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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to investigate how 

contemporary Swedish picture-books describe ethnicity. The 
analysis is based upon eight books that were published 
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The thesis is based upon a qualitative content analysis and a 
model of analysis that has been constructed with inspiration 
from Maria Nikolajeva and Pil Dahlerup and their 
conceptions of analyzing literature.  

 
The study’s theoretical framework is primarily based on the 
sociology of literature and the perspective of the society in 
literature. We also introduce the conception ethnicity and its 
connection with nationalism, race, culture, norm, “us and 
them” and stereotyping.  
 
The results show that contemporary Swedish picture-books 
describe ethnicity stereotyped on the basis of Swedish 
norms. The picture-books in the study separate the ethnical 
Swedish from ethical foreign by emphasizing contrasts 
between the two. These contrasts cause a negative distance 
between the Swedish and foreign and emphasises the 
concept of “us and them”.  
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1. INLEDNING 
Mångkulturalism är idag ett välanvänt begrepp i en värld där människor ofta och enkelt 
förflyttar sig mellan länder, kulturer och gränser. Det som tidigare varit långt borta är 
idag nära och olika kulturer och människor möts ständigt i det globala samhället. Trots 
det, eller kanske beroende av det, har även främlingsfientligheten ökat i samhället. Till 
exempel hade främlingsfientliga partier stora framgångar i senaste riksdagsvalet och 
rasism är en ständigt aktuell fråga. I grunden handlar det om människors värderingar 
och normer och är nära sammanlänkat med hur individer ser på ”andra” människor. Carl 
Anders Säfström och Leif Östman1 menar att ett sätt att tala om ”de andra” är att 
definiera de kulturkretsar, folkgrupper, religioner och nationaliteter som en individ själv 
inte tillhör (1999, s. 121).  
 
I samhällen där olika kulturer och människor med olika bakgrunder lever tillsammans 
finns det hos människor ett behov av att identifiera sig med en grupp och behovet av 
grupptillhörighet ökar. I början av 1900-talet var det många samhällsvetare som menade 
att ökande modernisering, industrialisering och individualism skulle medföra att 
betydelsen av etnisk och nationell tillhörighet skulle minska och slutligen helt 
försvinna, men det fick snarare motsatt verkan. Fenomenen etnicitet och nationalism har 
med tiden fått en större betydelse i världen och framförallt efter andra världskriget 
(Hylland Eriksen 2000, s. 10).   
 
Ofta är det majoritetsbefolkningar som skapar samhällets normer då de upprätthåller 
tankestrukturer, kulturella koder och regelsystem. Det kan i sin tur leda till 
diskrimineringar av andra grupper, även om det inte nödvändigtvis behöver vara 
medvetna diskrimineringar. Majoritetens normer ifrågasätts sällan vilket är 
problematiskt i ett samhälle bestående av människor från olika håll av välden, med olika 
normer och värderingar (Roth 2005, s. 43).  
 
Basen för vårt intresse är etnicitet och förutom verkliga möten kan vi få kunskap om 
andra etniciteter genom litteraturen, som kan vara en normativ verkningskraft i 
samhället. Alan Bryman2 menar att det finns flera beskrivningar av ”verkligheten” och 
en process av likartade beskrivningar kan vara avgörande i formandet av normer och 
sociala strukturer som påverkar människors identitetsbild och hur vi beter oss, det vill 
säga en ”verklighet” eller en ”sanning” som byggs upp av dominerande versioner av 
världen (2002, s. 347). De texter och mediebilder människor ständigt möter bidrar till 
att forma en uppfattning om vad som anses vara ”normalt” och eftersträvansvärt, det vill 
säga vad som är det ”rätta”. Majoritetens levnadssätt uppfattas ofta som en självklarhet, 
en norm, och då framställs minoritetens levnadssätt automatiskt som ovanligt, 
avvikande och ”onormalt”. Det kan resultera i fördomar om ”de andra” och leda till 
uppdelningar mellan ”vi och dem” (Eilard 2004, s. 242). Normer kan påverka hur 
människor ser på andra men också på det sätt vilket individen ser på sig själv och 
därmed skapar sin identitet utifrån. Den objektiva identiteten är bilden andra har av dig, 
den subjektiva identiteten är din egen självbild. Den senare kan i mer eller mindre 
omfattning speglas i hur andra ser på dig men främst om hur du identifierar dig med den 
aktuella gruppen (Wellros 1998, s. 116-117). 

                                                 
1 Carl Anders Säfström – professor i pedagogik  
  Leif Östman – professor i didaktik. 
2 Alan Bryman – samhällsvetare.  
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Att förändra människors värderingar och bilden av andra/sig själv låter sig inte lätt 
göras och därför är det viktigt att reflektera över vilka budskap som förmedlas till de 
minsta i samhället, det vill säga barnen. Ett medium som i sammanhanget är intressant 
och som i främsta hand riktar sig till de minsta är barnlitteraturen. Genom den får de en 
möjlighet att lära känna världen genom pekböcker, sagor och bilderböcker. Böckerna 
förmedlar beteenden och uppträdanden som kan skapa förebilder och värderingar som 
barnen lär sig leva efter. Värderingar och framställningar i barnböcker signalerar 
medvetet eller omedvetet ideal vidare till barnen, ideal som de kan bära med sig genom 
livet. Barnboken har i alla tider präglats av pedagogiska inslag, alltifrån att lära barn 
alfabetet och bondgårdens djur till kunskaper om olika världsdelar och floror. Förutom 
kunskap förmedlar bilderboken också värderingar. Vi finner det i sammanhanget 
intressant att undersöka hur värderingar kring människor med annat etniskt ursprung än 
den svenska gestaltar sig. 
 
Lena Kåreland3 beskriver litteraturens viktiga roll i ett samhälle där dagens medier 
ständigt rapporterar om främlingsfientlighet och segregation, där ett allt hårdare klimat 
för flyktingar och asylsökande beskrivs. Hon menar att skönlitteratur som behandlar 
sådana frågor fyller en viktig funktion eftersom den kan bidra med att öka människors 
förståelse och empati samt verka utvecklande i fråga om solidaritet och 
medmänsklighet. För att få en mer rättvis och nyanserad bild av världen och av andra 
kulturer eftersöker Kåreland fler översatta böcker, främst från andra länder än det 
anglosaxiska språkområdet, vilka idag dominerar på området. Hon efterfrågar också fler 
skildringar av invandrares upplevelser i barnlitteraturen (Kåreland 2001, s.19). 
 
Som vi tidigare nämnt kan böcker och läsning bidra till identitetsskapande och 
naturligtvis gäller det även barn. Vi anser att igenkännande är en viktig del av 
identitetsskapandet och att det därför är viktigt att barnen genom böckerna får en 
bekräftelse på att de finns och existerar på samma villkor som de rådande normerna. Att 
barn syns och delar gemenskapen i böcker kan vara avgörande för deras självbild och 
förutsättningar i livet. Genom böckerna får barn även en bild av utlandet och utländska 
personer och den bilden kan vara avgörande för framtida åsikter och världsåskådning. 
 
De flesta vill leva i ett samhälle där de möts av respekt och accepteras för den de är 
oavsett etniskt ursprung och det är viktigt att även barnlitteraturen förmedlar sådana 
värderingar och inte det motsatta. Mot denna bakgrund ser vi en viktig uppgift i att 
undersöka vilka budskap, normer och värderingar beträffande etnicitet som dagens 
bilderböcker förmedlar. 
 
Under utbildningens gång har vi vid flera tillfällen och i olika sammanhang stött på 
forskning som behandlar genus. Jämlikhetsfrågan är idag högst aktuell och den kopplas 
oftast samman med manligt och kvinnligt. Jämlikhet gällande mångkultur och allas lika 
värde har också blivit alltmer aktuellt och debatterat i dagens samhälle. Däremot tycker 
vi inte att utbildningen har uppmärksammat denna aspekt av jämlikhet i samma 
utsträckning och en liknande tendens har vi också märkt i studenters val av 
uppsatsämnen. Då vi anser att mångkulturella aspekter på jämlikhet i lika hög grad är 
intressant och viktigt med tanke på dagens mångkulturella Sverige, vill vi i vår 
magisteruppsats studera och belysa problemområdet.  
 

                                                 
3 Lena Kåreland – docent i litteraturvetenskap och verksam inom ämnet barnlitteratur. 
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Vi anser att undersökningen är relevant att genomföra inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap med tanke på 4Höglunds ämnesdefinition: ”I ämnets fokus står 
frågeställningar som har att göra med förmedlingen av information och kultur som 
vanligen är lagrad i någon form av dokument.” (Höglund 2000, s.  2). Bilderboken är ett 
bland många medier som förmedlar information av olika slag till barn. Uppsatsens 
relevans för ämnet har även att göra med att vi i utbildningen på Högskolan i Borås valt 
att läsa den inriktning som fokuserar på ett samhällsperspektiv. Inom inriktningen ges 
bland annat en kurs i litteratursociologi, där samspelet mellan samhället och litteraturen 
studeras. Det är inom det ämnesområdet som vår uppsats kommer att röra sig och inom 
delperspektivet som rör hur samhället och dess värderingar skildras i litteraturen. Som 
vi tidigare nämnt kan barnen lära känna världen genom bilderböckerna och att studera 
hur samhället och dess värderingar skildras för samhälles yngsta är därmed viktigt.  
 
Vi kommer att utföra uppsatsen utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, det vill säga att 
vi betraktar etnicitet som ett föränderligt fenomen. Etnicitet är ingen egenskap utan 
något som skapas i relationer och möten. Därmed kan etnicitet framhävas eller döljas 
beroende på syfte och situation (Westin 1999, s. 33). Vi vill undersöka hur bilderböcker 
framhäver eller döljer fenomen, det vill säga vad som skildras och tas fasta på eller vad 
som förminskas och glöms bort. 

1.1 DISPOSITION 
Uppsatsen är disponerad i tre huvudavdelningar där kapitel 1-3 syftar till att anlägga 
grunden för studien och presentera forskningsområdet. Den andra delen utgörs av 
kapitel 4-5 och är avsedd att gestalta tillvägagångssätt och uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter. Vidare utgörs den tredje och sista delen av kapitel 6-8 som presenterar 
och behandlar uppsatsens resultat. 
 
Den första delen anlägger utgångspunkten för uppsatsen med problemformulering, 
syfte, frågeställningar och avgränsningar. För att närmare ringa in området följer en 
presentation över studier vars fokus varit inriktat mot hur etnicitet skildras i barn- och 
ungdomslitteratur. Vidare redogör vi för vad som definierar en bilderbok, dess funktion 
och användningsområde.  
 
I uppsatsens andra del presenteras tillvägagångssätt samt de teoretiska utgångspunkter 
som ligger till grund för studien, vidare presenterar vi vår metod; kvalitativ 
innehållsanalys. Med tanke på interaktioner mellan text och bild utgår vi även ifrån 
ikonotext, ett analysredskap där text och bild läses som en text. 
 
Med inspiration från Pil Dahlerups könsrollsteorier samt Maria Nikolajevas 
barnboksteorier har en analysmodell för att studera bilderbokens skildring av etnicitet 
arbetats fram. När det gäller det empiriska materialet eftersöktes samtida svenska 
bilderböcker som på något sätt behandlar kulturmöten eller flera etniciteter än den 
svenska och det slutgiltiga antalet blev åtta böcker.  
 
Den övergripande teoretiska utgångspunkten utgörs av litteratursociologin och 
delperspektivet om samhället i litteraturen. För att ytterligare ringa in uppsatsens 
ämnesområde presenteras teorier kring det mångtydiga och komplexa begreppet 

                                                 
4 Lars Höglund – verksam inom området Biblioteks- och informationsvetenskap. 
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etnicitet och relationen till begreppen ras, kultur, etnisk identitet, norm, ”vi och dem” 
och stereotyper. Anledningen till att begreppen valdes ut beror på att vi vill ge en ökad 
förståelse för det komplexa ämnesområde som vi rör oss inom. Begreppen etnicitet, 
norm, ”vi och dem” samt stereotyper är också relevanta med tanke på vår frågeställning 
och vi kommer därför att återknyta till dem i diskussionen.  
  
Uppsatsens tredje del inleds med en redovisning och analys av bilderböckernas 
skildring av etnicitet. Uppsatsen fokuserar på hur etnicitet skildras i samtida svenska 
bilderböcker och i sammanhanget är det därför själva skildringarna som är det viktiga 
och inte hur respektive bok skildrar olika företeelser. Det innebär att varje 
analysbegrepp analyseras var för sig och vi presenterar och analyserar böckers 
skildringar som är relevanta för respektive begrepp. I diskussionskapitlet besvarar vi 
frågeställningarna och för att ytterligare få förståelse för böckernas skildring av etnicitet 
och vad det kan betyda för barns uppfattningar och värderingar i fråga om det etniskt 
främmande återknyter vi i diskussionen till teoribegreppen etnicitet, norm, ”vi och dem” 
och stereotyper. Vidare jämförs och diskuteras resultatet med den tidigare forskningen 
och kapitlet avslutas med slutsatser, sammanfattning och källförteckning.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Med tanke på dagens mångkulturella Sverige är det relevant att undersöka hur 
människor med annat etniskt ursprung än det svenska skildras i litteratur för barn. Då 
det bland annat är genom litteraturen som barn lär känna sin omgivning kan boken 
påverka deras kommande uppfattningar och värderingar om andra kulturer och 
människor. De budskap och mönster som boken medvetet eller omedvetet sänder till 
barn kan även påverka deras identitetsskapande. Barn med annat etniskt ursprung än det 
svenska kan genom böckers positiva skildring av andra kulturer bekräfta deras existens 
och att de duger som människor. Är det däremot en negativ skildring kan det bidra till 
en dålig självbild hos barn. Uppsatsens ämne är därför etnicitet i bilderböcker.   
 
Vi avser att ur ett svenskt perspektiv studera hur ett urval av samtida svenska 
bilderböcker i text och bild skildrar etnicitet. Begreppet etnicitet kommer att beskrivas 
mer utförligt senare i uppsatsen men för tydlighetens skull nämner vi kort hur vi 
kommer att använda det. I sammanhanget ses etnicitet som ett fenomen och inbegriper 
därför inte klassificeringar av olika etniska grupper. Intresset ligger i att studera hur 
främmande kulturer i stort och människor med annat etniskt ursprung än det svenska 
skildras samt hur det ”utländska” bemöts i och av den svenska kulturen. Det finns med 
andra ord inte något intresse av att undersöka hur specifika etniska grupper eller 
kulturer skildras utan hur fenomenet etnicitet behandlas och vilka budskap och mönster 
som medvetet eller omedvetet sänds till barn.  
 
Vårt intresse ligger i att studera hur det utländska och människor med annat etniskt 
ursprung än det svenska beskrivs i ett svenskkulturellt sammanhang. Frågor som vi 
ställer oss rör huruvida det utländska skildras som någonting svårförståligt och 
”konstigt” eller om det i böckerna ses som ett av många levnadssätt. Framställs det 
utländska på ett negativt sätt där skillnader görs till problem eller uppmärksammas 
mångfalden genom en positiv skildring? Huruvida det förekommer stereotypa och 
fördomsfulla skildringar av utländska kulturer och människor är andra frågor som vi 
funderar över. 
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Genom vår undersökning om hur fenomenet etnicitet kan skildras i samtida svenska 
bilderböcker hoppas vi kunna bidra till en förståelse av hur andra kulturer och 
människor med ett annat etniskt ursprung än det svenska skildras i barnlitteratur. Vår 
förhoppning är att studien kan leda till en diskussion om vilka budskap och mönster 
som medvetet eller omedvetet sänds till barn bosatta i dagens mångkulturella Sverige 
och hur de påverkar barns värderingar och identitetsskapande. Kunskapen kan vara 
användbar och intressant för bibliotekarier, förskolepersonal, föräldrar och andra vuxna 
i barns omgivning som vidare kan diskutera ämnet tillsammans med barnen och på så 
sätt ge dem en mer nyanserad bild.   

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Uppsatsen syftar till att ur ett svenskt perspektiv undersöka ett urval av samtida svenska 
bilderböckers framställning av etnicitet för att se vilka mönster och budskap de 
förmedlar. 
 
För att uppnå vårt syfte har vi valt följande frågeställningar: 
 

• Hur skildras etnicitet i ett urval samtida svenska bilderböcker? 
 

• Hur skildras det ”etniskt främmande”? 
• Hur bemöts det utländska? 
• I vilken utsträckning förekommer etniska stereotyper? 
 

Då undersökningen ämnar studera hur etnicitet ur ett svenskt perspektiv skildras i 
bilderböcker är det personer med ett annat etniskt ursprung än det svenska som studeras. 
Det innebär att personerna i fråga kan vara invandrare, flyktingar, adopterade, turister 
med mera. Det är de personerna samt deras länder och kulturer som vi benämner som 
”etniskt främmande”.  
 
Vi eftersöker empiriskt material som på något sätt behandlar kulturmöten eller flera 
etniciteter. I sammanhanget rör det sig om ett möte mellan den svenska kulturen och 
”främmande” kulturer. Böckerna behöver inte utspela sig i Sverige utan det kan även 
handla om andra kulturer i en ”icke-svensk” kontext. I böckerna är det svenska 
perspektivet ändå närvarande då personer med ett svenskt ursprung besöker länderna.  
 
Vi vill påpeka att det är böckerna som talar om för oss vilka personer som har ett annat 
etniskt ursprung än det svenska och att det inte är en uppdelning som vi själva gör. 
Eftersom vårt empiriska material utgörs av böcker som uttryckligen handlar om 
kulturmöten och flera etniciteter behöver inte vi fundera över vilka personer som kan 
tänkas ha ett annat etniskt ursprung än det svenska, boken presenterar det tydligt för oss. 
När det gäller adoptionsböckerna är det inte barnens etniska tillhörighet som i 
sammanhanget är det intressanta utan böckerna skildrar deras hemländer och därmed ett 
möte mellan två kulturer.  
 
I vår studie undersöker vi ibland annat i vilken utsträckning det förekommer etniska 
stereotyper. Med det menar vi huruvida utländska kulturer och människor skildras efter 
förutbestämda mönster och tillskrivs specifika egenskaper.   
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När en forskare/författare nämns första gången i uppsatsen ger vi en kort presentation av 
honom/henne och dennes forskningsområde i form av en fotnot. Vissa författare 
förekommer i fotnoter flera gånger, vilket beror på att vi i sammanhanget anser det 
nödvändigt att än en gång göra ett förtydligande. Vi valde att använda oss av fotnoter på 
grund av att presentationerna störde och bröt den löpande texten. Vi hoppas därmed att 
fotnoterna kommer att underlätta läsningen. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
De kriterier som vi satte upp för vårt empiriska material var att det skulle vara en 
samtida svensk bilderbok som på något sätt behandlar kulturmöten eller fler etniciteter 
än den svenska. Vi kommer nedan att diskutera valet av kriterier. 
 
Med samtida menar vi böcker som är utgivna mellan åren 1996 och 2006. 
Avgränsningen till de årtalen beror på att vi vill ha så nya böcker som möjligt för att 
kunna se vilka mönster som de samtida böckerna förmedlar. Den undre tidsgränsen 
beror på antalet funna relevanta titlar. Det finns ett begränsat antal svenska bilderböcker 
som uppfyller våra urvalskriterier och därför var vi tvungna att se till det funna 
materialet.  
 
Att vi valde att endast ha med svenska böcker beror på att vi vill fånga upp det svenska 
perspektivet. Med svenska böcker menar vi böcker som är utgivna i Sverige, på svenska 
och inte är översatta från något annat språk. Huruvida författaren är född i Sverige eller 
inte har inte varit avgörande för vårt urval. Eftersom det är mötet mellan den svenska 
och utländska kulturen som vi vill åt är det av vikt att ett sådant skildras i boken.  
 
Eftersom vi vill studera vilka mönster och budskap som förmedlas om andra etniciteter 
än den svenska består vår underökning av material där det på något sätt förekommer 
flera etniciteter. Vi har även valt att inte utesluta böcker med förmänskligade djur eller 
leksaker. Djuren och leksakerna beter sig på ett ”mänskligt” sätt och böckerna berättar 
om förhållanden som finns i ”människovärlden”. I urvalet har det dock inte framkommit 
några böcker som behandlar etnicitet i den formen och därför kommer det ändå inte att 
finnas med några sådana böcker i undersökningen.  
 
Vi väljer att både analysera huvudfigurer och biroller för att fånga upp hur etnicitet i sin 
helhet skildras i böckerna. Om vi hade avgränsat oss till att endast studera 
huvudpersonerna hade vi inte fått en heltäckande bild och på så sätt hade vi gått miste 
om viktiga aspekter. Vi undersöker främst de etniskt främmande men när de kommer i 
kontakt med människor med svenskt ursprung kommer de också att analyseras. Det gör 
vi för att få en bättre förståelse för hur det etniskt främmande skildras.  
 
Vårt intresse är etnicitet och därför undersöks endast hur det fenomenet tar sig uttryck i 
bilderböckerna. Vi kommer därför inte att undersöka begrepp som genus och klass i 
anslutning till etnicitet. Givetvis skulle det även vara intressant att göra en sådan studie 
men det är inte vårt primära intresse och på grund av tidsbegränsning är det heller inte 
rimligt. Vi kommer inte heller att undersöka hur läsarna tolkar och uppfattar böckerna 
som vi studerar. Även det skulle kunna vara av intresse, men inte för oss i denna studie. 
Det är alltså ur uttolkarnas perspektiv som böckerna undersöks för att se vilka budskap 
och mönster kring etnicitet som medvetet eller omedvetet sänds till barn.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
I kapitlet presenteras för uppsatsen relevant forskning som sedan ställs i relation till vår 
egen undersökning. I och med att det är ett svenskt perspektiv som uppsatsen utgår ifrån 
har vi främst sökt forskning som behandlar det svenska området och böcker som läses 
av barn bosatta i Sverige. Vi har även eftersökt internationell forskning som ett 
komplement och funnit studier som undersökt hur etnicitet skildras i en specifik bok. 
Den internationella forskningen var tänkt som en breddning av forskningsfältet men då 
undersökningarna inte tillförde någonting nytt ansåg vi det föga relevant att vidare 
presentera och redogöra för dem. Bland den internationella forskningen fann vi även 
studier om hur bibliotek arbetar med frågor som rör etnicitet, vilket vi inte heller ansåg 
relevant att redogöra för i uppsatsen.   
 
Först presenteras Staffan Thorsons avhandling Barnbokens invandrare: en motivstudie i 
svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980 och därefter följer Lena Kårelands 
artikel Mångkultur i svensk ungdomsbok. Några exempel från perioden 1970-2000. Vi 
presenterar även kortfattat några magisteruppsatser inom området samt en undersökning 
om etniska stereotyper i barn- och ungdomslitteratur; Hvite løgner, stereotype 
forestillninger om svarte av Olav Christensen och Anne Eriksen. 
 
Vi har uppmärksammat att etnicitet i läroböcker är ett mer utforskat ämne än etnicitet i 
skönlitterär barn- och ungdomslitteratur och därför presenteras även studien Genus och 
etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan av Angerd Eilard. Studien 
fokuserar på ”läseböcker” och eftersom det också är skönlitteratur som barnen kommer i 
kontakt med anser vi att studien är relevant för uppsatsen. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av de viktigaste synpunkterna från den tidigare forskningen.  

2.1 BARNBOKENS INVANDRARE 
Hur invandrare och invandringen har gestaltats i svensk barn- och ungdomslitteratur 
behandlar Staffan Thorsons5 avhandling Barnbokens invandrare: en motivstudie i 
svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980. Studien är kopplad till BUS-gruppen 
(Barns och ungdomars läsning i skolan) vid litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs Universitet. Det empiriska materialet har som gemensam nämnare att 
invandringen gestaltas realistiskt och handlingen utspelar sig i samtiden (Thorson 1987, 
s. 30). Thorson har valt att utesluta bilder i sin analys och analyserar därför endast 
texterna. Vi ser det som en svaghet eftersom bild och text ofta samspelar i böcker och 
om den ena komponenten utesluts kan forskaren gå miste om relevant information 
vilket i viss mån kan påverka resultatet.  
 
I undersökningen framställs skönlitteratur som ett betydelsefullt medium för att skapa 
kontakter med andra. Det är genom litteraturen som människan upptäcker hur det är att 
vara någon annan. Litteraturen kan fungera som ett komplement till verkliga kontakter 
och verka informerande och vidga människors vyer (Ibid. s. 14). Avhandlingen 
beskriver också att begrepp som invandrare och utvandrare ofta indikerar avvikelse från 
det normala, från majoriteten. Orden definieras ofta mot ”det svenska” som framställs 
som det normala. Författaren anser att det finns en stor risk om generaliserande termer 
                                                 
5 Staffan Thorson - verksam forskare inom litteraturvetenskap med inriktning mot barn och 
ungdomslitteratur. 
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           Meddelande                                                        Integration 
                 ò                                                                ö       
Bakgrundð Resa ð Ankomst ðMöte: Konflikter 
                                                                                    ø    
                                                                                         Regression               (Ibid. s. 55) 
 

och begrepp blir statiska och att ”verkligheten” på så sätt framställs stereotypt. Det kan i 
sin tur bidra till en uppdelning mellan ”vi och dem”. Thorson menar att om ”vi” 
betraktar ”dem” som dumma finns det en risk att de själva kommer att betrakta sig på 
samma sätt (Ibid. s. 29).  
 
Historiskt sett visar undersökningen att invandrartemat knappt förekom i barn- och 
ungdomsböcker under 1940- och 1950-talen, medan temat på 1960-talet förekom i 
dubbelt så många titlar. På 1970-talet var det som mest vanligt att behandla invandrares 
situation i Sverige. Thorson kopplar det till den moderna barn- och ungdomsbokens 
ökade utgivning samt med den ökade invandringen till Sverige under efterkrigstiden. 
Däremot påpekas en eftersläpning inom temat ”invandring” i barnlitteraturen gentemot 
den faktiska invandrarstorleken i Sverige (Ibid. s. 39). 
 
Genom den västerländska historien har den svarta färgen ofta förknippats med det onda 
och hotfulla medan den vita färgen förknippats med det rena och oskuldsfulla.  
Författaren nämner att den negativa klangen än idag lever vidare och exemplifierar med 
ord som svartkonst, svart dag, svarta börsen och arbeta svart. Att färgen ses som 
symbolvärde visar Thorsons resultat tydligt på i och med att invandrarna ofta beskrivs 
med betoning på hårets, hudens och tändernas färg, vilket inte görs om ”de vita” (Ibid. 
s. 80-81). Framställningen är fördomsfull och skapar gruppåtskillnader utifrån fysiska 
drag (Ibid. s. 83). Han ser även tendenser till att de sydeuropeiska invandrarna 
karaktäriseras schablonartat. De beskrivs som känslosamma, sorglösa och 
temperamentsfulla och vanligen skildras personerna som skrattande eller leende (Ibid. s. 
88).   
 
Thorson visar ett mönster som ofta förekommer i böcker med temat invandring: 

Ofta inleds berättelsen i hemlandet och handlar sedan om resan mot det nya landet. 
Häremellan får personerna ofta ett meddelande av något slag som gör att de företar sig 
resan, exempelvis ett telefonsamtal eller ett brev. Sedan beskrivs ankomsten och mötet 
med den nya miljön. Vanligen slutar berättelsen med att någon form av konflikt 
bemästras, vilket mynnar ut i integration eller det motsatta (Ibid. s. 55). Thorsons 
material visar att det utländska och invandrarens historia knappt nämns utan fokus 
ligger istället på tiden i det nya landet. Det är endast i enstaka fall som händelser 
förläggs till hemlandet. Ofta förknippas också hemlandet med fattigdom, misär och 
förtryck medan Sverige beskrivs som en förebild med goda förutsättningar, arbete och 
frihet (Ibid. s. 53, 112). Resultatet visar också att ”svenskarna” i böckerna beskrivs som 
initiativtagande, handlingskraftiga och beslutsfattande medan invandrare framstår som 
det motsatta (Ibid. s. 161).  
 
Avslutningsvis visar Thorsons studie att utländska personer, miljöer och händelser ofta 
tenderar att beskrivas trivialt, utan fördjupning eller individualisering (Ibid. s. 220). 
 
Thorsons studie redovisas med stor genomskinlighet vilket ger läsaren god inblick i hur 
undersökningen genomförts. Hans resultat är också generaliserbara eftersom han har en 
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stor mängd empiriskt material (150 böcker). Hans studie skiljer sig från vår i det att han 
utelämnar bilder samt undersöker barn- och ungdomsböcker. Vi anser oss ändå kunna 
använda den i diskussionen och jämförelsen av våra resultat eftersom studierna är 
besläktade med varandra. Vi använder även Thorsons studie som ett medel för att uppnå 
ytterligare kunskap för vår egen del. Även läsaren kan få en inblick i och en kunskap 
om hur etnicitet och invandring kan skildras i böcker för barn och ungdomar.  

2.2 MÅNGKULTUR I SVENSK UNGDOMSBOK 
Hur den svenska ungdomsboken gestaltar mångkultur diskuterar Lena Kåreland6 i 
artikeln ”Mångkultur i svensk ungdomsbok. Några exempel från perioden 1970-2000”. 
Artikeln är ett bidrag till Svensklärarföreningens årsskrift 2001 med tema att skildra hur 
samhället och mångkulturalismen påverkar skolan. Genom att exemplifiera med böcker 
utgivna mellan åren 1970-2000 belyser Kåreland de mest framträdande tendenserna och 
författarna inom den mångkulturella ungdomslitteraturen.   
 
Undersökningens tonvikt läggs på att studera hur invandrares och andra främlingars 
möten med Sverige ser ut i litteraturen. De frågor som undersöks är: ”Hur beskrivs 
andra kulturer och deras representanter såsom invandrare och minoritetsgrupper? Vilka 
attityder förmedlas?”(Kåreland 2001, s. 8). 
 
Kåreland menar att Sveriges utveckling till ett mångkulturellt land framförallt 
återspeglas i den moderna ungdomsboken. I genren förekommer ofta kulturmöten 
mellan ungdomar och individer där främlingskapet och utanförskapet är framträdande 
teman. Främlingskapet skapas och upplevs i relation till andra människor och beroende 
på ”främlingens” sociala och kulturella tillhörighet upplevs och bemöts han/hon på ett 
speciellt sätt (Ibid. s. 7).  
 
