamma bjuds in till en baddag enbart för kvinnor. De 

går dit och Fadumah får bada. Hennes mamma ska fundera på att bada, men det 

framkommer att det mamman drömmer om är att lära sig cykla. 

Texten är uppbyggd av korta meningar. Språket är lätt att förstå och i texten 

finns mycket dialog, både mellan Fadumah och hennes mamma, men också mellan 

Fadumah och hennes vänner. Budskapet (makrotemat) kan sägas vara att en kollis-

ion uppstår mellan den somaliska kulturen/nomen och den svenska gällande regler 

kring bad, kropp och könsnormer. Makroteman kan sägas vara familjeliv, drömmar 

och identifikation. 

Fadumahs föräldrar ogillar att flickor och pojkar badar tillsammans, men även 

att flickorna endast har baddräkter eller bikinis. Detta uttrycks explicit. Boken kan 

läsas som en igenkänning för barn som inte tillåts att bada, och kan bidra till dis-

kussion kring ämnet. En barndom kan präglas av förfäders traditioner men utanför 

hemmet finns andra kulturer som barnet möter. Där kan läsning bidra till identitets-

skapande och igenkänning, men också insyn i andra kulturer utanför den egna.116 

Risken är dock implicit att somaliska kvinnor och barn placeras i ett fack där en 

stereotyp bild råder: alla somaliska kvinnor och barn får inte bada. Detta förstärks 

även av att andra somaliska flickor som bor i Fadumahs område inte heller får delta 

när skolan åker och badar. Texten kan bidra till att somaliska kvinnor och flickor 
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stereotypiseras, liksom föräldrar som står för olika typer av förbud. Lundström på-

pekar att det icke-vita kan ses som ett slags utanförskap, som ändå är exotiskt.117 

Alla uppslag i boken innehåller bilder. Gällande form och färg ser de ut att vara 

ritade med färgkritor och nyanserna är ljusa. Både Fadumah och hennes mamma 

har ljust bruna ansiktstoner. Fadumahs hår är svart och hon har några lockar i håret. 

Näsa, ögon och mun är proportionerligt utformade.118 På en bild ser läsaren Fadu-

mah sitta i klassrummet. Hon är den enda med mörkare hudton och hon bär hijab, 

en huvudduk som täcker håret men visar hela ansiktet. Även lärarinnan, som syns 

på andra bilder, har ljus hy och blont hår.119  

Den utvalda bilden är komponerad på så sätt att Fadumah och hennes mamma 

sitter på en bänk i badhuset och tittar. De ser ensamma ut på bänken. Omkring dem 

finns endast kakelplattor i ljust grönt. Kanten ned till poolen syns i förgrunden. 

Mamman har ett bekymrat ansiktsuttryck. Både Fadumah och hennes mamma bär 

hijab. Båda har också kläder som täcker både armar och ben, fötterna är bara (se 

bilaga 7). I bilderna är Fadumah och hennes mamma avvikande. De bär hijab och 

har heltäckande kläder. Inga andra personer syns till i boken som har mörkare hud-

toner, svart hår eller huvudduk. Frågan är om det finns någon tradition (genetisk 

analys) bakom bilden då kvinnor och barn som bär hijab vid bad i en svensk kontext 

är ett relativt nytt fenomen. Däremot står den svenska traditionen av att bada med 

badkläder tillsammans med andra människor som ett helt naturlig faktum, även 

detta en stereotyp bild av det svenska, i förhållande till Fadumah och hennes mam-

mas förhållningssätt. 

Mamman och Fadumah representerar här Främlingen, de är en del av samhället 

men ändå avvikande och står utanför. Pickering citerar Bauman och beskriver 

Främlingen som någon som är innanför men ändå utanför. Främlingen symboliserar 

skillnad men ändå likheter. Främlingen står mellan ett vi och ett dem.120  Fadumah 

och hennes mamma står mellan den svenska kulturen och den somaliska, tycker jag. 

5.2.6 Bok 6 – 2000-talet: Vem är kär i Abel Svensson? 

Abel Svensson är kär. Kärlek ser jag som textens makrotema. Han är kär i tre per-

soner: Mina, Lilly och Sixten. Han vet att han är kär, men han vill gärna veta om 

någon är kär i honom. Abel blir yr av alla tankar, så han vill ta reda på om någon 

gillar honom och skriver lappar som han smusslar ned i sina kompisars jackfickor. 

På lapparna kan kompisarna fylla i ja eller nej och sedan lämna i Abels jackficka. 

Han får ett par negativa svar, men också ett par positiva svar. Vänskap, familjeliv 

och skolgång är mikroteman i boken. 

Språket i Vem är kär i Abel Svensson? (2014) av Ebba Berg och Carl Flint är 

mycket enkelt, det är en lättläst bok. Meningarna är korta och riktar sig till barn 
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som just börjat läsa. På varje sida finns endast ett par meningar. Boken ingår i en 

serie som heter Barnen i Lyckeskolan. I texten framkommer det ingenting om Abels 

eller hans familjs ursprung, detta uttrycks implicit. Läsaren får vet att Abel bor till-

sammans med sin mamma och Sonja, och jag tolkar det som att Sonja är en äldre 

anhörig, till exempel ett syskon, även om det inte står explicit i texten. Detta går att 

koppla till förlagets vision som bygger på ett normkritiskt förhållningssätt utan att 

förstärka vissa egenskaper. Förlaget skriver om hur de ser på sina manus, vilket 

verkar inom en modern kontext och således funktion:  

[…] det går ut på att inkludera olikheter på ett självklart sätt, att synliggöra utan att peka ut. 

Därför väljer vi t.ex. hellre ett manus om någon som är med om ett äventyr (och råkar sitta i 

rullstol) än ett manus som handlar om att någon sitter i rullstol. Att göra det som kan tyckas 

utanför normen självklart är det sättet vi vill arbeta med normer på. Genom att göra på det sättet 

undviker vi den absolut vanligaste fällan när en vill utmana normer – nämligen att få den oöns-

kade konsekvensen att normer istället förstärks.121  

 

Gällande färg och form är bilderna i Vem är kär i Abel Svensson? färgrika och 

stiliserade, och jag gissar att de är datoranimerade. Alla barn och vuxna som syns i 

boken är tecknade på ett liknande sätt. Samtliga har stora ögon, smala ögonbryn 

och liknande näsor. Frisyrernas stil skiljs åt liksom frisyrernas färger. Sonja har rosa 

hår, Abels mamma har ljus hy och ljusbrunt hår. Abel själv har mörkt brun hy, ljust 

bruna ögon och kort, lockigt svart hår (se bilaga 8).122 Här ges utrymme åt att fanti-

sera ihop hur relationerna hänger samman.  

På det första uppslaget med en heltäckande bild finns ett ”klassfoto”.123 Sexton 

barn och tre vuxna syns på bilden. En rad med barn står längst bak, en rad sitter i 

mitten och raden längst fram sitter på golvet. För den som ställt upp på ett klass- 

eller lagfoto, ur en svensk kontext (möjligen västerländsk eller kolonial), känns 

uppställningen igen. På bilden finns lika många utseenden som det finns personer. 

Någon är mörk, någon har sneda ögon, en har regnbågsfärgat hår, någon är skelögd, 

någon är blond, en har dreadlocks och så vidare. På bilden är personerna utmärkta 

med namn och namnen bidrar till mångfalden som finns i bilden vilket går att här-

leda till Grönlunds resonemang om namn som ett utryck för mångfald, har i en 

positiv bemärkelse.124 Olikheter mellan barnen finns, men ingen tycks avvikande, 

eller så är de alla avvikande (se bilaga 8:1). 

 Bilderna har egentligen ingen tradition då de är nyskapande. Traditionen (ge-

netisk analys) är i så fall det bilden inte är och verkar som ett filter. Bilderna står i 

kontrast till de bilder som inte har ett mångfaldstänkande. 

Det är möjligt att säga att alla illustrationer av barn är stereotyper. Människor 

har vissa drag utifrån vart de kommer ifrån och genom att illustrera dem tas särdra-

gen tillvara. Genom att diskutera särdragen kan vi ifrågasätta den vithetsnorm som 
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råder inom oliks fält, bland annat barnlitteraturen. Skillnaderna finns där och är 

synliga, men är ändå ett kontroversiellt ämne då det handlar om ras och etnicitet, 

trots att det ständigt är närvarande.125 Barnlitteraturen har en viktig roll i barns in-

förskaffande av kunskap om den egna kulturen och andra kulturen, för identiteten 

och för socialisationen. Olika erfarenheter, bland annat genom läsning, kan inverka 

på hur öppen en person blir för oliktänkande samt hur tolerant personen blir i för-

hållande andra. När barn med olika ursprung möts i exempelvis klassrummet ställs 

skolpersonal inför olika dilemman. Kåreland citerar skolplanen för svenska där 

skönlitteraturen ska ”hjälpa människan att förstå sig själv och världen och bidra till 

att forma identiteten.” Kåreland menar att det främmande ständigt behöver vävas 

in, och att litteraturen ska spegla världens övriga kulturer och inte utgå från det egna 

landets värderingar.126 

3.2.6.1 Sammanfattande kommentar 2000-talet 

I Baddräkten liksom i Vem är kär i Abel Svensson? beskrivs dilemman som vi borde 

tala om i ett modernt samhälle: dels att ha ett utseende som inte tillhör normen, dels 

att vilja vara en del av en normerande kultur. Bilderna i böckerna får därmed sin 

funktion. Både Fadumah och Abel Svensson är återgivna på ett sätt som kan sägas 

vara närliggande realism. Fadumah och karaktärerna i Baddräkten är mer realistiskt 

återgivna än de mer stiliserade karaktärerna i Vem är kär i Abel Svensson?, och 

liksom alla representationer av människor bygger de på stereotyper men i en positiv 

form. Vi kan aldrig komma ifrån stereotyper, då vi sorterar både saker och männi-

skor efter färg, form och sammanlänkande attribut. Ett faktum är att människor är 

olika varandra, men det behöver inte vara negativt utan en faktor som berikar. Abel 

Svensson är av individerna i en klass med andra individer som har en rad olika 

utseenden. Han upplevs inte som avvikande. Däremot är Fadumah och hennes 

mamma udda, trots att andra likasinnade nämns i texten. Fadumah är den enda som 

syns i sin klass som bär hijab och som är färgad. Detta kan ses som ett utpekande 

och som att Fadumah blir den avvikande, Främlingen. 

En risk med att Fadumah, som jag inte ser i Vem är kär i Abel Svensson?, är att 

genom att beskriva både bild- och textmässigt hur en person ser avvikande ut och 

beter sig avvikande, är att personerna pekas ut. Baddräkten, som förmodligen är 

tänkt som identitetsskapande med igenkänningsfaktor, kan få motsatt effekt. Här 

går det att jämföra med Lilla hjärtat och författarens/illustratörens intentioner. Bara 

för att meningen ursprungligen var att föra in flera färgade karaktärer, figurer eller 

människoliknande, kan tolkningen bli en helt annan. Som Pickering tar upp går det 

egentligen inte att ursäkta sin okunskap med att intentionen var en annan då upple-
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velsen från läsare, eller vårdnadshavare till barn, upplever karaktärer som stereo-

typa och missvisande på grund av att upphovsmännen inte sett till historik, männi-

skor och plats.127 I Baddräkten kan säkerligen barn med en viss, väldigt specifik 

problematik känna igen sig, men boken kan också bidra till att andra får en stereotyp 

bild av somaliska kvinnor, barn och andra personer som bär hijab. 

Enligt Kungliga Bibliotekets katalog Libris finns boken Baddräkten tillgänglig 

på 26 bibliotek128 medan Vem är kär i Abel Svensson? finns tillgänglig på 40 biblio-

tek129 i Sverige. 

