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1  Inledning
I dagens Sverige har globalt nästintill blivit ett modeord och ingenting är någonsin 

längre bort än några timmars flyg eller ett par knapptryck i ett mejl. På arbetsmarknaden 

har de geografiska begränsningarna minskat, konkurrensen sker överallt samtidigt och 

resande och språkkunnighet är något som värderas högt. Nyhetsrapporter manar oss till 

att se utåt och ta ansvar då våra handlingar även får konsekvenser utanför landets 

gränser. Men samtidigt som vi rör oss utåt på många plan så finns det fortfarande 

verksamhetsområden i Sverige där vi inte tycks vara lika intresserade av att involvera 

omvärlden på samma ohämmade sätt.

Som exempel vill jag visa på barn- och ungdomslitteraturen där det 

fortfarande finns en uppdelning bland vilka länder som blir översatta och representerade 

på den svenska bokmarknaden. Statistik över barn- och ungdomsutgivningen i Sverige 

under 2012 visar att den publicerade litteraturen främst är svensk.1 2012 gavs 947 

böcker med svenska som originalspråk ut, medan 814 böcker översattes för att hamna 

på marknaden. Av den översatta litteraturen var 63% översatt från engelska, 11% 

danska, 5% franska, 4% tyska, 4% norska och 13% samsas under en ospecificerad 

kolumn som benämns ”övriga språk”. Översikten visar en ojämnt fördelad import där 

länder utanför väst tycks lysa med sin frånvaro. Maria Nikolajeva uttalar sig i enlighet 

med statistikens resultat då hon i Bilderbokens pusselbitar2 beskriver att utbudet av 

översatta bilderböcker främst baseras på böcker från England och USA och att böcker 

utanför väst är nästintill osynliga.

Det intressanta är hur det kan stämma överens med resten av vår 

övergripande attityd då vi både gärna äter, reser och talar om andra länder, men enligt 

statistikens resultat tycks begränsa integreringen med omvärlden när det kommer till 

våra barns uppväxt. Jag anser att det är viktigt att diskutera hur dagens barnlitteratur 

förhåller sig till andra kulturer eftersom jag tror att de värderingar vi får som små många 

gånger följer med oss genom livet. Det skapas ett skevt budskap när vi talar om 

globalitet samtidigt som vi främst låter våra barn möta en barnlitteratur som skapats 

inom västs ramar. Utifrån detta vill jag använda min uppsats till att undersöka skillnader 

och likheter mellan värderingar i bilderböcker inom och utanför väst, för att undersöka 

om resultatet från statistiken kan sägas ha en förklarlig uppdelning.     

1 http://sbi.kb.se/sv/Utgivning-och-statistik/Bokprovning/Statistik/Statistik-1993-2009/    (2013-11-22).
2 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, Lund 2000, s. 58.
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1.1  Syfte

Ovan har jag försökt klarlägga att det finns en brist i utgivningen av utländska 

bilderböcker i Sverige. Vad jag vill göra med min uppsats är därför att undersöka om 

det verkligen är så stora skillnader mellan bilderböcker som skapas i olika kulturer, om 

bristen på barnlitteratur från länder utanför väst är berättigad. Är det så stora skillnader 

mellan vad som förmedlas i bilderböcker inom väst i jämförelse med resten av världen, 

att utgivningens urval är förståeligt? Syftet med min uppsats är därför att undersöka två 

bilderböcker från två olika kulturområden för att undersöka vilka värderingar som 

presenteras i de två böckerna. Eftersom min undersökning är så pass liten gör jag inte 

anspråk på att kunna bevisa några vare sig likheter eller skillnader förutom i just de 

böcker som ingår i min undersökning, men jag menar att detta kan vara en ingång till ett 

viktigt ämne som behöver utforskas mer. 

1.2  Metod

Det huvudsakliga partiet i mitt arbete är en jämförande bild- och textanalys mellan den 

sydafrikanska bilderboken The Herd Boy (2012) och den svenska bilderboken Lenis 

Olle (2012). The Herd Boy är skriven av den sydafrikanske bilderboksförfattaren och 

illustratören Niki Daly och är utvald på grund av att den 2013 vann ”the Exclusive 

Books IBBY SA Award for Children’s Literature” vilket är ett av få priser som delas ut 

i Sydafrika till bilderböcker.3 Mitt svenska val, Lenis Olle, är skriven av 

bilderboksförfattaren och illustratören Emma Adbåge och vann Elsa Beskow-plaketten4 

2013. Elsa Beskow-plaketten är ett av Sveriges största bilderbokspriser.

Mitt val av böcker baseras på att de under samma år, genom tävlingar 

inom det egna landet, kan ses som representanter för det bästa bland bilderböcker i sitt 

respektive land. Anledningen till att jag har valt en sydafrikansk bilderbok som mitt 

alternativ utanför väst är att jag då kan läsa boken på originalspråk, vilket i det här fallet 