I litteraturen återspeglas de kulturförändringar som invandringen för med sig, 
exempelvis ändrade matvanor och utvidgat musikliv. Kåreland skriver att det är sällan 
som det främmande lyfts fram som någonting positivt. Både i verkligheten och i 
litteraturen leder de många kulturmötena till konflikter och fokus läggs på det 
problematiska istället för att belysa det som kunde vara berikande (Ibid. s. 9). 
 
Ungdomsboken skildrar ofta den lojalitetskonflikt som invandrarfamiljernas barn och 
ungdomar hamnar i. Konflikten mellan att vilja anpassa sig till den svenska livsstilen 
och en ovilja att svika sina familjers normer och värderingar är närvarande i flera 
böcker. I fler av ungdomsböckerna med invandrartema belyses flyktingars situation med 
en inbyggd kritik mot den svenska flyktingpolitiken (Ibid. s. 12). Ett annat tema som 
ungdomsboken har kommit att behandla är den rasism som på olika sätt blivit mer 
framträdande i Sverige sedan 1990-talet (Ibid. s. 8).  
 
Kåreland menar att det är genom ett spel med kontraster som böcker om invandrare får 
sin struktur och den svenska normen ställs mot ”det främmande” (Ibid. s. 14). Kåreland 
konstaterar att många av 1990-talets ungdomsböcker inte har ett lika påtagligt 
invandrarmotiv i förgrunden som tidigare böcker, men att invandrare däremot kan 
förekomma i biroller (Ibid. s. 16). 
 

                                                 
6 Lena Kåreland – docent i litteraturvetenskap och verksam inom ämnet barnlitteratur. 
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Det är ofta som invandrarnas hemländer kopplas samman med fattigdom, förföljelse 
och förtryck. Sverige däremot framställs som ett tryggt land där det finns arbete, 
fördomsfrihet samt politisk och religiös frihet (Ibid. 14-15). Det ”svenska” kan i en del 
skildringar även stå för det präktiga och tråkiga, någonting som ”svenska” ungdomar 
vänder ryggen till i sin längtan efter att bryta med traditioner. Istället sker en dragning 
till det främmande och det utländska, vilket särskilt tydligt framträder i musikval och 
musikstil (Ibid. s. 17). 
 
I artikeln exemplifierar Kåreland hur mångkultur kan skildras i den svenska 
ungdomsboken. Hennes framställning är således inte heltäckande och kan inte fungera 
som en mall för hur det är. Det empiriska materialet är ungdomsböcker, en genre som 
inte inkluderas i vår undersökning och på grund av böckernas omfång finns det 
betydligt större möjligheter att skildra etnicitet. Kårelands mindre studie är trots 
olikheterna ”besläktad” med vår egen och den kan därmed bidra med viktig kunskap 
och ge en inblick i hur mångkultur och etnicitet kan skildras i ungdomslitteratur. Då 
hennes studie täcker en längre tidsperiod kan det vara intressant att jämföra resultaten 
med uppsatsens. Visserligen ger varken Kårelands undersökning eller vår egen en 
heltäckande bild, men det säger ändå någonting om hur det kan se ut.    

2.3 MAGISTERUPPSATSER OM ETNICITET I BARN- 
OCH UNGDOMSLITTERATUR 
Samtliga uppsatser har varit viktiga informationskällor genom att de har hjälpt oss att 
finna viktiga och relevanta begrepp samt alternativa tillvägagångssätt och uppslag att 
arbeta utifrån. Studierna har fungerat som en första inblick i ämnet och gett oss en 
grundläggande kunskap om området. Anledningen till att vi valt ut just dem är att de på 
något sätt har behandlat fenomenet etnicitet i samband med barnlitteratur. Vi har kunnat 
se vilka undersökningar som redan gjorts inom området och därefter kunnat rikta in vår 
egen forskning mot att täcka upp och komplettera den bilden. Eftersom vi främst använt 
arbetena i det grundläggande arbetet och då en magisteruppsats inte kan anses vara fullt 
tillräcklig och tillförlitlig vid fastställandet av ”vetenskapligt vetande” kommer vi 
endast kortfattat att jämföra våra resultat med uppsatserna.    
 
I magisteruppsatsen De andra i barn- och ungdomslitteratur: framställningen av 
invandrare i böcker utgivna 1998 undersöker Helena Löfving från Bibliotekshögskolan 
i Borås hur och i vilken omfattning som invandrare finns beskrivna i samtliga svenska 
realistiska barn- och ungdomsböcker utgivna under 1998 (Löfving 2000, s. 3). Det var 
143 böcker som analyserades med en kvantitativ textanalys och för att se om det fanns 
mönster i framställningarna gjordes en kvalitativ textanalys av de 34 böcker med 
invandrartema (Ibid. s. 4-5).   
 
Löfving kommer i sin studie fram till att det i barn- och ungdomslitteraturen 
förekommer få invandrare, framförallt i rollen som huvudpersoner. Däremot finns 
personer med invandrarbakgrund i större utsträckning representerade i böcker som till 
exempel handlar om skola och fotboll. De problem som böckerna behandlar är främst 
kopplade till frågor som rör barnens identitet. Författaren saknar dock beskrivningar och 
problematiseringar av de förhållanden som invandrarna lever under i storstädernas 
förorter. Löfving efterfrågar också  böcker som i större utsträckning tar upp och 
behandlar frågor som rör rasism (Ibid. s. 59).  
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Författaren kommer även fram till att det förekommer få klara stereotyper men att 
beskrivningar av personer med invandrarbakgrund fokuserar på skillnader, både vad 
gäller utseende, beteende och handlingar. Det blir en uppdelning mellan ”vi och dem” 
där invandrarnas beteenden beskrivs som svåra att förstå eftersom de gör saker som inte 
”passar in” (Ibid. s. 59).  
 
Malin Grabbe och Elisabeth Ingelf, studenter vid Bibliotekshögskolan i Borås, 
undersöker i magisteruppsatsen Mångkulturalism i svensk barnlitteratur? i vilken 
utsträckning 2002-års svenska skönlitterära barn- och ungdomsböcker är 
mångkulturella. De ämnar undersöka hur stor del av den totala utgivningen av 
barnlitteraturen som skildrar ett mångkulturellt samhälle. Undersökningen syftar även 
till att studera ”vilken funktion den mångkulturella barnlitteraturen kan fylla hos barn” 
(Grabbe & Ingelf 2004, s. 20), förlagens utgivning av mångkulturell barnlitteratur samt 
om antalet utgivna böcker skiljer sig mellan olika förlag (Ibid. s. 20).   
 
Ur kategorierna bilderbok, barnbok och ungdomsbok analyserades 246 
samtidsrealistiska böcker med en kvantitativ ansats för att kunna fastställa antalet 
mångkulturella titlar samt förlagens utgivning av det samma. Böckerna analyseras även 
kvalitativt för att kunna undersöka hur det mångkulturella samhället skildras samt 
vilken funktion det kan ha för barnen (Ibid. s. 54).  
 
Författarna kommer i studien fram till att det är en liten andel (24 %) av böckerna som 
skildrar ett mångkulturellt samhälle (Ibid. s. 54). Däremot har de funnit att i cirka 40 % 
av de mångkulturella böckerna är den ”andra kulturen” i fokus och att den är mest 
framträdande i ungdomsböcker (Ibid. s. 46). Ett vanligt förekommande tema är även 
identitetsresan, som är närvarande i både mångkulturella och ej mångkulturella böcker 
(Ibid. s. 44).  
 
I det empiriska materialet har författarna inte letat efter stereotyper men deras resultat 
visar ändå på förekomsten av dem. Författarna menar att det främst är i bilderböcker 
som stereotyper finns och framförallt är det genom bilderna som de presenteras. De 
menar att de svenska bilderböckerna för det mesta fortfarande handlar om blonda och 
blåögda barn, vilket författarna påpekar är en orealistisk framställning men tanke på 
dagens mångkulturella samhälle. Författarna menar vidare att bilderboken är utslätad 
och traditionell samt förmedlar svenska normer (Ibid. s. 47).  När det gäller rasism finns 
det endast närvarande i ett fåtal böcker och främst är det ungdomslitteraturen som 
behandlar ämnet (Ibid. s. 46).  
 
Uppsatsens resultat visar även, enligt författarnas mening, att 2002 års barnlitteraturs 
innehåll väl stämmer överens med de kognitiva förutsättningar som respektive 
åldersgrupp av läsare kan förväntas ha (Ibid. s. 43).  
 
Grabbe och Ingelf menar att mångkulturella böcker och författare fyller en stor funktion 
i Sverige genom att de kan motverka rasism och fördomar. De menar att böckerna kan 
ge barnen värdefull kunskap som kan leda till en bredare förståelse för den kulturella 
mångfalden (Ibid. s. 54).  
 
Hur framställs invandrarbarn? En barnkulturell litteraturstudie i svenska är en 
magisteruppsats från 2005 av Linda Culibrk vid Centrum för 
barnkulturforskning/Historiska institutionen vid Stockholms Universitet. Det är 14 
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samtida bilderböcker som har granskats med syftet att ta reda på hur invandrarbarn 
framställs i barnlitteratur. Författarens resultat visar att det i stor utsträckning 
förekommer fördomar och generaliseringar om invandrarbarn. Böckerna fokuserar ofta 
på olikheter mellan ”svenskar” och invandrare, exempelvis ifråga om mat och utseende. 
Det fokuseras också ofta på klimatet där Sverige framställs som kallt medan hemlandet 
är varmt, en faktor som syftar till att invandrare i böckerna inte trivs i Sverige. 
Författaren menar att invandrarbarn och deras föräldrar framställs som annorlunda och 
offer, som sedan anpassar sig och slutar som hjältar (Culibrk 2005, s. 51-54). 

2.4 ETNICITET I EN ”LÄSEBOK” 
Angerd Eilard7 presenterar i artikeln Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska 
mångetniska skolan sin undersökning av hur lågstadieläseboken Förstagluttaren B 
förmedlar synen på genus och etnicitet. De resultat som rör hur genus presenteras i den 
nämnda läseboken kommer här inte att presenteras då det inte är relevant för vår egen 
studie.  
 
Eilard vill med sin studie synliggöra de implicita ideal och värderingar som läseboken 
förmedlar samt bidra med ett exempel på hur läromedel kan granskas ur ett 
interkulturellt genusperspektiv. Det görs utifrån den kritiska diskursanalysen samt med 
utgångspunkt i den postkoloniala teorin och utifrån ett genusperspektiv. Eilards 
uppmärksamhet riktas mot hur läromedelstexter förmedlar fördomsfulla attityder om 
”ojämlikhet” och ”ojämnställdhet” i form av stereotyper och motsägelsefulla budskap 
(Eilard 2004, s. 242).  
 
Det är den mångkulturella och jämställda svenska skolvardagen som skildras i 
läseboken och där huvudpersonerna, en flicka och en pojke, gestaltas tillsammans med 
barn med olika etniska och sociala bakgrunder (Ibid. s. 241). Generellt skildras 
invandrarbarnen som snälla, trevliga och omtyckta. Eilard ser dock att tydliga 
traditionella invandrarstereotyper förekommer, samt att det är ett underliggande svenskt 
ideal som presenteras och hon menar därmed att en moraliserande underton av en 
”stackars dom” attityd uppstår (Ibid. s. 241, 250). 
 
Den muslimska flickan Mirjam bär slöja och hon duschar inte efter gymnastiken. Eilard 
menar att den uteblivande duschen kan ses som en kontrast till den ”svenska 
renligheten” och kan associeras till smuts och orenlighet (s. 249). Även när det gäller 
den judiska pojken Ruben förekommer stereotyper. Pojken framställs som en ”tönt” 
genom att han har glasögon, läser tjocka böcker och spelar piano tillsammans med sin 
”urgamla” pappa. Pojken leker dessutom aldrig på grund av att han tycker att de andra 
barnen är för barnsliga. Eilard menar att hans förlöjligande personlighet kan ses som en 
kontrast till den ”vanliga” pojken (Ibid. s. 249-250).   
 
I ett avsnitt som handlar om barnens matvanor skildras de barn som på grund av 
religiösa skäl inte äter kött som ett slags vegetarianer. Eilard menar att skildringen kan 
få en inkluderande effekt då det visar att det finns både svenska och utländska barn som 
inte äter kött. När det sedan talas om att ”inte tycka om” viss mat finns en negativ 
underton som indirekt kopplas till invandrarbarnens situation. Eilard poängterar att det 

                                                 
7 Angerd Eilard - Doktorand i projektet ”Jämställdhet och genusordning i multietniska förskolor och 
skolor”. 
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finns en risk att de vuxna med hjälp av boken väcker negativa tankar hos barn. Eftersom 
de flesta barn redan i förskolan kommer i kontakt med barn med annan en etnisk 
bakgrund kan mångfalden med olika utseenden och vanor anses som ”normala” 
föreställningar i barnens värld. Eilard menar att det är först när de vuxna poängterar det 
”onormala” som barnen uppmärksammar och lägger märke till det (Ibid. s. 257).  
 
Som en del av berättandet stereotypiseras alla barnen till viss del, men Eilard menar att 
när det gäller de svenska barnen får stereotyperna inte samma funktion eftersom vi inte 
kan associera dem till någon annan än vår egen mer eller mindre ”normala” grupp. De 
har istället endast en stilistisk funktion i och med att det måste finnas en avvikande 
grupp människor att associera och generalisera mot för att stereotyper ska uppstå (Ibid. 
s. 259).  
 
Eilard ställer sig tveksam till det mångfaldsbudskap som läseboken försöker förmedla. 
Hon menar att budskapet blir tvetydigt när det är ett svenskt ideal som ligger till grund 
för hur en ”lyckad” invandrarförebild ser ut, men även eftersom invandrarbarnen 
gestaltas utifrån en stereotyp bild. Det är utifrån hur barnen skiljer sig från de svenska 
barnen som de identifieras och deras individuella särdrag är någonting som ibland blir 
negativt bemött. Därmed menar Eilard att vad som anses vara ett ”normalt” beteende 
eller utseende automatiskt definieras utifrån vårt svenska självklara 
verklighetsperspektiv och att vi därmed skapar en svensk norm för vad som är normalt 
eller inte (s. 259).    
 
När det gäller undersökningens relevans för vår egen undersökning kan vi konstatera att 
Eilard har undersökt sitt empiriska material utifrån två perspektiv; etnicitet och genus. 
Det gör att hälften av undersökningens resultat inte är relevant för oss. De resultat som 
gäller synen på etnicitet är också påverkade av genusperspektivet, vilket inte ger 
renodlade etniska resultat. Däremot presenteras hur etnicitet kan förmedlas i en läsebok 
för lågstadiet. Även om det är en läsebok i en skolkontext där exempelvis läroplaner 
styr, är det ändå en skönlitterär text och bild för barn som undersöks.  

2.5 STEREOTYPER I BARN- OCH 
UNGDOMSLITTERATUR 
I boken Hvite løgner, stereotype forestillninger om svarte som är framtagen av Oslo 
Universitet och institutionen för kultur och samhällsvetenskap, presenteras text och 
bilddokument ur tidningar, skolböcker, lexikon och bildkonst etcetera. Materialet har 
sammanställts och visar stereotypa föreställningar genom tiderna och kulturellt 
nedärvda fördomar som än idag är aktuella. Olav Christensen och Anne Eriksens8 studie 
understryker att det främmande och särskilt svarta människor i alla tider blivit bemötta 
med förutfattade och ofta negativa meningar.  
 
Ofta återkommande element eller stereotyper om svarta i barn och ungdomsböcker är att 
personerna har konstiga eller roliga namn och Christensen och Eriksen exemplifierar 
med namn som Bambo, Bimbam, Jolli Jolli Jinki, Ditt och Datt. Namnen är 

                                                 
8 Olav Christensen – kulturforskare med inriktning på bland annat barn- och ungdomslitteratur och 
etnicitet. 
   Anne Eriksen – verksam inom kulturforskningen med intresse mot bland annat folkreligioner och 
historiesyn. 



 14 

otvivelaktigt helt annorlunda än de västerländska och knappt ens människonamn vilket 
är anmärkningsvärt. Christensen och Eriksen menar att det också kan tolkas som ett 
förlöjligande av de utländska språken. De svarta människorna bor vanligen i djungeln 
tillsammans med farliga djur och ofta ska de på något sätt överlista djuren, vilket de 
också gör (Christensen & Eriksen 1992, s.56). 
 
Ofta är karaktärerna barn men när svarta vuxna finns med menar författarna att de ofta 
framställs som barnsliga och enkla samt att de låter de vita bestämma över dem. En 
stereotyp föreställning som förekommer flitigt i böckerna är att de svarta är naiva och 
behöver någon vit som bestämmer över dem och berättar vad de ska göra. De svarta 
framställs som okunniga och precis som barn måste de uppfostras för att ”passa in” i 
samhället (Ibid. s. 58). Christensen och Eriksen menar att de svarta människorna alltid 
har framställts som den eviga andra, den motsatta, den avvikande och den 
mindervärdige. Framställningar om svarta som primitiva och lortiga människor som kan 
luras och utnyttjas är också vanligt förekommande. Författarna hoppas kunna förändra 
attityder genom att föra fram stereotyper i ljuset (Ibid. s. 55-66).  
 
I ungdomsböckerna är de svarta än mer utmärkande primitiva eller ociviliserade 
människor. I böckerna inviteras läsaren att identifiera sig med de vita personerna istället 
för de svarta. Författarna menar att läsaren därmed leds in i att placera sig över de svarta 
medan den vita är hjälten och tillåts att härska (Ibid. s. 64-66). Det hierarkiska 
förhållandet mellan svart och vit är möjligen inte lika tydligt i de barnböcker som skrivs 
idag. Christensen och Eriksen nämner dock exempel på äldre böcker som än idag läses 
flitigt; Pippi Långstrump, Fantomen och Min Skattkammare (Ibid. s.56, 57,64). Om 
även de nyproducerade böckerna har stereotypa föreställningar kommer vi att utreda i 
kapitel 7. Diskussion.   

2.6 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING 
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att i skildringar av det etniskt 
främmande är det ofta fokus på olikheter mellan det etniskt svenska och det utländska. 
Kåreland beskriver det som ett spel med kontraster och menar att böcker som handlar 
om invandrare ofta struktureras utifrån att den svenska normen ställs mot det 
främmande.    
 
Ett mönster som framkommer genom den tidigare forskningen är att de utländska 
personerna ofta bemöts som främlingar med allt vad det innebär och att det främmande 
ofta betraktas som annorlunda eller ”konstigt” i och med att böckerna utgår ifrån 
svenska normer. Den tidigare forskningen visar också gemensamma mönster när det 
gäller skildringen av de etniskt främmande där det ofta fokuseras på yttre attribut som 
hår, hud och tänder. Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen också att 
beskrivningar av de olika länderna oftast framställer Sverige som ett tryggt och fritt land 
medan fattigdom, förföljelse och förtryck kännetecknar skildringar av de främmande 
länderna.  
 
När det gäller förekomsten av stereotyper visar den tidigare forskningen på olika 
tendenser. Thorson menar att det finns få klara stereotyper men att ”verkligheten” 
framställs stereotypt i och med att invandrarna skildras som avvikande från den svenska 
normen. Han menar vidare att skillnaderna mellan det utländska och det ”svenska” 
skapar uppdelningar mellan ”vi och dem”. I sin magisteruppsats kommer även Löfving 
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fram till att det förekommer få stereotyper i 1998-års barnlitteratur. Culibrks samt 
Grabbe och Ingelfs magisteruppsatser visar däremot att barnlitteraturen innehåller och 
förmedlar många stereotyper, vilket även Eilards undersökning av en ”läsebok” tyder 
på. Även Christensen och Eriksens finner i sin undersökning flera stereotypa 
föreställningar. 
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3. BILDERBOKEN 
I kapitlet kommer vi att ägna oss åt bilderboken. Med hjälp av teorier hämtade från 
Maria Nikolajeva9 och Ulla Rhedin10 hoppas vi kunna öka förståelsen för bilderboken 
som medium, dess funktion samt hur den kan användas och förstås.  
 
Vad som är en bilderbok och hur mediet bör definieras är minst sagt omdiskuterat och 
flera framstående personer inom barnlitteraturforskningen har försökt ringa in området. 
Maria Nikolajeva menar att en av de första som försökte kategorisera barnböcker med 
bilder var dansken Torben Gregersen som gjorde följande indelning: 
 

a) pekbok, som inte har någon berättelse 
b) bildberättelse, helt utan ord eller med ytterst få ord 
c) bilderbok, där ord och bild är lika viktiga 
d) illustrerad småbarnsbok, där texten även kan fungera utan bilder (Nikolajeva cit. Gregersen 

2000, s. 16). 
 

Nikolajava anser att indelningen är otillfredsställande med tanke på den problematik 
som uppstår i samband med den ringa förklaringen som ges i punkt c) ”där ord och bild 
är lika viktiga”. Nikolajeva påpekar att det finns en avsevärd stor gradskillnad mellan 
betydelsen av ord och bild i en bilderbok och att de dessutom exempelvis kan vara ”lika 
viktiga” (2000, s. 16) för handlingsförloppet, men när det till exemplet gäller miljö- 
eller personbeskrivning är de av olika betydelse (Nikolajeva 2000, s. 16). 
 
Kristin Hallberg och Boel Westins11 bilderboksdefinition syftar på en bok där det på 
varje uppslag förekommer minst en bild och som vanligen är kombinerad med text 
(1985, s. 8) och Rhedin har en liknande definition när hon menar att bilderboken på ett 
enkelt sätt kan definieras som ”en bok av begränsat omfång som i skönlitterärt syfte vill 
berätta en historia genom en kombination av text och bilder, så att det förekommer 
minst en bild på varje sida” (2001, s. 17). Nikolajeva menar att även de definitionerna är 
otillräckliga eftersom en del bilderböcker har uppslag som saknar bilder. Hon menar 
vidare att Hallberg och Westins definition är så pass vag att den stämmer in på alla 
böcker där det förekommer bilder och att exempelvis även pekböcker och illustrerade 
böcker med den definitionen skulle klassificeras som bilderböcker. Enligt Nikolajeva är 
det ”inte bildtätheten, utan förhållandet mellan bild och text, som bör vara avgörande” 
(2000, s. 16).  
  
Det vi ovan presenterat är endast ett smakprov på den uppsjö av mer eller mindre 
komplicerade bilderboksdefinitioner som finns. Inom omfånget av denna uppsats ryms 
inte en heltäckande diskussion kring begreppet, utan vi vill endast kort beskriva den 
problematik som finns när det gäller att ringa in området. Vi vill även poängtera att vårt 
empiriska material utgörs av böcker som enligt bibliotekskataloger klassificeras som 
bilderböcker och att det inte är en indelning som vi själva gjort.  

                                                 
9 Maria Nikolajeva – verksam inom litteraturvetenskapen med fokus på barnlitteratur. Hon är även 
barnboksöversättare och litteraturkritiker. 
10 Ulla Rhedin – bilderboksforskare, litteraturkritiker och föreläsare. 
11 Kristin Hallberg – verksam inom litteraturvetenskapen och inriktar sig främst på barnlitteratur, 
barnbokskritiker. 
   Boel Westin – verksam inom litteraturvetenskapen och särskilt med inriktning på barn- och 
ungdomslitteratur.  
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Bilderböcker benämns ofta som en egen genre, vilket Nikolajeva menar är otillräckligt 
och felaktigt om det syftar på ”en typ av litterära texter med tydliga, definierbara 
återkommande drag” (Nikolajeva 2004, s. 13). Inom bilderboken finns en uppsjö genrer 
och det förekommer ett antal som inte har någon motsvarighet i den textbaserade 
barnlitteraturen. Nikolajeva nämner följande som de viktigaste genrerna inom 
bilderboken; ABC- och räkneböcker, illustrerad poesi, sagor, fantasy, 
vardagsberättelser, äventyr, historiska berättelser, djurberättelser, leksaker och levande 
föremål. Det finns även böcker som inte går att genrebestämma (Nikolajeva 2000, s. 48-
58). 
 
En del bilderböcker har ett uttalat pedagogiskt syfte, vilket innebär att barnen genom 
böckerna ska komma i kontakt med väsentlig information av olika slag och på olika sätt. 
Rhedin menar att den pedagogiska intentionen ger uttryck för en vilja att bidra till 
barnets omvärlds och begreppsorientering (2001, s. 13). Ett led skulle till exempel 
kunna vara att lära barnen om andra kulturer och folkslag än den svenska, det vill säga 
vidga deras vyer och öka deras förståelse för människor med annan etnisk bakgrund än 
de själva.   
 
Bilderboken anses vanligen vända sig till barn mellan två och sju år (Rhedin 2004, s. 
17) men Rhedin menar att den på senare tid har ”ökat sin kompetens, både 
innehållsmässigt/tematiskt och formmässigt/estetiskt” (2004, s. 11) och att det har gjort 
att den har hittat en större och bredare grupp av läsare. Bilderböckerna har idag även 
någonting viktigt att säga de äldre läsarna och är således litteratur som passar för barn, 
ungdomar och vuxna (Rhedin 2004, s. 11, 12). Då bilderböckerna, precis som all 
barnlitteratur, även riktar sig till den vuxne läsaren, om än på en annan nivå än barnet, 
skiljer den sig från den ”allmänna litteraturen” (Nikolajeva 2000, s. 265). Att 
bilderboken har blivit någonting av en ”allåldersbok” (Kåreland 1994, s. 44) innebär 
alltså att dess skildring av etnicitet kan ha betydelse för betydligt fler människor än de 
små barnen.  
 
Bilderboken använder sig av en kombination av två kommunikationsnivåer, den verbala 
och den visuella, och är på så sätt en unik konstform. Den skiljer sig från en roman eller 
en berättelse genom det sätt som informationen presenteras för läsaren. Precis som 
teater eller film är bilderboken ett systematiskt medium där läsaren själv måste 
sammanfoga kommunikationselementens övergripande betydelser (Nikolajeva 2000, s. 
11).   
 
I bilderbokssammanhang är det ofta bilden som kommer i fokus och det är främst den 
som talar till barnet. Rhedin menar att det kan ses som att bilderna främst är till för de 
yngre barnen och finns i syfte att underlätta förståelsen av texten (2001, s. 131). När 
barnen får boken uppläst för sig är det med andra ord bilden som främst berättar 
historien för dem. Rhedin anser vidare att äldre barn som bättre förstår texten och 
kanske till och med själva kan läsa den, samt har ett eget bildförråd, är mindre beroende 
av bilderna för att kunna tillgängliggöra sig berättelsen (Rhedin 2001, s. 131). De äldre 
barnen kan då istället välja om de vill använda sig av bilderna, som skulle kunna 
fungera som ett komplement till fantasins bilder eller någonting att vila ögonen på och 
därmed bli mer av ett konstverk i sig.  
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Barn har inte samma möjligheter att tolka bilder som en vuxen person. I takt med att de 
utvecklas och får mer erfarenheter får de lättare att tolka böckernas bilder på ett sätt som 
enligt de vuxnas perspektiv anses vara ”rätt”.  
 
Rhedin menar att små barn som befinner sig i början av sin utvecklingsfas ännu inte lärt 
sig att tolka in en tredje dimension i den tvådimensionella bilden och att de därför ser 
bilden som en platt yta, vilket bidrar till att de får svårt att förstå bildens komposition 
(Rhedin 2004, s. 19). Barn kan sägas läsa bilder ”bokstavligt” och för dem är bilden 
precis det som den visar, varken mer eller mindre. Rhedin menar att när en vuxen 
person tolkar bilder tolkar de istället in ”överenskomna egenskaper” genom att fylla i 
tomrum och dra slutsatser utifrån det som syns (2004, s. 20).   
 
Att barn ser bilden som en tvådimensionell yta gör att de har svårt att ta till sig 
perspektiv. Rhedin nämner bland annat att barn ofta uppfattar avbildade barn i olika 
storlekar som att barnen är i olika åldrar och inte att det finns ett avstånd, ett djup, i 
bilden (Ibid. s. 21-22). En konsekvens av att de läser bilden ”bokstavligt” är att bilder 
där till exempel kroppsdelar täcks av en skylt eller liknande tolkas som att kroppsdelen 
saknas. Frågor som ”Var är mannens huvud?” kan uppstå vid läsningen och barnet 
godtar då inte en förklaring som säger att huvudet täcks av skylten. Eftersom huvudet 
inte syns finns det helt enkelt inte enligt barnens sätt att tolka (Rhedin 2004, s. 22-23).   
 
Även om uppsatsen inte syftar till att undersöka hur läsaren uppfattar böckerna är det 
med tanke på uppsatsens syfte ändå relevant att fundera kring huruvida barn kan ta till 
sig böckernas budskap kring etnicitet. Även Staffan Thorson12 funderar kring det när 
han ställer frågan: 
 

Är det självklart att 5, 6, 7-åringar har den mognad och kunskap som krävs för att 
identifikationen med invandrarbarnet skall få den tänkta effekten? Är kategorier som 
land, nation, etnicitet, utlänning, invandrare…språk…kända av barn i den ålder som 
texterna riktar sig till? (1987, s. 226-227) 

 
Thorson nämner två inriktningar inom forskningen och deras syn på huruvida 
barnlitteraturen är ett sätt för barnet att lära sig om främmande länders miljöer, 
människor och levnadssätt. Thorson menar att den ena åsikten är att böckerna bör 
behandla miljöer som är så nära barnets vardag som möjligt på grund av barnets 
begränsade erfarenheter. Den andra inriktningen är av motsatt åsikt och menar att 
barnlitteraturen är ett mycket bra medium när det gäller att skildra andra länder och 
deras kulturer. Thorson påpekar att teorierna inte är knutna till någon läsarundersökning 
eller attitydundersökning, men att den förstnämnda inriktningen till viss del kopplar sitt 
resonemang till litteratur om barns utvecklingsstadium (Ibid. s. 227). Utifrån teorierna 
får varken Thorson eller vi något bra svar på frågan huruvida barn har den kunskap som 
krävs för att förstå böckernas etniska budskap. Vi kan dock konstatera att det finns olika 
åsikter och med tanke på att Thorsons avhandling skrevs för 20 år sedan kan 
uppgifterna inte jämföras med den kunskap som dagens ”svenska” barn har. Under de 
senaste 20 åren har Sverige alltmer utvecklats till ett mångkulturellt samhälle och 
barnen idag har betydligt större erfarenheter av människor från andra länder och 
kulturer. Trots att barns erfarenheter är större idag än för 20 år sedan betyder det 
självklart inte att barnen därmed förstår böckernas budskap, även om vi kan anta att det 
idag finns en större möjlighet för barnen att ha tillräckligt med kunskap. Frågorna som 

                                                 
12 Staffan Thorson - forskare inom litteraturvetenskap med inriktning mot barn och ungdomslitteratur. 
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rör det kommer inte att behandlas mer i denna uppsats utan vi lämnar området och låter 
andra undersöka saken. 
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4. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Vi kommer i kapitlet att presentera den undersökningsmetod som ligger till grund för 
arbetet. Vi redogör även för hur vi går tillväga vid analysen och tolkningen av 
bilderböckerna genom att presentera vår analysmodell och tolkningsstrategi. Kapitlet 
avslutas med en presentation av vårt empiriska material och hur urvalet har gjorts.  