5.3 Del 2 – Bibliotekariernas förhandlingar kring etnicitet och 

dess konsekvenser för bibliotekets utbud 

I denna del av uppsatsen tar jag upp diskussioner från Biblist som indikerar hur 

olika bibliotekarier förhåller sig till böcker med en problematisk representation av 

färgade individer.  

Som ett tillägg, för att ytterligare se på hur förhandlingar kring etnicitet i bil-

derböcker för barn ser ut samt praktiken på biblioteken, har jag kommit i kontakt 

med ett par bibliotekarier på folkbibliotek via länsbiblioteken. Till dem har jag ställt 

ett par frågor rörande synen på barnlitteratur där representation av etnicitet före-

kommer samt hantering av böcker. Frågorna finns bifogade i bilaga 8.2. 

Ur den textanalytiska modellen jag använder betecknas inläggen i Biblist samt 

svaren från bibliotekarierna på folkbiblioteken som praktiska texter, det vill säga 

sådana texter som är informativa och/eller uppmanar till handling. Inläggen nedan 

kan även betraktas som en form av argumenterande texter, enligt Hellspong & Le-

din.130 Makrotemat ser jag som representationer av etnicitet i bilderböcker och 

mikroteman handhavande på biblioteken, censur, åsiktsfrihet, vithetsnormer, rasi-

fiering och rasism. 

5.3.1 Sökning på Biblist  

 

En sökning på etnicitet gav nio träffar. Sökningen generar ord som finns med i in-

lägg i Biblist. Alltså kan flera ord som dyker upp i en och samma konversation 

generera träffar. Sökningen på mångfald genererade 37 träffar. Av dessa 37 var de 

flesta utannonserade tjänster på bibliotek. En annan tråd diskuterade vad Biblist ska 

vara, hur inlägg ska skrivas och om listans fortsatta framtid är hotad. Sökningen på 
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färgade barn genererade noll träffar, medan sökningen på svarta barn genererade 

sex träffar. Av dessa sex träffar var fem kopplade till barnboksfiguren Lilla Hjärtat.  

Då sökningarna på de ursprungligt utvalda orden genererade få träffar sökte jag 

även på andra karaktärer i barnböcker som har diskuterats på grund av åsikter kring 

bildernas utformning eller på grund av språket i boken. Sådana exempel är Pippi 

Långstrump, Tintin, Ture Sventon och Barna Hedenhös. En sökning på Pippi gav 

mer än 50 träffar. Samma resultat nåddes vid en sökning på Tintin. Lilla Hjärtat gav 

28 träffar, Ture Sventon 16 träffar och Hedenhös 2. I diskussionerna förekommer 

flera av karaktärerna i en och samma tråd. 

5.3.2 Diskussion 1 

 

”Lilla hjärtat som brast” är rubriken för denna konversation som utspelades på 

Biblist under 2013. Konversationen hittade jag genom sökordet: svarta barn. Här 

finns endast fyra inlägg varav ett är relativt långt och innehåller mycket informat-

ion. 

 I detta första inlägg skriver bibliotekarien hade svårt att skaka av sig en artikel 

som handlar om Stina Wirsén och Lilla hjärtat. Dock framgår det inte vilken av alla 

artiklar som skrevs kring frågan som avsändaren refererar till. Men genom att söka 

på ett citat som avsändaren använder hittade jag artikeln i Tidningen Vi där en in-

tervju görs med Stina Wirsén. Citatet som avsändaren fastnat för i artikeln är ”I 

deppiga stunder tänkte jag att en vit kulturtant från medelklassen inte får rita svarta 

figurer.” 131 Avsändaren till inlägget, om jag tolkar det rätt, menar implicit att det är 

just så det ligger till: vita medelklasspersoner är de som skriver och illustrerar 

böcker för barn på den svenska marknaden. Vidare reflekterar avsändaren över 

vilka böcker, illustrerade av vita personer, som finns på marknaden. En lista på 

böcker där bland annat Charlie-böckerna, Makwalene och krokodilen, Hej Hej-

böckerna och Alfons och soldatpappan nämns. I listan följer böcker med svarta för-

fattare och vita illustratörer: Tshepo Mde är tillräckligt lång och Yarni. Som svarta 

illustratörer till bilderböcker nämns: Papa Diops taxi, Gatans prins och Mamy Wata 

och monstret. Avsändaren summerar att den som vill läsa om färgade barn i böcker 

utgivna på den svenska marknaden är alltså nästan uteslutande hänvisad till vita 

illustratörer. Här framkommer den problematik som framför allt den internationella 

forskningen tar upp: att majoriteten av färgade karaktärer illustreras av vita männi-

skor.132 Bland annat böckerna Ditt och Datt på äventyr, Solo i Negerbyn, Josefine, 

5, Zimbabwe, Afrika och Baddräkten är exempel på detta. Oavsett författarens eller 

illustratörens färg, bär de prägel av denna vithetsnorm. Vithet är något som görs, 
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och behöver inte betyda att avsändaren är vit eller färgad, utan hur tankegångarna 

ser och hur medveten författaren eller illustratören är. 133 

Avsändaren tycker om flera Stina Wirséns karaktärer men anser att hon har stor 

plats på marknaden och skriver att Wirsén har mer utrymme än alla svarta illustra-

törer tillsammans i Sverige.  

 
Hur sjutton ska man motverka rasifiering i det läget? Blir det inte ett sätt att undvika proble-

met i sin fulla utsträckning? Antirasismen blir meningslös om den inte arbetar med frågor om 
makt och formuleringsprivilegier. När Stina Wirsén kritiseras kallas det censur och att vita inte 
får rita svarta, trots att vita ritar svarta hela tiden och ofta utan invändningar. När svarta illust-
ratörer tigs ihjäl… ja, vad kallas man det? En naturlag?134 

 

Genom att ifrågasätta maktpositioner och hur olika individer förhåller sig till 

varandra, pekar avsändaren på hur färgade illustratörer osynliggörs på marknaden. 

Detta kan ses som ett uttryck för att förhandla om andrefiering där den vita perso-

nen/illustratören står i högre rang än färgade illustratörer. Här uppmärksammas en 

form av vita privilegier som ras- och vithetsforskningen vill sätta fingret på.135 I 

Nick Jones intervju med Anna-Stina Takala, som varit pådrivande i att gallra ut 

böcker med problematisk representation av färgade är att normer inom biblioteken 

är starka, och att dessa vithetsnormer bör tydliggöras vilket leder till självreflektion. 

Takala säger även: ”Vi som är vita behöver fokusera mindre på oss själva och mer 

på att lyssna till och släppa fram icke-vita.”136 Just se saker utifrån ett annat håll är 

viktig, vilket även Pickering menar. När han skriver om Den Andre menar Picke-

ring exempelvis att berättelsen om Den Andre egentligen säger mer om kolonial-

ismens centrum, de som stod för handlingarna och sociala strukturer än om Den 

Andre i sig.137  

I inlägget påpekar avsändaren även att rasist inte enbart handlar om goda re-

spektive onda handlingar, utan att även en antirasist kan råka utföra rasistiska hand-

lingar (rasifiering). Stereotypa bilder av människor kan slinka igenom oavsett vil-

ken intentionen är. Just intentioner gällande olika åsikter och handlingar är något 

Pripp och Öhlander avhandlat i sin studie om Nogger Black. En av diskurserna de 

fann handlade just om den oavsiktliga formen av utföra/säga något som uppfattas 

som kränkande. Denna form av åsikter/handlingar ses ofta som något mer förmild-

rande än uttalade rasistiska handlingar och/eller åsikter av de som försvarar exem-

pelvis Stina Wirsén. Den omedvetenhet som råder bland vita människor i Sverige, 

vilket kritiker framfört, gör det svårt att föra fram att vissa oavsiktliga handlingar 

är allvarliga.138 De äldre böckerna, som Ditt och Datt på äventyr och Solo i Negerby, 
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har inga rasifierande intentioner men ur ett perspektiv där vi ser tillbaka 60 år, ter 

sig text och bilder annorlunda. 

Slutligen kommenterar avsändaren ytterligare ett citat från artikeln i Tidningen 

Vi som säger att det råder en ängslighet kring att illustrera färgade personer. Denna 

ängslighet kan leda till att färgade utesluts från barnböcker. ”Det vill säga, sluta 

kritisera och ta istället hänsyn till konstnärens känslor och goda vilja, annars får ni 

ingenting alls!”139 avslutar avsändaren. De övriga kommentarerna i tråden beröm-

mer inlägget.140 Denna kommentar kan även den knytas an till resonemanget att det 

är svårt att framföra kritik som avser oavsiktliga handlingar/åsikter. Att påstå att 

inga böcker alls skulle nå biblioteken på grund av kritisk granskning av en bok 

upprätthåller bokens värde och underminerar andra författare och illustratörer.141 Ett 

exempel på hur litteratur kan nå ut, där stereotyper verkar i positiv mening, är Vem 

är kär i Abel Svensson? Istället för att söka nya lösningar, kringgås det faktiska 

dilemmat.142 Genom att framhålla hur konstnärens känslor och goda vilja bör 

komma i första hand osynliggörs frågor om representationer av individer i barnlit-

teratur, färgades inträde på bokmarknaden och maktförhållanden. 

5.3.3 Diskussion 2 

 

Denna konversation på Biblist är från 2014 och har en utgångspunkt i Lilla Hjärtat, 

men handlar om hur biblioteken i stort ska handskas med kontroversiella böcker. 

Debatten blåstes till liv igen då Malmö Stadsbibliotek, två år efter den stora debat-

ten kring Lilla Hjärtat, beslöt att magasinera böckerna. Tråden hittade jag under 

sökkriteriet: etnicitet. 

I konversationen med rubriken ”Lilla hjärtat förpassad till källaren + debatten 

om barnpornografi” inleds tråden med att avsändaren känner sig beklämd över hur 

Malmö Stadsbibliotek har handlat i frågan om Lilla Hjärtat. Avsändaren länkar till 

en artikel från Expressen, där en bibliotekarie på Malmö Stadsbibliotek förklarar 

hur de handlat i frågan om boken. I artikeln framkommer det att Lilla Hjärtat har 

plockats ned från hyllorna, men att boken går att låna på begäran. Det framkommer 

även att biblioteket fått kommentarer från besökare som känt sig ”ledsna” för att 

boken stått framme. En del av grunden till beslutet som Malmö Stadsbibliotek tog 

lyder: ”Beslutet togs dels för att Stadsbiblioteket fått i uppdrag av Kulturnämnden 

att främja ett sortiment med icke-stereotypa barnböcker i så stor utsträckning som 

möjligt.” 143 Avsändaren på Biblist anser att politiker inte ska lägga sig i bibliotekets 

inköpspolitik. I inlägget kommenterar avsändaren även på att Malmö Stadsbibliotek 

satt ihop en referensgrupp där medlemmar från Interfram Malmö, Afrosvenskars 
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forum för rättvisa och Romskt informations- och kunskapscenter ingår. I inlägget 

undrar avsändaren varför just personer ur dessa grupper valts ut och om de repre-

senterar några andra än sig själva. Avsändaren skriver: ”Makten de tilldelas blir i 

alla fall ansenlig när den ska uttolkas av den här sortens tjänstemän, ängsligt sneg-

lande på tidsandan och den för tillfälligt närmaste ståendes känsla av kränkthet.”144 

Här pekar avsändaren på den ängslighet som råder i hur frågan om etnicitet ska 

behandlas och diskuteras utan att kränka någon. Ylva Habel skriver: ”Vithetsposit-

ioner rymmer alltså både väluppfostrade och mindre väluppfostrade impulser. De 

tidigare utgår ofta från att ordlös diskretion ska bidra till att lösa problemet med 

hudfärgsbaserad olikhet.”145 Malmö Stadsbibliotek anser sig ha handlat proaktivt i 

frågan och gjort färgade människors röster hörda. Frågan om att färgade människor 

kan bära med sig en annan erfarenhet är viktig.146 Människor som ses som Den 

andre, kan ha andra dilemman att brottas med än den normativa, vita svensken. Ett 

exempel på detta visas i boken Baddräkten.  

I ett svar på avsändarens kommentar har en bibliotekarie länkat till Malmö 

kommuns hemsida där Malmö Stadsbibliotek informerar om valet att magasinera 

Lilla Hjärtat. I inlägget, liksom i bloggen, har referensgruppen satts ihop för att öka 

medvetandet kring rasifierade personers upplevelser av bibliotekets utbud och verk-

samhet. De samtal som förs i referensgruppen utgår ifrån olika teman och ett av 

dessa är barn- och barnlitteratur. Malmö Stadsbibliotek vill att alla besökare ska 

känna sig välkomna, sedda och ha möjligheten till en positiv igenkänning i utbudet. 

I Malmö Stadsbiblioteks blogg hänvisar den undertecknade bibliotekarien även till 

Unescos folkbiblioteksmanifest: ”Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och 

regionalt som nationellt och internationellt med berörda intressenter, exempelvis 

olika användargrupper och yrkeskategorier.”147 Även här går det att dra paralleller 

till Anna-Stina Takalas resonemang i intervjun av Nick Jones. Hon säger att kun-

skapen om hur människor uppfattar biblioteken, vad de kan bidra med, vad som 

exkluderar och inkluderar, är av vikt och att biblioteken måste ta till sig ny kunskap 

och nya perspektiv.148 

Vidare följer en länk till Sydsvenska Dagbladet och skribenten Lars Åbergs 

kommentar kring att Lilla Hjärtat magasinerats, där han bland annat skriver: ”Hur 

kunde vi, i ett land med vidsträckt yttrandefrihet och tolerant självbild, hamna i ett 

offentligt samtalsklimat hämmat av ängslan för att säga fel och patrullerat av iden-

titetspoliser som hellre förbjuder än argumenterar?”149 Detta att Sverige ses som ett 

tolerant land med yttrandefrihet tas upp i flera av de utvalda barnböckerna, som i 
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Kompisarna där Bobby valt att åka till Sverige för att vi inte sysslar med krigföring 

i andra länder.  

I Lars Åbergs inlägg kommer även ängslan upp, men också argumentet att ”vi” 

som är toleranta trots allt vill verka för förbud. Jonssons argument om politisk kor-

rekthet, att verka i anda där saker ter sig rätt på grund av omvärldens värderingar, 

gör sig påminda här. ”PK har blivit en frisedel till intolerans.”150 Åbergs argument 

går dels att läsa som ironi, men dels går argumentet att ses som en slags färgblindhet 

då uttrycket identitetspoliser används. Att se identitetssökande som något förknip-

pat med förbud, kan bli ett uttryck för den maktposition Lars Åberg innehar. Men i 

argumentet finns även en ansats till att lyfta upp frågan istället för att tysta ned. 

I nästa inlägg i konversationen menar en avsändaren att det finns bibliotekarier 

som inte har tillräcklig kunskap maktrelationer, etnicitet, kolonialism och rasism, 

men som vill informeras och ta del av andra perspektiv. Detta kan leda till en om-

värdering av tidigare beslut och till eftertanke, skriver avsändaren. Vidare påpekar 

avsändaren att på vissa bibliotek kanske debatten inte är levande och aktiva beslut 

inte tas och de finns kvar i katalogen. Till exempel boken Baddräkten finns till-

gänglig i många biblioteks bestånd, men en sådan bok torde kräva en diskussion 

om dess innehåll och ett aktivt beslut kring om hur den ska hanteras. Avsändarens 

argument angående kunskapen hos bibliotekarier knyter stark an till frågan om den 

svenska färgblindheten och sätter fokus på att mer kunskap är nödvändig. Att per-

sonal inom exempelvis bibliotek måste lära nytt, se oss om och omformulera, som 

Ylva Habel uttrycker det.151 Här kan riktlinjer och styrdokument ha betydelse för 

hur barnlitteratur med problematiska representationer i text eller bild hanteras av 

biblioteken, vilket Anna-Stina Takala påpekar. En gemensam värdegrund och sam-

syn skulle underlätta bibliotekariernas arbete, menar hon152 

Kommentaren om att aktiva beslut inte på bibliotek utlöser en stark reaktion 

hos nästa avsändare som skriver: ”Menar du på fullt allvar att medborgare i Sverige 

inte ska få tillgång till omdebatterade böcker? Eller har jag missförstått? Det låter i 

alla fall som censur utövad av en politiskt korrekt bibliotekarie. Skrämmande!”153 

Här görs bibliotekslagen och frågan om yttrandefrihet sig påmind. Vad ska råda – 

den totala yttrandefriheten eller värden som att alla människor ska känna sig väl-

komna? Habel menar att för att uppnå ett inkluderande samhälle måste åtgärdspro-

gram upprättas, ett sådant exempel kan vara hur vi numer ska förhålla oss till viss 

litteratur. Är det bra att läsa om somaliska flickor som inte får bada, eller är det 

utpekande? Ska vi gallra böcker som innehåller ordet neger eller ska de magasine-

                                                 
150 Jones (2014), s 41. 
151 Habel (2012), s 45-49. 
152 Jones (2014), s 178. 
153 Webbplats: Sunet > Biblist > Lilla hjärtat förpassad till källaren + debatten om barnpornografi. 
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ras? I argumentet kommer även begreppet politisk korrekthet upp, som Stefan Jons-

son diskuterar i antologin Bryt upp!154 Detta kan tolkas som att bibliotekarien inte 

reflekterat över beslutet att gallra böcker, utan utfört denna handling som en för-

väntning på omvärldens krav. Idéerna om gallring skulle i så fall inte härröra ur ett 

äkta engagemang i frågan utan vara en handling utförd på grund av ängslan att inte 

vara till lags, enligt Jonssons resonemang.155 

I det slutliga inlägget i tråden påminner avsändaren om en bok som debattera-

des under 1980-talet som innehöll barnpornografiska bilder. Den debatt som pågick 

då handlade om vi skulle se tryckfrihetens undergång. Under 1990-talet förbjöds 

boken I last och lust. Egentligen var boken till för att avskräcka från pornografi. 

Vidare skriver avsändaren:  

Tryckfriheten har alltid några begränsningar. Hets mot folkgrupp är en. Ärekränkning är en 
annan... Det demokratiska biblioteket står i motsättning till en total frihet att uttrycka vilka 
åsikter som helst och kräva att dessa finns tillgängliga i samlingarna.156  

 

Återigen tas frågan om konflikten mellan yttrandefriheten i samhället och de demo-

kratiska värden med inkludering som bibliotek vill stå för. 

5.3.4 Diskussion 3 

 

Genom sökordet Pippi framkommer en rad debatter, en av dessa är ”Rensa bort 

rasismen, flytta ned Pippi källaren” vars inlägg även är från 2014. Andra konver-

sationer har rubrikerna ”Försvara Tintin mot utrensning” eller ”Dags att gallra.” 

Konversationerna knyter an till de namngivna karaktärerna, men även till böcker 

och behandling av böcker i stort. Trådarna på Biblist tar ofta avstamp i utpekade 

verk och går sedan över i att generellt diskutera olika frågor. 

Böckerna om Pippi Långstrump har moderniserats genom att omarbeta de il-

lustrationer som ansetts som nidbilder samt att ersätta vissa ord som ”neger” och 

”negerkung.” Även språket har moderniserats i TV-serien som baserats på Pippi-

böckerna  En person skriver i ”Rensa bort rasismen, flytta ned Pippi till källaren” 

att modernisering är viktig:  

 
Ord som neger har en helt annan värdering nu än för 70 år sedan, vilket innebär att betydel-

sen förändras om ordet är kvar, ungefär som med menlösa barns dag. Dessutom är Pippis pappa 
kung över en Söderhavsö, vilkens invånare inte ens Sverigedemokrater skulle kalla negrer idag. 
I modernt språkbruk kallas inte heller aboriginer för australnegrer eller personer med Downs 
syndrom för idioter.157 

 

                                                 
154 Jonsson (2014), s 27-42. 
155 Jonsson (2014), s 39-40. 
156 Webbplats: Sunet > Biblist > Lilla hjärtat förpassad till källaren + debatten om barnpornografi. 
157 Webbplats: Sunet > Biblist > Rensa bort rasismen, flytta ned Pippi till källaren. 
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När de första Pippi-böckerna kom ut rörde diskussionen de moraliserande 

aspekterna som att ett barn levde ensam och gjorde en massa bus och hur detta 

kunde påverka barn. Debatten handlade då inte om utseende eller etnicitetsa-

spekter.158 Vidare skriver avsändaren att det är just barnkultur som är svår att hålla 

levande, att barnböcker även om de tillhör de mest populära endast överlever ett par 

decennier.159 Ett par exempel ges som Zacharias Topelius, Edith Unnerstad och Elsa 

Beskow. Ytterligare böcker som magasinerats men som finns att låna på begäran är 

Ditt och Datt på äventyr eller Solo i negerbyn. Men sådana böcker som finns kvar 

kan återanvändas på ett sätt som främjar främlingsfientlighet och stereotypiserar 

människor, trots att de är gamla, anser jag. De kan även verka  motsatt riktning, 

anser jag, som diskussionsunderlag för att påvisa varför människor idag reagerar 

starkt på exempelvis figuren Lilla hjärtat eller Tintin i Kongo. 

Att Astrid Lindgrens böcker lever tror avsändaren beror på den stora industri 

som omger författaren, de filmer som gjorts samt att ekonomi gör att Lindgrens 

figurer inte tillåts att dö. Kåreland menar att Astrid Lindgrens böcker har uppgått i 

det svenska kulturarvet och Lindgrens böcker och sångtexter har blivit ett starkt 

symbolvärde för svenskheten. I verken konkretiseras det som många förknippar 

med det svenska: landsbygden, naturen, röda stugor och drömmen om en lycklig 

barndom. Kåreland frågar sig även vilket värde sådana bilder har i ett mångkultu-

rellt samhälle.160 Hübinette och Lundström skriver att symbolvärden som knyter an 

till den så kallade svenska nationalismen har att göra med ”den svenska vithetens 

melankoli.” Detta innebär att symboler, som exempelvis Astrid Lindgrens världar, 

är svåra att överge. Genom att många människor känner till exempelvis Lindgrens 

barnboksvärldar skapas ett gemensamt värde, en inkludering som också skapar ex-

kludering. Barnböcker kan ses som trivialt, men deltar i en vardaglig process av 

symboliskt utbyte, som Pickering kallar det, som i sin tur skapar en känsla av var 

vi hör hemma och vilka värden vi står för. Genom att skapa det vi är, skapar vi 

också det vi inte är, menar Pickering161 Detta finns det spår av i Ditt och Datt på 

äventyr där barnen blir de icke-vita, men detta går även att skönja i nyare böcker 

som exempelvis Baddräkten där Fadumah är den enda personen med hijab och hon 

förbjuds att bada på badhuset vilket avviker från normen. 