4.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD 
Eftersom vi undersöker etnicitet i bilderböcker utgörs vårt empiriska material av texter 
och någon form av textanalys är därför en given metod. Vi funderade länge på att 
använda oss av diskursanalys men eftersom vårt empiriska material utgörs av 
bilderböcker och inte av diskursen om den samma beslutade vi oss för att det inte var 
någon lämplig metod. Slutligen kom vi fram till att en kvalitativ innehållsanalys var den 
bäst lämpade metoden för vårt arbete. En sådan metod gör det möjligt att studera 
värderingar och hur de skildras samt att gå på djupet och få en förståelse för hur etnicitet 
framställs. Ett annat alternativ hade varit att göra en kvantitativ undersökning av ett 
större antal böcker, vilket hade inneburit att vi letat efter ett antal på förhand bestämda 
företeelser och undersökt i vilken utsträckning de förekommer. En sådan studie hade 
givetvis också fått intressanta resultat, men vi anser att det är viktigt att uppmärksamma 
och belysa själva värderingarna istället för i vilken utsträckning som de förekommer.  

4.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Bergström och Boréus13 talar om textanalysens grund och relevansen av att använda den 
som metod i samhällsvetenskapliga undersökningar. De menar att texter på flera sätt är 
relaterade till människan och samhället. Människor är både skapare och mottagare av 
texter, vilka förmedlar medvetna eller omedvetna föreställningar om världen. Att 
studera texter är därför ett bra sätt att komma åt rådande värderingar (Bergström & 
Boréus 2000, s. 15). Allmänna värderingar och vedertagna mönster i samhället handlar i 
första hand om vad människor tänker och tycker och det/den som har makten att 
påverka kan också sägas ha makten över tanken. Eftersom textanalysen är behjälplig när 
det gäller att komma åt värderingar och mönster undersöker den också just makten över 
tanken. Som exempel kan nämnas massmedier och den makt de får genom att framställa 
fenomen på ett speciellt sätt och sedan välja att utelämna andra versioner. Det kan leda 
till att texternas mottagare får en förvriden och felaktig bild av företeelser och skeenden. 
Genom texter förmedlas en ständigt föränderlig världsbild som påverkar människors 
tankar och handlingar (Ibid. s. 13-14). Bilderböcker sänder liksom massmedierna 
budskap och då främst till barnen och påverkar deras åsikter och världsbild, vilket i sin 
tur kommer att påverka framtiden. Därför ser vi det intressant och viktigt att belysa 
mediets budskap med etnicitet som fokus.  
 
En inriktning inom textanalysen är innehållsanalysen. Det är en metod som oftast 
används i kvantitativa studier där forskaren främst är intresserad av att räkna eller mäta 
förekomsten av vissa företeelser i texter (Ibid. s. 45). Den kvalitativa innehållsanalysen 
och kvalitativ forskning handlar däremot om att söka efter fenomens innebörd och 
mening. Det undersöks ofta efter frågor som ”Vad betyder fenomenet?” och ”Vad 

                                                 
13 Göran Bergström och Kristina Boréus är verksamma inom det statsvetenskapliga forskningsfältet. 
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handlar det om?” (Widerberg 2002, s. 15). Vår uppsats syftar till att undersöka hur 
etnicitet skildras och framställs. Vi vill tillskriva fenomenet en bredd och innebörd och 
det viktiga ligger i att utläsa egenskaper och värderingar i texterna. Istället för att räkna 
eller mäta kvantitativt kommer vi att arbeta kvalitativt och söka efter explicita och 
implicita budskap. Vi kommer att gå på djupet och skapa en förståelse för textens 
innehåll. Det är således den kvalitativt innehållsanalytiska metoden som 
överensstämmer med uppsatsens syfte och därmed den metod som vi kommer att 
använda oss av.  
 
Det är genom att titta på framställningar av fenomenet som vi sedan kan besvara 
frågeställningarna och uttala oss om hur etnicitet skildras i några utvalda bilderböcker. 
Den kvalitativa forskningen strävar sällan efter att generalisera och vår ambition är 
därmed inte att ge en generell bild av hur etnicitet skildras i bilderböcker utan att utgå 
ifrån åtta böcker och uttala oss om dem. Om de utvalda böckerna i sin tur är 
representativa och talar för bilderböcker i stort kan vi inte vidare uttala oss om.  
 
Textanalysen och därmed innehållsanalysen innebär att de som gör studien kommer att 
göra en tolkning. Närheten till hermeneutiken, läran om läsning och tolkning, blir då ett 
faktum. Hermeneutiken kan bland annat användas av forskare i samband med 
bearbetning av texter. Den hermeneutiska cirkeln omnämns ofta i sådana sammanhang 
och innebär att delar i en text tolkas utifrån texten som helhet samtidigt som helheten 
utläses utifrån delarna (Bergström & Boréus 2000, s. 26). I vår studie kommer det 
gestalts genom att vi i det empiriska materialet eftersöker de delar där kulturmöten eller 
det eniskt främmande omnämns, härefter får vi gå tillbaka till handlingen och 
sammanhanget, det vill säga helheten, för att utveckla tolkningen och ge den rättvisa. 
När den processen är genomförd kan vi sedan utifrån delarna även uttala oss om 
helheten.  
 
Nikolajeva menar att uttolkningsprocessen eller ”läsandet” av bilderböcker påminner 
om den hermeneutiska cirkeln. Tolkaren eller läsaren går hela tiden mellan det verbala 
och det visuella och i samband med det utvecklas hela tiden en djupare och ökad 
förståelse för texten. Oavsett om vi först läser texten eller illustrationen skapas 
förväntningar om den andra delen, vilket resulterar i nya erfarenheter som vidare bygger 
upp nya förhoppningar. Desto fler gånger boken blir genomläst ju större är chansen att 
en rättvis och adekvat bild av helheten återges. Hon menar vidare att unga läsare 
automatiskt gör på ett sådant sätt och de vill ofta läsa eller få samma bok uppläst för sig 
om och om igen. Barnen upplever inte att berättelsen är den samma som sist utan de får 
nya perspektiv och ökad förståelse för helheten efter varje omläsning. Vuxna däremot 
upplever sällan någonting nytt i omläsningarna eftersom de enbart ser bilderna som 
dekorationer och därmed går miste om helheten (Nikolajeva 2000, s.13). Med det vill vi 
poängtera att omläsning skapar ytterligare förståelse och nya perspektiv på innehållet i 
bilderböckerna. Därför kommer vi under tolkningsprocessen att läsa igenom böckerna 
ett flertal gånger för att få en så ”sann” bild som möjligt och för att inte missa viktiga 
företeelser eller budskap.   
 
Hans-Georg Gadamer14 poängterar att alla människor närmar sig texter med en 
förförståelse. Gadamer menar även att utan en förförståelse är det omöjligt att göra en 
tolkning eftersom vi inte kan ”koppla bort” oss själva som individer i ett samhälle. Våra 

                                                 
14 Hans-Georg Gadamer – hermeneutiker.  
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egna erfarenheter kommer därför att ligga till grund för tolkningsprocessen. Det är 
därför omöjligt att göra en exakt rekonstruktion av vad en författare velat säga med en 
text och även hur texten uppfattas av olika mottagare, det viktiga är istället texten och 
uttolkaren (Bergström & Boréus 2000, s. 26). 
 
Vårt syfte är att undersöka hur texterna kan uppfattas och vilka mönster och budskap 
som förmedlas om synen på etnicitet. I vårt fall är författarens mening med boken inte 
intressant och inte heller hur böckerna uppfattas av sina läsare, utan vilka budskap som 
böckerna medvetet eller omedvetet förmedlar. Det är med andra ord en uttolkarrelaterad 
tolkningsstrategi som vi kommer att ägna oss åt, där texten får betydelse utifrån 
tolkarens perspektiv (Ibid. s. 26).  
 
Vanlig kritik mot den kvalitativa textanalysen är att forskaren påverkar den tolkning 
som görs (Bryman 2002, s. 270) och med tanke på att det är den uttolkarrelaterade 
tolkningsstrategin som valts för denna studie är kritiken delvis befogad. Som Gadamer 
påpekar är det omöjligt att komma ifrån sina egna erfarenheter vid tolkningen 
(Bergström & Boréus 2000, s. 26) men genom att vara tydliga med vår förförståelse 
redogör vi under 4.2.2 Tolkningsstrategi för hur vi kan tänkas påverka de tolkningar 
som görs. För att undersökningens resultat inte ska baseras på vårt egna ”tyckande” är 
det viktigt att tolkningarna motiveras och att resultaten relateras till tidigare forskning 
och på så sätt resulterar undersökningen i ”vetenskapligt vetande” (Ibid. s. 260).  
 
Det finns även kritik mot att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera 
utöver den forskningssituation som de producerats i (Bryman 2002, s. 270). Med tanke 
på storleken på vårt urval kommer studien inte att kunna ge en generell bild av hur 
etnicitet framställs i den samtida svenska bilderboken som behandlar fenomenet. 
Undersökningen kommer istället att presentera hur etnicitet behandlas i ett specifikt 
antal böcker och resultatet kommer därför att visa på hur samtida svenska bilderböcker 
kan skildra och behandla fenomenet etnicitet. 
 
Det som vi kan framhäva som positivt tolkningsmässigt sett är att det empiriska 
materialet i sig självt inte är påverkbart. I andra metoder såsom kvalitativ intervju eller 
observation kan människor låta sig påverkas av situationen eller forskaren. I 
textanalysen arbetar vi med ett redan existerande material som därmed är opåverkbart, 
även om vi kan tolka och uppleva materialet på olika sätt (Widerberg 2002, s. 17).  

4.1.2 Ikonotext 
Kristin Hallberg15 har myntat begreppet ikonotext, vilket är en benämning av den helhet 
som bildas när text och bild integrerar med varandra. Det är under själva läsandet som 
samspelet sker och ikonotexten uppstår. Hallberg poängterar att ikonotext inte enbart 
hör samman med bilderböcker utan är någonting som existerar inom all illustrerad 
litteratur (1996, s. 11-12). Vårt empiriska material består av ett medium som i både text 
och bild berättar en historia. Nikolajeva menar att resultatet av text och bild tillsammans 
oftast har en annan och större innebörd än de två separat, vilket innebär att de 
kompletterar varandra och bör ses som en enhet istället för två skilda delar (Nikolajeva 
2000, s. 15). Eftersom de båda har en central och framträdande roll i bilderboken skulle 
uppsatsens resultat bli snedvridet om endast den ena analyserades. Bilderboksskaparen 
                                                 
15 Kristin Hallberg – verksam inom litteraturvetenskapen med fokus på barnlitteratur. Hon är även 
barnboksöversättare och barnbokskritiker. 
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lämnar medvetet eller omedvetet luckor i berättelsen där läsaren blir tvungen att fylla i 
med kunskap byggt på egna erfarenheter. För det mesta är textens och bildens luckor 
olika och de kan helt eller delvis fylla ut och komplettera varandra. Luckorna tilltalar 
läsaren på olika sätt och oberoende av varandra. Vissa luckor kan även helt lämnas för 
att stimulera läsarens aktiva engagemang eller så uppstår luckor av misstag då 
författaren/illustratören felbedömt den tänka målgruppens förutsättningar för att kunna 
göra en ”riktig” tolkning (Ibid. s. 13). 
 
Med underlag från Hallbergs och Nikolajevas resonemang har vi valt att analysera både 
hur text och bild skildrar etnicitet, för att på så sätt kunna fånga upp samspelet och 
därmed få en helhetsbild av samtida svenska bilderböckers framställning av fenomenet. 
Resonemanget kring ikonotext förklarar varför vi ser text och bild som en helhet och 
inte gör en åtskillnad mellan dem, vilket i sin tur förklarar varför böckerna inte kommer 
att analyseras utifrån någon bildanalytisk metod. Text och bild, ikonotexten, kommer 
således att analyseras gemensamt utifrån en gemensam metod, den kvalitativa 
textanalysen som vi innan redogjort för, och bilden kommer att ses och läsas som en 
text.  

4.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Vi kommer nedan att redogöra för vår analysmodell som är konstruerad utifrån Maria 
Nikolajevas barnboksteori och Pil Dahlerups könsrollsteori. Därefter presenterar vi vår 
förförståelse och hur den kan komma att påverka tolkningen av bilderböckerna och i 
anslutning till det beskriver vi hur tolkningen och analysen kommer att genomföras. 
Avslutningsvis presenteras vårt empiriska material samt hur vi gick tillväga vid urvalet.  

4.2.1. Analysmodell 
Maria Nikolajeva16 skriver att de ”litterära personerna presenteras för oss genom sitt 
beteende, sina uttalanden och tankar, sitt utseende, kommentarer från andra personer 
eller berättarens kommentarer”(2004, s. 106). Utifrån de aspekterna skapar läsaren en 
egen bild av böckernas karaktärer. Läsaren sätter ihop den givna informationen med 
egna slutsatser och tolkningar i de tomrum som författaren lämnat (Nikolajeva 2004, s. 
106). Eftersom vårt fokus ligger på etnicitet skapar de nämnda aspekterna i vårt fall en 
bild av ”de främmande” personerna. 
  
Analysen är inspirerad av Pil Dahlerups17 analysmodell som huvudsakligen utformats 
för att undersöka litterära könsroller. Eftersom både genus och etnicitet är sociala 
konstruktioner utgår de ifrån samma bas och en analys utifrån liknande modeller är 
därför möjlig. Vi kommer att utgå ifrån Dahlerups analysbegrepp men har något ändrat 
begreppens inriktning. Till exempel frågar Dahlerup om ”Utseende. Är utseende och 
kläder viktigare för flickor än för pojkar. Varför? Behöver det vara så?” (Zackari cit. 
Dahlerup 1976, s. 32)18. Sådana frågor är inte intressanta ur ett etniskt perspektiv och vi 

                                                 
16 Maria Nikolajeva – verksam inom litteraturvetenskapen med fokus på barnlitteratur. Hon är även 
barnboksöversättare och litteraturkritiker. 
17 Pil Dahlerup – verkar inom området för genus och litteraturforskning. 
18 Dahlerups analysbegrepp återfinns i den danska läroboken Litterære kønsroller. Köpenhamn : 
Gyldendal från 1973. Boken har varit svår att få tag på och därför refereras det till en andrahandskälla. Då 
vi endast använder begreppen och ändrat dess inriktning är risken för feltolkning minimal och därför 
anser vi att det är legitimt att använda en andrahandskälla på det här sättet. 
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kommer att ändra dess inriktning. Följande fem begrepp har valts ut från Dahlerups 
modell; utseende, egenskaper, känslor, aktiviteter och familjemönster. Vi har valt att 
utesluta begreppen yrkesroll, modersroll, fadersroll och motivmönster (Ibid. s. 32-33) 
eftersom de inte lika väl kan gestalta hur etnicitet skildras. Nedan följer en beskrivning 
av de utvalda begreppen och det är endast exempel på hur begreppen kan användas. 
Frågorna ser vi istället som en hjälp vid läsningen av böckerna och vi kommer att 
förhålla oss fritt till dem.  
 
Utseende – Hur skildras personer med ett annat etniskt ursprung än det svenska? Vilka 
kläder/attribut har de?  
 
Egenskaper – Vilka personliga egenskaper framhäver boken? Är det någon skillnad 
mellan egenskaperna hos personer med etniskt främmande respektive svenskt ursprung? 
 
Känslor – Skildras personerna med en känsla av gemenskap eller utanförskap? Vilka 
känslor finns inför hemlandet respektive det nya landet? Vilka känslor väcker det 
främmande samt hur bemöts de utländska personerna? Accepteras de? 
 
Aktiviteter – Vilka aktiviteter ägnar sig personerna åt? Görs åtskillnader mellan etniska 
grupper? Hur skildras det? Positivt eller negativt? Normalt eller konstigt?  
 
Familjemönster – Hur ser familjens struktur ut? Vilka yrken har de vuxna? 
 
Med inspiration från Nikolajevas teorier anser vi att ytterligare ett begrepp, 
miljöbeskrivning, bör användas vid analysen av bilderböckerna. Det sätt som 
bilderböckerna skildrar de miljöer där de etniskt främmande bor och vistas kan vara 
mycket värdefullt i studiet av hur etnicitet skildras.  
 
Miljöbeskrivning – Var utspelar sig handlingen? Hur skildras miljöerna? Var och hur 
bor de etniskt främmande?  
 
Analysen kompletteras även med delar av Nikolajevas redskap för att analysera litterära 
personer. Vi har valt teorierna om platta och runda personer. De platta personerna 
beskriver Nikolajeva som endimensionella och oftast med en enda egenskap. Till 
exempel kan de antingen vara enbart goda eller onda och ibland kan de helt sakna 
egenskaper och blir då tomma. Oftast blir de platta personerna förutsägbara och 
stereotyper kan skapas. Motsatsen är de runda personerna som är flerdimensionella med 
många egenskaper. De är mer utvecklade och nyanserade som människor och har både 
positiva och negativa sidor. Därmed har de inte ett lika förutsägbart beteende som de 
platta personerna (Nikolajeva 2004, s. 110). Observera att platt och rund inte är 
beskrivningar av fysiska attribut utan ett sätt att prata om litterära personers komplexitet 
i fråga om deras karaktär. Nikolajeva vill framhålla att det inte ligger några värderingar 
i uppdelningen mellan platt och rund, det vill säga att en platt person inte är konstnärligt 
”sämre” än en rund. Beskrivningen av personerna har inte heller någonting med 
huvudpersoner respektive bipersoner att göra utan är ett val som författaren gör 
beroende på vad han/hon vill förmedla (Ibid. s. 111). 
  
Med teorin om platta och runda personbeskrivningar vill vi visa hur individerna i 
böckerna skildras. Även om Nikolajeva inte lägger någon värdering i uppdelningen 
mellan platta och runda personer är det av intresse att undersöka det i frågan om 
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etnicitet och stereotyper. Vi anser att det kan vara negativt om en viss grupp människor 
alltid framställs som platta medan andra skildras som runda i och med att de platta 
personbeskrivningarna kan påverka och bekräfta stereotypisering. Beroende på vilka 
personer i böckerna som är runda respektive platta kan vi komma åt skildringar som 
tilldelas dem och utläsa det implicita budskapet kring etnicitet.  
 
Nikolajeva menar att bilderböckernas personbeskrivningar i allmänhet är begränsade, 
viket främst beror på böckernas ringa omfång.  Oftast är böckerna mer 
handlingsorienterade än personorienterade vilket gör att personerna oftare är platta än 
runda. Nikolajeva poängterar att det trots begränsningarna finns ett flertal böcker som 
har nyanserade personbeskrivningar (2000, s. 142). Huruvida vårt empiriska material 
har platta eller runda personbeskrivningar återstår att se.  
 
Vi har även valt att använda begreppen platt och rund i en mer allmän betydelse där vi 
undersöker om bilderböckerna skildrar etnicitet som någonting platt eller runt. Vi vill 
poängtera att huruvida det etniskt främmande skildras som någonting platt eller runt 
kommer att framträda efter att vi analyserat bilderböckerna. Därför kommer de båda 
begreppen först att behandlas i kapitel 7. Diskussion. 

4.2.2 Tolkningsstrategi 
Som vi tidigare nämnt påpekar Gadamer att det är omöjligt att komma ifrån sina egna 
erfarenheter vid en tolkning (Bergström & Boréus 2000, s. 26) och vi kommer därför att 
redogöra på vilket sätt som våra egna erfarenheter kan tänkas påverka tolkningen. Det är 
viktigt att påpeka att vi båda har ett svenskt ursprung och att vårt svenska perspektiv 
därför kommer ha en inverkan på hur vi uppfattar och tolkar böckerna. Vi bär med oss 
de normer och värderingar som råder i det svenska samhället vilket kan komma att 
påverka hur vi ser på böckerna och förstärka ”konstigheter”. Självklart är det någonting 
som vi är uppmärksamma på och försöker undvika. Att vi båda är uppvuxna och gick i 
grundskolan under 1980- och 90-talen gör att den stora invandringen till Sverige har 
varit en del av vår uppväxt och det etniskt främmande är därför någonting som vi 
betraktar som en del av vardagen. Även den tidigare forskningen kan påverka hur vi 
kommer att tolka böckerna. Genom den blir vi medvetna om mönster som vi 
undermedvetet kan leta efter i vårt empiriska material och vi kan därför omedvetet 
förstärka eller minska betydelsen av de skildringar av etnicitet som förekommer i 
bilderböckerna. Vi är dock medvetna om det och kommer att försöka att förhålla oss 
objektivt till materialet. Vi kommer nu att övergå till att presentera hur analysen av 
bilderböckerna kommer att genomföras.  
 
Det är främst böckernas konkreta budskap som kommer att analyseras. Det innebär att 
vi kommer att lägga tonvikten på att studera det som text och bild uttryckligen säger, 
exempelvis om det i texten står att någon anses vara ”konstig” eller ”onormal”. 
Självklart kommer vi även att göra egna tolkningar i och med att vi med hjälp av den 
kvalitativa innehållsanalysen ämnar gå på djupet och skapa en förståelse för böckernas 
innehåll. Vi kommer således att utgå från de explicita skildringarna och därefter 
fördjupa oss och tolka det implicita budskapet.  
 
Som vi tidigare nämnt kommer vi att utgå från den hermeneutiska cirkeln genom att 
analysera utifrån del och helhet. Det innebär att vi i det empiriska materialet kommer att 
leta efter de delar där kulturmöten eller etniskt främmande människor nämns och 
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därefter går vi tillbaka till handlingen och sammanhanget, det vill säga till helheten, för 
att utveckla tolkningen och ge den rättvisa. Vi kan sedan utifrån delarna även uttala oss 
om helheten. Vi kommer även att behandla bilderböckernas uppslag som en enhet och 
inte skilja mellan vänster och högersida. Det gör vi på grund av att Nikolajeva menar att 
det ofta förekommer övergångar mellan bilder på samma uppslag och om bilderna 
isoleras vid analysen går vi miste om helhetsuppfattningen (Nikolajeva 2000, s. 15). Vi 
kommer därför att analysera uppslagens delar och sedan gå tillbaka till hela uppslaget 
för att få en helhet och tvärt om, samtidigt som vi kommer att se uppslagen som delar av 
helheten, det vill säga boken. Med tanke på begreppet ikonotext, samspelet mellan text 
och bild och den helhet som de utgör, kommer vi som vi tidigare nämnt att studera text 
och bild tillsammans. Det innebär att vi utifrån en enda analys kommer att studera varje 
uppslag, där text och bild ”läses” som ett och där det inte görs någon skillnad på vad 
som skildras i texten respektive bilden.  
 
Det är med utgångspunkt i den tidigare presenterade analysmodellen som samtliga 
böcker kommer att analyseras. Vi vill påpeka att de utvalda begreppen kommer att vara 
en mall för hur vi först närmar oss böckerna och inte någonting som vi kommer att följa 
till punkt och pricka. Det är inte säkert att alla böcker behandlar samtliga begrepp och 
det kan till och med vara så att en del av böckerna behandlar för uppsatsen relevanta och 
intressanta fenomen som inte ryms i modellen och för att inte gå miste om dem blir vi 
då tvungna att gå utanför modellen. Det är dock genom att studera böckerna med 
samma utgångspunkt som vi kommer kunna urskilja eventuella mönster och diskutera 
böckernas skildring av etnicitet.   
 
Flertalet av bilderböckerna som utgör vårt empiriska material saknar paginering. För att 
missförstånd ska undvikas vid citering och hänvisning har vi för enkelhetens skull valt 
att kalla sidan direkt efter titelbladet för sidan ett. I de flesta böcker är det även på den 
sidan som berättelsen börjar. I de fall böckerna redan är paginerade gör vi givetvis ingen 
egen paginering.  

4.2.3 Empiriskt urval 
De kriterier som vi satte upp för vårt empiriska material var att det skulle vara en svensk 
bilderbok som är samtida samt att den på något sätt behandlar flera etniciteter än den 
svenska. För information om valen av kriterier se avsnitt 1.4 Avgränsningar. 
 
För att göra vårt empiriska urval använde vi den ämnesordslista som BTJ sedan 2005 
tillämpar och som används av de lokala bibliotekskatalogerna. Vi gick igenom listan 
och valde ut de ämnesord som kunde leda till ett relevant empiriskt material. Exempel 
på ämnesord som valdes ut är adoption, bo utomlands, flyktingar, främlingskap, 
invandrare, kulturmöten, kulturkrockar, minoriteter och vara annorlunda. 
 
BTJ:s ämnesordslista används även av Svenska barnboksinstitutet vid indexering av 
barn- och ungdomsböcker. Vi valde därför att använda deras databas ELSA som 
innehåller alla barnböcker som är utgivna i Sverige från och med år 1956 (Om Elsa 
2007). Genom att söka på alla utvalda ämnesord i den del av databasen som innehåller 
barnböcker och välja ut de som var bilderböcker fick vi 31 träffar. För att få ett svenskt 
perspektiv valdes alla böcker skrivna av en svensk författare ut och böckerna sorterades 
efter utgivningsår. Efter att ha gått igenom alla böckerna valdes de böcker bort som inte 
behandlade flera etniciteter och därmed heller inget kulturmöte. De passade inte in i vår 
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referensram och var därmed inte relevanta. Då samtliga kriterier var uppfyllda återstod 
de åtta böcker som vi kommer använda i undersökningen.  Vi är medvetna om att det 
kan anses vara ett litet material för en undersökning av denna storlek, men då samtliga 
böcker på något sätt behandlar kulturmöten och flera etniciteter kommer böckerna 
inneha ett rikt material för vår kommande analys och därmed kommer vi att kunna gå på 
djupet i vår undersökning.  
  
Böckerna om Pyret och Rita ingår i serier och endast en bok ur respektive serie valdes 
ut. Med tanke på att vi vill undersöka samtida bilderböcker valdes de senast publicerade 
böckerna ut. På så sätt får vi möjlighet att undersöka ett mer varierat urval. Troligen har 
författaren liknande framställning av etnicitet i alla seriens böcker och därför finner vi 
det inte relevant att undersöka alla böckerna.  
 
Vårt empiriska material består av följande böcker och nedan följer en kort resumé av 
dem: 
 
Alfons och soldatpappan. Bergström, Gunilla (2006). Stockholm : Rabén & Sjögren 
 
Hjärtat mitt. Höjer, Dan (2000). Stockholm : Rabén & Sjögren 
 
Hämta Joel.  Adbåge, Emma (2004). Stockholm : Eriksson & Lindgren 
 
Pyret åker till Indien. Goyeryd, Ingvor (2002). Stockholm : Bonnier Carlsen 
 
Rita i Kudang. Susso, Eva (1996). Stockholm : Alfabeta  
 
Vem är annorlunda. Glumac-Perlesi, Vera (2005). Vaxholm : Uppsjö läromedel 
 
Vovven och jag i Mexiko.  Nyqvist, Anette (1997). Stockholm : Alfabeta 
 
Zahra och det gömda barnet. Olofsson-Heshmat Pasand, Helena (2003). Stockholm : 
Rabén & Sjögren 
 
Alfons och soldatpappan 
Text och bild: Gunilla Bergström 
 
Huvudpersonen är Alfons men vi möter även den utländska kompisen Hamdi och hans 
familj. De kommer från ett krigsdrabbat land där pappan varit soldat. Alfons är mycket 
fascinerad över kriget och när Hamdi och han leker funderar de över varför 
soldatpappan inte vill berätta om tiden som soldat. En parallell handling är pojkarnas 
intresse för fotboll och Hamdis pappas engagemang för sporten.  
 
Hjärtat mitt 
Text: Dan och Lotta Höjer 
Bild: Lotta Höjer 
 
Temat i boken är adoption och handlar om två längtande föräldrar som ska åka och 
hämta den lilla flickan Tu Thi i ett land långt borta. Boken handlar om hur de blivande 
föräldrarna förbereder sig för den lilla flickan, när de reser och hämtar henne samt om 
återkomsten till Sverige. 
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Hämta Joel 
Text och bild: Emma Adbåge 
 
En dag på dagis är det ett av barnen som undrar varför Joel inte ser ut som sina 
föräldrar. En av fröknarna förklarar då att det heter att Joel är adopterad. Tillsammans 
berättar fröken och Joel om det soliga landet långt borta där han föddes. Föräldrarna i 
det soliga landet kunde inte ta hand om Joel och därför fick två andra föräldrar ta hand 
om honom – Monica och Ove i Sverige. Fröken fortsätter sedan att förklara hur det gick 
till när Monica och Ove blev Joels nya föräldrar.  
 
Pyret åket till Indien 
Text: Ingvor Goyeryd 
Bild: Leif E. Eriksson 
 
Det är den tredje boken i serien om den adopterade flickan Pyret. I boken får vi följa 
med mamma, pappa, Pyret och lillebror Peppe när de gör en resa till Pyrets hemland 
Indien. De reser runt och besöker olika platser i landet. Främst är de där för att besöka 
barnhemmet där föräldrarna en gång hämtade Pyret. Det finns många skillnader mellan 
de båda länderna vilket barnen är de första att upptäcka…  
 
Rita i Kudang 
Text: Eva Susso 
Bild: Anna Höglund 
 
Åttaåriga Rita är på besök i Gambia och i byn Kudang. Tillsammans med sin mamma, 
mormor och afrikanska pappa är hon på semester för att hälsa på sin farmor och andra 
släktingar. Rita tycker att nästan allt är annorlunda mot hemma i Sverige. Hon får hela 
tiden uppleva nya saker och för det mesta tycker hon att det är spännande och kul. 
Boken skildrar Gambia och dess människor. 
 