I ett svar på ovanstående inlägg vill en avsändare påpeka att det är skillnad 

vilken typ av litteratur som avses när man pratar om censur eller korrigeringar. Till 

exempel faktafel i facklitteratur ska korrigeras eller ges ut i nya upplagor, medan 

skönlitteratur inte ska korrigeras. ”Pippi och Tintin är skönlitterära verk, de repre-

senterar ingen faktainformation. Att ändra, korrigera innehållet i ett skönlitterärt 

verk – det är att censurera, det är ett ingrepp i upphovsmannens rättigheter.” Av-

sändaren jämför censuren med hur nazisterna under Andra världskriget brände 

                                                 
158 Edman & Johansson (2012), s 30-34. 
159 Webbplats: Sunet > Biblist > Rensa bort rasismen, flytta ned Pippi till källaren. 
160 Kåreland (2013), s 142-143. 
161 Pickering (2001), s 79-81. 
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böcker och att bibliotekarier inte ska hymla om att det är censur det handlar om. Jag 

ifrågasätter starkt hur avsändaren kan anse de korrekt att revidera läroböcker men 

inte skönlitteratur. Låt säga att vi skulle se ordet ”neger” som ett faktafel, ett ord vi 

inte längre använder oss av, borde böcker även inom den skönlitterära genren även 

uppdateras. Återigen går det att knyta an till den svenska vithetens melankoli, för-

lusten av något, och hävda som Hübinette & Lundström skriver: 

 
 Det är denna förlust – att inte längre vara världens mest progressiva land och att inte längre 

kunna uppfatta sig själv som den mest rasligt homogena befolkningen av alla vita folk – som 
gör det nästan omöjligt att dekonstruera den svenska vitheten och omvandla Sverige till ett land 
inom vilket även icke-vita accepteras och behandlas som självklara invånare.162  

 

Vidare oroar sig avsändaren för vad som kommer hända biblioteken och censuren 

när/om främlingsfientligheten ökar och tar plats i maktens korridorer. Här dras pa-

ralleller till Ungern och Sydafrika där censur utövades på biblioteken. Då rensades 

böcker som handlade om antirasism och mångfald bort. ”Jag tror att man bättre 

bekämpar nyfascism och rasism med diskussioner, debatt och protester – på gatan 

och i olika media än med censur av gamla barnböcker”163 skriver avsändaren och 

avslutar med att det händer värre saker i samhället än vad som händer med olika 

typer av litteratur. Detta argument kan ses som ett led i hur människor som vill ta 

upp frågan om rasifiering ofta förlöjligas eller förminskas. Att frågan inte är så all-

varlig. Debattören och författaren Oivvio Polite menar att detta sätt är en väg att 

komma undan en av frågorna, att frågan om vilka böcker som ska finnas på biblio-

teken osynliggörs genom att säga att censur aldrig är relevant.164 

I tråden följer även en rad kommentarer om hur ord kan såra eller verka stö-

tande. Ett citat från Sveriges Television, som valt att klippa bort ord ur TV-serien 

Pippi Långstrump, inflikas av en person. Beslutet motiveras med orden från en för-

säljningschef: ”Vi ser att målgruppen är barnpubliken och vi tror att det kan upple-

vas sårande eller nedsättande för barn som ser och hör det här.”165 Här har ett aktivt 

beslut tagits, som ändå ifrågasätts trots att ord upplevs som förlegade och kränkande 

av vissa människor. Polite har en liknande åsikt och svarar i artikeln från Syd-

svenska Dagbladet att vissa bilder har en historisk laddning som det inte går att 

bortse ifrån, som har använts för att avhumanisera svarta barn, i en process som 

gjort det möjligt för vita att behandla svarta som boskap.166 Den imperialistiska 

historiken är ett faktum och spelar in på en rad sätt i människors liv än idag, menar 

Pickering,167 och kan ha betydelse för en individs upplevelse på ett folkbibliotek. En 

fara är dock att ta steget för långt och exempelvis säga att alla färgade far illa genom 

                                                 
162 Hübinette & Lundström (2011), s 8. 
163 Webbplats: Sunet > Biblist > Rensa bort rasismen, flytta ned Pippi till källaren. 
164 Webbplats: Sydsvenska Dagbladet > Kultur och nöje > Stereotyper som skaver. 
165 Webbplats: Sveriges Television > Kultur > SVT rensar ut rasismen ur Pippi Långstrump. 
166 Webbplats: Sydsvenska Dagbladet > Kultur och nöje > Stereotyper som skaver. 
167 Pickering (2001), s 124-125. 
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att se bilder på exempelvis pickaninnys, på grund av historiken som omger figu-

rerna. Pickering påpekar att det är av vikt att se tiden, platsen och människorna 

utifrån specifika sammanhang.168 

Konversationen fortsätter med ett inlägg där en avsändare menar att barn inte 

ska lära sig att håna andra folkgrupper, vilket de kan göra genom exempel i böcker. 

Avsändaren konstaterar att ”barn gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör.”169 

En annan avsändare hänvisar till USA och ett dokument från American Library 

Association där det påtalas att det är förbjudet att via censur hävda demokratiska 

värden: ”Librarians and governing bodies should maintain that parents – and only 

parents – have the right and responsibility to restrict the access of their children – 

and only their children – to library resources.”170 

En annan avsändare svarar på repliken att vi lever i Sverige där allas lika värde 

ska värnas om. ”Att saker förändras är inte lika med censur, i så fall hade vi fortfa-

rande ansett att jorden är platt.”171 Även här går det att dra paralleller till Hübinette 

& Lundström som påpekar att vissa människor vill gå tillbaka till traditionella vär-

den för att upprätthålla förlegade symboler och ordbruk.172  

Slutligen försvaras yttrandefriheten, och således böckerna, med en kommentar: 

”Nej, yttrandefriheten kan inte diskuteras. Det fria ordet är inte förhandlingsbart. 

Det är en grundläggande rättighet här liksom i USA och andra demokratier och det 

är något som ständigt bör eftersträvas, inte undergrävas.”173 Just vad yttrandefrihet 

innebär avhandlar Martina Karlsson och Sandra Lundin Hedlund i sin uppsats om 

hur böckerna om Lilla Hjärtat hanterats på folkbibliotek. Utgångspunkten är sju 

intervjuer med bibliotekarier där det framkommer vilka auktoriteter som spelat in i 

valet av att gallra, magasinera eller låta boken stå kvar på hyllan. En av auktorite-

terna som påverkat bibliotekarierna är lagar. Dock har endast en av sju biblioteka-

rier konsulterat bibliotekslagen för att få råd. Men uppsatsförfattarna skriver att de 

tror att detta beror på att bibliotekarier känner till lagen, den så att säga ”sitter i 

ryggmärgen”174 och personalen vet att den egentligen inte säger något om vilket 

bestånd ett bibliotek ska ha. Gällande spänningsfältet mellan rasism och censur 

kommer Karlsson & Lundin Hedlund fram till gällande bibliotekariernas hand-

lande: 

                                                 
168 Pickering (2001), s 134. 
169 Webbplats: Sunet > Biblist > Rensa bort rasismen, flytta ned Pippi till källaren. 
170 Fri översättning av citatet: Bibliotekarier och styrande organ bör upprätthålla så att föräldrar – och enbart 

föräldrar – har rätten och ansvaret att begränsa tillgången för deras barn – och endast deras barn – gällande 

bibliotekets resurser. 
171 Webbplats: Sunet > Biblist > Rensa bort rasismen, flytta ned Pippi till källaren. 
172 Hübinette & Lundström (2011), s 8. 
173 Webbplats: Sunet > Biblist > Rensa bort rasismen, flytta ned Pippi till källaren. 
174 Karlsson & Lundin Hedlund (2013), s 34. 
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För några av dem har motståndet mot rasism fått väga tyngst, och för andra har oviljan till 
censur fått vara viktigast. Detta visar att principer inte alltid är lätta att praktisera i en verksam-
het. De flesta skulle nog hålla med om att varken rasism eller censur ska förekomma på folk-
biblioteken, men när ett verk hamnar däremellan blir det bibliotekariens egen tolkning som får 
avgöra.175 

5.3.5 Bibliotekariernas enkätsvar 

 

Frågorna jag ställde till folkbiblioteken rörande barnlitteratur och etnicitet och ras 

besvarades av fem bibliotek. Bibliotekariernas svar är av skiftande art. Samtliga 

svar är anonymiserade för att inte röja någons identitet vilket bibliotekarierna in-

formerades om. Detta gjorde för att få så ärliga svar som möjligt, och inte de svar 

som anses mest politiskt korrekta. Följande svar och citat är i uppsatsförfattarens 

ägo. 

På frågan om biblioteken diskuterar etnicitet svarar fyra av fem att de gör detta. 

Ett av de jakande svaren lyder: 

Vi har diskuterat detta under några år eftersom det saknas förebilder från andra länder och med 

annan hudfärg. Det har ju inte funnits så många att köpa. I bilderböcker har det kommit mer 

och mer, tack och lov. Det blir vi mycket glada för. Vi har många barn som lånar hos oss med 

ett annat ursprung än Sverige, så vi köper in allt vi hittar.176 
 

Fyra av fem folkbibliotek upplever att tillgången på barnböcker med ett mångkul-

turellt perspektiv är problematiskt, då marknaden är begränsad men efterfrågan 

finns från bland annat förskolor, från användare med annan etnisk identitet/ras eller 

från personer med anknytning till barn eller vuxna med annan etnisk identitet/ras. 

Koss skriver att majoritet av barn läser böcker med vita ansikten i, vilket Åsa War-

nqvists studie gällande avsaknaden av representationer av färgade barn på den 

svenska barnboksmarkanden bekräftar. Koss menar att bristen på etnisk mångfald i 

barnböcker säger implicit till icke-vita barn att de inte har betydelse och kan hindra 

dem från att skapa en positiv självbild.177 

Ett av svaren på frågan hur personalen diskuterar, svarar ett bibliotek: ”Att bil-

der på barnen i böcker är helsvenska. Att vi saknar barn med annan hudfärg. […] 

Foldrar och bilder på hemsidan ska också visa på de barn vi faktiskt har. Alltså inte 

bara blonda barn.”178 Samma bibliotek svarar att de inte reagerat på boken om Lilla 

Hjärtat. Den uppfattades inte som stötande och personalen anser att den ska finnas 

kvar som diskussionsunderlag. Det finns inte heller andra böcker som plockats bort 

från hyllorna på grund av hur representationen av människor ser ut i bilderböcker.  

Ställningstagande om vad som är en god representation av färgade personer 

diskuteras inte heller. Här ställer jag mig frågan om det är de normer som Anna-

                                                 
175 Karlsson & Lundin Hedlund (2013), s 34. 
176 Svar via mail – i författarens ägo. 
177 Koss (2015), s 35-36. 
178 Svar via mail – i författarens ägo. 
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Stina Takala pratar om, en vithetsnorm bland personalen, som gör att frågorna inte 

reflekteras och diskuteras. Denna norm ger även företräde åt vilka som ska avgöra 

vad som är kränkande eller inte, och handlar i slutändan om maktpositioner.179 John 

D. Berry refererar i artikeln White privilege in Library Land till en lista gjord av 

Peggy McIntosh, där olika kriterier ställs upp för att synliggöra sina egna privilegier 

inom biblioteksfältet. Ett par av dessa är: 

 Jag kan undersöka majoriteten av material i mitt bibliotek och 

se min ras brett representerad. 

 Jag kan vara ganska säker på att personen som är ansvarig är en 

person av min egen ras. 

 Jag kan oroa mig för frågor gällande rasism utan att ses som om 

jag agera. 

 Jag kan gå hem från de flesta möten utan att känna mig delaktig 

snarare än isolerad eller i minoritet. 