Vem är annorlunda? 
Text: Inger Fioretos 
Bild: Vera Glumac-Perlesi 
 
Boken inleds med att Alex frågar sin mamma varför en del personer anses vara 
annorlunda medan andra inte gör det. Boken tar upp frågor som rör normer och hur vi 
utifrån människors utseenden kan skapa förväntningar på deras beteenden, kunskap och 
intressen. Vi möter även ett flertal barn som alla anses vara annorlunda på något sätt. De 
personer som är relevanta för uppsatsen är de barn i klassen som har ett annat etniskt 
ursprung än det svenska. Vi möter den mörkhyade Tobias och den utländska Samira 
vars bakgrund komplicerar livet för dem. Boken ställer i slutet frågor om vem som 
egentligen är annorlunda och om det annorlunda måste vara någonting negativt.  
 
Vovven och jag i Mexiko 
Text: Anette Nyqvist 
Bild: Ninni Oljemark 
Fotografi: Tana Ross och Anette Nyqvist 
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Bokens huvudpersoner är Alexandra Soledad och hennes gossedjur Vovven. De bor i 
Stockholm men Alexandras pappa kommer ifrån Mexiko och därför brukar hon och 
Vovven åka dit varje år. Boken handlar om deras resa till Mexiko där de ska hälsa på 
farmor och kusiner. De reser runt till olika platser och lär sakta känna landet medan 
Vovven som vanligt är mycket busig och vild. 
 
Zahra och det gömda barnet 
Text och bild: Helena Olofsson-HeshmatPasand 
Boken handlar om Zahra och hennes familj. Familjen är från början från Irak med bor 
under berättelsens gång i Bredby i Sverige. En dag träffar Zahra på Asal, en 
flyktingflicka som kommit till Sverige med sin mamma och pappa. Familjen får inte 
stanna kvar i landet och därför gömmer sig Asal och hennes sjuka mamma hos en 
svensk tant som hjälper dem. Pappan i familjen sitter oskyldigt i fängelse och familjens 
framtid är oviss. Händelserna utspelar sig kring livet i Sverige och om hur de ska få 
Asal och hennes familj att stanna kvar i landet. 
 



 30 

5. TEORETISK BAKGRUND 
I kapitlet kommer vi att presentera uppsatsens teoretiska bakgrund. Det är den 
litteratursociologiska inriktningen Samhället i litteraturen som är den övergripande 
utgångspunkten. Sedan presenteras teorier kring begreppet etnicitet och dess relation till 
begreppen ras, kultur, etnisk identitet, norm, ”vi och dem” och stereotyper. Med 
begreppen vill vi uppnå en förståelse för de komplexa fenomenen och visa på deras 
relation till varandra.  

5.1 LITTERATURSOCIOLOGI 
Litteratursociologi är ett brett forskningsområde där samspelet mellan litteratur och 
samhälle studeras (Furuland & Svedjedal 1997, s. 7). Litteratursociologin innebär att 
systematiskt studera ”litteraturen som ett socialt fenomen, system och institution i 
samhället” (Svedjedal 1997, s. 69). Forskningens syfte är att analysera hela ”den 
litterära processen”, vilket även innefattar hur de litterära verken är uppbyggda samt hur 
de fungerar som påverkande krafter. Kortfattat kan det sägas handla om att analysera 
hur litteratur produceras, distribueras och konsumeras. Det är det valda 
forskningsperspektivet som sätter gränsen för vad som kan ses som en 
litteratursociologisk undersökning, då all litteraturforskning annars per definition skulle 
vara litteratursociologisk. Utgångspunkten för forskningens inriktning bör därför 
formuleras som:  ”en strävan att systematiskt analysera relationen mellan skönlitteratur 
och samhället” (Ibid. s. 72).  
 
Den litteratursociologiska forskningsinriktningens fokus ligger inte enbart i att studera 
samspelet ur ett ”nutidsperspektiv” utan det finns även en tradition av ett historiskt 
studium. Inriktningens utgångspunkt är att hitta samband och förbindelser mellan 
textuella och kontextuella fenomen och ofta görs det genom en kombination av 
litteraturanalys samt studier av litteraturens yttre villkor (Ibid. s. 69).  
 
För att förtydliga litteratursociologins inriktning beskriver Johan Svedjedal19 tre 
delperspektiv som samspelet systematiskt kan analyseras utifrån: samhället i 
litteraturen, litteraturen i samhället och litteratursamhället (Ibid. s. 72-77). Vi kommer 
nedan kortfattat att redogöra för den inriktning som är relevant för uppsatsens ämne och 
inriktning. 
 
Samhället i litteraturen utgår ifrån att undersöka hur litteraturen skildrar samhället, 
vilket görs genom att studera hur texten är utformad: som en igenkännlig bild av 
verkligheten eller som en omtolkad verklighet, det vill säga hur texten skapar en 
samhällsbild. Kort beskrivet rör det sig om frågor som realismproblemet, 
speglingsteorin eller om litteraturen är skapare av samhälleliga identiteter. Vanligtvis 
brukar samhället analyseras utifrån olika grupper som klass, genus och etnicitet (Ibid. s. 
72-73).  
 
Eftersom bilderböcker är en del av skönlitteraturen borde även de spegla och skildra de 
synsätt och värderingar som råder i samhället. Frågan är hur samhällets syn på etnicitet 

                                                 
19 Johan Svedjedal – verskam inom litteraturvetenskaplig och litteratursociologisk forskning.  
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skildras i samtidens svenska bilderböcker, vilket denna uppsats kommer att undersöka 
med utgångspunkt i den litteratursociologiska teorin.   

5.2 ETNICITET 
Vi kommer här att presentera begreppet etnicitet och dess relation till begreppen ras, 
kultur, etnisk identitet, norm, ”vi och dem” och stereotyper. För att få en bred teoretisk 
bakgrund har vi valt att använda oss av flera forskare och andra verksamma inom 
området. Det gör att vi får en mångsidig bild av begreppen och inte en utgångspunkt 
som baserar sig på en persons perspektiv. Då vi undersöker samtidens bilderböcker är 
det lämpligt att också utgå från samtidens syn på etnicitet och därför har vi sökt oss till 
nyskriven litteratur inom området. I kapitlet kommer följande forskare och verksamma 
inom området att behandlas; Lene Christensen Kamm, Catharina Eriksson, Maria 
Eriksson Baaz, Anders Frenander, Perry R. Hinton,  Thomas Hylland Eriksen, Hans 
Ingvar Roth, Jonas Stier, Ingvar Svanberg, Håkan Thörn, Mattias Tydén, Seija Wellros 
samt Charles Westin. Vi vill nämna att utöver den litteratur som presenteras i kapitlet är 
även Etnicitetens gränser och mångfald av Erik Olsson red. relevant. Boken var dock 
svåråtkomlig och vi kunde inte vänta med att skriva kapitlet tills vi fått den i vår hand. 
När vi i efterhand har läst boken har vi sett att den förmedlar en liknande syn som de 
böcker vi hänvisar till. 
 
I nationalencyklopedin förklaras etnicitet som en: ”/…/identifikation med och känsla av 
tillhörighet till en etnisk grupp”. Begreppet härstammar från grekiska ethnos som 
användes när människor talade om en annan grupp av människor, en stam eller ett folk. 
Begreppet kategoriserade alltså ”de andra” och än idag lever den etnocentriska 
innebörden kvar då västvärlden ofta kategoriserar minoriteter och folkgrupper från 
andra delar av världen i etniska termer medan människorna i väst benämns med 
nationella definitioner (Lindholm Schulz 2007).  
 
Thomas Hylland Eriksen20 menar att etnicitet inte är någonting som är av naturen givet 
utan en konstruktion som uppstår och får mening genom sociala situationer och möten 
mellan människor. I etnicitetens innebörd ligger att de etniska grupperna skiljer sig från 
andra etniska grupper. Självklart finns det kontakter med andra etniska grupper eftersom 
en gruppidentitet inte kan skapas genom isolering. Det är i förhållande till någon 
”annan”, en ”icke-medlem” som en människa/grupp kan definieras (2000, s. 9-10, 19-
20). Ingvar Svanberg och Mattias Tydén21 menar att begreppet etnicitet och etnisk 
grupp således betecknar det sociala sammanhang som skapar en ”vi-känsla” och som 
bygger på ett gemensamt ursprung samt på kulturella gränsdragningar gentemot en 
större grupp människor (Svanberg & Tydén 1999, s. 25). 
 
Det finns olika sätt att se på vad begreppet etnicitet innebär eller hur det kan närmas. 
Det gemensamma för alla synsätt är dock att etnicitet är någonting ”som har med 
klassificering av människor och grupprelationer att göra” (Hylland Eriksen 2000, s. 
12). Begreppet etnicitet får i vardagligt tal en snedvriden betydelse eftersom 
associationer görs till ”minoritetsfrågor” och ”rasrelationer”. Inom socialantropologin 

                                                 
20 Thomas Hylland Eriksen – socialantropolog med inriktning mot identitets-, etnicitets- och 
globaliseringsfrågor.  
21 Ingvar Svanberg – arbetar med etnologisk forskning med inriktning mot etnobiologi, religion och 
minoriteterfrågor. 
  Mattias Tydén – verksam inom det historiska och multietniska forskningsfältet. 
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ses etnicitet som en beteckning för relationerna mellan grupper av människor som av sig 
själva och andra betecknas som kulturellt särpräglade. Visserligen handlar den etniska 
diskursen ofta om ”subnationella enheter eller minoriteter av ett eller annat slag” (Ibid. 
s. 12) men majoriteter och dominerande folkslag är lika ”etniska” som minoriteterna 
(Ibid. s. 12). Eriksson et al.22 menar att det västerländska sättet att tilldela ”de andra” en 
etnicitet och tron om att vi själva inte har någon är felaktig (1999, s. 45).                                                                                                                        
 
Ett kriterium för att etnicitet ska uppstå är att det finns en kontakt mellan grupper av 
människor samt att de har en föreställning om att den ”andra” gruppen är kulturellt 
annorlunda än den egna. Det är viktigt att påpeka att ”etnicitet till sin natur är en aspekt 
av en relation, inte en egenskap hos en grupp” (Hylland Eriksen 2000, s. 21-22). Det 
kan däremot förekomma kulturella likheter mellan grupper utan att de själva anser sig 
tillhöra samma etniska grupp. Det kan finnas en laddad relation dem emellan som inte 
möjliggör en ”vi-känsla” och därmed kan vi inte tala om en etnisk grupp. Som exempel 
kan nämnas förhållandet mellan serber och kroater efter Jugoslaviens sammanbrott. Det 
kan även förekomma stora kulturella skillnader inom en grupp utan att det talas om 
olika etniska grupper. Det är alltså endast då kulturella skillnader uppfattas som viktiga 
och betydelsefulla i det sociala livet som etniska grupper uppstår (Ibid s. 21-22). Många 
etniska grupper brukar även påpeka att det är det gemensamma ursprunget som är av 
stor vikt för gruppens sammanhållning. Kriteriet kan dock vara problematiskt i 
praktiken eftersom det finns olika tolkningar av hur många generationer det krävs för ett 
gemensamt ursprung (Ibid. s. 48).  
 
De etniska grupperna, där medlemmarna betraktar sig själva som särskilda, kan vara 
hierarkiskt ordnade i ett samhälle. Det är därför viktigt att skilja mellan etnicitet och 
samhällsklass, som är ett annat rangordningskriterium. Samband kan finnas mellan dem 
båda och det finns en hög sannolikhet för att den etniska tillhörigheten kan ha en stor 
betydelse för personernas klasstillhörighet. Skillnader både vad gäller etnicitet och klass 
kan vara framträdande i ett samhälle, men eftersom de inte är samma sak bör de rent 
begreppsligt hållas isär (Ibid. s. 16).   
 
Genom antropologiska studier av etnicitet har forskare fastställt tesen om att alla etniska 
förhållanden mellan olika grupper bygger på liknande mekanismer, det vill säga att det 
finns specifika etniska kännetecken för alla etniska grupper. Det betyder inte att alla 
samhällens konkreta etniska relationer är lika, faktum är att de kan skilja sig enormt åt. 
Etniska organisationer och den etniska identiteten kan dessutom ha en starkt varierande 
betydelse i olika samhällen, för olika personer och i olika situationer (Ibid. s. 23).  
 
Förhållandet mellan termerna etnicitet och nationalitet är komplicerat. Nationalismen 
betonar, på samma sätt som de etniska ideologierna, gruppmedlemmarnas kulturella 
likheter och därmed dras en gräns mot ”de andra”, de utomstående. Nationalismen 
kännetecknas dock av förhållandet till staten och synen på att politiska och kulturella 
gränser bör sammanfalla, vilket skiljer sig från de etniska grupperna där sådana krav 
inte ställs. I de fall etniska grupper strävar efter en egen stat definieras gruppen som 
nationalistisk (Ibid. s. 14-15).   
 

                                                 
22 Catharina Eriksson – verksam inom sociologin. 
Maria Eriksson Baaz – forskar bland annat om internationella relationer, kultur och globalisering.  
Håkan Thörn – verksam inom sociologin med forskningsfokus på sociala rörelser och identiteter.  
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I diskussionen kommer vi att återknyta till begreppet genom uppsatsens syfte att studera 
hur samtida svenska bilderböcker framställer etnicitet. Vi utgår ifrån de teoretiska 
definitionerna av begreppet etnicitet och diskuterar hur bilderböckerna förhåller sig till 
det. Eftersom begreppet är uppsatsens övergripande utgångspunkt kommer det även 
implicit att beröras under hela diskussionskapitlet.  

5.2.1 Etnicitet och ras 
Hylland Eriksen menar att etnicitetens relation till ras är omdiskuterad. Åsikterna om 
huruvida de båda begreppen hör samman och betecknar samma sak har skiftat genom 
historien. Ett möjligt synsätt är att etnicitet syftar till gruppidentifikation medan ras är 
en kategorisering av människor efter biologiska kriterier (Hylland Eriksen 2000, s. 13).  
 
Det faktum att människor ser olika ut beträffande hudfärg, hårfärg och ansiktsform har i 
alla tider skapat uppdelningar mellan människor. Historiskt sett var Carl von Linné en 
av de första som genom klassifikation försökte skilja på människor genom att dela upp 
dem i olika raser. Han delade in människor i grupper utifrån geografi och anatomi vilket 
resulterade i fyra raser; européer, asiater, afrikaner och indianer (Ovesen 2007a).  
 
Tiden runt andra världskriget var människors tankar kring ras och rasism som mest 
påtagliga i samhället. Tankarna kan ses som motsägelsefulla eftersom forskare under 
samma tid konstaterade att det var humanbiologiskt irrelevant att dela in människor i 
raser eftersom de inte representerar någonting. Om människosläktet delades in i mer än 
hundra raser skulle den genetiska variationen ändå vara över 85 procent inom varje ras 
(Ovensen 2007b).  
 
Forskningen ändrade sedan inriktning och rasbegreppet kom istället att representera 
genetisk anpassning till omgivningen, framkommen genom naturlig selektion istället för 
tidigare uppdelning utifrån härkomst och utseende. Idag handlar forskningen om att 
undersöka enstaka genetiska drag och inte om att särskilja människor från olika 
geografiska platser (Ovesen 2007a). Även om åsikterna starkt går isär ifråga om 
användandet av begreppet ras kan de flesta skriva under på att det inte existerar någon 
”ren ras” och har så aldrig gjort. Forskarna är överens om att människors skillnader 
beror på och är resultatet av den mångtusenåriga evolutionsprocessen. Att tillskriva 
människor speciella egenskaper efter biologisk ras är direkt felaktigt och vetenskapligt 
ogrundat. Om begreppet ras trots allt används idag finns det tre indelningar; den 
europeiska, den afrikanska och den asiatiska (Ovensen 2007b).  
 
Hylland Eriksen menar att skillnaden mellan etnicitet och ras är problematisk och han 
väljer därför att inte utesluta ras från etnicitet. Han menar vidare att föreställningen om 
”ras” både kan vara närvarande och frånvarande i de etniska ideologierna och att 
”rasers” närvaro respektive frånvaro verkar vara avgörande för olika gruppers etniska 
relationer. Etnisk respektive rasistisk diskriminering kan dessutom ta sig nära nog 
identiska uttryck och i båda fallen utgörs deras identitet av en status som tillskrivs deras 
person på ett sätt som de inte helt kan undkomma (Hylland Eriksen 2000, s.14).  
Svanberg och Tydén skriver att rasbegreppet med tiden har ersatts av etnicitet och 
etnisk grupp. Det som skiljer den nya forskningstraditionen från den gamla är synen på 
att etnicitet är någonting föränderligt (Svanberg & Tydén 1999, s. 25). Tydén skriver 
dock att det finns en modern motsvarighet till rasbiologins kategorisering av vad 
människor ”var”, nämligen i dagens invandrardebatt där bland annat begreppen ”kultur” 
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och ”etnicitet” används som förklaring till komplexa frågor som rör beteende, sociala 
problem, kriminalitet med mera (Tydén 1999a, s. 36).   
 
Uppsatsen behandlar etnicitet och kommer inte att gå in närmare än så här på begreppet 
ras eftersom vi helst håller isär begreppen. Om ämnet förekommer i bilderböckerna 
kommer vi dock givetvis att uppmärksamma samt behandla det. Vi har tidigare nämnt 
att det inte är vår uppgift att kategorisera människor efter etnicitet eftersom 
böckerna/författarna själva avgör och behandlar det. Detsamma gäller givetvis när vi 
talar om ras eller vem som tillhör vilken etnicitet.  

5.2.2 Etnicitet och kultur 
Som vi tidigare nämnt är begreppet etnicitet en social konstruktion som uppstår och får 
en mening i möten mellan människor. Individerna som tillhör en specifik etnisk grupp 
har en ”vi-känsla” som skapas genom deras föreställningar om att den ”andra” gruppen 
är kulturellt annorlunda än den egna och det är när de kulturella skillnaderna uppfattas 
som viktiga och betydelsefulla i det sociala livet som etniska grupper uppstår. För att 
bättre förstå hur de kulturella skillnaderna kan yttra sig samt relationen mellan etnicitet 
och kultur kommer vi därför kort att närma oss området.    
 
Begreppet kultur kommer från latinets cultura och hade ursprungligen flera betydelser.  
Bland annat betydde begreppet att odla eller bearbeta någonting och enligt Anders 
Frenander23 är det än idag den allmänna betydelsen av kultur. Begreppet var också en 
beteckning för att dyrka eller ära gudarna och på så sätt inbegriper begreppet 
verksamheter som vi idag anser vara långt ifrån varandra (Frenander 2005, s. 34).  
 
Att kultur är ett svår- och mångdefinierat begrepp är ett faktum och det finns många 
som har försökt att ringa in dess innebörd och en av dem är Lars-Olof Åhlberg24. Enligt 
Frenander har Åhlberg tilldelat begreppet två huvudpositioner; det estetiska 
kulturbegreppet samt det antropologiska och sociologiska kulturbegreppet.  Det första 
har en värderande karaktär och inriktar sig främst på ’konstarterna och studiet av dem’ 
(Ibid. cit. Åhlberg s. 39) och kulturens kärna är ’[m]usik, skönlitteratur, bildkonst och 
arkitektur samt kunskaperna om dessa konstarter’ (Ibid. cit. Åhlberg s. 39). Det 
antropologiska kulturbegreppet däremot, vilket är det begrepp som är relevant i denna 
studie, utgörs av kontrasterna mellan natur och kultur. Frenander menar att Åhlberg har 
definierat begreppets omfång på följande sätt: ’allt mänskligt beteende som inte är rent 
biologiskt betingat hör till kulturens område’ (Ibid. cit. Åhlberg s. 39). Det handlar om 
att skilja på ”olika gruppers, eller klassers, livsstilar och allmänna levnadssätt” (Ibid. cit. 
Åhlberg s. 46) viket inte görs på ett värderande eller hierarkiserande sätt (Ibid. cit. 
Åhlberg s. 46). Det kan alltså röra sig om normer och värderingar som är viktigt för 
människors olika livsstilar och identiteter, som till exempel livsåskådningar, religiösa 
trosövertygelser, rutiner och vanor.  
 
Enligt Frenander anser Johan Fornäs25 att kulturen bör ses som en kommunikativ praxis 
och att kulturen enligt honom är någonting som finns överallt i våra liv och samhällen. 

                                                 
23 Anders Frenander – Idéhistoriker. Föreståndare vid Centrum för kulturpolitisk forskning vid 
Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Göteborgs universitet och 
Högskolan i Borås. 
24 Lars-Olof Åhlberg – kulturantropolog. 
25 Johan Fornäs – kulturforskare. 
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Frenander menar vidare att Fornäs anser att kulturen är ett ständigt närvarande, flytande 
och föränderligt tillstånd och som därför bör betraktas som en process (Ibid. cit. Fornäs 
s. 41). En liknande definition har Jonas Stiers26 när han menar att kultur kan likställs 
med en grupps gemensamma värderingar, beteenden och handlingssätt (Stier 2004, s. 
23).  
 
Människor som tillhör och deltar i en gemensam kultur har ofta en känsla av 
samhörighet och gruppen kan därför sägas vara en etnisk grupp. Etnicitet och kultur är 
alltså nära besläktade eftersom kulturen medverkar till att sammanlänka den etniska 
gruppen. Andra komponenter som kan verka sammanlänkande är religion, nation, 
hudfärg eller historia. Viktigt att nämnas är att etnicitet är en av flera möjliga 
gruppidentiteter i en kultur, exempel på andra kan vara kön, klass eller yrkesidentiteter. 
En kultur kan också bestå av flera olika etniska grupper eftersom etnicitet mer handlar 
om en grupps föreställningar om ett gemensamt ursprung (Ibid. s. 94). 
 
Det finns skillnader mellan olika kulturer men det behöver inte betyda att människor 
som tillhör de olika kulturerna är mer olika varandra än de inom samma kultur. Därför 
bör det vara med försiktighet som människor tillskrivs beteenden eller handlingar på 
grund av en viss kulturtillhörighet eller etnicitet (Ibid. s. 28). 
 
Kulturer och kulturmöten kan sägas existera på tre nivåer: samhällsnivån, gruppnivån 
och individnivån. På den första handlar det om kultur som ett socialt system och som 
kommer till uttryck i gemensamma värderingar, traditioner, språk med mera. Det är en 
trygg och gemensam grund för människor som lever genom ett sådant samhällssystem. 
På gruppnivån handlar det om att grupper uppstår och kretsar kring en gemensam 
kultur. Det kan handla om kulturen inom en arbetsgrupp eller atmosfären inom en 
familj. Det kan även vara kulturer och sätt att leva som inte har med samhället i övrigt 
att göra. Kulturen på individnivå handlar om de tankemönster eller beteenden som 
enskilda människor har, exempelvis fördomar, främlingsrädsla eller stereotypa 
föreställningar. Kulturer påverkar individers identitet och självuppfattning vilket är 
något av grundstommarna i en människas liv (Ibid. s. 28-29).  

5.2.3 Etnisk identitet 
Etnicitet är endast en av människans flera sociala identiteter och som vi tidigare nämnt 
uppstår den genom föreställningen om att gruppers gemensamma ursprung och 
kulturella särdrag skiljer sig från andra grupper (Hylland Eriksen 2000, s. 43). Beroende 
på i vilken situation som en person befinner sig antas olika identiteter. I vissa 
sammanhang är det till exempel en persons kvinnliga identitet som är den viktigaste 
medan det i andra sammanhang exempelvis är personens roll som läkare, asiat, 
tennisspelare som poängteras. Ibland är det kombinationer mellan flera sociala identitet 
som är det viktiga. Vid studiet av etnicitet är det endast en identitet som studeras och det 
sker på bekostnad av andra, det är därmed en empirisk fråga när och hur en bestämd 
identitet blir den viktigaste (Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn 1999, s. 44).  
 
För att få grepp om och en förståelse för vad etnisk identitet är förklarar vi 
kategoritillhörighet och etniskt klassificering närmare samt vad det betyder för 

                                                 
26 Joans Stier – verksam inom sociologin och undervisar i sociologi, socialpsykologi och interkulturell 
kommunikation. Utgivna publikationer behandlar bland annat etnisk och kulturell mångfald samt 
identitetsfrågor. 



 36 

människor. I grunden klassificerar människan för att skapa ordning och för att förstå sin 
omgivning och det som är relevant för ett samhälles organisation och livsstil 
klassificeras därefter. Inuiterna har till exempel tjugofem ord för snö, en klassificering 
som inte är relevant för människor i de delar av världen som saknar snö. Det är även 
viktigt att påpeka att klassificeringar är konstruerade och inte något objektivt eller 
statiskt. Desto längre det upplevda avståndet är, ju mindre detaljerade klassificeringarna 
tillämpas. I Europa tillämpas ofta etniska beskrivningar som ”nordamerikanska 
indianer” eller ”afrikaner” trots att grupperna består av hundratusentals olika människor. 
Det görs för att få en hanterlig bild av världen och för att det är ett pratiskt sätt att skapa 
ordning. Det är också en omöjlighet att benämna tusentals olika människors åtskillnader 
och samtidigt skapa en tydlig översikt. Klassificering görs således efter vad som är 
socialt relevant för just den gruppen som klassificerar (Hylland Eriksen 2000, s. 80). 
 
Vid klassificering av människor, i detta fall då majoriteten klassificerar och tilldelar 
minoriteter en identitet, blir det ofta missvisande. Ett exempel är beteckningen 
”västindier”. Identiteten har skapats av britterna och avser människor från ett dussintal 
olika öar och territorier i Västindien. Det har gjort att guyananer, trinidadier, 
jamaicaner, människor från Barbados och småöar runt omkring ses som medlemmar av 
samma etniska grupp, trots att de själva inte betraktar sig som det. Med tiden har 
engelsmännens benämning blivit så vanligt förekommande att människorna som avses 
med begreppet själva identifierar sig som ”västindier” fast de från början inte alls 
betraktat sig själva som det. Till denna grupp klassificeras även svarta britter, det vill 
säga afrikanska ättlingar. Det är ett talande exempel på hur missvisande klassificeringar 
kan vara och att etniska identiteter kan vara påtvingade utifrån en majoritet, medan de 
som tillskrivs identiteten inte själva anser sig tillhöra den gemensamma gruppen (Ibid. 
s. 46, 81).  
 
I de fall där dominerande grupper benämner minoriteten som en grupp, exempelvis 
invandrare, är det vikigt att komma ihåg att det inbegriper olika etniska grupper. Det är 
ofta människor från helt olika kulturer och delar av världen som sammanförs till en 
enhet (Ibid. s. 46, 81). Att se invandrare som en kulturell eller social enhet är därför 
någonting som bör undvikas. Begreppet invandrare är i första hand ett demografiskt och 
statiskt begrepp som enkelt uttryckt syftar på människor som för en kortare eller längre 
tid flyttar och bosätter sig i en annan stat än sitt förelseland. Eftersom det i första hand 
är migrationen som de har gemensamt finns det ingen självklar anledning att se dem 
som en kulturell eller social enhet (Svanberg & Tydén 1999, s. 9-10).   
 
Andra och tredje generationens invandrare är idag ofta tvåspråkiga, har dubbelt 
medborgarskap och kan därmed känna en förvirring om sin identitet. De kan själva eller 
av andra ses som tillhörande föräldrarnas etniska grupp likaväl som de kan uppfattas 
som tillhörande majoritetskulturen. Tillhör de det nya eller det gamla landet, eller 
hamnar de någonstans mittemellan? Förväntningar och stereotypa bilder av människor 
försvårar individens identitetsutveckling och det kan vara både psykologiskt och socialt 
svårt att anpassa sig till en social miljö där individen förväntas bete sig på ett speciellt 
sätt (Hylland Eriksen 2000, s. 83). 
 
I undersökningen har vi även valt att ha med adoptionstemat eftersom böckerna 
behandlar vårt kriterium om kulturmöten. Lene Christensen Kamm27 menar att även 

                                                 
27 Lene Christensen Kamm – psykolog.  
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adopterades identitetsskapande kan vara problematiskt eftersom det handlar om barn 
som ser annorlunda ut jämfört med sin familj och sina kamrater. De växer upp i det 
svenska samhället och får på så sätt en svensk identitet men samtidigt påminns de 
dagligen av sitt annorlunda etniska ursprung i form av sitt utseende. Det är av stor vikt 
att människor accepteras av sin omgivning för att kunna integrera sina båda ursprung 
och utveckla en självförståelse – en identitet (Christensen Kamm 1998, s. 24-25).  
 
Den etniska identiteten handlar av allt att döma om individer eller grupper som visar ”en 
särart av religiös, språklig, traditionell eller kulturell natur” (SOU 1997:193 s. 42). 
Identitet är någonting som antas existera inom varje individ, dock innehåller dagens och 
forna tiders syn stora skillnader. Det har tidigare antagits att etniskt ursprung påverkat 
individens identitet, det vill säga att människor av naturen beter sig på ett visst 
förutbestämt sätt, har medfödda karaktärsdrag och så vidare. Idag är det konstaterat att 
individer inte är förutbestämda utan att omgivningen påverkar oss i allra högsta grad. 
Människors identitetsskapande är därmed beroende av och nära sammanlänkad med de 
sociala processer som omger oss (Hylland Eriksen 2000, s. 78). 

5.2.4 Norm 
I sammanhanget är det även av vikt att ta upp begreppet norm, som kan sägas vara en 
oskriven regel med en positiv värdering och vars innebörd är nära besläktad med 
begreppet normal. Ofta reflekterar inte människor över sina normer utan har en känsla 
av att de personer som följer normen har ett normalt beteende och därmed betraktas de 
även som ”normala”. Betraktad som en egenskap är människans normalitet alltså ett 
relativt begrepp som alltid är förknippat med ett normsystem, vilket uppkommer genom 
socialisation och är ett uttryck för kulturella värderingar (Wellros 1998, s. 43).  
 
Seija Wellros28 exemplifierar med att om ordspråket ”tala är silver, tiga är guld” är en 
värdeladdad regel i en viss kultur så innebär det att gruppens medlemmar, i alla fall på 
offentliga platser, anser att lugn och tystnad är att föredra. I en sådan kultur är det 
mindre vanligt att människor pratar högt för sig själv eller med dem de inte känner. Den 
som bryter mot ”regeln” skiljer sig från mängden och beteendet blir utsatt för tolkning. 
Av andra kan beteendet alltså uppfattas som avvikande och ”konstigt”. I en kultur som 
bygger på det motsatta, att ”tala är guld”, är det istället omvända ”regler” och tystnaden 
ses då som ett avvikande beteende (Ibid. s. 43-44).  
 
I det tolkningsmönster som människan lär sig genom socialisering och inlärning av 
normer ingår en medvetenhet om rådande regler och deras undantag. Att ”normala” 
personer av speciella skäl eller i vissa situationer kan bete sig på ett avvikande sätt är 
någonting som människan är medveten om. En berusad person kan till exempel 
tillfälligtvis bete sig som om han/hon vore förvirrad. Ibland kan någon även ha ett 
särskilt syfte med sitt uppförande, exempelvis en vilja att väcka uppmärksamhet eller att 
provocera och på så sätt bete sig på ett sätt som sträcker sig utanför det som förväntas 
(Ibid. s. 44). 
 
Tolkningen av andra människor är en ständigt pågående och oftast omedveten process. 
Genom den kognitiva aktiviteten får människan en uppfattning av andra människor och 
en bekräftelse på bilden av sig själv. Det är även ett sätt för människan att skapa ordning 
                                                 
28 Seija Wellros – verksam vid Institutionen för språk och litteratur på Lärarhögskolan i Stockholm samt 
psykolog. 
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i sin tankevärld. Genom att urskilja kända mönster i medmänniskors beteenden kan 
människan få en förklaring till vad som händer runt omkring sig. Ett kognitivt kaos 
skulle annars uppstå och leda till att vi människor skulle känna oss osäkra och otrygga, 
bli stressade och ständigt vara trötta i huvudet (Ibid. s. 45).  
 
Kulturchock är ett fenomen som uppstår när det saknas tillförlitliga tolkningsinstrument 
och fasta referenspunkter, vilket leder till en känsla av ett kognitivt kaos. Det är 
någonting som alla mer eller mindre upplever en kortare eller längre tid i en ny miljö. 
Uttrycket används oftast i beskrivningar av invandrares och flyktingars situation, men 
det är någonting som kan drabba oss alla vid tillfällen då vi inte förstår och behärskar de 
rådande reglerna (Ibid. s. 45). 
 
Det är smärtsamt för en människa att inte veta hur den ska bete sig för att ”passa in” och 
självförtroendet blir med tiden förstört. Visserligen går det genom att observera 
omgivningen och dess reaktion att lära sig en del av reglerna och de förväntade 
beteendena, men eftersom den exakta orsaken till omgivningens irritation och de 
missförstånd som uppstår sällan förs fram är det svårt för en människa att helt lära sig 
de normer som råder (Ibid. s.45-46).  
 
Det är alltså utifrån normer som människor kan identifiera sig själv och kategorisera 
andra. Den som lever efter normen anses vara ”normal” medan de som inte passar in i 
denna ram ses som annorlunda och ”konstiga”. Därmed uppstår ett tänkande kring ”vi 
och dem”, där ”vi” är de som följer normen medan ”dem” är de som beter sig på ett 
avvikande sätt. Eftersom vi valt att anlägga ett svenskt perspektiv på undersökningen 
kommer det att vara det ”svenska” som är normen och det utländska kommer därmed att 
vara det avvikande. Vad som är typiskt svenskt är svårt att utreda, vilket vi inte heller 
ämnar göra. Genom det empiriska materialet kommer vi dock komma i kontakt med det 
eftersom böckerna kommer att tala om för oss vad som är normen i olika sammanhang. 
Eilard nämner dock att den vita västerländska medelklassmannen fortfarande ses som 
norm vilket gör att exempelvis kvinnor, invandrare och arbetarklass jämförs mot 
normen och deras egenskaper kan ibland marginaliseras och problematiseras (Eilard 
2004, s. 248). Närvaron respektive frånvaron av normtänkande kan givetvis variera i 
böckerna och därmed även uppdelningen i ”vi och dem”. I diskussionen kommer vi 
redogöra för huruvida normer förekommer och vilka de i så fall är. Då uppsatsen 
anlägger ett svenskt perspektiv och det empiriska materialet utgår från samma 
perspektiv är det förekomsten av svenska normer som kommer diskuteras. Det innebär 
att om en person med svenskt ursprung i bilderböckerna poängterar att det etniskt 
främmande är annorlunda beror det just på att det avviker från vad personen är van vid, 
det vill säga att det överskrider svenska normer. Beroende på om böckerna förmedlar 
normer kan de öka eller minska avståndet mellan olika etniska grupper.     

5.2.5 ”Vi och dem” 
För att etnicitetsbegreppet ska kunna existera måste det finnas minst två grupper och 
därmed växer begreppen ”vi” och ”dem” fram. Finns det ingen att jämföra sig med finns 
det inte heller några etniciteter. Om två eller flera grupper ser sig som kulturellt olika 
samt blir medvetna om varandras existens skapas medvetandet om ”de andra” (Hylland 
Eriksen 2000, s. 28). 
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Ett exempel visas i en undersökning om social förändring i urbaniseringsprocesser 
under 1930-talet. Kopparbältet i Zambia är en samling koppargruvor som skapade 
folkomflyttningar eftersom det här erbjöds arbete. De tidigare bönderna blev 
gruvarbetare och flyttade in till staden där de plötsligt fick kännedom om varandras 
existens och de kulturella skillnaderna uppmärksammades. Även om människorna inte 
tidigare varit uppdelade i stam eller etnicitet blev de nu i kontakten med andra högst 
medvetna om sin egen etnicitet. Etniciteten blev nu den första information människorna 
inhämtade i ett möte med andra. Etniciteten fastställdes och personerna anpassade sitt 
beteende efter det. Förställningar om grupper, hur de beter sig och hur de bemöts blir en 
del av en grupps ”kulturella kunskap” och en regelbunden betoning av den och dess 
förhållande till andra leder till att stereotyper uppstår (Ibid. s. 33). 
 
Språket och därigenom vårt medvetande skapar mening genom skillnader och kontraster 
och att konstruera motsatspar tillhör vårt sätt att relaterat till saker och ting. Ett vanligt 
motsatspar som även är aktuellt för samanhanget är svart och vit. Utan oppositionen 
svart skulle begreppet vit vara meningslöst eftersom det då inte fanns något annan än 
just vit (Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn 1999, s. 18). Till sammanhanget hör att 
oppositionerna ibland har en dominant respektive underordnad ställning där den ena ses 
som svagare och beroende av den första. Genom historien är det begreppet vit som har 
gestaltats som starkare och överordnad begreppet svart. Motsatspar är således delaktiga 
i skapandet och upprätthållandet av sociala hierarkier (Ibid. s. 18).  
 
Genom att kategorisera och systematisera sin omgivning skapar människan en förståelse 
för och ett samband mellan de annars obegripliga och ”lösryckta” händelser som sker. 
Därför delar människan in andra människor i grupper, tilldelar dem sociala identiteter 
samt tillskriver gruppen specifika egenskaper, vilket är en ständigt pågående process 
som bidrar till att världen inte framstår som ett kaos. Det är när människor indelas i 
grupper som benämningen ”vi och dem” uppstår. Det är viktigt att poängtera att 
gruppkonstellationerna varierar från en situation till en annan (Wellros 1998, s. 162).  
 
Hans Ingvar Roth29 menar att uppdelningen mellan ”vi och dem” ofta sker mellan 
majoritet respektive minoritet. Etnicitet, språk, nationalitet och religion kan vara 
faktorer som skapar motsättningar mellan grupperna. I extrema fall av etnisk rensning 
har majoritetsbefolkningen definierat minoritetsgruppen, inringat samt exkluderat dem 
från samhället och slutligen har utrotning skett (2005, s. 10-11). Något mildare former 
men dock högst allvarliga problem kan vi se i diskrimineringen av minoriteter i 
exempelvis dagens Sverige. I sammanhanget orelevanta egenskaper som en persons 
religion, nationalitet och fördomar om det kan utestänga individer eller grupper från 
bland annat boende, arbete, kulturliv, kort sagt utestängs personen från samhället och 
nekas en deltagande samhällsidentitet (Ibid. s. 28-29).  
 
Det hör till uppsatsens syfte att undersöka hur de etniska gestaltningarna ter sig och vi 
kommer med hjälp av analysen se i vilken mån uppdelningar mellan ”vi och dem” görs, 
det vill säga mellan det svenska och det utländska. Beroende på om resultatet visar att 
eventuella skillnader förstärks och framhävs eller det motsatta, där uppdelningar av ”vi 
och dem” minimeras och görs oansenliga, ges en tydlig signal och insyn i hur några av 
samtidens barnböcker skildrar etnicitet. Därmed kommer diskussionskapitlet behandla 
huruvida skildringar av ”vi och dem” förekommer i böckerna. 

                                                 
29 Hans Ingvar Roth – undervisar i etik med inriktning mot mångkulturalism och positiv särbehandling.  
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5.2.6 Stereotyper 
Enligt Charles Westin30 härstammar begreppet stereotyp från boktryckarkonsten där 
begreppets innebörd var ”den bild (av världen) som människan har i huvudet” och det 
var en bild som betraktades som låst och oföränderligt. (Westin 1999, s. 69). Än idag 
stämmer förklaringen då Perry R. Hinton31 menar att stereotyper förknippas med 
mentala föreställningar om hur någon eller någonting är. Sterotyper kan förse oss med 
förklaringar till varför människor beter sig på ett särskilt sätt och vi behöver därmed inte 
leta efter förklaringar till varje sak vi funderar över, på så sätt underlättar stereotyper vår 
vardag. Hinton menar även att när människor följer den schabloniserade mallen 
förklaras deras handling genom stereotypen, till exempel förklarar vi den vindrickande 
fransmannen eller en chic italienares agerande och utseende med förklaringen att ”de är 
sådana”. När en engelsman dricker te på eftermiddagen förklarar vi det med att det är 
tradition och att ”alla engelsmän gör så, det ligger i deras natur”. Det samma gäller för 
brasilianare som många förknippar med och antar har en välutvecklad rytmkänsla. De 
tidigare nämnda stereotyperna används till att förklara personers beteenden och de görs 
därmed till personliga egenskaper som personen i fråga kanske inte ens har. Att tänka 
stereotypt är på så sätt negativt eftersom en person karaktäriseras efter stereotypen.  
(Hinton 2003 s. 90-91). I längden kan stereotyper också bidra till fördomar som vidare 
leder till diskriminering och särbehandling, därmed är det viktigt att förstå att de 
kunskapsgrunder som stereotyper bygger på är gravt förenklade och förytligade (Westin 
1999, s. 70). 
 
Stereotyper kan återfinnas i de flesta sammanhang och uppsatsens relevanta områden är 
föreställningar om etniska grupper, nationer, religioner etcetera. Stereotyperna kan 
vidare delas in i olika nivåer som nationella eller etniska (exempelvis att tyskar är 
disciplinerade), regionala (norrlänningar är tystlåtna, smålänningar är snåla) eller 
individuella (stereotyper om tjocka, rödhåriga, akademiker och så vidare). Exemplen 
visar att stereotyper inte kan räknas som tillförlitlig information men trots allt påverkar 
de ändå vår verklighetsuppfattning eftersom vi ofta gör antaganden om de människor vi 
möter (Stier 2004, s. 116). Beroende på vilken grupp (yrkes-, social-, kulturellgrupp 
med mera) personen tillhör finns förutfattade meningar om hur de beter sig eller vad de 
bör göra (Wellros 1998, s. 46). 
 
Det finns både positiva och negativa stereotyper och ofta handlar de negativa och 
nedvärderade om ”de andra” medan de positiva berör ”oss själva”. En svensk kan 
därmed ha åsikten att ”svenskar är ärliga” och ”fransmän är arroganta” medan en 
fransman är av motsatt åsikt. Ofta dras slutsatser om inre egenskaper efter yttre attribut, 
exempelvis kan det antas att någon är oärlig, dum eller smart eftersom den ser ut på ett 
speciellt sätt. Har en person sådana fördomar uppmärksammar och letar denne ofta efter 
det hos människor, medan de egenskaper som inte stämmer överens med ”det vi redan 
vet” ignoreras eller bortförklaras (Stier 2004, s. 116-117).  
 
Vår undersökning ämnar studera etniska stereotyper och i vilken utsträckning som 
böckerna bekräftar och skapar nya stereotyper. Om böckerna framställer etnicitet på ett 
likartat sätt uppstår ett mönster som är stereotypt. Förutom utifrån tydliga mönster 
kommer vi också använda våra analysbegrepp platt och rund för att utskilja stereotypa 

                                                 
30 Charles Westin - professor i internationell migration och etniska relationer och är föreståndare för 
Centrum för invandrarforskning.  
31 Perry R. Hinton – lektor i psykologi. 
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beskrivningar. Om personer/platser/kulturer etcetera beskrivs som platta, med 
ensidighet eller få egenskaper och karaktärsdrag, sker en förenkling vilket är basen för 
stereotypa föreställningar. 
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6. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
I kapitlet kommer vi att presentera resultaten av bilderboksanalyserna. Då vi ämnar 
undersöka hur etnicitet skildras i ett urval samtida svenska bilderböcker är det i 
sammanhanget själva skildringarna som är det viktiga och inte hur respektive bok 
skildrar olika företeelser. Det innebär att presentationen kommer att ske med 
analysbegreppen som rubriker. Vi har valt att inte presentera begreppen i den ordning 
som de görs i analysmodellen, utan vi har valt en ordning som vi tror kommer att passa 
läsaren bättre och öka förståelsen av resultaten. Analysen kommer därför att redovisas i 
följande begreppsordning: utseende, egenskaper, familjemönster, miljöbeskrivning, 
aktiviteter och känslor.    
 
I metodkapitlet har vi redogjort för att det inte kommer göras någon åtskillnad mellan 
textens respektive bildens skildring av etnicitet. Vi vill dock påpeka att en viss 
åtskillnad ändå kommer att göras i enstaka fall. Det beror på att texten eller bilden i det 
specifika fallet förstärker redogörelsen av etnicitet och därför anser vi att det är viktigt 
att påpeka vad som framställs i text och bild. Det bör även påpekas vi ibland kommer att 
redogöra för skildringar av Sverige och personer med svenskt ursprung för att 
ytterliggare belysa hur det etniskt främmande framställs i bilderböckerna.   
 
I kapitlet kommer vi inte att använda oss av samma citerings- och referenshänvisningar 
som i övriga uppsatsen. Vi kommer endast att hänvisa till bilderböckernas titlar samt 
sidnummer och inte till författaren och årtal, som vi annars gör. Valet beror på att vi tror 
att det kommer att underlätta läsningen genom att inte bryta av texten med långa 
källhänvisningar. Vid citering har vi valt att göra även mindre citat till blockcitat, vilket 
inte överensstämmer med magisterhandboken. Även genom denna tillämpning hoppas 
vi kunna underlätta för läsaren, då vårt empiriska material har ett språkbruk som avviker 
från uppsatsens. Det bör poängteras att det i vissa fall fortfarande kommer att underlätta 
med citat löpande i texten och då kommer den metoden att användas.  

6.1 UTSEENDE 
Det gemensamma för skildringarna av de etniskt främmande är att de i samtliga böcker 
skildras med mörkt hår, mörka ögon och ofta mörk hy. I det empiriska materialet är det 
endast en person med annat etniskt ursprung än det svenska som inte skildras på ett 
sådant sätt. Personen i fråga är den blonda Pirjo, Zahras finska kompis i Zahra och det 
gömda barnet. Det är anmärkningsvärt att beskrivningar av personers utseenden i text 
endast förekommer om de etniskt främmande, vilket gör att de tidigare nämnda 
utmärkande dragen förstärks ännu mer. Till exempel beskrivs flyktingflickan Asal i 
Zahra och det gömda barnet som: ”/…/en flicka med svart hår och mörka ögon” (s. 13) 
och i Hjärtat mitt poängteras adoptivflickan Tu This ”mörksvarta ögon” (s. 17). Det 
förekommer även andra drag som utmärker de etniskt främmande. Tobias i Vem är 
annorlunda? skildras inte enbart som annorlunda genom hans mörkare hy och hår, utan 
han har även betydligt större näsa, läppar och fötter än de andra barnen. Även i Rita i 
Kudang uppmärksammas det yttre och då i form av personernas kroppsbyggnad: 
 

Hon kan knappt tro att farbror Bunja är pappas bror, för pappa är dubbelt så stor. 
– Här är alla smala, säger Rita. Vi är ju tjocka som pumpor. (s. 8) 
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I enstaka fall poängteras skillnader mellan den etniskt svenska samt de etniskt 
främmandes hudfärg. I Rita i Kudang tydliggörs skillnaderna genom beskrivningen: 
”Där [i Kudang; vår anm.] är människorna svarta.” (s. 2). Även i Alfons och 
soldatpappan skildras de olika etniciteterna olika då Hamid och hans familj är betydligt 
mörkare än den bleka Alfons. Det vanligaste är dock att hudfärgen sällan poängteras 
eller i alla fall är betydligt mindre framträdande. I exempelvis Hjärtat mitt, Pyret åker 
till Indien samt Zahra och det gömda barnet är skillnaderna minimala.  
 
Det är också anmärkningsvärt att majoriteten av böckerna skildrar de etniskt främmande 
pojkarna/männen med betydligt mer kroppsbehåring än de etniskt svenska. Behåringen 
yttrar sig genom att de har betydligt mer och tätare hår på huvudet och på övriga 
kroppen, samt att de flesta männen har någon form av skäggväxt. Liknande skildringar 
förekommer betydligt mer sällan bland männen med svenskt ursprung. I Alfons och 
soldatpappan har Hamid och hans familj till exempel täta och välbeväxta frisyrer 
medan Alfons har några enstaka hårstrån och på vissa bilder ser han näst intill skallig ut. 
Hamids pappa har även mustasch. Ett annat exempel finns i Hämta Joel där Joels 
biologiska pappa har betydligt mer och tätare kroppsbehåring än Joels adoptivpappa.   
                                                                                                                                                                                                                                                                            
I Vem är annorlunda? poängteras de etniskt främmande barnens utseende och benämns 
som någonting ”konstigt”. Följande citat är hämtade ur boken:  
 

Men Tobias fick vara med, fast han ser mycket konstigare ut än jag. Det tycker i alla fall 
jag att han gör. (s. 11)  

 
Jag ser i alla fall inte lika knäpp ut som Samira. (s. 17)  

 
I Hämta Joel är det snarare en motsatt attityd som skildras där det annorlunda utseendet 
istället framhävs som någonting positivt: 
 

”För om man är brun redan när man föds så slipper man ju smörja sej med solkräm och 
bli röd som en tomat!” Vad smart tycker dom andra barnen. Därför fick alltså Joel 
brunare skinn! (s. 5)  

 
Det är en betydligt större variation i skildringarna av de etniskt främmandes kläder och 
attribut än när det gäller utseendet. Några utmärkande drag återfinns dock. 
Återkommande är att kvinnorna har färgglada och mönstrade kläder och i Rita i Kudang 
är det först när Rita klär sig i en färgstark klänning som hon blir ”en riktig 
gambiaflicka” (s. 5). Det finns en stor variation när det gäller kvinnornas kläder där sari, 
byxor och klänningar är vanligt förekommande. Kvinnorna har ofta också någon form 
av huvudbonad, till exempel sjal eller turban, när de vistas utomhus. Förekommande är 
också rastaflätor eller någon form av håruppsättning. I Rita i Kudang bär kvinnorna ofta 
smycken i guld: 
 

Rita vill bli lika vacker som Aisa /…/ I hennes öron glimmar guldringar. Aisa har till och 
med guldringar på tårna. (s. 6) 

 
Männens kläder skildras däremot i ljusa och naturnära färger och utgörs av byxor som 
kompletteras med en tröja, skjorta eller tunika. Även bland männen är det vanligt med 
någon form av huvudbonad som till exempel turban. Andra förekommande 
huvudbonader är både bland kvinnor och män de trekantiga hattarna som förekommer i 
Hjärtat mitt samt cowboyhattar som skildras i Vovven och jag i Mexiko.  
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I ett par av böckerna är det inte någon större skillnad mellan de olika etniciteternas 
kläder. Alla bär kläder som vi är vana vid här i Sverige och kläderna förekommer i 
varierande färgskalor, även om de vanligen har nyanser i grått, brunt eller beige.  
 
Barnen med ett annat etniskt ursprung än det svenska skildras vanligen med kläder som 
är lika de vi känner igen i Sverige, det vill säga byxor med en tröja eller ett linne. 
Flickorna bär vanligen även klänning. Barnens kläder förekommer, precis som de 
vuxnas, i varierande färgskalor med allt från färgstarka färger till ljusa och neutrala 
naturfärger. Det som är anmärkningsvärt med barnens klädsel är att de i Hämta Joel är 
klädda i kläder som inte passar dem, det vill säga inte är anpassade efter barnens storlek. 
I boken förekommer kläder i fel storlek på ett annat ställe, nämligen i skildringen av hur 
en familj som inte bör adoptera ser ut, en familj som benämns som ”dum” (s. 13). I Rita 
i Kudang förekommer det även kläder som är insamlade och skänkta från västvärlden då 
en av pojkarna bär en tröja med trycket ”Sörmlands Brunns borrning” (s. 9). En kontrast 
till skildringarna där barn med annat etniskt ursprung än det svenska skildras som ”illa 
klädda” finns i Alfons och soldatpappan där Hamdi är klädd i hela och rena kläder 
medan Alfons byxor är lagade på ena knäet.  
 
Även när det gäller förekomsten av skor återfinns en stor variation. Vanligen 
förekommer skor av samma modell som de etniskt svenska bär men i Hämta Joel och 
Rita i Kudang går många människor i enklare sandaler eller barfota.  
 
Sammanfattningsvis skildras de etniskt främmande som personer med mörkt hår, mörka 
ögon och ofta mörk hy. Det vanligaste är dock att hudfärgen sällan poängteras och 
skillnaderna mellan olika etniciteter är i flertalet böcker minimala. Det förekommer 
även skildringar av personer med annat etniskt ursprung än det svenska som smalare, 
med större näsa, läppar och fötter samt att männen har betydligt mer kroppsbehåring än 
personer med svenskt ursprung.   
 
De etniskt främmande skildras med en variation av kläder och attribut. Kvinnorna är 
oftast klädda i färgglada och mönstrade klänningar, saris eller byxor medan männen bär 
byxor med kompletterande tröja, skjorta eller tunika i neutrala och ljusa färger. Någon 
form av huvudbonad är vanligt bland båda könen. I vissa fall är skillnaderna vad gäller 
klädval mycket liten mellan olika etniciteter, men vanligtvis har de etniskt främmande 
då kläder i grått, brunt eller beige. För det mesta bär barnen byxor med tröja eller linne 
och vanligt bland flickorna är klänning.   

6.2 EGENSKAPER 
Bilderböckerna visar vissa gemensamma tendenser när det gäller beskrivningar av 
personernas egenskaper. Ett tydligt drag är att de utländska personerna ofta framställs 
som känslosamma eftersom beskrivningar som skrattande, gråtande eller leende 
förekommer mer eller mindre tydligt i alla böckerna. I Vovven och jag i Mexiko görs 
beskrivningar som ”överallt lyssnar och dansar och gråter och skrattar folk.”(s.14) och 
”skrattar med ögonen” (s. 23). Liknande beskrivningar görs i Rita i Kudang där 
personerna ofta framställs som leende. Satou, en person i boken, beskrivs med ord som 
”skiner som solen” (s. 9), ”Satou skrattar så hon får tårar i ögonen.” (s. 10), ”ler hon 
som en sol”(s. 15) och ”Farmor blir så glad /…/ att hon både skrattar och gråter.” (s. 3). 
Människorna i Kudang skildras på det stora hela som skrattande eller gråtande och 
någon gång skildras de också som modiga eller rädda. I Zahra och det gömda barnet 
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beskrivs inte människorna med samman känsla av lättsamhet och känslosamhet som i 
de två tidigare böckerna men dock beskrivs människorna efter känsloyttringar:  
 

”Först grät mamma, sedan blev hon arg, så grät hon igen” ( s.18) 
 
 ”Då skrattade mormor ett varmt skratt” (s. 26) 

 
Att personerna är arga, skrattande eller gråtande är de främsta 
egenskaperna/skildringarna i boken om Zahra. Det är viktigt att nämna att samtliga 
personer i boken beskrivs så och inte enbart de utländska. I boken Vem är annorlunda? 
kan vi på ett klassfoto se att de utländska barnen skildrats med anmärkningsvärt större 
och bredare leenden än de svenska barnen. Som vi tolkar det är fyra av 21 personer 
utländska. Av de fyra personerna ler tre barn stort med tänderna och ett ler med stängd 
mun. Klasskamraterna bemöter den utländske killen Tobias efter hans hudfärg och yttre, 
medan han själv vill framhäva sina inre egenskaper och säger att han är ” bäst i klassen 
på att läsa och skriva.” (s. 13). 
 
Förutom de känslomässiga egenskaperna kan vi i Zhara och det gömda barnet anmärka  
på fördelningen av karaktärsdrag. ”Tanten” som i stort sett är den enda etniskt svenska 
personen i handlingen är mer utmålad och har fler egenskaper än de utländska 
personerna. ”Tanten” är heller ingen huvudkaraktär som till exempel Asal eller Zahra 
men har sammantaget en mer varierad personlighet.   
 
Egenskaper som återfinns hos de utländska personerna är bland annat hjälplöshet. 
Flyktingfamiljen skildras som hjälplös eftersom pappan sitter i fängelse, mamman är 
sjuk och även dottern Asal skildras som hjälplös och försiktig. Zahra och hennes familj 
som redan har bott i Sverige en tid och kan anses vara ”försvenskade” framställs 
däremot inte som hjälplösa utan som handlingskraftiga, vilket kan ses som motsatsen. 
Pappa i familjen ordnar sjukvård och hittar på familjeaktiviteter, Zahra är hjälpsam, 
driftig, påhittig och ordnar på så sätt upp många av flyktingfamiljens problem.  
 
Handlingskraftigheten tas även upp i Alfons och soldatpappan som är en av de böcker 
där känslosamheten inte framhävs: 
 

”Hamdi är kanonbra i fotboll. Supersnabb! De lirar jämt, varje dag. (Så Alfons 
kanske också blir supersnabb? Sedan?)” (s. 4) 

 
Även i Vem är annorlunda? figurerar fotbollsintresset hos Samira, som liksom Tobias 
från samma bok försöker framhäva sina inre egenskaper: 
 

 ”Jag kan redan prata två språk.” (s.18) 
 
Vi återgår nu till handlingskraftiga personer och till Alfons och soldatpappan. Hamdis 
pappa, ”soldatpappan”, skildras som initiativtagande då han har startat ett fotbollslag, 
bygger mål och berättar historier. Han är dessutom en omtänksam och mjuk person. 
Eftersom han har varit soldat i kriget ser Alfons honom som en förebild och hjälte. 
Även i Rita i Kudang framställs den svarta flickan Satou som förebild. Rita vill vara 
som henne och är avundsjuk på Satous utseende och sätt att vara.  
 
I Hämta Joel beskrivs få personliga egenskaper men i ett stycke skildras personerna 
som superhjältar: 
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”Man kan säga att dom var superhjältar!” säger Josef. ”För Joel hade ju ingen 
mamma och pappa och så kom Monica och Ove och räddade honom!” 
”Ja, vad häftigt!” tycker dom andra barnen. 
”Och Joel var ju också som en superhjälte”, säger Millis, ”för Monica och Ove 
ville ju ha en bebis och så fick dom Joel!” (s. 19) 

 
Att vara ”superhjälte” betraktas här som något positivt men vi vill uppmärksamma på 
vilket sätt det anses positivt. Föräldrarna är ”vita” och Joel är ”mörk” och resonemanget 
handlar om att vi leds mot att tycka att föräldrarna var hjältar för att de räddade Joel och 
Joel var hjälte för att han uppfyllde en önskan. Vi anser att det är ett otympligt uttryck 
och hade istället föredragit att samtliga personer framställdes som hjältar för att de 
uppfyllde varandras önskningar. En liknande tendens ser vi i Zahra och det gömda 
barnet där flyktingfamiljen blir hjälpa av den ”vita tanten” som tar hand om dem och är 
”räddningen”. Visserligen kan det även tolkas som vänlighet och inte att ”tanten” är 
överordnad.  
 
I fråga om egenskaper ser vi antydningar om att de utländska är oansvariga och inte fullt 
pålitliga. I Pyret åker till Indien kan vi se att vuxna skjutsar barn på motorcyklar och det 
framställs på ett uppseendeväckande sätt och kommenteras av Pyret:  
 

Får man åka fyra stycken på en motorcykel? Måste man inte ha hjälm … (s. 5) 
 
Även vid ankomsten till Indien får vi ett intryck av opålitlighet: 
 

- Var är chauffören som ska hämta oss? oroar sig pappa. 
 De behöver inte vänta länge. Chauffören kommer snart och snart är de på väg till 
hotellet.” (s. 4-5) 

 
Sammanfattningsvis kan vi se att den utländska etniciteten förknippas och skildras med 
känslosamma personer. Det är ofta känslosamma egenskaper och beteenden som 
framhävs genom att personerna skrattar eller gråter och inte sällan både och. Leende 
personer är också en beskrivning som återkommer. Övriga drag som vi funnit i 
böckerna är: handlingskraftighet, hjälplöshet och personer som skildrats som hjältar 
eller förebilder. 