 Jag behöver inte fråga mig själv om varje negativ situation eller 

episod om den har undertoner av något som har med ras att 

göra.180 

Om då majoriteten av bibliotekarier är vita, kan de således svara ja på ovanstå-

ende påståenden och besitter då ett ”vitt privilegium”, som Berry kallar det. För att 

synliggöra frågor om mångfald måste utgångspunkten vara den egna positionen, 

enligt Berry. 181 

Utifrån svarsmaterialet går det att knyta an till Karlsson & Hedman Lundins 

resonemang om att teori och praktik är problematiskt att sammanföra. Även tidsa-

spekten kan vara ett dilemma, liksom den ängslighet som Ylva Habel tar upp.182 Ett 

bibliotek svarade att ”Vi har mest diskuterat det negativa.”183 Två bibliotek beskri-

ver att de saknar böcker med funktionsnedsatta, olika hudfärg och religion. ”Barn-

boksbeståndet i Sverige är väldigt homogent där vit medelklass är den rådande nor-

men.” Ett annat bibliotek skriver att de vill ha böcker som praktiserar tolerans men 

inte skriker ut att boken handlar om färgade barn. 

Det överpedagogiska drabbar inte bara böcker som vill diskutera etnicitet utan alla möjliga 

frågeställningar. Sedan finns det bilderböcker som skildrar särskilda erfarenheter som barn av 

olika etniciteter kan ha, som flykt, förföljelser och krig. Det är också viktiga berättelser som vi 

gärna köper in. Vi vill ha bilderböcker som skildrar särskilda etniska/kulturella erfarenheter 

samt bilderböcker som praktiserar ett inkluderande perspektiv. Vi vill inte ha överpedagogiska 

böcker som diskuterar vikten av tolerans av det som kan verka annorlunda och tydligt pekar 

vad detta annorlunda är.184 

                                                 
179 Jones (2014), s 174. 
180 Berry (2004), s 60-70 (refererar här till Peggy McIntosh’s ”White Privilege: Unpacking the Invisible Knap-

sack”, I: Re-Visioning Family, McGoldrick, M (red), Guildford,1998). 
181 Berry (2004), s 60-70 (refererar här till Peggy McIntosh’s ”White Privilege: Unpacking the Invisible Knap-

sack”, I: Re-Visioning Family, McGoldrick, M (red), Guildford,1998). 
182 Habel (2012), s 73-74. 
183 Svar via mail – i författarens ägo. 
184 Svar via mail – i författarens ägo. 
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Ytterligare en fråga som ställdes i utskicket var om användare av biblioteket haft 

synpunkter rörande etnicitet i barnböcker. En personal från ett bibliotek svarar att 

någon kommenterat att Tintin-debatten var överdriven. Ett annat svar lyder att en 

förälder upplevde språkbruk i en bok som rasistiskt varpå boken placerades om. 

Ytterligare ett bibliotek har fått frågor från föräldrar med ursprung i Latinamerika 

om böcker som speglar hur deras barn ser ut.185 

 Två av biblioteken har gallrat gamla böcker och magasinerat böcker med så-

dant innehåll som de ansåg var kontroversiellt. Som svar på varför detta gjordes har 

ett bibliotek svarat att de inte vill ge böcker legitimitet som kan uppfattas som nid-

bilder och de vill inte heller att barnen ska möta dessa bilder. Även Pippi Lång-

strump-böcker av gammal upplaga togs bort på begäran av förlaget då nya, uppda-

terade upplagor kom ut. En annan bibliotekarie säger också att frågan om gränser 

för yttrandefrihet diskuteras, vart dessa gränser går samt att synen på hur barn- re-

spektive vuxenlitteratur skiljer sig åt. En bibliotekarie säger sig vilja ”göra rätt” 

men att det är svårt att veta vad det rätta innebär.186 En bibliotekarie påpekar även 

att det är problematiskt med e-böcker som de själva inte väljer ut och således inte 

har kontroll över. Företaget som erbjuder tjänsten gör inte heller någon gallring av 

materialet.187 

 

                                                 
185 Svar via mail – i författarens ägo. 
186 Svar via mail – i författarens ägo. 
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6. Slutdiskussion 

Låt oss göra ett tankeexperiment. Du som läst texten fram till denna sida: tänk på 

de utvalda bilderböckerna som förekom i bildanalysen du just läst om. Se karaktä-

rerna framför dig. För att påminna dig heter huvudkaraktärerna: Ditt och Datt, Solo, 

Bobby och Petter, Josefine, Fadumah och Abel Svensson. Slut sedan ögonen och 

fråga dig: vilka av dem skulle du säga är svenskar? 

Inte vet jag just ditt svar. Men en gissning är att du var tvungen att tänka två 

gånger. Vaddå svenskar? Den här uppsatsen handlar väl inte om vem som är 

svensk? Där har du alldeles rätt – det gör den inte. Men det är oerhört lätt att för-

knippa exempelvis det svenska eller västerländska med vita människor. Djupt inom 

oss är vi oerhört präglade av normer, inget fel i detta. Medvetenheten och just att 

tänka om, och om igen, vrida och vända och göra det igen är en stor del av denna 

uppsats.  

6.1 Att sammanföra dåtid och nutid: representationer, förhandlingar 

och praktiska konsekvenser 

 

Till att börja med vill jag återgå till den centrala frågeställningen för denna uppsats, 

som jag anser är en relativ ny typ av fråga inom forskningen för biblioteks- och 

informationsvetenskap. Även om vissa studier knyter an representationer av fär-

gade individer och dess historik med biblioteks- och informationsvetenskap, har jag 

inte hittat någon annan studie som för samman historiska barnboksbilder med bib-

liotekariernas förhandlingar och konsekvenserna som detta innebär. I många fall 

har jag hört röster i debatten tala om att vi måste se till historien, eller forskare som 

säger detsamma, men jag har inte sett många fall där det faktiskt sker inom den 

akademiska världen. Denna uppsats är en ansats att göra just detta genom den cen-

trala frågeställningen:  

 

 Hur förhandlar bibliotekarier kring representationer av etnicitet i bilder-

böcker, vilka effekter får olika åsikter för bibliotekspraktiken och hur 

kan historiska representationer knytas an till dagens debatter och urval? 

 

Förhandlingarna sker, de sker på forum som Biblist för de som är intresserade 

men i det praktiska arbetet saknas det förhandlingar om böcker som står utanför den 

mediala debatten. Som jag ser det har det dels med den vita normen bland persona-

len att göra, som exempelvis John D. Berry och Ylva Habel pekar ut, men även på 

grund av att historiska fakta och analyser saknas. Egentligen är det inte något som 

är anmärkningsvärt, då det svenska rasbiologiska och koloniala arvet är något som 



 64 

tonats ned och tabubelagts, som Ylva Hbel påpekar i Om ras och vithet i det samtida 

Sverige.188 Men genom att belysa barnböcker ur olika vinklar, och se dem dels ur 

den kontext de är skapade i samt ur dagens kontext, kan fortsatta diskussioner pågå. 

Ingen politisk korrekthet – i den bemärkelse Stefan Jonsson beskriver den, som en 

ursäkt för att ta ställning eller rentav förlöjligande189 - får råda, utan beslut tagna på 

goda, väl genomtänka grunder. En sådan grund kan vara att se tillbaka på barnlitte-

ratur och sedan reflektera en gång till. Exempel på sådan litteratur kan vara den som 

analyserats i denna studie, anser jag, eller de många böcker som inte får plats här 

men som står kvar i hyllorna eller i de trånga förråden på biblioteken. 

Urvalet av analyserade barnböcker i denna studie har begränsningar, men det 

är möjligt för mig att se förändringar inom den svenska barnlitteraturen som skett. 

Under barnbokens genombrott under 1940-talet i Sverige finns något som kan lik-

nas vid frihetsskapande, lekfullhet och äventyr. I böckerna Ditt och Datt på äventyr 

samt Solo i Negerbyn finns en hel del av dessa ingredienser. Detta kan ses som ett 

steg bort från den fostrande litteratur som tidigare gavs ut, den mer sedelärande 

litteraturen för barn. Även genom att berätta sagor från andra länder vänder förfat-

tare och illustratörer blicken utåt och tar in miljöer som kan ses som oexploaterade 

inom barnlitteraturen. Barnen får ta del av böcker med influenser från länder som 

ses som exotiska, främmande, skrämmande, lockande och nyskapande. Hur männi-

skor porträtteras eller vad detta säger om dem är inte en prioritering, utan mer det 

vilda, skojfriska och inbjudande med färger och lekfullt språk, tycker jag. När de 

första Pippi-böckerna kom ut rörde diskussionen de moraliserande aspekterna som 

att ett barn levde ensam och gjorde en massa bus och hur detta kunde påverka barn. 

Debatten handlade inte om utseende på karaktärerna eller andra etnicitetsaspekter, 

vilket Edman & Johansson även påpekar.190 Pickering ser att ur dagens sammanhang 

finns tonen av det exploaterande, där kolonisationen gör sig påmind. Där det vita 

vi:et står i skarp kontrast till människor och miljöer, där språkbruket berättar om 

andra, de andra, Den andre. Där individer förs samman till en klump där olika myter 

härskar.191 Jag jämför med nutiden: vi har inte bastkjol och spjut, äter inte andra 

människor eller höjer rösterna i primitiva vrål. Vi vet att när man  badar försvinner 

smuts och vi ger oss inte ut på äventyr bland noshörningar eller tigrar. Vi ser på 

dem, vi:ets blick gör representationer av färgade under denna tid till något långt 

borta från oss där vi inte beblandar oss. Här går det att knyta an till bibliotekariernas 

inlägg i Biblist, Diskussion 1, där en avsändare är orolig för hur det vita utgör nor-

men som porträtterar det svarta. Avsändaren menar vidare att om vi inte diskuterar 

representationer, och vilka som står bakom dessa, undviks kärnan i problematiken 

som på så sätt osynliggörs.192  

                                                 
188 Habel (2012), s 50-51. 
189 Jonsson (2014), s 39-40. 
190 Edman & Johansson (2012), s 30-34. 
191 Pickering (2001), s 47-48. 
192 Ur Diskussion 1: Lilla hjärtat som brast. 
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Under 1970-talet får det upplysande, det medvetna, plats i barnlitteraturen. Det 

lekfulla finns givetvis kvar, men det fostrande kommer tillbaka men i en annan 

form. Barn ska få ta del av det som vuxna diskuterar och brottas med i sin vardag. 

Frågor som politik och jämställdhet ska speglas i barnböckerna. Influenser från på-

gående samhällsförändringar, både i Sverige och i andra länder, syns i Kompisarna 

och i Josefine, 5, Zimbabwe, Afrika. Kamp, i olika former, gör sig påminda i text 

och bild. Fokus ligger på att berätta om människors olika vardag och de dilemman 

de står inför. I både Kompisarna och i Josefine, 5, Zimbabwe, Afrika är människor 

och miljöer porträtterade på ett realistiskt sätt, vilket kan ses som ett försök att be-

rätta historier för barn på ett dokumentärt vis. Intentionerna att barn ska vara med-

vetna och ha rätt till samma information som vuxna skulle vi diskutera idag, tror 

jag. Numer tycker många (även jag) att barn för snabbt blir vuxna och borde stanna 

kvar i barndomen. Barn behöver nödvändigtvis inte läsa om politiska konflikter 

mellan svarta och vita eller krig i barnlitteratur, tycker jag. Många barn i det svenska 

samhället är mer medvetna idag och har en större tillgång till informationskällor, 

men vi vill också skydda dem från faror, hot och rädsla, som Barbro Johansson 

påpekar i antologin Barnet, platsen, tiden. Vuxna vill ge barnen en ”god” litteratur, 

med ”rätt” värderingar i.193 

Under 2000-talet då många politiska förändringar skett kommer en ny litteratur 

in, som bär spår av exempelvis andra religioner, olika levnadssätt, rätten till att själv 

välja partner och olika typer av familjer. Både Baddräkten och Vem är kär i Abel 

Svensson? är böcker som speglar sin tid. Under 1940-talet var inte frågan om hur 

människor representerades ut utbredd på det sättet som vi talar om det idag, vilket 

i sig är en naturlig utveckling i samhället. Jag menar att då människor kommer till 

Sverige från andra länder, då feminismen går framåt och socioekonomiska aspekter 

förändras, uppkommer givetvis nya frågor, platser och människor representeras på 

ett annat sätt i litteraturen.  