6.3 FAMILJEMÖNSTER 
I skildringar av utländska familjer i och utanför Sverige finns ständigt återkommande 
beskrivningar av stora familjer. När familjer har rötter i två länder är den svenska delen 
ofta liten medan släkten och umgängeskretsen i det andra landet snabbt vävs ut med 
exempelvis kusiner, farbröder och mostrar. I Rita i Kudang beskrivs den svenska delen 
av släkten som mamma, mormor och Rita och när de sedan kommer till pappans land i 
Afrika växer släkten genast: ”Hela dagen kommer släktingar och vänner för att hälsa 
dem välkomna.”(s. 4) och genom hela berättelsen figurerar farbror Bunja, kusiner och 
farmor. I Hämta Joel består Joels adoptivfamilj av mamma och pappa och när hans 
biologiska familj skildras ser vi en gravid mamma, pappa och fyra barn. Förutom 
familjen nämns det inte några övriga släktingar medan det i Sverige väntar far- och 
morföräldrar. Här kan vi alltså se att den utländska och den svenska familjen är lika 
stora till antalet om vi räknar ihop dem. 
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I Alfons och soldatpappan ser vi tendenser till att den utländska familjen beskrivs som 
betydligt större än den ”svenska” genom att den består av mamma, pappa och fyra barn 
medan Alfons familj består av Alfons och hans pappa. Vi kan vidare läsa att: 
 

Hemma hos Hamdi är det roligt. Jämt kusiner och släktingar och folk på besök.  (s.15)  
 
Den halvmexikanska familjen i Vovven och jag i Mexiko bor i Sverige och består av 
mamma från Sverige, pappa från Mexiko och barnet Alexandra. När de senare besöker 
Mexiko kommer genast mer släktingar in i bilden. Här gestaltas både farmor, fastrar, 
farbröder och kusiner.  
 
Även i boken Vem är annorlunda? förknippas det utländska ofta med familjen. I boken 
skildras de olika barnen och deras egenskaper men när det sedan kommer till den etniskt 
främmande Samira kommer familjen in som huvudfokus. Här beskrivs familjen både i 
bild och text vilket inte görs om de andra barnen. I övriga fall kan en mormor eller en 
mamma omnämnas men inte på samma sätt som Samiras familj, som består av mamma, 
pappa och tre barn.  
 
En stor familj återfinns också hos invandrarfamiljen i Zahra och det gömda barnet som 
består av mamma, pappa, fyra barn och mormor. Flyktingfamiljen som finns med i  
berättelsen är dock liten till antalet med mamma, pappa och Asal. Tanten som 
förkommer i berättelsen är en av få personer som skildras som etniskt svenska och hon 
lever ensam. I de tre böcker som handlar om adoption och där adoptivföräldrarna har ett 
svenskt ursprung är familjerna genast mindre. Som tidigare nämnts finns i Hämta Joel 
tre familjemedlemmar. I Pyret åker till Indien finns mamma, pappa och två barn och i 
Hjärtat mitt finns mamma, pappa och ett barn. I den sistnämnda boken återfinns ett citat 
som vi dock får betrakta som ovanligt i sammanhanget. Det återfinns i skedet när de 
blivande adoptionsföräldrarna fått reda på att de skulle få hämta Tu Thi och berättar om 
det:  
 

De berättade för alla. Mormor och morfar, farmor och farfar, syskon och kompisar. (s. 9) 
 
Att personer arbetar och har ett yrke nämns oftast inte i böckerna, varken hos de etniskt 
svenska eller de etniskt främmande personerna. Ett av få yrken nämns i Zahra och det 
gömda barnet:  
 

– Min pappa är doktor, sa Zahra och hoppade upp från sängen. 
– Är han? sa Agnes. Jag trodde att din pappa kör taxi. 
– Ja, i Sverige kör han taxi, men i Irak var han doktor. (s. 19) 

 
Den andra yrkesverksamma personen omnämns i Alfons och soldatpappan där Hamdis 
pappa varit soldat i sitt hemland. Han är även fotbollstränare vilket kan betraktas som en 
form av sysselsättning. I vissa böcker kan vi se utlandsskildringar där personerna ägnar 
sig åt hushållsarbete, djurskötsel/jordbruk och viss form av marknadsförsäljning: 
 

 En morgon står en handelsman utanför huset med fullastad cykel. (s. 9)  
 
De flesta aktiviteter är återgivna på så sätt att det mer handlar om personernas 
överlevnad eller livsstil snarare än ett arbete. 
 
Sammanfattningsvis skildras de etniskt främmande familjerna som stora till antalet. Det 
finns ofta många barn i familjen och släkten lever nära varandra samt umgås med 
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vänner och bekanta. Yrkesroller och arbete i stort tar inte någon stor plats i de utvalda 
bilderböckerna, varken hos de etniskt svenska eller utländska. 

6.4 MILJÖBESKRIVNING 
Vi kommer här att behandla de miljöer som de etniskt främmande bor och vistas i. För 
att underlätta för läsaren har vi valt att dela upp avsnittet i två underrubriker. Under den 
första beskrivs de miljöskildringar som finns om de främmande länderna medan den 
senare behandlar skildringar av de utländska bostäderna. Den senare underrubriken 
avslutas med en kort sammanfattning av vad de båda underrubrikerna tar upp.   

6.4.1 Skildringar av det främmande landet 
I skildringar av de främmande länderna är det i samtliga bilderböcker fokus på värmen 
och solen, vilket oftast skildras som en kontrast till det kalla och snötäckta eller regniga 
Sverige. Inledningsvis i Rita i Kudang är värmen det första som läsaren möter: ”Solen 
skiner på Rita. Hon är i Gambia” (s. 2) och när farbror Bunja frågar hur det ser ut i 
Sverige är det just snön som det fokuseras på: 
 

Pappa hjälper Rita att berätta om vintern och om snön. Farbror Bunja lyssnar 
nyfiket. Han har aldrig sett snö. (s. 8) 

 
Tendenserna återfinns även i Pyret åker till Indien där Peppe klagar över värmen i 
Indien och boken avslutas med att familjen är hemma i Sverige igen och barnen är ute 
och leker i snön. I Vovven och jag i Mexiko skildras länderna också med kontraster: 
 

Nu är jag hemma i Sverige igen /…/ Men ibland på kvällarna när vi ska sova 
pratar Vovven och jag om Mexiko och då längtar vi dit. Till solen och alla 
färgerna där. När det är kallt och mörkt hos oss och Vovven undrar vart solen tagit 
vägen säger jag att den har rest till Mexiko. Och när Vovven frågar varför det 
finns så lite färger här säger jag att någon har tagit nästan alla färger från Sverige 
och skickat dem till Mexiko. (s. 24)    

 
Att det är mycket färger i de främmande länderna framkommer bland annat också i Rita 
i Kudang där omgivningen skildras i mycket starka färger. De annorlunda miljöerna 
skildras också i Alfons och soldatpappan när Hamdis pappa berättar om kriget i 
hemlandet: 
 

– Var det i skogen? frågar Alfons. 
– Nä, skog finns knappt i mitt land. Det var sand och öken och berg /…/ Och hett. 
Ökenvärme. (s. 18-19)  

 
Citatet är även ett exempel på alla skildringar som finns om hur torrt och lite växtlighet 
det finns i utlandet, vilket skildras som en kontrast till den växtrikedom som finns i 
Sverige. I Hjärtat mitt skildras Nordens landskap i blått och grönt och kan ses som ett 
tecken på all växtlighet som finns, medan ”landet långt borta” (s. 26) skildras i bruna 
och röda nyanser, vilket framhäver det varma och torra landskapet ännu mer. I samma 
bok skildras även Norden på ett mer nyanserat sätt än vad det gör i övriga böcker. I 
citatet nedan ser vi att även sommaren finns omnämnd:  
 

De berättade om tystnaden i landet långt borta. Om isblåa vinterdagar, björkar och ljusa 
sommarnätter. Om grönt gräs som kittlar under tårna (s. 21) 
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Återkommande i flera av böckerna är att de främmande länderna skildras som livliga 
platser med mycket ljud, dofter och annorlunda djur. Pyrets kommentar när de kommer 
till Indien är ”Det luktar Indien” (s. 4) och hennes lillebror poängterar också de 
annorlunda dofterna när de besöker barnhemmet:  
 

Jag vill inte vara här längre. Det är inte fint här och det luktar konstigt. Jag vill åka 
hem. (s. 16) 

 
Under deras resa från flygplatsen till hotellet får de många nya intryck. Det är mycket 
människor som rör sig längs gatorna och livlig trafik där det även förekommer kameler 
och kor på trottoarerna. Barnen kommenterar det de ser på följande sätt: 
 

– Nej, nu kissar kossan mitt på vägen, vad äckligt! Titta där, vad har han på sig? 
Titta, en kamel! Vad gör den där? 
– Kan du vara tyst! Jag vill också fråga något, säger Pyret och knuffar till Peppe. 
Får man åka fyra stycken på en motorcykel? Måste man inte ha hjälm … 
– Titta det ligger en hund på bilen, fortsätter Peppe, och där står en ko till. (s. 5)   

 
På kvällen när familjen är på hotellet och ska sova tänker Pyret på Indien och blir 
samtidigt medveten om de främmande djur som finns i landet:  
 

På kvällen ligger Pyret i sängen på hotellrummet och tänker på flygresan och 
kossorna i trafiken. Plötsligt upptäcker hon något: 
– HJÄLP! En ödla, ta bort den! 
– Det finns massor med ödlor här och de är inte farliga, svarar pappa. De äter 
moskiter, så det är bra att de finns. 
– Men tänk om den hoppar på mig och bits? säger Pyret 
– Nej, den bits inte. Den är rädd för människor och törs inte komma nära dig, 
förklarar pappa. 
Pyret försöker sova, men det är svårt när bilar tutar och ödlan springer hit och dit. 
(s. 6)  

 
De nya miljöerna med mycket ljud och annorlunda dofter och djur får även Rita uppleva 
i Rita i Kudang. Inledningsvis berättas att ”I den breda floden simmar krokodiler och 
vid stränderna badar tjocka flodhästar.” (s. 2) och senare i boken möter Rita en apa och 
ödla. Följande tre citat från samma bok visar på att det är en livlig by där det låter och 
händer mycket: 

 
Det är aldrig tyst i Kudang. Getterna bräker, åsnorna skriar och hundarna skäller, 
men Rita somnar ändå. (s. 22) 
 
På marknadsplatsen kan man köpa mat och många andra saker. Det luktar starkt 
och folk pratar med höga röster. (s. 12) 

 
Alexandra och Vovven möts också av en livfull miljö i Vovven och jag i Mexiko:  
 

/…/när planet skulle landa i Mexico City och Vovven såg alla miljoner människor 
och bilar och hus och andra vovvar blev hon liksom tokig. (s. 3)  

 
Även på torgen möts de av en temperamentsfull stämning där ”luften fylls av musik” (s. 
14) och ”Trummorna låter så mycket att det dunkar inne i kroppen, i magen.” (s. 6). Det 
bör även poängteras att boken skildrar ett flertal djur som Alexandra och Vovven är 
vana vid från Sverige, till exempel hästar, åsnor, grisar och får. Några av de här djuren 
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förekommer i fler böcker tillsammans med andra vanligt förekommande djur på svenska 
bondgårdar.  
 
Följande citat ur Hjärtat mitt visar också på att de utländska länderna skildras med 
fokus på värme, livfullhet, dofter och ljud: 
 

Allt var så annorlunda mot hemma. Men de älskade genast landet som de kommit till. De 
älskade de ovana dofterna, plingandet från tusentals cyklar, den blötheta värmen och 
människorna (s. 16) 

 
Som ett led i att de främmande länderna beskrivs med fokus på värmen är sol och bad 
vanliga aktiviteter när människor med svenskt ursprung besöker utlandet. Andra 
aktiviteter som de ägnar sig åt är att besöka landets sevärdheter.  

6.4.2 Skildring av bostaden 
I bilderböckerna skildras både etniskt främmande bostäder i Sverige och i utlandet och 
de skildringarna skiljer sig mycket åt. Vi börjar med att redogöra för boendet i utlandet 
på grund av att det är det mest anmärkningsvärda boendet och det utmärkande är att det 
skildras som mycket enkelt och fattigt. 
 
I Hämta Joel skildras bostaden där Joels biologiska familj bor och det som framgår av 
boken är att det består av ett litet boningshus med ett rum samt ett litet vitt stall med 
halmtak. Den lilla ”gården” är troligen belagd någonstans på landsbygden. Med tanke 
på den minimala växtligheten skulle det även kunna vara någonstans i öknen.  Av det 
lilla huset syns bara ett enda rum, vilket är ”inrett” med ett minimalt antal möbler. I det 
ena hörnet står ett enkelt bord där maten tillreds och vid sidan av bordet sitter ett enkelt 
hyllplan på väggen, vilket fungerar som förvaring för diverse husgeråd. I övrigt finns 
det inte några fler möbler än en träkoffert samt tre enkla sängar med smutsiga madrasser 
och som saknar täcken och kuddar. Enkelheten i boendet yttrar sig även genom 
avsaknaden av rinnande vatten och elektricitet. Istället står det på hyllan en kanna vatten 
och rummet lyses upp av levande ljus från takets ljuskrona och den enkla ljusstaken i 
det lilla kala fönstret. 
 
Boendet skildras inte enbart med en avsaknad av bekvämligheter utan även som 
smutsigt och slitet. På de kala väggarna syns flera sprickor och på golvet ligger förutom 
en ullmatta även äggskal och smulor. Spindeln i taket skulle eventuellt också kunna 
vara ett tecken på familjens orenlighet.  
 
En liknande skildring återfinns även i Sverige hos den ”dumma” familjen som inte får 
adoptera. Även deras hem skildras med sprickor i väggarna, smutsigt och smuligt golv 
samt spindeln som hänger från en av växterna. Däremot är deras hus välmöblerat och 
det finns bekvämligheter i form av bland annat elektricitet och rinnande vatten samt 
tekniska prylar som telefon och dammsugare. Annan modern teknik som förekommer i 
Sverige men som saknas i skildringarna av utlandet är förekomsten av TV-apparater, 
datorer och bilar.  
 
Även i Rita i Kudang skildras det etniskt främmande boendet som mycket enkelt och 
fattigt. Husen är byggda i lera och dörrar, tak samt fönsterluckor består av ”gammalt 
skrot”. I byn finns det även hus och mindre hyddor med halmtak. Ett av taken verkar 
även fungera som extra förvaringsutrymme eftersom det ligger en hink, ett bildäck och 
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en plåtbalja på det. Även staketen som omger somliga hus består av gamla bildörrar 
eller träplankor, vilka kan antas vara överblivna och återanvända med tanke på deras 
ojämna längder. Det enkla boendet i Rita i Kudang kan exemplifieras med följande 
citat: 
 

Farmors hus har två rum och två stora sängar som det hänger myggnät runt. Men inget 
kök och inga kranar med rinnande vatten. Ingen teve heller. Rita tycker det är mysigt i 
alla fall. (s. 5)  

 
Avsaknaden av rinnande vatten skildras också när Rita beskriver Aisas sysslor: ”Hon 
hämtar vatten i brunnen/…/” (s. 6). I boken återfinns även antydningar om ett smutsigt 
boende vid skildringen av farmoderns sovrum där möss förekommer både på golvet och 
klättrandes i myggnätet samt en spindel och en ödla som klättrar på väggarna.  
 
I både Hämta Joel och Rita i Kudang, som är de enda bilderböckerna där bostaden i 
utlandet beskrivs, skildras frigående boskap utanför huset. I båda böckerna skildras 
frigående hönor, men i Rita i Kudang går även hundar och getter fritt.  
 
En plats som också skildras som enkel är marknadsplatserna som förekommer i ett fåtal 
av bilderböckerna. I Rita i Kudang finns marknadens varor uppställda på vad som kan 
antas vara kartonger eller träbackar och en del av varorna förvaras i återanvända 
plåtburkar. Somliga varor är även placerade direkt på marken, till exempel 
vattenmelonerna som ligger på ett tygstycke på marken samt kläder och skor som är 
placerade direkt på trottoaren. Liknande tendenser återfinns även i Vovven och jag i 
Mexiko där en dam sittandes på trottoaren säljer kalkoner som ligger direkt på gatan.  
 
De etniskt främmandes bostäder i Sverige skildras inte som lika enkelt och fattigt som i 
utlandet men det finns flera likheter. De bilderböcker som skildrar bostäder tillhörande 
etniskt främmande familjer är Alfons och soldatpappan och Zahra och det gömda 
barnet och de båda utspelar sig i vad som kan tänkas vara svenska förorter. Tolkningen 
har vi gjort på grund av att de båda böckerna endast skildrar höghus samtidigt som 
följande går att läsa i Zahra och det gömda barnet:  
 

Genom fönstret kunde hon se nästan alla husen i Bredby. (s. 5)  
 
I Zahra och det gömda barnet sover hela Zahras familj i samma rum och de tre äldre 
barnen ligger på en madrass på golvet. Det tyder, precis som utlandsskildringarna, på 
enkelhet och kanske till och med på fattigdom bland de etniskt främmande personerna, 
eftersom de inte har råd med en lägenhet eller möbler som är anpassade efter familjens 
storlek. Bristen på pengar kan också uttryckas genom att lägenheten i övrigt verkar vara 
sliten och köket är ett typiskt 70-talskök med blommigt kakel som går i brunt och 
orange samt skåpsluckor i den sistnämnda färgen. Tidigare nämnde vi att det finns en 
färgrikedom och mycket mönster i de etniskt främmande personernas kläder, vilket även 
återfinns i de textilier som förekommer i familjens lägenhet.  
 
Att det är annorlunda hemma hos de etniskt främmande framkommer i Alfons och 
soldatpappan där följande sägs om den lägenhet som Hamdi och hans familj bor i: 
 

Där är många mattor och annorlunda fin-gardiner. Och på balkongen en parabol! 
Så man kan se främmande, utländska TV-program. (s. 15) 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att de främmande länderna skildras med fokus 
på värme och sol, vilket ofta skildras som en kontrast till det kalla Sverige. Som ett led 
skildras länderna också som torra och med lite växtlighet. Karaktäristiskt för de 
främmande länderna är också att skildringarna av dem fokuserar på de dofter, ljud och 
djur som är annorlunda mot i Sverige. Det fokuseras också på de etniskt främmandes 
bostäder som både i utlandet och i Sverige skildras som enkla och smutsiga, även om 
bostäderna i utlandet skildras helt utan bekvämligheter och teknik.   

6.5 AKTIVITETER 
Vi kommer här att ta upp och behandla de aktiviteter och sysslor som de etniskt 
främmande personerna ägnar sig åt. Avsnittet är uppdelat i två underrubriker där den 
första behandlar skildringar som är kopplade till mat, religion samt högtider och fest. 
Under den andra rubriken fokuseras det på vardagssysslor och den lek som barnen ägnar 
sig åt. Delkapitlet avslutas med en gemensam sammanfattning för de båda rubrikerna.  

6.5.1 Mat, religion och högtider/fest 
I bilderböckerna förekommer flera skildringar som är kopplade till mat och måltider och 
främst fokuseras det på maträtter som böckernas etniskt svenska personer inte är vana 
vid, även om en del nyfikenhet förekommer. I Pyret åker till Indien skildras det då 
familjen vid ett tillfälle sitter på en restaurang och har beställt in vad som benämns som 
indisk mat: 
 

– Jag vill ha mer chapatibröd, säger Pyret med munnen full, och jag vill smaka 
på den där röda kycklingen.  
– Jag vill inte ha den här maten, gnäller Peppe. Jag vill ha köttbullar och 
makaroner. 
– Det finns inte här förstår du väl, svarar Pyret, och riset är jättegott. Smaka får 
du se! (s. 7) 

 
De båda barnen lär sig sedan att äta maten men saknar den mat de är vana vid hemifrån, 
även om inte heller den kan anses vara ”svensk” mat: 
 

Men Pyret svarar inte, hon petar i maten. 
– Jag är trött på indisk mat. Jag vill ha vanlig svensk mat som pizza, piroger och 
kebab.  
– Jag vill också ha pizza, säger Peppe, och hamburgare! 
– Jaha ni, skrattar mamma, men ät i alla fall lite ris. (s. 20) 

 
I Vovven och jag i Mexiko är det också fokus på annorlunda mat. Följande utspelar sig 
på en restaurang som Vovven och Alexandra besöker: 
 

Jag vill ha nästan vad som helst utom det som finns i restaurangen dit vi springer. 
En tjock farbror lagar mat i köket och berättar vad som finns att äta: 
– Vildvsinskotlett, buffelbiff, ödlegryta, grillad orm och hemlagat godis. Vovven 
hoppar upp och ner och dreglar och beställer allting. Farbrorn är stolt och säger att 
på hans restaurang kan man bara äta sådan mat som aztekerna brukade äta. 
– Här får ni någonting att mumsa på medan jag lagar färdigt maten, säger farbrorn 
och ställer fram skålar med grillade larver och stekta gräshoppor.  
Vovven tar hela munnen full och glufsar i sig. 
– Sabroso. Rico. Gott. Mumsigt, mumlar hon mellan tuggorna.  
Jag längtar efter köttbullar. Vovven märker inte att jag går till restaurangen 
bredvid och beställer albondigas. Det är mexikanska köttbullar och jag äter sju 
stycken. (s. 7)  
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En annorlunda matkultur skildras även i Rita i Kudang. I ett särskilt kokhus tillagas 
maten i en stor gryta över en öppen eld och när det är dags att äta samlas alla runt bordet 
ute på gården. Några tallrikar eller bestick används inte utan människorna tar med 
händerna direkt ur den stora gemensamma skålen och formar maten till en boll som 
sedan stoppas i munnen. Däremot äter Ritas föräldrar samt mormor med var sin sked, 
vilket skulle kunna tyda på att de tycker att det är ett annorlunda sätt att äta på och har 
svårt att ta det till sig. Att det är annorlunda framkommer även av citatet nedan som 
visar på att maten inte smakar likadant som i Sverige: 
 

Det är inte lika gott som hamburgare precis, men det slinker ner. (s. 18)    
 
Att maten är annorlunda kan också gestaltas med följande två citat som är hämtade från 
tidigare nämnda bok: 
 

Flickorna sitter under stora trädet och äter godis och apelsiner till frukost. (s. 10)  
 

– Finns det glass här, frågar Rita. 
– Inte likadan som hemma, svarar pappa. Men precis lika god. (s. 11) 

 
Alfons får i Alfons och soldatpappan också uppleva en måltid som han inte är van vid 
när han blir bjuden på mat hemma hos Hamdi.  
 

Det är risgryta med kryddsås. De dukar fram ris och skålar och allt som behövs. 
Först sitter alla stilla runt bordet. Till och med småsyskonen är stilla. Man ska be 
Alltings Stora Gudamakt välsigna maten. Det var nytt, tänker Alfons. Så där 
högtidligt gör inte pappa och han vid middagsbordet hemma. Men sen sätter de 
fart och pratar och skojar och lägger upp mat och mumsar. (s. 26-27)  

 
Religionstillhörighet och bön förekommer även i andra bilderböcker, även om det oftast 
inte har en framträdande roll. I Rita i Kudang skildras farmor när hon tidigt på 
morgonen ber sin morgonbön, vilket är någonting som brukar göras varje dag. Även i 
Zahra och det gömda barnet förekommer bön vid ett tillfälle: 
 

Zahra tänkte mycket på Asal och varje kväll bad hon att Gud skulle hjälpa Asal 
och hennes mamma och pappa. (s. 25) 

 
Religionen är även framträdande när Zahra frågar sin mamma om mormor ska komma 
och hälsa på dem och mamman svarar ”En sha Allah, om Gud vill” (s. 3). I de nämnda 
fallen är religionen ingenting som påverkar personerna negativt utan är en naturlig del 
av vardagen. Samira i Vem är annorlunda? upplever däremot att religionen kan få 
negativa konsekvenser när några skolkamrater retar henne för hon inte firar jul: 
 

Vi tror på en annan gud och vi har en annan religion. Därför firar vi inte jul. Det är väl 
inte så kostigt. (s. 18) 

 
I bilderböckerna skildras också andra högtider och festligheter som är utmärkande för 
de etniskt främmande. I Vovven och jag i Mexiko besöker Alexandra och Vovven bland 
annat en fest för de döda på kyrkogården samt en tjurfest. Vovven tycker att det är 
annorlunda och lite ”konstigt” och föreslår istället att de ska gå på: 
 

 /…/riktiga fester. Festen för de döda var ju fin men jag gillar mer att festa med 
dem som lever. Med dem kan man sjunga och dansa och skratta. (s. 13) 
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Sång, dans och skratt skildras två gånger på två olika torg: 
 
På det ena torget: ”kan man beställa sin favoritsång. Här står farbröder och spelar och 
sjunger så att luften fylls av musik” (s. 14). Vovven vill höra kända ”svenska” sånger 
och tycker att det är kontigt att mexikanen inte känner till dem. Hon försöker med: 

Sjörövar Fabbe? Eller Blåsippan? Nähä. Men Bä, bä vita lamm då? Den kan ni 
väl? Den kan ju alla, säger Vovven. (s. 14) 

 
Vid det andra tillfället dansar och spelas det på torget. ”Trummorna låter så mycket att 
det dunkar inne i kroppen, i magen. Då är det skönt att dansa.” (s. 6). I Rita i Kudang 
finns dans och musik också skildrat när det är dans på kvällen: 
 

Satou tar Ritas hand och ställer sig i ringen med de andra. Alla sjunger och klappar takten 
med händerna. Rita tycker att trummorna känns ända in i magen. Hon önskar att hon 
kunde dansa fort, fort med fötterna som Aisa. (s. 20)  

6.5.2. Vardag och lek 
I bilderböckerna förekommer även skildringar av vardagen och de sysslor och 
aktiviteter som de etniskt främmande ägnar sig åt. I den mån vardagsaktiviteterna 
överhuvudtaget nämns är det vanligaste att de skildras som någonting annorlunda. 
Oftast är aktiviteterna förknippade med nytta, vilket yttrar sig genom hushållsrelaterade 
sysslor som matlagning, vedhuggning och boskapsskötsel. Det kan gestaltas med 
följande citat hämtat hur Rita i Kudang: 
 

Hon hämtar vatten i brunnen, lagar mat och tvättar kläder. (s. 6).  
 
En annan ”aktivitet” som skildras i flera böcker är att de etniskt främmande bär diverse 
föremål på huvudet, till exempel rör det sig om korgar, vattenhinkar och pinnar. Det 
förekommer även skildringar av personer som bär i ok över axlarna samt att spädbarn 
bärs i ett tygstycke på ryggen.  
 
Samtidigt som de etniskt främmande är aktiva och sysselsatta med diverse sysslor är 
människorna med svenskt ursprung i detta fall passiva och hjälper för det mesta inte till: 
”Mamma och mormor vilar, Aisa tvättar kläder och pappa kokar te.” (s. 7). Istället är 
det de etniskt främmande barnen som är aktiva och hjälpsamma. I Alfons och 
soldatpappan ses barnen (inklusive Alfons) hjälpa till med dukningen av bordet, i 
Hämta Joel hjälper Joels biologiska syster till med att bära vatten och Zahra i Zahra och 
det gömda barnet ”hjälpte mamma i tvättstugan” (s. 14). Det förekommer få barn med 
svenskt ursprung och det är endast Alfons som hjälper till med hushållssysslor, men 
hemma hos Hamdi. Vad som är anmärkningsvärt är att i Hämta Joel hjälper 
adoptivbarnet till med hushållsbestyr när barnen berättar om ”den dumma” familjen, det 
vill säga den hypotetiska familjen som av flera anledningar inte får adoptera. I och för 
sig förekommer det inte några andra skildringar av vardagen i en familj med svenskt 
ursprung.   
 
Det förekommer även ett fåtal skildringar av de etniskt främmande när de ägnar sig åt 
mer stillsamma aktiviteter som tidningsläsning och sömnad. Även barnen ägnar sig åt 
diverse aktiviteter och visar att de är aktiva och påhittiga. I Zahra och det gömda barnet 
har barnen till exempel hittat en gammal dammsugare som de leker med: 
 

– Den stod i soprummet, sa Hamsa. Titta vilka bra hjul. Den går säkert jättefort! 
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Dom drog dammsugaren upp till toppen av backen där rutschkanan stod. Det var 
knappt att Zahra, Pirjo och Danilo rymdes på den. Hamsa gav dom fart. 
– Håll i er! skrek han.  
– Hjälp, jag flyger! hann Zahra ropa innan dammsugaren välte och dom alla 
skrattade och skrikande rullade ner för backen. (s. 7)  

 
Barnen är senare i samma bok också aktiva genom sitt spionage på den gamla tanten: 
 

- Kom sa Pirjo. Vi spionerar på häxan. Zahra och Pirjo smög efter Arga tanten när 
hon gick mot torget. (s. 8) 

 
Aktiva barn skildras även i Alfons och soldatpappan där Alfons och Hamdi spelar 
fotboll: ”De lirar jämt, varje dag.” (s. 1). De hjälper även Hamdis pappa med byggandet 
av barnens fotbollsmål. Vad som är anmärkningsvärt när pojkarna spelar fotboll är att 
Alfons har en ”vanlig” svartvit fotboll medan Hamdi har någonting som ser ut som en 
volleyboll, eller vad som möjligtvis skulle kunna vara en äldre fotboll. Vi har funderat 
över varför det gestaltas på ett sådant sätt och vad det innebär. Är det ett uttryck för att 
Hamdi är fattig och inte har råd med en annan boll eller att han inte vet att bollarna 
används i olika sporter? Den stora frågan är egentligen varför illustratören valt att 
skildra pojkarna med två olika bollar. Det är möjligtvis en småsak men vid upprepning 
blir det ändå en negativ och ”konstig” skildring av det främmande. Även i Rita i 
Kudang använder barnen föremål på ett sätt som inte är vanligt förekommande i 
Sverige, till exempel använder en pojke ett traktordäck som färdmedel. 
 
I övrigt förekommer det få leksaker och barnen ägnar sig istället åt lek där sådana inte 
behövs. I Alfons och soldatpappan leker barnen till exempel tafatt eller kurragömma 
och Rita i Kudang följer Rita med när de andra barnen går ner till floden för att klappa 
en krokodil. Även i Hämta Joel skildras få leksaker. Barnen är istället sysselsatta med 
att sova, leka med en av kattungarna, hjälpa till med hushållssysslor eller dra i pappan 
som ägnar sig åt matlagning. På barnhemmet finns det däremot gott om leksaker som 
barnen är fullt sysselsatta med.  
 