Syftet med denna masteruppsats är att studera hur representationer utifrån ett 

etnicitetsperspektiv i bilderböcker för barn från tre olika tidsperioder uttrycks såväl 

i text som i bild samt hur bibliotek förhandlar om etnicitet i böcker för barn och 

vilka konsekvenser detta får i handhavandet av den litteratur som anses problema-

tisk.  

Det finns ett antal böcker tillgängliga för låntagare, ett par exempel har jag tagit 

upp i undersökningsdelen, som kan upplevas problematiska på grund av hur indi-

vider framställs i text och/eller bild. Men jag menar att den litteraturen diskuteras 

sällan. De böcker som omtalas är framför allt de som blir uppmärksammade medi-

alt. Ett av de mest omtalade verken, medialt sett, är figuren Lilla Hjärtat skapad av 

Stina Wirsén, som jag tagit upp ett antal gånger. Oivvio Polite säger i intervjun i 

Sydsvenska Dagbladet att han vill fokusera på det samhällsklimat som gör att en 

figur som Lilla Hjärtat kommer ut på marknaden och så småningom når biblioteken. 

                                                 
193 Johansson (2010), s 26-28. 
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Polite menar att kunskap saknas, att ingen redan i produktionsstadiet  uppmärksam-

made att bilderna kunde anses kontroversiella. Förklaringen, menar han, är att med-

vetandegraden är så låg i Sverige. Att många här inte har så stor kunskap om stere-

otypa bilder av svarta.”194 

Men det finns också flera andra verk som nämnts med karaktärer som Ture 

Sventon, Tintin, Pippi Långstrump och Barna Hedenhös. Debatterna kring böck-

erna blåser upp och biblioteken mer eller mindre tvingas in i att diskutera och för-

hålla sig till vad som omtalas och skrivs om. Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen, 

vara en öppen och fri plats, en plats för åsiktsbildning och demokrati, men samtidigt 

verka för delaktighet, gynna minoriteter samt barn och ungdomar.195 

Den fria åsiktsbildningen och tillgången på alla typer av böcker är ett dilemma 

som bibliotekarier får brottas med. Exempelvis boken Kompisarna, där ord som 

neger och politiska anspelningar på Vietnamkriget nämns, är det en lämplig bok för 

barn att läsa? Eller ska vi ha den som diskussionsmaterial? Visserligen är denna 

bok gammal och efterfrågas förmodligen endast av forskare eller andra intresserade 

i frågan. Men den finns ändå där. Bobby blir en Främling, inte fullt ut en del i vårt 

samhälle. Vi känner honom, men ändå inte. Han är nära, men ändå långt borta, så 

som Pickering beskriver Främlingen  i Stereotyping: the politics of representat-

ion.196 Ett färskare exempel är boken Baddräkten. Vad bidrar den med? Finns det 

barn som kan känna igen sig i den eller bidrar den till att skapa stereotyper kring 

barn och kvinnor från Somalia? Svaren är olika beroende på vem vi frågar, vilken 

syn personen ifråga har på barnlitteratur samt kunskapen om hur olika representat-

ioner agerar. Exempelvis ett av biblioteken som svarat på mina frågor, har inte alls 

reflekterat över representationer i bilderböcker och tycker inte de är problematiska. 

Svaret går att jämföra med en av debattörerna i Biblist som menar att tryckfrihet 

alltid har begränsningar och att inte alla typer av böcker ska ha en given plats på 

biblioteket. Två exempel nämns: hets mot folkgrupp samt ärekränkning.197 Kan då 

exempelvis Ditt och Datt på äventyr ses som hets mot folkgrupp? Hets är ett starkt 

ord, men utan tvekan rasifiering, anser jag. Den som har sina vithetsglasögon på 

sig, ställer sig säkerligen tveksam till just det som blir utpekande, det som tar fasta 

på stereotyper och framställer dem på ett negativt sätt. Själva idén om att skriva om 

en viss erfarenhet, exempelvis livet i djungeln i en stam eller i fallet med Baddräk-

ten där det handlar om en flicka som gärna vill bada, men inte får tillåtelse är givet-

vis god. Problemet uppstår då fokus enbart ligger på detta, på utseende, kläder eller 

andra former som verkar för representation av etnicitet, ras eller miljö. Det finns 

andra sätt att ta upp frågan på. Samma gäller Kompisarna eller Josefine, 5, Zim-

babwe, Afrika. Jag ser inget fel i att ta upp svåra frågor. Människor kan i sitt liv 

                                                 
194 Webbplats: Sydsvenska Dagbladet > Kultur och nöje > Stereotyper som skaver. 
195 Webbplats: Riksdagen > Dokument och Lagar > Svensk Författningssamling > Bibliotekslagen 2013:18. 
196 Pickering (2001), s 211-213. 
197 Ur diskussion 2: Lilla hjärtat förpassad till källaren + debatten om barnpornografi. 
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möta problem som rasism, rasifiering, i den individuella utvecklingen, tveksam-

heter kring sexualitet, missbruk, svåra familjeförhållanden, våld, krig, flykt eller 

sorg. Sims Bishop påpekar upprepade gånger i Free Within Ourselves att Litteratu-

ren har en oerhört viktig funktion att fylla där. Sättet att framställa barn och vuxna 

kan blir en avgörande faktor för välmående, stolthet och identitetssökande.198 Jag 

instämmer till fullo: jag vill känna igen mig, jag vill se andra i liknande situation 

och jag vill kunna lära om andra människor, miljöer och länder. Jag vill drömma 

mig bort till fantasiländer där allt och lite till är möjligt, där vidunder och märkliga 

fenomen har en plats. Och faktiskt går detta att möjliggöras om vi följer Pickering 

råd att fokusera på att skapa positiva bilder av människor och miljöer som bygger 

på flexibla och flytande kategorier.199 

I Diskussion 3 tas frågan om Astrid Lindgrens verk upp. Även jag ställer mig 

frågande till den status hennes verk har idag. Givetvis tycker jag historierna är spän-

nande och att illustrationerna minner om något som kan kallas ursvenskt i vissa 

böcker. Men hur många känner igen sig i dem som inte har vuxit upp här? Vill de 

läsa om Barnen i Bullerbyn, eller vill de läsa om hur det är att komma ny till Sverige 

och börja i en ny klass, exempelvis? Eller kan det vara av intresse att läsa om hur 

människor kom till Sverige som ”arbetskraftsinvandrare” på 1970-talet och hur det 

har påverkat andra generationens invandrare? Jag frågar mig när annan litteratur 

ska bli en del av ett svenskt litterär arv, när lika stor plats ges åt de som tidigare 

varit Den Andre eller Främlingen. När ska de bli en del av normen? 

Vi kan aldrig komma ifrån att kategorisera människor, miljöer eller saker i vår 

omvärld. Vårt sätt att hålla ordning bygger på bilder och uppfattningar som vi så att 

säga sorterar in i olika fack för att göra omgivningen begriplig. Men kategorier är 

inte fixerade, de är rörliga och tänjbara, som Pickering beskriver det. Kategorier av 

människor i bilderböcker kommer vi inte ifrån. Stereotyper har en fastare form som 

också handlar om över- och underordning, makt och förlöjligande, som också kan 

såra människor.200 Detta kan vi undvika genom att ständigt ifrågasätta, vrida och 

vända på text och bilder som har representerat etnicitet och förhandla kring de bilder 

som kommer att representera etnicitet genom ett tolerant och öppet samtalsklimat 

präglat av respekt jämtemot varandras olikheter, skriver Pickering.201 

Att foga samman den öppna yta som biblioteket ska vara, och de åsikter om 

representationer i barnlitteratur som framförs via olika medier av engagerade per-

soner som exempelvis bibliotekarier, är delikat. Många aspekter som ras, etnicitet, 

åsiktsfrihet, censur, makt, företräde och vithetsnormer ska rymmas på samma yta. 

Genom att faktiskt pressa in dessa olika områden i en och samma diskussion, som 

exempelvis gjorts i Biblist forum, uppstår nya tankegångar. Där kan bibliotekarier 

förhandla och omförhandla vilka frågor som står på agendan, om och om igen. Där 

                                                 
198 Sims Bishop (2007), s 231-233. 
199 Pickering (2001), s 3-4. 
200 Pickering (2001), s 10-11. 
201 Pickering (2001), s 178-179. 
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är det fritt att uttrycka sin åsikt, men också fritt fram för andra argumentera och 

kritisera. Just att argumentera, se andras åsikter och reflektera över dessa är nöd-

vändigt, anser jag. Där råder förhoppningsvis ingen politisk korrekthet utan en öp-

penhet som jag önskar skulle finnas med i den dagliga debatten på biblioteken, ifrå-

gasättandet och förhandlingen om vad ras, representation och rasifiering innebär. 

Men en upplevelse jag har, och som bekräftas i de svar jag fått från folkbiblioteken 

(även om de är få så säger det en del om avsaknaden av diskussion och reflektion) 

så förhandlar man inte om representationer av individer i bilderböcker. Ingen av de 

svarande säger att de inte har tid. Den orsaken hade jag förstått, men det handlar 

inte om tidsbrist i dessa fall.  

Ordet ras, rasism, kolonisation och rasbiologi är stora, ibland svåra frågor, att 

diskutera. Men detta är ett måste anser jag, vilket även forskarna inom ras- och 

vithetsstudier anser. Ras sätter fokus på en del av människor som inte kan förklaras 

med begreppet etnicitet. Hur jag ser ut kan jag inte ändra. Hur jag uppfattar min 

tillhörighet, min etnicitet, kan skifta. Är jag utomlands är jag i allra högst grad 

svensk och tittar jag på en landskamp i fotboll är jag också väldigt svensk. Men 

arbetar jag på biblioteket i området där människor i majoritet inte har svenska som 

första språk, då blir jag en av dem, en som vet vad det innebär att vara rasifierad, 

avvikande och inte tillhöra normen. 

Frågorna om ras och vithet tonas ned och har inte en livskraftig, självklar plats 

så som jag upplever att genusfrågan exempelvis har. Dock bör sådana diskussioner 

höra ett öppet folkbibliotek till, som ska verka för att alla ska känna sig välkomna 

och inte diskriminera något. Om flera personer upplever en bok problematisk borde 

den diskuteras på alla bibliotek, om ett bibliotek gallrar ut en bok, borde då inte alla 

göra det? Det är ett dilemma som bör diskuteras, som ständigt bör vara en aktiv 

fråga och få genomslagskraft i biblioteksplaner och styrdokument, som Nick Jones 

påpekar202 Utan aktiv debatt och proaktiva handlingar avstannar utvecklingen och 

vi hamnar på en plats där förlegade, traditionella värden råder. Ett sådant bibliotek 

bör vi inte eftersträva utan jag vill se en plats där alla kan känna sig välkomna, 

inkluderade och representerade. 

En förhoppning som jag har är att bibliotek ser över sitt bestånd, tar fram 

böcker, gamla som nya, och tittar i dem med ett par kritiska glasögon på. Kanske 

till och med frågar ett par personer med annat ursprung, ras eller etnicitet än det 

normerande vita, vad de anser om representationerna i böckerna. Malmö Stadsbib-

liotek gjorde så och kritiserades, men ingen kritiserar exempelvis andra tyckare i 

andra sammanhang som har tolkningsföreträde. Just ras och/eller etnicitetsfrågor 

väcker känslor, det är tydligt om vi ser på debatterna som nämnts här tidigare. 

Ytterligare en förhoppning är att denna uppsats leder till flera diskussioner på 

folkbiblioteken, på de platser i samhället som kommer i kontakt med barn som ris-

                                                 
202 Jones (2014), s 178-180. 
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kerar att bli rasifierade samt inom de områden som på något sätt har med barnboks-

produktion att göra. Att denna uppsats fyller en kunskapslucka inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen, i sin ansats att föra samman representationer av etnicitet 

ur ett historiskt perspektiv i bilderböcker för barn med bibliotekariernas förhand-

lingar och vilka konsekvenserna blir, kan bidra till fortsatta diskussioner. Då skulle 

vi få ett intressant och givande debattklimat med högt i tak, där det skulle bli verk-

lighet av de vackra orden om fri åsiktsbildning i samklang med ett välkomnande av 

var och en på våra folkbibliotek som är den enda arena i samhället där människor 

kan röra sig fritt utan att de krävs på en identitetshandling eller ekonomiska medel. 

Det måste vi värna om på alla sätt och vis. 

6.2 Vidare forskning 

 

Denna uppsats kan ses som en komprimerad form av många olika fält. Vart och ett 

av dem, i relation till biblioteks- och informationsvetenskap, går att utforska på 

olika vis och närma sig ytterligare. 

Här ligger fokus på representationer av afro-amerikanska/svenska individer, el-

ler de med anknytning till kontinenten Afrika. Förslagsvis finns det många andra 

raser eller etniciteter som går att utforska, exempelvis romer, inuiter eller människor 

från olika länder i Asien. En annan möjlighet är att sätta fokus på hur religion re-

presenteras i barnlitteratur eller olika länder. 

Vidare vore det intressant att intervjua barn, vilket kräver många olika övervä-

ganden, om hur de ser på olika representationer av människor i böcker. Detta skulle 

gå att jämföra med docktestet som gjordes av Mamie Phipps Clark och Kenneth 

Bancroft under 1940-talet. Vilket är finast och varför? Kan barn se skillnad på rik-

tiga människor och fantasifyllda karaktärer? Ser de annorlunda på färg och form än 

vad vuxna gör? Här vore en jämförande studie intressant mellan barns och vuxnas 

uppfattning. 

Ordet ”identitetspolis” är ett ord som börjat nyttjas alltmer. En analys av hur 

ordet kom in i debatten, hur det används och hur debatterna kring ordet går, vore 

spännande att läsa om. 

En annan ingång till fortsatt forskning är att jämföra representationer av indi-

vider i svenska böcker (av svenska författare och illustratörer) med hur representat-

ionerna av en viss ras/etnicitet ser ut i till exempel amerikanska, afrikanska eller 

australiensiska böcker.  

Ytterligare en ingång är att titta på hur kolonialismen och rasbiologin (om dessa 

ämnen överhuvud taget finns med)  beskrivs och representeras i läroböcker. I Debatt 

3 menade någon att givetvis ska läroböcker korrigeras om de innehåller faktafel. 

Det går även att vända på detta och ifrågasätta det som inte finns med i läroböcker 

och betrakta detta som ett faktafel. Dessa aspekter av historien blir på så sätt 

glömda, undangömda och bidrar till att färgblindheten inte ifrågasätts. 
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Ur denna uppsats finns många vägar att ta, och jag hoppas innerligt att flera 

studenter och forskare intresserar sig för ämnena kring representation, ras, etnicitet 

och bilderböcker. Området är stort, det finns plats för många olika ingångar och det 

behövs! 

 

 

Målet borde vara att avslöja vanföreställningen 

 i det sista sagda ordet, 

för det sista sagda ordet verkar bara vara 

 det sista när vi slutar tänka på det. 
      

  M. Pickering203 

  

                                                 
203 Pickering (2001), s 43. 
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6.3 Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att knyta samman representationer av etnicitet i bilder-

böcker för barn och knyta samman dem med bibliotekariers förhandlingar kring 

etnicitetsaspekter samt vad dessa får för praktiska konsekvenser i handhavandet av 

böcker. 

6.3.1 Bilderböcker för barn 

 

För att sammanföra bilderböckerna med bibliotekariernas debatt har jag i undersök-

ningens första del valt ut barnlitteratur från 1940-talet, 1970-talet samt 2000-talet 

och analyserat dem med hjälp av bildanalys och textanalys. Detta ger en historisk 

tillbakablick där vissa mönster kan skönjas trots att böckerna som analyserats är få 

till antalet.  

Under 1940-talet kan representationerna beskrivas som vilda, med inslag av det 

exotiska i främmande länder. I texten går det tydligt att se andrefiering och stereo-

typisering utifrån det utvalda teoretiska materialet.  

Böckerna från 1970-talet speglar samhället. Medvetenheten och förändringsar-

bete som feminismen, kärnkraftsfrågan och biståndsarbete gör sig påminda i barn-

litteraturen. Barnböcker handlar om andra länder och situationen där, barnen ska 

genom text och via bilder upplysas. Färgade representationer skiftar från att vara 

fattiga individer i andra länder till att vara immigranter från USA. Andrefieringen 

är inte lika tydlig, men finns kvar.  

I nutida böcker finns icke-godtagbara representationer kvar men genom debatt 

kan vi uppmärksamma dem och ifrågasätta dem. Genom detta kan biblioteken i sin 

tur få en mer nyanserad bild och kunskap om representationer, etnicitet, ras och den 

svenska historien. Detta i sin tur leder till beslut om huruvida böckerna ska finnas 

kvar, magasineras eller gallras ut. Beslut ska inte byggas på politisk korrekthet utan 

vara välgrundade. Flera nyutgivna bilderböcker för barn har i högre grad en större 

medvetenhet om att väva in representationer av etnicitet, men normen är fortfarande 

vit.  

6.3.2 Debatterna och dess konsekvenser 

 

I undersökningens andra del har jag tittat på debatter som rör etnicitet på Biblist. 

Biblist är ett diskussionsforum för bibliotekarier i Norden, där den som är intresse-

rad av en viss fråga kan starta en diskussionstråd. Här har olika böcker diskuterats, 

som Lilla hjärtat och alla små brokiga, Barna Hedenhös, Tintin i Kongo och Ture 
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Sventon. Åsikterna är lika skiftande som antalet deltagare. För att få ytterligare un-

derlag skickade jag ut frågor till länsbiblioteken i Sverige, som sedan skickade dem 

vidare. Fem svar kom in, även dessa mycket varierande. 

Genom att titta på barnlitteraturen, debatterna på Biblist samt enkätsvaren, uti-

från ras- och vithetsstudier samt teorier om stereotyper, kan olika normer som styr 

debatter, åsikter och vidare handhavandet av litteratur på biblioteken skönjas. 

Som jag ser det har debatterna startats i media och därefter har biblioteken 

tvingats att följa med för att förhålla sig på ett politiskt korrekt sätt till barnlittera-

turen, låntagare, samhällsdebatten och på så sätt vara uppdaterade. 

Då dessa böcker diskuterats flitigt på olika håll, är det dock ett faktum att alla 

bibliotek inte tar upp frågan. Folkbiblioteken som tar upp frågan förhåller sig dess-

utom olika till vad som är en problematisk representation av människor och handlar 

således olika i frågan. Exempelvis har vissa bibliotek aktivt diskuterat figuren Lilla 

hjärtat och motiverat sina val i att gallra ut böckerna, medan andra inte diskuterat 

frågan och låter böckerna stå kvar. 

Hur diskussionerna och således handhavandet av böckerna ser ut kan ha med 

den majoritet av vita personer som arbetar inom biblioteksvärlden. Det kan vara 

svårt att sätta sig in andra människors erfarenheter eller känslor. I vissa fall kan 

okunskap om rasifiering, nidbilder, rashistoria och rasism vara en faktor som på-

verkar val av hanteringen av böcker.  

6.3.3 Att föra samman bilderböcker, debatter och hantering 

 

Genom att få tillgång till den historiska bakgrunden, att titta på exempel av nidbil-

der som afro-amerikaner/svenskar eller de med anknytning till kontinenten Afrika 

fått leva med, kan en omförhandling ske. 

Av vikt, vilket poängteras flera gånger under uppsatsens gång, är att ha kunskap 

om vilken historik som finns bakom representationer av afro-amerikaner/svenskar 

i litteratur. Att då även känna till vithetsnormer, rasifiering, stereotyper och kolonial 

historia för att på så sätt utmana dessa är essentiellt. Med hjälp av information och 

tanken om att alla ska känna sig välkomna på ett bibliotek, samt kunna känna igen 

sig, hoppas jag att vidare diskussioner förs, ny infallsvinklar tas i beaktande vilket 

i sin tur leder till förhandling och omvärderingar. 
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7. Käll- och litteraturförteckning  

7.1 Otryckt material 

7.1.1 I uppsatsförfattarens ägo  

E-post korrespondens med fem bibliotekarier, som skickats via länsbiblioteken. 

Samtliga informanter utlovades anonymitet, såväl namn som arbetsplats (kor-

respondens mellan januari och mars 2016) 

7.2 Tryckt material  

Ahmed, Sara, Vithetens hegemoni, Stockholm: Tankekraft förlag, 2011. 

Ahrne, Göran och Svensson, Peter,  Handbok i kvalitativa metoder, Stockholm: 

Liber, 2015. 

Alvarsdotter, Bodil, Barnbokens kön – genusaspekter i litteratur hos aktörer på 

marknaden, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, fram-

lagd vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i 

Borås, 2002:6. 

Andersson, Hellen, Med barnböcker genom fyra världsdelar: 450 bra böcker från 

Afrika, Amerika, Asien, Australien, Lund: Bibliotekstjänst, 1993. 

Andersson, Mats och Knutsson, Rolf, Josefine, 5, Zimbabwe, Afrika, Stockholm: 

Rabén & Sjögren – serie: Verdandis barnböcker, 1971. 

Arbouz, Daphne, Mellano lättar lite på min kulturella korsett, I: Om ras och vithet 

i det samtida Sverige, Hübinette m.fl. (red), Stockholm: Mångkulturellt cent-

rum, 2012. 

Bannerman, Helen, Lille Svarte Sambo, Stockholm, 1945 (uppgifter om förlag 

saknas). 

Berg, Ebba och Flint, Carl, Vem är kär i Abel Svensson?, Linköping: Olika Förlag, 

2014. 

Cornell, Peter (red), Bildanalys: teorier, metoder, begrepp, Värnamo: Gidlunds, 

1988. 

Drolett Creany, Anne, Representation of culture in Children’s Picture Books, 

Clarion: Educational Resources Information Centre, 1993. 

Edman, Karin och Johansson, Veronika, Lilla hjärtat går i graven, Pippi lever vi-

dare – en text- och bildanalys av barnlitteratur och en idéanalys av debatter 

kring framställning av etnicitet, Kandidatuppsats i utbildningsvetenskap, 

framlagd vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala Universitet, rapportnr: 2012ht00206. 
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Edström, Vivi, Barnbokens form – en studie i konsten att berätta, Stockholm: 

Norstedts akademiska förlag, 2010. 

Eriksson, Yvonne, Bildens tysta budskap, Falun: Norstedts, 2009. 

Forssell, Amanda, Lilla Hjärtats två ansikten – en diskursanalys av debatten om 

en barnboksfigur, Kandidatuppsats i Kulturstudier, framlagd vid Fakulteten 

för humaniora & samhällsvetenskap, Karlstad Universitet, 2015.  

Gille, Susanne, Rydberg, Margareta och Åkerlund, Gerd, Rasfördomar och in-

vandrarproblem. Kommenterat urval barn- och tonårsböcker om rasdiskrimi-

nering och om fördomar mot invandrare, Stockholm: Immigrantinstitutet, 

ht1981:81e. 