Det finns också skildringar av att barnen ägnar sig åt mer stillsamma aktiviteter som att 
pussla, spela dataspel, spela brädspel samt se på TV. Det bör poängteras att dataspel och 
TV-tittande är någonting som förekommer bland etniskt främmande bosatta i Sverige. I 
deras hemländer skildras inte några sådana ”apparater”. Enkelheten i de främmande 
länderna skildras bland annat i Hjärtat mitt där två personer spelar brädspel sittandes 
direkt på gatan. Visserligen finns det även skildringar av att de etniskt svenska 
personerna sitter på golvet vid ett tillfälle, men då på en matta.  
 
När det gäller bilderböckernas skildringar av de aktiviteter som de etniskt främmande 
ägnar sig åt kan vi sammanfattningsvis konstatera att det fokuseras på händelser som är 
förknippade med högtider och mat samt på mer vardagsrelaterade sysslor och barnens 
lek. Det karaktäristiska är att maten skildras med fokus på det som är annorlunda, vilket 
även gäller för skildringarna av de fester och högtider som förknippas med det etniskt 
främmande. Religionen skildras däremot mer neutralt. Även när de gäller de 
vardagsrelaterade sysslorna fokuserar skildringarna på det som är annorlunda och det är 
sysslor som är förknippade med nytta som främst skildras. Det gör att de etniskt 
främmande skildras som aktiva. Det är få leksaker som skildras men ändå är barnen 
aktiva i sin lek, vilket tyder på uppfinningsrikedom.   
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6.6 KÄNSLOR 
I avsnittet kommer vi främst behandla vilka känslor personerna har inför hemlandet, det 
nya landet eller känslor inför nya kulturer i allmänhet och hit hör även med vilka 
känslor som det främmande bemöts. Vi har varit uppmärksamma på om personerna har 
känslor av tillhörighet eller utanförskap. Det är således inte känsloyttringar som skratta 
eller gråta vi är ute efter här, den inriktningen har vi presenterat i tidigare kapitel 6.2 
Egenskaper. 
 
Ofta fokuserar böckerna på skillnader och det annorlunda. Ett utdrag ur Hjärtat mitt är 
ett talande exempel: 
 

 Allt var så annorlunda mot hemma. Men de älskade genast landet som de kommit 
till. (s. 16) 

 
Citatet illustrerar och förmedlar känslor som kan ses som ett mönster även i de andra 
böckerna. Liknande känslor nämns i Vovven och jag i Mexiko där Vovven och 
Alexandra trivs bra i Mexiko, men de tycker samtidigt att det är skönt att vara tillbaka i 
Sverige, även om de längtar tillbaka ibland. Rita i Kudang förmedlar också positiva 
känslor: 
 

– Pappa, säger Rita, så bra att du kommer från Kudang, för jag trivs här. (s. 7) 
 
Rita tycker om Kudang samtidigt som också hon saknar Sverige och kompisarna 
hemma. Liknande tendenser skildras i Zhara och det gömda barnet där flyktingfamiljen 
trivs och vill stanna i Sverige, vilket nämns upprepade gånger. Däremot nämns deras 
hemland Iran endast kort i samband med familjens flykt därifrån, vilket skildras med 
negativa känslor: 
 

Min pappa gjorde en tidning. Det var farligt, för i Iran får man inte säga och 
skriva vad man vill. En kväll kom några skäggiga män hem till oss. Dom var en 
slags poliser. Dom var arga på pappa för något han skrivit i tidningen. Dom tog 
med pappa ut på gården. Jag vet inte vad dom sade men när pappa kom in igen 
grät han och var rädd. Han sa att vi måste fly. Mamma och jag blev också rädda. 
(s. 17) 

 
Ett liknande mönster ser vi i Alfons och soldatpappan där familjens hemland endast 
benämns i samband med krig och förstörelse. Pappan vill inte ens prata om kriget utan 
säger att det är bedrövligt och meningslöst. Däremot är Alfons väldigt fascinerad av 
kriget och vill gärna veta mer: 
 

På en hylla finns foton och bilder. Så Alfons frågar:  
– Är det från ditt land? Där det var krig? 
– Javisst.  
– Du kan väl berätta! Hade du kpist och så…? vill Alfons veta. 
Hamdis pappa nickar. Men han lägger armen om Alfons och säger: 
– Du förstår att krig, det är så bedrövligt så det går inte att berätta. (s. 16) 

 
Då hemlandet endast beskrivs utifrån krig och elände är det också den bild som 
förmedlas kring landet eftersom ytterligare beskrivningar saknas. I Pyret åker till Indien 
beskrivs landet (Indien) där Pyret är född mer ingående. Boken fokuserar på skillnader 
men vi tycker oss inte finna tydliga värderingar, dock betonas det annorlunda. I följande 
citat uppfattar vi en något negativ klang kring hur saker och skeenden framställs:  
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– Nej, nu kissar kossan mitt på vägen, vad äckligt! (s. 5) 
 
– Titta det ligger en hund på bilen. (s. 5) 
 
De första dagarna i Indien åker de runt till olika platser och tittar på sevärdheter. 
Pyret funderar på om det verkligen är ställen värda att se på – minareter, tempel 
och gamla hus … (s. 7) 

 
Landet skildras också positivt i och med att familjen inledningsvis längtar till Indien och 
mammans första kommentar vid ankomsten till landet är: ”det är härligt att vara här 
igen” (s. 4). Positiva känslor förmedlas också i följande citat: 
 

– Vad bra att jag kommer från Indien, för jag trivs här, säger Pyret. Indien ligger 
ju inte på månen. 
– Trodde du att Indien låg på månen? frågar mamma. 
– Nej, men jag trodde att vi skulle åka längre bort och att det skulle vara 
konstigare här, förklarar Pyret. 
– Så du längtar inte hem nu? undrar mamma. 
– Jo lite, svarar Pyret, men jag ska åka tillbaka hit igen. (s. 21) 

 
I Hämta Joel är det också positiva känslor som skildras inför landet som Joel har 
adopterats ifrån (vilket landet är omnämns inte) och Joel vill gärna åka dit när han blir 
stor. Däremot skildras landet och människorna som fattiga. Det nämns till exempel att 
Joels biologiska föräldrar kanske inte hade råd att ta hand om honom. Senare i boken 
beskrivs motsatsen till en bra och snäll familj:  
 

”För tänk om det var dumma [vår kursivering] människor med ingen mat hemma! Då 
skulle bebisen få det jättetråkigt och vara ledsen och hungrig!”(s. 13)   

 
Enligt citatet bör även Joels biologiska familj inkluderas i benämningen en ”dum” 
familj eftersom de: ”inte hade så mycket pengar eller tid att ta hand om Joel” (s. 8).  
 
I få fall skildras en uttalad rasism i böckerna. I Zahra och det gömda barnet finns både 
uttalad rasism och en beskrivning som skildrar ett samhälle där det etniskt främmande 
inte fullt accepteras. Det kan exemplifieras med att Zahras pappa som var utbildad 
läkare i sitt hemland men inte får arbeta som det i Sverige utan istället kör taxi. 
Ytterligare ett exempel är Asals pappa som sitter oskyldigt i fängelse. Totalt sett 
skildras ett samhälle där de inte blir väl bemötta. Däremot bemöts de bättre av enskilda 
personer som ”tanten” som tar hand om flyktingfamiljen. Även bemötandet från 
människorna på torget är positivt där folkmassan applåderar åt Zhara och Asal när de 
berättar om Asals situation och att hon och familjen inte får stanna kvar i landet. 
Publiken sympatiserar med dem och skriker: ”Låt dom få stanna! Det är klart att dom 
ska få stanna!”(s. 24). 
 
Förutom den outtalade fientligenheten i samhällssituationen skildras även en mer 
konkret rasism: 
 

Efter en stund märkte hon [Zahra; vår anm.] att mannen tittade konstigt på henne. 
– Så´na som du ska åka hem! sa han argt. 
– Jag ska åka hem, sa Zahra förvånat. 
– Bra, sa mannen. Var kommer du ifrån? 
– Ifrån Bredby, sa Zahra försiktigt. 
Hon tyckte mannen var otäck. Mannen skrattade elakt: 
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– Ha, det gör du inte alls. Du kommer ifrån Turk-i-stan eller Långt-bort-i-stan. Åk 
hem dit! 
Då blev Zahra rädd. Hon kastade ifrån sig tidningen och sprang. (s. 11)  

 
Ett liknande situation möter vi i Vem är annorlunda? där de utländska barnen bemöts 
efter utseende eller sin härkomst. Den mörkhyade Tobias känner av det då han inte 
accepteras för den han är och blir förlöjligad med smeknamn som han inte gillar. Han 
får endast vara med och spela teater i skolan om han spelar pepparkaka. Tobias tycker 
inte att det är kul eftersom han är trött på att de andra kallar honom för pepparkakan, 
negerbollen eller lakritsgubben. Han upplever det som att han inte tas på allvar. I samma 
bok möter vi också Samira som inte riktigt accepteras:  
 

Mina föräldrar har växt upp i ett annat land. Därför säger vissa i min klass att jag 
inte är riktigt svensk. De säger att jag borde åka tillbaka till mitt land. Är inte det 
här mitt land? Jag bor ju här. I skolan retade vissa mig för att vi inte firade jul. (s. 
18)  

 
Viktigt att nämna är att många av barnen i boken blir retade eller bemötta efter sitt 
utseende vilket är någonting som gäller både svenska och utländska barn. Det är alltså 
inte endast något som de här två barnen utsätts för. 
 
I de flesta böcker bemöts det utländska ändå väl. Olikheter uppmärksammas och bemöts 
utan värderingar. Oftast tar personerna till sig den andra kulturen och vill delta i 
personernas aktiviteter. I Rita i Kudang ser vi Rita som ser upp till och beundrar den 
afrikanska Aisa. Besökarna från Sverige försöker anpassa sig, de visar nyfikenhet och är 
intresserade av att delta i det gambianska  levnadssättet. Det märks till exempel i 
följande utdrag: 
 

Satour tar Ritas hand och ställer sig i ringen med de andra. Alla sjunger och 
klappar takten med händerna. Rita tycker att trummorna känns ända in i magen. 
Hon önskar att hon kunde dansa fort, fort med fötterna som Aisa.  
– Ska vi försöka? undrar mormor. (s. 10) 

 
Även i Alfons och soldatpappan är de utländska personerna föremål för beundran 
genom att ”soldatpappan” framställs som Alfons idol och också i Hjärtat mitt benämns 
det utländska positivt. Boken avslutas med: ”mamman och pappan fick sin högsta 
önskan uppfylld” och det är då den adopterade Tu Thi som är drömmen och som 
uppfyller personernas högsta önskan. Även adopterade Joel i Hämta Joel bemöts väl av 
sina kamrater: 
 

”Men tänk om den första mamman och pappan skulle vilja ha tillbaka Joel?” frågar Mats. 
”Skulle dom få det då?” ”Nä”, säger fröken. ”Joel bor ju i Sverige nu, hos sin mamma 
Monica och pappa Ove.” ”Och hos oss!” säger Josef. ”För tänk på alla kompisar också, 
det skulle inte gå. Alla skulle bli jätteledsna!” ”Och vem skulle sitta på Joels plats i 
ringen då?” säger Millis. (s. 23-24) 

 
Ytterligare ett gemensamt mönster som framkommer i de analyserade böckerna är 
betoningen på att det främmande landet ligger långt borta. I Hjärtat mitt poängteras 
ständigt att det andra landet ligger långt borta. Till exempel förekommer uttrycket ”på 
andra sidan jordklotet” fyra gånger i berättelsen. Andra beskrivningar i boken lyder: 
”landet långt borta”, ”i ett land långt borta”, ”när de kom hem från sin långa resa”, ”det 
är fortfarande länder och oceaner, floder och höga berg mellan Här och Landet långt 
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borta”. Det poängteras också att ett jättelikt flygplan skulle ta föräldrarna till andra sidan 
jorden. Ur de andra böckerna är följande citat hämtade:  
 

Det var i ett land jättelångt borta. Om man ska dit måste man åka flygplan. (Hämta Joel, 
s. 5) 
 
Mexiko ligger långt borta. Man måste åka flygplan längelänge innan man kommer fram. 
(Vovven och jag i Mexiko, s. 1) 
 
Farbror Bunja vill veta hur det ser ut långt borta i Sverige. (Rita i Kudang, s. 8) 
 
Jag längtar till Indien. Men det är ju så långt dit, nästan lika långt som till månen. (Pyret 
åker till Indien, s. 1) 

 
I Pyret åker till Indien kommenteras det däremot i slutet av boken att det inte är lika 
långt till Indien som Pyret först trodde:  
 

/…/det är inte alls långt. Det går fort att flyga dit – Indien ligger egentligen precis 
här bredvid. (s. 26)  

 
Även i Hjärtat mitt beskrivs ett litet avstånd mellan länderna i slutet av boken: 
 

Men det tar aldrig mer än några sekunder för Tu Thi och föräldrarna att ta sig dit 
igen, i tankar och i drömmar. (s. 26) 

 
I Zahra och det gömda barnet är avståndet länderna emellan inte lika framträdande som 
i böckerna ovan men det förekommer liknande skildringar i uttalanden som till exempel 
”långt-bort-i-stan” (s. 11) och ”den långa resan till Sverige.”(s. 23). Det är endast två 
böcker som inte betonar eller nämnder det långa avståndet mellan de länder som 
berättelsen handlar om. 
 
Alla böcker skriver inte heller ut vilka länder händelserna utspelar sig i. Sverige som 
land nämns i sex av de åtta böckerna och det kontrasterande landet eller länderna nämns 
i fyra av dem. I övriga två böcker benämns länderna endast som ”ett annat land” eller 
”landet”. I Alfons och soldatpappan nämns inget land med namn och i Hjärtat mitt 
gestaltas platserna som ”Här” eller ”Landet långt borta”, där ”Här” är Norden.  
 
En översikt visar att böckerna framhäver kontraster mellan länderna. Olikheter 
uppmärksammas och bemöts både positivt och negativt. Oftast bemöts de utländska 
personerna väl förutom när rasism skildras i något enstaka fall. Det som är mest 
utmärkande för avsnittet är den ständigt återkommande betoningen på avstånd och 
därmed uppstår en emotionell distans mellan länderna.  
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7. DISKUSSION 
I kapitlet utvecklar vi resonemang från förgående kapitel och genom att återknyta till 
tidigare forskning och våra teoribegrepp etnicitet, norm, ”vi och dem” och stereotyper 
besvarar vi våra frågeställningar. Vi vill uppmärksamma läsaren på att det är 
bilderböckernas gemensamma skildringar och mönster som kommer att diskuteras och 
inte den enskilda bokens. Varje delfråga behandlas var för sig och vi diskuterar även 
vad böckernas skildring av etnicitet kan betyda för barns uppfattningar och värderingar. 
Den övergripande frågan; Hur skildras etnicitet i samtida svenska bilderböcker? 
besvaras sedan under rubriken 8. Slutsatser.  
 
Vi vill påminna om att uppsatsen syftar till att ur ett svenskt perspektiv undersöka 
samtida svenska bilderböckers framställning av etnicitet för att se vilka mönster och 
budskap de förmedlar. Följande frågeställningar använder vi för att besvara syftet: 
 

• Hur skildras etnicitet i ett urval samtida svenska bilderböcker? 
 

• Hur skildras det ”etniskt främmande”? 
• Hur bemöts det utländska? 
• I vilken utsträckning förekommer etniska stereotyper? 

 
Vi vill också förklara hur analysbegreppen används för att besvara frågeställningarna.  
Genom att ha analyserat bilderböckerna utifrån begreppen utseende, egenskaper, 
känslor, aktiviteter, familjemönster och miljöbeskrivning kommer vi besvara frågan; 
Hur skildras det ”etniskt främmande”? Vidare besvaras frågan; Hur bemöts det 
utländska? utifrån begreppet känslor och frågan; I vilken utsträckning förekommer 
etniska stereotyper? med utgångspunkt i analysbegreppen platta och runda 
beskrivningar. Frågan grundar sig även på resultaten från de två föregående frågorna.  

7.1 HUR SKILDRAS DET ”ETNISKT FRÄMMANDE”?  
Kåreland menar att det är genom ett spel med kontraster som böcker om invandrare får 
sin struktur och att den svenska normen ställs mot ”det främmande” (2001, s.14). Även i 
vårt empiriska material är det utmärkande då kontrasterande skildringar är ett tydligt 
mönster och kan ses som det övergripande svaret på fråga A; Hur skildras det ”etniskt 
främmande”?  
 
De etniskt främmande skildras så gott som alltid med mörkt hår, svarta ögon och 
mörkare hud. Det är en entydig beskrivning eftersom alla utländska inte ser ut på det 
sättet och åtminstone i något fall hade vi önskat en avvikelse. På samma sätt som 
mångfalden ofta eftersöks hos ”svenska” personer, det vill säga att de inte alltid 
framställas som blonda och blåögda, eftersöker vi mångfald även i skildringar av 
utländska personer. Thorsons forskning som visar att barn- och ungdomslitteratur 
fokuserat på de utländskas svarta hår- och hudfärg samt de vita tänderna (1987, s. 80) 
stämmer således även med dagens böcker. Det som skiljer sig är att fokus har flyttats 
från tänderna till ögonen. Eftersom samtliga utländska personer skildras utifrån det 
mönstret förmedlar bilderböckerna en norm för hur de etniskt främmande ser ut. 
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Ett annat tydligt mönster är att de främmande personerna gestaltas som hårigare än 
personer med svenskt ursprung, vilket både gäller behåring på kroppen och i ansiktet. 
Det senare gäller männen som så gott som alltid har mustasch eller skägg. Vad gäller 
beklädnad skildras de etniskt främmande ofta med någon form av huvudbonad. Vi får 
också ett intryck av att de är fattiga när de har för små eller för stora kläder, ibland är 
kläderna skänkta och ofta går personerna barfota. Liknande mönster är långt ifrån 
framträdande när det gäller skildringar av personer med svenskt ursprung och det ökar 
kontrasterna mellan ”det svenska” och ”det utländska”. Sådana skildringar skapar 
automatiskt uppdelningar och tankesätt om ”vi och dem”. Varför görs skildringar som 
”han hade svart hår och mörka ögon” endast om de utländska och inte om personer med 
svenskt ursprung? Inte en enda gång har vi läst beskrivningar om de ”svenska” som 
”han hade ljust hår och bruna ögon”, vilket vi tycker är högst anmärkningsvärt. Det 
tyder på att det är den svenska normen som ligger till grund och när de främmande 
avviker från den måste det på något sätt markeras och påpekas.  
 
Resultatet visar att de etniskt främmande förknippas med skratt, gråt och leenden, vilket 
samstämmer med Thorsons resultat. Däremot skildras utländska personer utifrån både 
inre och yttre egenskaper vilket är en positiv utveckling gentemot den tidigare barn- och 
ungdomslitteraturen, där etniskt främmande personer endast beskrevs utifrån 
känsloyttringar (1987 s. 88). Även om känslosamhet är högst framträdande i vårt 
material ser vi också handlingskraftiga personer som beskrivs som förebilder eller 
hjältar, något som tidigare endast varit ”de vita” förunnat. Vi anser att den positiva 
utvecklingen leder till en mer nyanserad och jämlik skildring av det främmande. 
 
Det etniskt främmande skildras ofta i samband med mat och många gånger är det nya 
och ovana maträtter som presenteras. Maten bedöms alltid efter den svenska normen 
och beskrivs ofta som annorlunda eller ”konstig” och ibland otäck eller inte lika god 
som ”svensk mat”. Maten används mest som ett medel för att skapa uppdelningar och 
distans mellan kulturerna. Vi tycker att det är bra att ”ny” mat förmedlas genom 
böckerna men när utländska personer och länder alltid förknippas med annorlunda mat 
konstrueras en skev bild. Förutom att maten kunde gestaltats med mindre fokus på 
skillnader saknar vi även böcker som tar upp och behandlar hur det främmande har 
påverkat den svenska kulturen på ett positivt sätt. Det hade varit önskvärt att böckerna 
på något sätt hade uppmärksammat att mat som från början varit främmande idag är en 
naturlig del av den svenska kulturen. På så sätt skulle avståndet mellan etniska grupper 
krympa samt minska den känsla av ”vi och dem” som böckerna tillsammans förmedlar. 
Vår undersökning samstämmer här med Kårelands undersökning då båda visar en 
fokusering på matvanor i de olika länderna. Det som skiljer vår studie från Kårelands är 
att vi ser både positiva och negativa skildringar medan tidigare ungdomslitteratur 
uppmärksammar det negativa (2001, s. 9).  
 
Ytterligare en skillnad mellan det ”svenska” och det etniskt främmande är religiösa 
yttringar. I de fall det förekommer är det alltid de utländska personerna som ber eller är 
troende och aldrig personer med svenskt ursprung. Det säger någonting om bilden som 
samhället har av utländska personer och det späder på fördomar och ökar skillnader. Vi 
ser också tendenser till att det utländska ofta förknippas med festligheter och att det är 
annorlunda festligheter som framhålls.  De är givetvis en viktig och intressant del av 
den främmande kulturen som bör finnas med i barnlitteraturen men vi hade också velat 
se att bilderböckerna försökt ”bygga broar” mellan kulturer istället för att enbart 
framhäva skillnader. Att utgångspunkten och normen är den svenska märks i flera 
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böcker och det skildras oftast på ett sätt som säger att det motsatta är ”fel” eller 
”konstigt”. 
 
I de fall där vardagen skildras förknippas de utländska etniciteterna med flit, aktivitet 
och arbetsamhet. Det är ofta som alla hjälps åt och även barnen får hjälpa till, vilket de 
”svenska” barnen i böckerna sällan gör. Vi är av den uppfattningen att många 
skildringar och framställningar som görs om utlandet och om utländska personer aldrig 
skulle passera obemärkt i skildringar av det etniskt svenska. Med det menar vi att det 
görs tydliga uppdelningar mellan ”vi och dem”. Det kan passera relativt obemärkt förbi 
men vid närmare undersökning syns de ändå tydligt. Vi undrar varför 
författarna/illustratörerna har valt att skildra det etniskt svenska och det etniskt 
främmande så olika. Ofta handlar det om småsaker och detaljer men vid upprepning 
skapas ändå en kulturell distans som leder till en uppdelning mellan ”vi och dem”. 
 
Vad gäller skildringen av etniskt främmande familjer är resultatet entydigt och klart. 
Bilderböckerna förknippar etniskt främmande med stora familjer, släkter och vänner. 
Alla umgås tillsammans i vardagen, vilket blir särskilt tydligt eftersom det är en 
kontrast till de små ”svenska” familjerna. Det är uppenbarligen en populär skildring 
som författare tar fasta på i beskrivningar av det utländska. Vi talar i inledningen av 
uppsatsen om att en verklighet eller sanning byggs upp utifrån upprepade och 
dominerade framställningar och familjemönstren kan sägas vara en sådan. Om mönstret 
stämmer med verkligheten eller inte kan vi inte avgöra, däremot vågar vi uttala oss om 
att så inte kan vara fallet i alla utländska släkter eller familjer.  
 
De etniskt främmande miljöerna beskrivs precis som Kåreland uttrycker det; utifrån 
kontraster (2001, s. 14). Det är till exempel värme och sol i utlandet vilket kontrasteras 
mot det kalla Sverige. Utlandet skildras även med fokus på kaos och folkmyller 
utomlands och motsatsen är det tysta och lugna Sverige. Det är växtlighet och grönt i 
Sverige medan utlandet skildras med torra landskap och dålig växtrikedom. Vi anser att 
böckerna kunde lyfta fram den utländska växtrikedomen mer för att minska 
kontrasterna. Det finns många växter som återfinns i utlandet men som vi saknar i 
Sverige och det kunde vara intressant och värdefullt att lyfta fram det unika.  
 
De främmande länderna benämns vanligen som ett land som ligger geografiskt långt 
bort och indirekt uttrycker böckerna även att den kulturella distansens är stor, vilket 
bidrar till en känsla av ”vi och dem”. Att det endast är ett fåtal av böckerna som 
benämner vilket det främmande landet är bidrar också till en sådan uppdelning. 
Visserligen kan utelämnandet av landnamnet ha att göra med det som Thorson frågade 
sig, nämligen huruvida barnen har den kunskap som behövs för att kunna ta till sig en 
benämning av landet (1987, s. 226-227). Oavsett vilket anser vi att det är någonting som 
förstärker det geografiska och kulturella avståndet mellan olika kulturer och etniska 
grupper. Att det inte nämns i vilket land de befinner sig kan tolkas som att det är en 
kunskap som inte är värd att ha i och med att ”vi” befinner oss ”här” och inte behöver 
beblanda oss med ”dem där borta”.  
 
Thorson har konstruerat en modell som visar invandrares väg till Sverige (1987, s. 55). 
Vi kan konstatera att modellen inte stämmer överens med vårt empiriska material då 
böckerna inte följer mönstret om bakgrund, meddelande, resa, ankomst, möte, konflikt 
och integration/regression som modellen presenterar. Vidare visar Thorssons forskning 
ett mönster där invandares hemland sällan omnämns utan handlingen förläggs till tiden i 
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det nya landet. I de fall vårt empiriska material handlar om flyktingar eller invandrare 
ser vi att det mönstret stämmer eftersom hemländerna endast kort nämns och fokus 
ligger på tiden i Sverige. Däremot är böckerna som inte behandlar flyktingtemat ofta 
förlagda till utlandet. 
 
Både Thorson (1987, s. 112) och Kåreland (2001, s. 14-15) menar att utlandet ofta 
kopplas samman med fattigdom, förföljelse och förtryck. De två sistnämnda 
beskrivningarna återfinner vi i ett fåtal böcker medan fattigdomen är ett betydligt 
tydligare mönster. Vi är naturligtvis medvetna om att alla länder inte är som Sverige och 
olikheterna måste få synas men samtidigt efterfrågar vi en mer mångsidig skildring av 
utlandet. De mönster som bilderböckerna förmedlar är ett välmående Sverige medan 
utlandet är fattigt, underutvecklat och smutsigt vilket ger en skev och felaktig bild av 
omvärlden.  
 
Som vi tidigare skrivit menar Hylland Eriksen att grunden för etnicitet är att etniska 
grupper skiljer sig från andra grupper av människor och vi kan konstatera att 
bilderböckerna tagit fasta på den innebörden. Hylland Eriksen menar vidare att det är i 
förhållande till någon ”annan”, en ”icke-medlem” som en grupp identifieras (2000 s. 19) 
och i bilderböckerna är det ofta som det främmande skildras utifrån hur det skiljer sig 
från det ”svenska” och därmed skildras det utifrån den svenska normen. Det är ofta som 
bilderböckerna poängterar skillnader mellan det främmande och det etniskt svenska 
genom motsatser, vilket är anmärkningsvärt. Skillnader behöver inte nödvändigtvis 
utgöras av motsatser och böckernas tydliga betoning på att det utländska är motsatsen 
till det ”svenska” bidrar till att de etniska skillnaderna förstoras upp på ett sätt som vi 
anser är onödigt. Eriksson et al. skriver dock att det är naturligt för människor att 
uppmärksamma skillnader och kontraster samt konstruera motsatspar och att det görs 
för att vi ska kunna relatera till omvärlden (1999, s.18).  
 
Svanberg och Tydén anser att etniska grupper också betecknar ett socialt sammanhang 
som genom ett gemensamt ursprung och kulturella gränsdragningar skapar en ”vi-
känsla” gentemot en större grupp människor (1999, s. 25). Vårt empiriska material 
däremot förmedlar ingen ”vi-känsla” inom de främmande etniska grupperna utan det är 
istället inom den svenska etniciteten som sådana känslor återfinns och de främmande 
etniciteterna tilldelas istället en känsla av ”dem”. I vårt empiriska material är det alltså 
majoriteten som skapar en ”vi-känsla” gentemot minoriteten och enligt Roth är det 
vanligt att uppdelningen mellan ”vi och dem” ofta görs just mellan majoritet respektive 
minoritet (2005, s. 10).  
 
Hylland Eriksen påpekar vikten av kulturella skillnader för att etniska grupper ska 
uppstå (2000, s. 20). I bilderböckerna är det endast personer med svenskt ursprung som 
anser att de främmande är kulturellt annorlunda medan de etniskt främmande 
personerna nästintill aldrig påpekar några skillnader. De ”kriterier” som kan sägas 
finnas för uppkomsten av etniska grupper uppfylls i bilderböckerna därmed endast av 
den svenska etniciteten. Det innebär med andra ord att det är de etniskt svenska som 
tilldelar ”de andra” en etnicitet och som de berörda personerna kanske inte själva anser 
sig ha. Bilderböckerna förmedlar därmed en syn på etnicitet som hör hemma med 
begreppets ursprung i grekiskans ethnos, vilket användes när människor talade om en 
annan grupp av människor (Lindholm Schulz 2007). Bilderböckerna bekräftar således 
att det västerländska sättet att tilldela ”de andra” en etnicitet, som Eriksson et al. 
poängterar (1999, s. 45), fortfarande är gällande.  
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7.2 HUR BEMÖTS DET UTLÄNDSKA? 
Bilderböckerna som utgör vårt empiriska material visar en variation i hur det etniskt 
främmande bemöts. Det finns både positiva och negativa känslor inblandade och det 
förekommer både värderande skildringar samt skildringar som visar på olikheter mellan 
etniska grupper, men utan att det läggs någon värdering i vad som kan anses vara ”rätt” 
respektive ”fel”. Vi tycker oss dock se att det positiva överväger. 
 
Wellros menar att människor oftast inte reflekterar över sina normer utan att de har en 
känsla av att personer som inte följer normerna är annorlunda eller ”konstiga” (1998, s. 
43). I den tidigare forskning som vi tidigare presenterat i uppsatsen framkommer det att 
majoriteten av den undersökta barn- och ungdomslitteraturen utgår från den svenska 
normen. Thorson (1987, s. 29), Kåreland (2001, s. 14), Eilard (2004, s. 245, 250) och 
Löfvings (2000, s. 59) studier visar att de utländska kontrasterande beteendena 
uppmärksammas och ofta betraktas som just ”annorlunda” eller ”konstigt”, vilket är 
tendenser som i viss mån återfinns i de bilderböcker som vi undersökt. I böckerna ligger 
den svenska normen till grund för hur de främmande skildras, vilket gör att samma 
normer påverkar hur det etniskt främmande uppfattas och bemöts när det till exempel 
gäller utseende, matvanor samt miljöskildringar. Beroende på hur ”annorlunda” eller 
”konstigt” det främmande skildras och bemöts i bilderböckerna, skapas mer eller mindre 
framträdande värderingar om ”vi och dem”.  
 
Ibland påverkar de etniskt främmande personernas utseende på vilket sätt de bemöts. I 
undantagsfall bemöts och ses det ”annorlunda” utseendet som någonting positivt, men 
för det mesta har utseendet en negativ betydelse. Däremot förekommer det nästintill inte 
några rasistiska yttringar, vilket ändå ger signaler om och visar att de främmande 
etniciteterna ska få förekomma på samma villkor som personer med svenskt ursprung. 
Samtidigt anser vi att det är negativt att endast någon bok från vårt empiriska material 
närmar sig rasismen i och med att det är en fråga som är viktig att uppmärksamma. Det 
är ett vanligt samhällsproblem som böckerna i större utsträckning borde ta upp och 
behandla för att bidra till en förändring, men kanske att det är ett ämne som är lättare att 
behandla och diskutera med äldre barn.  
 
Kåreland kommer i sin studie fram till att svenska ungdomsböcker ofta behandlar de 
utländskas främlings- och utanförskap (2001, s. 7). Tendenser till att de utländska 
etniciteterna bemöts som främlingar och försätts i ett utanförskap förekommer sällan i 
vårt empiriska material eftersom förekomsten av människor med svenskt ursprung i en 
”svensk” miljö är liten och därmed minskar möjligheten till ett bemötande. I de fall där 
ett bemötande är möjligt ser vi dock tendenser till att enstaka individer oftast bemöter 
de främmande positivt medan det svenska samhället i stort bemöter dem på ett sätt som 
gör att de försätts i ett utanförskap. Tankarna förs därmed till en uppdelning mellan ”vi 
och dem”, där ”de” inte har det lika bra som ”vi” och dessutom blir mer utsatta. Det bör 
poängteras att det är med våra ”etnicitetsglasögon” som vi ser att utsattheten beror på 
det etniska ursprunget och med andra ”glasögon” skulle orsaken kanske vara en helt 
annan. Ett led i utsattheten är att de etniskt främmande ibland bemöts som offer och att 
det är personer med svenskt ursprung som ”räddar” och hjälper dem. Även det svenska 
samhället i stort kan ses som en ”räddning” när det tar emot de främmande och erbjuder 
dem en trygghet. Eriksson et al. menar att  ”de svarta” traditionellt sett har skildrats som 
svagare och beroende av ”de vita” och att ett motsatspar som det här är delaktigt i 
skapandet och upprätthållandet av sociala hierarkier (1999, s. 18). Resonemanget ovan 
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kan ses som ett tecken på sådana tendenser, även om det inte är tydligt framträdande i 
böckerna.  
 
Bilderböckerna visar också tendenser till att det främmande bemöts med en fascination, 
beundran och nyfikenhet. Personer med svenskt ursprung i vårt empiriska material tar 
ofta till sig den utländska kulturen och vill delta i deras aktiviteter. Sådana skildringar 
bidrar till att avståndet mellan ”vi och dem” krymper och kan öka läsarens förståelse för 
det främmande.  
 
I vårt empiriska material framträder en nära relation mellan begreppen etnicitet och  
kultur. De främmande kulturerna behandlas i en stor utsträckning och de kulturella 
skillnaderna uppmärksammas ofta. Som vi tidigare nämnt görs det endast ur ett svenskt 
perspektiv. Däremot finns det ingen relation mellan etnicitet och ras och vår tolkning av 
det empiriska materialet närmar sig därmed Hyllands Eriksens syn på att etnicitet kan 
ses som en gruppidentifikation, medan ras är en kategorisering av människor efter 
biologiska kriterier (2000, s. 13).  

7.3 I VILKEN UTSTRÄCKNING FÖREKOMMER 
ETNISKA STEREOTYPER? 
Vårt empiriska material förmedlar över lag en stereotyp bild av det etniskt främmande 
och det gäller egentligen för alla de begrepp som vi analyserat böckerna utifrån. När det 
gäller Nikolajevas begrepp platta och runda personbeskrivningar som vi redogjort för 
under rubriken 4.2.1 Analysmodell, ser vi tendenser till att de etniskt främmande ofta 
beskrivs som platta, det vill säga entydiga. Vi ser också att personer med svenskt 
ursprung vid något enstaka tillfälle beskrivs mer ingående och med fler egenskaper än 
de etniskt främmande, men det är inte något återkommande mönster. Vi kan alltså inte 
se att det i någon stor utsträckning görs en skillnad mellan hur utförligt de etniskt 
främmande respektive de etniskt svenska personerna beskrivs. 
 
Även med en allmän benämning ser vi att det är de platta beskrivningarna som 
dominerar och de ensidiga skildringarna skapar mönster som bidrar till stereotypisering 
av det främmande. I undantagsfall förekommer det även nyanserade skildringar av det 
etniskt främmande som skulle kunna benämnas som runda. Eftersom det är 
förekomsten av stereotyper som kommer att diskuteras är det naturligt att fokus kommer 
att ligga på de platta beskrivningarna som bidrar till stereotypisering, men för att göra 
det mer tydligt kommer det även att exemplifieras med runda och nyanserade 
skildringar. 
 
Den tidigare forskning som vi redogjort för i uppsatsen visar olika tendenser när det 
gäller förekomsten av etniska stereotyper i barn- och ungdomslitteratur. Thorson menar 
att det finns få klara stereotyper men att ”verkligheten” framställs stereotypt i och med 
att invandrarna skildras som avvikande från den svenska normen. Han menar vidare att 
skillnaderna mellan det utländska och det ”svenska” skapar uppdelningar mellan ”vi och 
dem” (1987, s. 9). Löfving kommer i sin magisteruppsats också fram till att det 
förekommer få stereotyper i 1998-års barnlitteratur (2000, s. 59). Culibrks (2005, s. 53) 
samt Grabbe och Ingelfs (2004, s. 47) magisteruppsatser visar däremot att 
barnlitteraturen innehåller och förmedlar många stereotyper, vilket även Eilards (2004, 
s. 241) undersökning av en ”läsebok” tyder på. Vår egen undersökning visar också att 
det i stor utsträckning förekommer stereotypa framställningar av det etniskt främmande. 
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Vi samstämmer även med Thorson om att skildringarna av det etniskt främmande 
skapar uppdelningar mellan ”vi och dem”. Det bör poängteras att den enskilda boken 
inte innehåller många stereotyper utan att det är böckerna tillsammans som förmedlar en 
stereotyp bild. Det är genom att vi återfinner mönster som gör att böckerna tillsammans 
skapar en entydig bild av det främmande.  
 
Christensen och Eriksens studie om stereotyper av svarta människor visar att ”de 
svarta” alltid har framställts som den ”eviga andra, den motsatta, den avvikande och den 
mindervärdige” (1992, s. 55). Kåreland menar att de främmande skildras genom hur de 
kontrasterar det ”svenska” (2001, s. 14) vilket även Thorson är inne på när han påpekar 
att begreppen invandrare och utvandrare ofta indikerar avvikelse från det ”normala”, det 
vill säga från majoriteten (1987, s. 29). Sådana tendenser ser även Eilard i sin 
undersökning av en ”läsebok” och menar att invandrarbarnen identifieras efter hur de 
skiljer sig från barnen med svenskt ursprung (2004, s. 259). Vi ser att de bilderböcker vi 
har undersökt tydligt framhäver skillnader och olikheter mellan det etniskt främmande 
samt det etniskt svenska. Att de etniskt främmande skulle vara mindervärdiga ser vi 
dock inte några tendenser till, men genom att skildra det främmande genom dess 
kontraster till det ”svenska” skapas stereotyper för vad som är och kännetecknar det 
etniskt främmande. Vi ser att det uppstår tydliga stereotypa bilder, både när det gäller 
det etniskt främmande men även på det sätt som det etniskt svenska framställs. I 
sammanhanget är det dock det etniskt främmande som är det viktiga.  
 
Det mest utmärkande är att samtliga främlingar i bilderböckerna skildras som 
mörkhåriga, mörkögda och att de oftast är mycket mörkare i hyn än personerna med 
svenskt ursprung. Vanligen skildras de etniskt främmande även med mycket och tät 
kroppsbehåring. I och med att mönstren återfinns i samtliga böcker utgör det normen för 
de etniskt främmande personerna och skapar en stereotyp bild av dem. Stereotyper 
återfinns även i skildringar av de etniskt främmande familjerna som oftast framställs 
som stora till antalet. Överhuvudtaget är det mycket människor i rörelse och det händer 
mycket kring de etniskt främmande vilket blir en kontrast till det stillsamma Sverige.  
 
Christensen och Eriksen poängterar att vanliga stereotyper om de främmande är att de är 
primitiva och lortiga människor (1992, s. 66). Sådana mönster återfinner vi även i vårt 
empiriska material och då främst när det gäller skildringar av boendet, både i Sverige 
och i utlandet.  
 
Någonting som inte skildras som stereotypt är de främmandes kläder, utan det återfinns 
en stor variation, både när det gäller klädesplagg samt färger. Däremot finns det ett 
mönster som återkommer och det är att kvinnorna för det mesta har någon form av 
huvudbonad när de vistas utomhus. Det gäller även för männen men i betydligt mindre 
utsträckning.  
 
Christensen och Eriksens studie visar också att de etniskt främmande skildras som lätta 
att lura och utnyttja (1992, s. 66), men några sådana tendenser finns inte i de 
bilderböcker som vi undersökt. Istället är det en mer vänskaplig relation mellan de 
främmande och personer med svenskt ursprung som skildras. Chistensen och Eriksen 
menar också att de ”svarta” i barn- och ungdomsböcker ofta har ”konstiga” eller roliga 
namn (1992, s. 56), vilket inte är tendenser som vi återfinner i vårt empiriska material, 
däremot förekommer det i undantagsfall förlöjligande öknamn. 
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I bilderböckerna återfinns flera skildringar av de etniskt främmande som känslosamma 
och de skildras ofta som leende, vilket är skildringar som även Thorson poängterar i sin 
avhandling (1987, s. 88). En skillnad är dock att vårt empiriska material även skildrar 
etniskt främmande personer som gråter. Sammantaget visar det på en förändring och 
utveckling där många av de gamla stereotyperna har försvunnit och ersatts av nya. Även 
om det fortfarande är en stereotyp bild som förmedlas anser vi att den är mer nyanserad 
och ”mänsklig” och att de nya stereotyperna skildrar etnicitet på ett mer mångfacetterat 
sätt.  
 
Stier menar att det både finns positiva och negativa stereotyper och att de negativa och 
nedvärderande ofta handlar om ”de andra” medan de positiva berör ”oss själva” (2004, 
s. 116). Vi anser att de tidigare nämnda etniska stereotyperna för det mesta är 
övervägande positiva men att det sätt som de främmande länderna presenteras på, leder 
till en negativ stereotypisering eftersom länderna ofta nämns i samband med krig och 
förföljelser. Andra stereotyper är att de främmande länderna ligger långt bort samt att 
solen skiner näst intill konstant. Även fokuseringen på den annorlunda växtligheten, 
maten, högtiderna samt dofter, ljud och djur skapar stereotyper kring det etniskt 
främmande. De sistnämnda stereotyperna är inte lika negativa som de om krig och 
förföljelser, men en överdrivet positiv klang har de inte heller. Att de positiva 
stereotyperna skulle gälla ”oss” stämmer inte heller i fråga om miljöbeskrivning i och 
med att Sverige nästan alltid framställs som kallt och med snö eller regn. Däremot görs 
stereotypiseringen efter kontraster mellan det främmande och det ”svenska”, vilket 
förstärker en känsla av ”vi och dem” och som ökar det kulturella avståndet mellan olika 
etniciteter och kulturer.  
 
Vi ser gärna att bilderböckerna i mindre utsträckning fokuserade på skillnader mellan 
det etniskt främmande och det ”svenska”. Genom att framhäva skillnaderna framställs 
det främmande stereotypt genom att redan existerande stereotyper fastställs samtidigt 
som skildringarna bidrar till uppkomsten av nya. Eftersom skildringarna ofta betonar 
kontraster mellan det främmande och det etniskt svenska bidrar stereotyperna till att en 
attityd om ”vi och dem” uppstår. Huruvida de karaktäriserande dragen för det etniskt 
främmande även återfinns bland det etniskt svenska är någonting som böckerna inte tar 
upp. Genom att skildringarna endast förknippas med det etniskt främmande förstärks 
känslan av ”vi och dem” och bidrar till stereotypisering. Vi skulle därför föredra att 
böckerna även förmedlade en syn på det främmande som istället minskade avståndet 
mellan ”vi och dem”.  
 
Hylland Eriksen menar att det är viktigt att påpeka att ”etnicitet till sin natur är en 
aspekt av en relation, inte en egenskap hos en grupp” (2000, s. 21-22). Bilderböckerna 
däremot tar inte fasta på relationen utan skildrar etnicitet på ett ensidigt sätt, vilket leder 
till att det blir karaktäristiskt för det etniskt främmande och kan därmed betraktas som 
ett kännetecken eller en egenskap. Bilderböckerna tillsammans sänder således 
budskapet att det utländska kan betraktas efter en på förhand bestämd mall och att 
etnicitet till viss del kan ses som en egenskap och därmed motsägs begreppets innebörd 
om en definition av en relation. Bilderböckernas skildringar blir därmed problematiska i 
det hänseendet att de tillskriver det etniskt främmande specifika urskiljande drag, men 
eftersom tendenserna inte är tydligt framträdande i den enskilda boken utan 
framkommer genom böckernas gemensamma skildring är problematiken ändå 
begränsad. Wellros poängterar dock att människor delar in andra människor i grupper, 
tilldelar dem sociala identiteter och tillskriver gruppen specifika egenskaper för att på så 



 68 

sätt få en förståelse för omgivningen och för att världen inte ska framstå som ett kaos 
(1998, s. 162).  

7.4 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
Som det framkommer i diskussionerna ovan förmedlar bilderböckerna tillsammans ett 
flertal svenska normer. Vi har tidigare skrivit att det är förekomsten av ”svenska” 
normer som ligger till grund för hur det etniskt främmande uppfattas och bemöts och 
när de rådande normerna överträds betraktas det etniskt främmande som ”annorlunda” 
eller ”konstigt”. Att bilderböckerna förmedlar svenska normer är kanske inte 
förvånande i och med att det är mötet mellan det etniskt svenska och etniskt främmande 
som skildras.  
 
I de fall normer för det etniskt främmande förekommer är även de konstruerade utifrån 
ett svenskt perspektiv. Bilderböckernas ensidiga framställning skapar en bild av det 
etniskt främmande, vilket blir en norm som kanske inte överensstämmer utifrån deras 
eget perspektiv. Med tanke på dagens mångkulturella samhälle är det anmärkningsvärt 
att det endast är svenska normer som presenteras. I de fall böckerna handlar om en 
utländsk familj som bor i Sverige finns det inte några tecken på att de utländska tycker 
att någonting är ”konstigt”, vilket är förvånande. Det svenska samhället utgörs av en 
etnisk mångfald och vi anser därför att de svenska normerna borde ha förändrats och 
luckrats upp. Istället blir de ännu mer framträdande och normgivande i och med att det 
inte finns någon motpol som ifrågasätter dem och på så sätt bibehålls gamla normer.    
 
Då bilderböcker är ett av många medier som påverkar den bild som barn får av världen 
kommer barnen ta till sig de normer som böckerna förmedlar. Normerna är även mer 
eller mindre framträdande i dagens samhälle vilket gör att förekomsten av dem i 
böckerna inte heller uppmärksammas av de vuxna som är med vid läsningen.  På så sätt 
kan normerna passera obemärkta förbi och komma att prägla barnens syn på vad som är 
”normalt”. Då det endast är de svenska normerna som presenteras får barnen en ensidig 
bild av världen och lär sig att den svenska och västerländska synen är den enda och 
”rätta”. För barn med ett annat etniskt ursprung än det svenska kan den syn som 
förmedlas vara förödande för deras självkänsla och identitet. De normer som förmedlas 
överensstämmer kanske inte med de som barnen bär med sig och de kan få 
uppfattningen att det är något fel på dem, att de är ”konstiga” och annorlunda, när det i 
själva verket är böckerna som förmedlar en ensidig bild.  
 
Vårt resultat visar att böckerna baserar sig på kontraster mellan det ”svenska” och det 
”utländska”, det vill säga att böckerna förstärker och uppmärksammar olikheter i hög 
grad. Som ett led sker uppdelningar baserade på ”vi och dem”. Budskapet som böckerna 
sänder till barnen är således att det är en skillnad mellan det etniskt svenska och det 
etniskt utländska, att det i Sverige är på ett sätt och att det i utlandet är på ett annat vis. 
Det görs inte stora skillnader i hur människor beter sig men däremot påvisas skillnader i 
utseende, miljöer och levnadsförhållanden. Det sänder signaler till barnen att det är 
skillnader mellan länder och det är vad de bär med sig ut i livet. Naturligtvis är det 
också skillnader i verkliga livet, det behöver däremot inte nödvändigtvis vara mellan 
olika etniska grupper utan mellan människor i allmänhet. Kanske bör författare försöka 
att neutralisera skillnaderna och inte alltid skildra krig, ”konstig” mat, annorlunda dofter 
och värmen i den torra öknen. Det skapas ett underförstått budskap om att ”utlandet är 
allt det som Sverige inte är”, det vill säga något helt annorlunda.  
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Böckerna skildrar ofta etnicitet i form av människor med svart hår, svarta ögon och att 
de lever på ett ”annorlunda” och ”enkelt” sätt i fattigdom eller i krig. Det finns en risk 
att barn leds in att antingen tycka synd om de utländska personerna eller att sätta sig 
över dem. Det är också ofta länder som vi normativt tänker som olika Sverige som 
skildras i böckerna, vi möter till exempel inte personer från Australien eller Spanien. 
Eftersom de länderna inte förekommer i sammanhangen betyder det att skillnaderna inte 
uppmärksammas och att barnen inte görs uppmärksamma på eventuella skillnader 
mellan Sverige och de här länderna. Barnen görs alltså bara uppmärksamma på att det 
finns skillnader mellan enstaka etniska grupper, det vill säga de som omnämns i 
böckerna. Det kan bidra till synen på vilka som anses vara ”vi” och vilka som räknas 
som ”dem”. Sammanfattningsvis har barnen redan från sina första år introducerats i 
uppdelningar mellan ”vi och dem” och att skapa åtskillnader mellan grupper av 
människor.  
 
Vi har tidigare konstaterat att det är en stereotyp bild som böckerna förmedlar eftersom 
de skildrar etnicitet efter liknande mönster. Risken med stereotyper är att barnen kan få 
en ensidig bild av världen och dra slutsatser som inte överensstämmer med 
”verkligheten”. De har därmed redan fått ett första intryck och risken är att den ensidiga 
bilden bibehålls och att de utifrån den blickar ut över välden. Resonemanget är långt 
draget och självfallet spelar andra saker in i hur barnen kommer att se på världen, men 
vi finner det ändå tänkvärt och viktigt att uppmärksamma. Med goda förebilder redan 
från starten i en människas liv kan normer och värderingar förändras och verka till ett 
mer jämlikt samhälle. En bred och mångsidig barnlitteratur kan bidra till att nästa 
generation får mindre förutfattade meningar om andra kulturer och människor. Det vi 
ser av undersökningen är att etnicitet inte skildras med den bredd och mångsidighet som 
vi hade önskat utan att skildringarna liknar varandra för mycket för att ge en varierad 
bild av världen. Ett positivt resultat är att stereotypa egenskaper inte förmedlas i 
böckerna, vilket vi tycker är en viktig grund för ett vidare icke-stereotypt tänkande hos 
barnen. Nu finns det ingenting i böckerna som förmedlar ”att människor från andra 
länder beter sig på det eller det sättet”, utan bilderboken bidrar till att barnet själv får 
bilda sig en uppfattning utifrån en värdemässigt neutral och fördomsfri grund. 
 
Vi har i undersökningen utgått ifrån Hylland Eriksens definition om att begreppet 
etnicitet inte är någonting av naturen givet utan en konstruktion som uppstår och får 
mening genom sociala situationer och möten mellan människor. Skildringar av etnicitet 
är således konstruktioner och bilderböckerna följer en linje där de framhäver olikheter 
och kontraster mellan svenska och utländska etniciteter. Likheterna dem emellan finns 
också med men skillnaderna är betydligt mer framträdande. Om vi teoretiskt sett skulle 
överföra vårt resultat av bilderböckernas skildring av etnicitet på ett barn skulle det 
främst få med sig intrycket av att etnicitet betyder avvikelse. Avvikelser som kan 
gestalta sig i direkt raka motsatser eller ibland i mindre skillnader, gemensamt är att 
skillnaderna dock oftast finns där. Huruvida barnet senare i livet betraktar och förhåller 
sig till skillnaderna är svårt att avgöra. Bilderboken har lagt grunden och om personen 
senare i livet upplever skillnader och vidare om de är positiva eller negativa återstår att 
se. Om olika etniciteter omnämns i böcker finns ändå chansen att barnen växer upp i 
vetskap om att eventuella skillnader är berikande, spännande och en naturlig del av 
livet. 
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Det bör än en gång påpekas att de resultat och resonemang som vi fört är påverkade av 
de ”etnicitetglasögon” som vi burit. Det innebär att vi förklarar händelser och beteenden 
som en orsak eller verkan av etniska faktorer. Det kan med andra ord innebära att det 
finns andra orsaker till att någonting är som det är i böckerna, beroende på vilket 
perspektiv som det studeras eller diskuteras utifrån. Om vi hade läst böckerna i andra 
sammanhang hade vi inte reagerat lika stark som vi gjort nu när vi läst dem med syftet 
att undersöka skildringar av etnicitet. Det är främst mönstret i böckerna som är 
anmärkningsvärt och inte den enskilda boken i sig. Det bör också påpekas att 
bilderböcker är ett medium med en speciell berättarstil och att somliga av skildringarna 
kan vara en del av den. Till exempel kan beskrivningar som ”landet långt borta” vara ett 
uttryck för sagans berättarform eller vara anpassad till barns kunskap och förståelseram. 
Det är dock aspekter som inte har rymts inom den här studien.   
 
Vid analysen av bilderböckerna samt diskussionen kring böckernas skildringar har vi 
även varit färgade och påverkade av den tidigare forskning som vi tagit del av. Det 
innebär att vi mer eller mindre omedvetet sökt efter företeelser som tidigare forskare 
uppmärksammat och det finns både för- och nackdelar med det. Det negativa är att vi 
omedvetet kan förstora upp skildringar för att det ska överensstämma med vad tidigare 
undersökningar visar på och därmed få ett skevt resultat. Det är dock någonting som vi 
varit medvetna om under arbetets gång och medvetet försökt att undvika. Det positiva är 
att vi under läsningen av tidigare forskning fått kunskap om hur etnicitet kan skildras 
och därmed blivit medvetna om relevanta skildringar som vi annars kanske inte skulle 
ha tänkt på och uppmärksammat. Ett exempel är skildringar av de etniskt främmande 
som leende, vilket var någonting som vi blev medvetna om genom den tidigare 
forskningen. 
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8. SLUTSATSER 
Av undersökningen kan vi dra slutsatsen att ett urval av samtida svenska bilderböcker 
skildrar etnicitet på ett ensidigt och stereotypt sätt, eftersom det är utifrån hur det etniskt 
främmande kontrasterar det ”svenska” som etnicitet närmas. Vi drar också slutsatsen att 
det etniskt främmande skildras på ett positivt sätt men att vår analys av det empiriska 
materialet inte visar på en etnisk mångfald i och med att det är samma mönster som 
återfinns i böckerna. De ensidiga skildringarna skapar en distans mellan det ”svenska” 
och det ”utländska” och denna distans ser vi däremot som någonting negativt i och med 
att det uppstår uppdelningar mellan ”vi och dem”. Uppdelningen mellan ”vi och dem” 
och den ensidiga bilden förstärks ytterligare genom att det endast är svenska normer 
som de samtida svenska bilderböckerna förmedlar.  
 
Det etniskt främmande skildras ofta med fokus på personernas mörkare utseende samt 
på de varma, torra och fattiga eller krigsdrabbade länderna. Det fokuseras även på 
livliga och ljudliga miljöer. Vi drar därför slutsatsen att de svenska normerna är ljusa 
personer, kalla länder med en växtrikedom och fred samt att det överlag är stillsamt och 
tyst. Det blir tydligt att normerna är en stor bidragande orsak till att de samtida svenska 
bilderböckerna skildrar etnicitet på ett stereotypt sätt.  
 
Vi drar också slutsatsen att det behövs fler författare som skriver om och behandlar 
frågor kring etnicitet och då gärna författare med erfarenheter av andra etniciteter än 
enbart den svenska. På så sätt skulle det ges fler perspektiv på ämnesområdet och 
därmed en mer nyanserad bild.  
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9. SAMMANFATTNING 
Sverige betraktas idag som ett mångkulturellt samhälle där människor från olika 
kulturer möts och det är lätt att förflytta sig mellan länder och över gränser. Det som 
tidigare varit långt borta är idag nära och människor möts ständigt i det globala 
samhället. I mötet med andra spelar våra värderingar och normer in och påverkar hur vi 
ser på ”andra” människor. Värderingar och normer lär vi oss ofta redan som små och ett 
medium som förmedlar åsikter till barn är barnlitteraturen. Därför är det viktigt att 
forskning bedrivs på det området för att belysa vikten av en nyanserad och bred 
världsåskådning i barnlitteraturen. Eftersom vi anser att mångkulturella aspekter på 
jämlikhet och allas lika värde i samhället är viktiga frågor har vi valt att undersöka det i 
samband med etnicitet. Vår förhoppning är att det kan leda till en diskussion om vilka 
budskap och mönster som medvetet eller omedvetet sänds till barn bosatta i dagens 
mångkulturella Sverige och hur det påverkar barns värderingar samt identitetsskapande. 
Uppsatsens syfte är därför att utifrån ett svenskt perspektiv undersöka ett urval av 
samtida svenska bilderböckers framställning av etnicitet för att se vilka mönster och 
budskap de förmedlar. Vi använder vi oss av följande frågeställningar: 
 

• Hur skildras etnicitet i ett urval samtida svenska bilderböcker? 
 

• Hur skildras det ”etniskt främmande”? 
• Hur bemöts det utländska? 
• I vilken utsträckning förekommer etniska stereotyper? 

 
Intresset ligger i att studera hur främmande kulturer i stort och människor med annat 
etniskt ursprung än det svenska skildras samt hur det ”utländska” bemöts i och av den 
svenska kulturen. Det finns med andra ord inte något intresse av att undersöka hur 
specifika etniska grupper eller kulturer skildras utan hur fenomenet etnicitet behandlas 
och vilka budskap och mönster kring det som medvetet eller omedvetet sänds till barn.  
 
För att kunna studera böckernas innehåll använder vi den kvalitativa innehållsanalysen. 
Den hjälper oss att tolka fenomenets innebörd och mening och därmed att undersöka 
hur etnicitet skildras och framställs. Vi använder oss också av tolkningsmetoden 
ikonotext som bygger på att text och bild betraktas som en helhet istället för två skilda 
delar. Eftersom bilderboken som medium bygger på att text och bild är lika centrala och 
syftar till att komplettera varandra är metoden lämplig att arbeta utifrån.   
 
Vi har utarbetat vår analysmodell med inspiration från Pil Dahlerups modell om litterära 
könsroller samt Maria Nikolajevas barnboksteorier. Vår modell hjälper oss att 
undersöka bilderböckernas skildringar av etnicitet utifrån begreppen utseende, 
egenskaper, känslor, aktiviteter, familjemönster, miljöbeskrivning samt platta och runda 
skildringar. Vårt empiriska material består av svenska samtida bilderböcker som på 
något sätt behandlar fler etniciteter än den svenska. Efter sökningar på ämnesord i 
Svenska Barnboksinstitutets databas ELSA återfanns åtta böcker som motsvarar våra 
kriterier och som utgör vårt empiriska material: Alfons och soldatpappan, Hjärtat mitt, 
Hämta Joel, Pyret åker till Indien, Rita i Kudang, Vem är annorlunda?, Vovven och jag 
i Mexiko samt Zahra och det gömda barnet. 
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Teorikapitlet inleds med en redogörelse för de litteratursociologiska tankarna samt dess 
delperspektiv om samhället i litteraturen, vilket är uppsatsens övergripande teoretiska 
utgångspunkt. Vidare redogör vi för teorier kring begreppet etnicitet, vilket kortfattat 
kan sägas vara en social konstruktion som uppstår och får mening i möten mellan 
människor. Inom en etnisk grupp finns en ”vi-känsla” som skapas genom individernas 
föreställningar om att den ”andra” gruppen är kulturellt annorlunda än den egna. Det är 
när de kulturella skillnaderna uppfattas som viktiga och betydelsefulla i det sociala livet 
som etniska grupper uppstår. Det bör också poängteras att etnicitet är en relation mellan 
människor och inte en egenskap hos en grupp. Vi presenterar även vilken relation som 
begreppet etnicitet har till begreppen ras och kultur, etnisk identitet, norm, ”vi och dem” 
och stereotyper.  
 
Resultatet visar att de etniskt främmande personerna skildras med mörkt hår, mörka 
ögon och mörk hy. Ofta skildras människorna med mycket eller mer hår än de etniskt 
svenska. Vad gäller kläder är det en variation som skildras och det som utmärker sig är 
nyttjandet av huvudbonader av olika slag. Resultatet visar att etniskt främmande 
personer förknippas med känslosamhet och handlingskraftighet, vidare betraktas 
familjerna som stora med många barn, släktingar och vänner. De miljöer som 
förknippas med utländska personer framställs ofta som livliga med mycket ljud, dofter, 
djur och ett myller av människor. Det är också ofta enkla miljöer och bostäder som 
utmålas. Utlandet förknippas även med sol och värme. Händelser och aktiviteter kretsar 
ofta kring mat och fest och det karaktäristiska är att böckerna fokuserar på det som är 
annorlunda mot den svenska kulturen. Även religion och bön är inslag i skildringarna. I 
fråga om hur det utländska bemöts visar resultatet på både positiva och negativa 
skildringar, det som istället är framträdande är att utlandet ständigt skildras med 
betoning på distans och hur långt avståndet är mellan länderna. 
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