Gripsrud, Jostein, Mediekultur och mediesamhälle, Göteborg: Daidalos, 2000. 

Grönlund, Lena, Förnamn som diskurs – en jämförande analys av namn i barn- 

och ungdomsböcker, Masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 

framlagd vid Institutionen för ABM, Uppsala Universitet, nr: 518, 2011. 

Habel, Ylva, Rörelser och Schatteringar inom kritiska vithetsstudier, I: Om ras 

och vithet i det samtida Sverige, Hübinette m.fl. (red), Stockholm: Mångkul-

turellt centrum, 2012. 

Hall, Stuart, Representation, meaning & language, I: Representation, Evans, J & 

Nixon, S (red), Los Angeles, Sage, 2013. 

Hellspong, Lennart och Ledin, Per, Vägar genom texten – handbok i  

 brukstextanalys, Stockholm: Studentlitteratur, 2009. 

Hübinette, Tobias m.fl., Om ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning, I: Om 

ras och vithet i det samtida Sverige, Hübinette m.fl. (red), Stockholm: Mång-

kulturellt centrum, 2012. 

Högfeldt, Robert och Rundquist, Per E, Solo i negerbyn, Stockholm: Geber, 1941. 

Johansson, Barbro, Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv, I:Barnet, 

platsen, tiden, Rydsjö, Kerstin, Hultgren, Frances, Limberg, Louise (red), 

Stockholm: Regionbibliotek Stockholm, 2010. 

Jones, Nick, Epilog. Nick Jones och Anna-Stina Takala: ett samtal, I: Bryt upp!, 

Jones, Nick (red), Lund: BTJ Förlag, 2014. 

Jonsson, Stefan, PK, eller konsten att dominera utan att argumentera, I: Bryt upp!, 

Jones, Nick (red), Lund: BTJ Förlag, 2014. 

Kjellman, Ulrika, A Whiter Shade of Pale, Scandinavian Journal of History, Iss: 

38:2, 2013. 

Kåreland, Lena, Barnboken i samhället, Stockholm: Studentlitteratur, 2013. 

Matz, Kerstin, Kompisarna, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1970. 

Molina, Irene, Rasifiering – ett teoretiskt perspektiv i analysen av diskriminering i 

Sverige, I: Bortom Vi och Dom – teoretiska reflektioner om makt, integration 

och strukturell diskriminering, de los Reyes, Paulina och Kamali, Masoud 

(red), SOU 2005:41, 2005. 

Pettersson, Frank, Ditt och Datt på äventyr, Stockholm: Tiden, 1947. 
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Pickering, Michael, Stereotyping: the politics of representation, London/New 

York: Palgrave Macmillan, 2001. 

Pripp, Oscar och Öhlander, Magnus, Att uppfatta rasism i Sverige. Om glassre-

klam och normstrider, I: Om ras och vithet i det samtida Sverige, Hübinette 

m.fl. (red), Stockholm: Mångkulturellt centrum, 2012. 

Pripp, Oscar och Öhlander, Magnus, Fallet Nogger Black, Stockholm: Tankes-

medjan Agora, 2008. 

Rönnberg, Margareta,  - Lilla hjärtat är en mullvad! - Nä, en pingvin!, Visby: 

Filmförlaget, 2013. 

Sims Bishop, Rudine, Free within ourselves, Portsmouth: Heinemann, 2007 

Stork, Åsa och Spee, Gitte, Baddräkten, Stockholm: Natur och kultur, 2008. 

Waern, Yvonne, Pettersson, Rune, Svensson, Gary, Bild och föreställning – visu-

ell retorik, Stockholm: Studentlitteratur, 2004. 

7.3 Elektroniska källor  

7.3.1 Artiklar ur dagstidningar, blogginlägg, samt radio- och TV-inslag 

 

Aftonbladet, Tårtkalaset är ett uttryck mot rasism, av Makode Linde, 20120419: 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14700358.ab (hämtad: november 

2015). 

Expressen, Stadsbiblioteket tar bort rasistisk bok, av Malin Forsberg, 20140924: 

http://www.expressen.se/kvallsposten/stadsbiblioteket-tar-bort-rasistisk-bok/ 

(hämtad: mars 2016). 

Expressen, Svt tar bort rasismen från  Pippi Långstrump, av Emma Malmlöf och 

Elias Andersson, 20140929: http://www.expressen.se/noje/svt-tar-bort-ras-

ismen-fran-pippi-langstrump/ (hämtad: mars 2016). 

Malmö Stadsbiblioteks blogg, Känner du igen dig i bibliotekets utbud?, av Tor-

björn Nilsson, 20141112: https://webapps07.malmo.se/blogg/author/tornil5/ 

(hämtad: februari 2016). 

Sveriges Radio, Få mörkhyade i bilderböcker, av Emma Engström, 20150314: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6115088 

(hämtad: november 2015). 

Sveriges Television, Raskortet av Osmond Karim och Malin Holmberg Karim, 

2014: http://www.svt.se/dokumentarfilm/raskortet (hämtad: januari 2016) 

Sunday Review, The All-White World of Children’s Literature, Sunday Review, 

av Nancy Lerrick, 1965: https://www.unz.org/Pub/SaturdayRev-1965sep11-

00063 (hämtad: februari 2016). 

http://www.expressen.se/noje/svt-tar-bort-rasismen-fran-pippi-langstrump/
http://www.expressen.se/noje/svt-tar-bort-rasismen-fran-pippi-langstrump/
https://webapps07.malmo.se/blogg/author/tornil5/
https://www.unz.org/Pub/SaturdayRev-1965sep11-00063
https://www.unz.org/Pub/SaturdayRev-1965sep11-00063
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Sydsvenskan, Stereotyper som skaver, av Rakel Chukri, 20121215: 

http://www.sydsvenskan.se/kultur--noje/stereotyper-som-skaver/ (hämtad: no-

vember 2015). 

Tidningen Vi, Lilla hjärtat som brast, av Stina Jofs, 20130724: http://www.vi-tid-

ningen.se/hjartat-som-brast/ (hämtad: januari 2016). 

7.3.2 Biblist - diskussionstrådar: 

 

Biblist generella söksida: https://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?S1=BIBLIST (häm-

tad: januari 2016). 

Chalmers informationssida om Biblist: http://www.lib.chalmers.se/foer-andra-

bibliotek/biblist/ (hämtad: april 2016). 

Diskussion1: Lilla hjärtat som brast, 2013: https://segate.sunet.se/cgi-

bin/wa?S2=BIBLIST&q=lilla+hj%E4rtat+som+brast&s=&f=&a=&b= (häm-

tad: januari 2016). 

Diskussion2: Lilla hjärtat förpassad till källaren + debatten om barnpornografi, 

2014: https://segate.sunet.se/cgi-

bin/wa?A2=ind1410&L=BIBLIST&P=R20257 (hämtad: januari 2016). 

Diskussion3: Rensa bort rasismen, flytta ned Pippi i källaren, 2014: http://se-

gate.sunet.se/cgi-bin/wa?A2 (hämtad: januari 2016). 

7.3.3 Bildkällor: 

 

Lilla hjärtat: http://www.aftonbladet.se/kultur/article15523912.ab (hämtat: maj 

2016). 

Lille svarte sambo: https://feministisktperspektiv.se/2014/01/12/bildskolan-17-

little-black-sambo/ (hämtat: maj 2016). 

Tintin i Kongo: http://www.aftonbladet.se/kultur/article15523912.ab (hämtad: maj 

2016). 

7.3.4 Vetenskapliga artiklar 

 

Berry, John D, Backtalk: White Privilege in Library Land, Library Journal, Iss: 

June, 2004: http://lj.libraryjournal.com/2004/06/ljarchives/backtalk-white-

privilege-in-library-land/#_ (hämtad: november 2015). 

Hübinette, Tobias och Lundström, Catrine, Den svenska vithetens melankoli, 

Eurozine, 2011: http://www.eurozine.com/articles/2011-10-18-hubinette-

sv.html (hämtad: december 2015). 

http://www.vi-tidningen.se/hjartat-som-brast/(hämtad
http://www.vi-tidningen.se/hjartat-som-brast/(hämtad
https://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?S1=BIBLIST
http://www.lib.chalmers.se/foer-andra-bibliotek/biblist/
http://www.lib.chalmers.se/foer-andra-bibliotek/biblist/
https://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?S2=BIBLIST&q=lilla+hj%E4rtat+som+brast&s=&f=&a=&b
https://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?S2=BIBLIST&q=lilla+hj%E4rtat+som+brast&s=&f=&a=&b
https://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A2=ind1410&L=BIBLIST&P=R20257
https://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A2=ind1410&L=BIBLIST&P=R20257
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http://www.aftonbladet.se/kultur/article15523912.ab
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Koss, Melanie, Diversity in Contemporary Picturebooks: A content analysis, Jour-

nal of Children’s Literature, Iss: 41:1, 2015: https://www.questia.com/li-

brary/journal/1P3-3700701491/diversity-in-contemporary-picturebooks-a-

content (hämtad: november 2015). 

Thomas, Ebony Elisabeth, Diversity in Youth Literature: Opening Doors Through 

Reading, 2013: https://www.gse.upenn.edu/diversity/...diversity/.../Sliding-

DoorsCHAPTER_ v3%20-Thomas.pdf (hämtad: november 2015). 

 

7.3.5 Övrigt 

 

Bibliotekslagen (2013:801): http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-

ment/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801 (häm-

tad: april 2016). 

Vetenskapsrådet, God forskningssed: https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/ (hämtad: april 2016). 
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8. Bilagor 

8.1 Bildmaterial 

Samtliga bilder är publicerade med tillstånd av förlagen. Dock har jag inte lyckats 

lokalisera rättigheterna till de olika upplagorna av Lille Svarte Sambo, trots otaliga 

försök. Skulle någon ha synpunkterna på att bilderna publiceras i denna uppsats tas 

de givetvis bort. 

 

Stort tack till förlagen som tillåtit mig att använda bilderna! 

Bilaga 1: Lilla hjärtat av Stina Wirsén och Tintin i Kongo av Georges Remi 
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Bilaga 2: Lilla Svarte Sambo 
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Bilaga 3: Solo i Negerbyn 
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Bilaga 4: Ditt och Datt 
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Bilaga 4:1: Ditt och Datt 
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Bilaga 5: Kompisarna 

 

  



 84 

Bilaga 6: Josefine, 5 år, Zimbabwe, Afrika 
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Bilaga 7: Baddräkten 
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Bilaga 8: Vem är kär i Abel Svensson? 
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Bilaga 8:1: Vem är kär i Abel Svensson? 
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8.2 Enkätfrågor  

Bilaga 9. 

 

Frågor som skickades ut till samtliga länsbibliotek som i sin tur  

vidarebefordrade frågorna till folkbibliotek: 

 

1. Diskuterar ni frågan om etnicitet i barnböcker? 

 

2. Vad diskuterar ni? 

 

3. Har något speciellt framkommit i diskussionerna ni haft? 

 

4. Finns olika ståndpunkter gällande vad som anses vara en god representation 

av etnicitet? 

 

5. Upplevs frågan om etnicitet som problematisk av bibliotekarier? 

 

6. Olika bibliotek har handlat olika i frågan om till exempel Lilla Hjärtat. Hur 

har ni handlat kring denna bok? 

 

7. Finns det böcker som ni plockat bort från hyllorna på grund av hur etnicitet 

är representerat? Varför i så fall? (Ett par exempel räcker om det finns sådana) 

 

8. Finns det någon regional policy för vilka böcker som anses vara godkända  

ur ett etnicitetsperspektiv? 

 

 