är engelska då det är ett av Sydafrikas officiella språk. Därigenom baseras min analys 

på författarens arbete och inte på översättarens val av ord.   
3 För att försäkra att mitt val av bilderbok hade en sydafrikansk förankring kontaktade jag även Jay 
Heale, som är ett återkommande namn i barnbokskretsar i Sydafrika. Utifrån kriterierna att bilderboken 
skulle vara skriven på engelska och skulle kunna spegla Sydafrikas val föreslog han två bilderböcker, 
varav den ena var The herd boy av Niki Daly. The herd boy är idag utgiven på svenska av ett mindre 
förlag, ”Hjulet”, som specialiserar sig på att nå böcker utanför Europas och västs centrum. Boken har 
därigenom inte gått genom de stora förlagens godkännande i Sverige idag och jag anser därför att den kan 
ses som representativ för min undersökning.           
4 Svensk Biblioteksförening uttalar sig om att: ”Elsa Beskow-plaketten utdelas till den konstnär, som 
framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken.” 
http://www.biblioteksforeningen.org/var-verksamhet/utmarkelser/elsa-beskow-plaketten/ (2013-11-11).
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För att uppnå mitt syfte och undersöka vilka värderingar som framställs 

inom var och en av de båda bilderböckerna analyserar jag dem var för sig för att sedan i 

en avslutande diskussion klarlägga likheter och skillnader. För att kunna nå 

värderingarna i de båda bilderböckerna kommer jag att studera teman och motiv, men 

mitt slutgiltiga fokus kommer att ligga på vilka värderingar som finns i böckerna. Till 

min hjälp i analysen kommer jag framförallt att använda mig av Nikolajevas bok 

Bilderbokens pusselbitar som erbjuder analysverktyg till att studera och definiera 

bilderböcker. Utöver Nikolajeva kommer jag också att använda mig av Ulla Rhedins 

avhandling Bilderboken på väg mot en teori5 där hon bland annat visar exempel på tre 

olika bilderboksanalyser som jag menar kan ge uppslag till infallsvinklar i mitt eget 

analysarbete.  

I min ingång till uppsatsen utgår jag från flera antaganden om bilderboken 

som jag här ska redovisa lite tydligare. En utgångspunkt jag har är att barnlitteratur 

bland mycket annat skildrar värderingar. Jag gör också ett antagande om att samhället 

har en inverkan på den litteratur som skrivs, vilket är grunden till min tanke om att det 

är viktigt med litteratur från olika kulturområden eftersom det därmed skapas olika 

sorters litteratur på olika platser. Detta borde innebära att olika samhällen, även om man 

undersöker dem vid samma tidpunkt, producerar olika sorters litteraturer, men då förs vi 

till mitt sista antagande som också är en av mina främsta utgångspunkter. Jag tror 

nämligen att det trots att det finns skillnader inom olika länder även finns gemensamma 

nämnare i våra bilderböcker och gemensamma nämnare i de värderingar som vi för 

vidare till våra barn. Om det finns liknande värderingar borde det innebära att 

bilderböcker kan delas över olika kulturer för trots våra olikheter finns det essentiella 

bitar som vi vill att våra barn ska ta del av. Detta skulle i sin tur innebära att vi skulle 

kunna möta andra kulturer i litteraturen och samtidigt ta del av världen ur allas 

perspektiv, istället för att erbjuda en barnlitteratur med en övervikt av en västerländsk 

världssyn. Genom att jämföra två bilderböcker kan jag inte bevisa dessa idéer, det hade 

krävts en mycket mer omfattande undersökning men kanske kan min studie fungera 

som en mindre del i en vidare forskning.

På grund av uppsatsens begränsade storlek har jag valt att enbart analysera 

två verk för att kunna ge vardera analys tillräckligt med utrymme. Att ta in en tredje bok 

från ett land som redan har en större plats på bokmarknaden i Sverige hade kunnat ge en 

intressant vinkling av resultatet, då man till exempel hade kunnat studera om det finns 

5 Ulla Rhedin, Bilderboken på väg mot en teori, Stockholm 1992.
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en likformighet bland den litteratur som produceras och om bilderböcker inom väst 

urskiljer sig från bilderböcker som producerats i länder utanför väst. Men på grund av 

uppsatsens omfång och tidsram får detta istället fungera som ett förslag till vidare 

forskning.

1.3  Definitioner

De begrepp jag använder av Rhedin och Nikolajeva kommer jag att förklara när de 

berörs i analysen. Nedanför följer däremot en genomgång av begrepp som jag 

återkommer till genom arbetet men som här förklaras tydligare:

  

Bilderbok: Rhedin gör en väldigt bred beskrivning, men jag anser samtidigt att den på 

ett enkelt sätt fångar den vanligaste ramen av en bilderbok. Rhedin menar att 

bilderboken är en bok med många bilder i, som har ett utsmyckat yttre och som har ett 

begränsat antal sidor.6 Relationen till bilderna framställs här som det primära för att 

definiera en bilderbok eftersom det finns bilderböcker utan text. I sin avhandling 

kommer Rhedin även in på mer nyanserade beskrivningar och både hon och Nikolajeva 

gör uppdelningar mellan olika sorters bilderböcker, dock kommer jag inte använda dem 

i mitt arbete eftersom jag inte anser att de bidrar ytterligare i jakten på värderingar.

Värderingar: Här menar jag den vägvisning som böckerna implicit eller explicit 

uppmuntrar läsaren till. Jag är medveten om att jag är påverkad av min kontext och att 

jag därmed kan missa kulturella normer som jag inte är insatt i, men om böckerna ska 

delas mellan olika länder är detta en händelse som kommer upprepas och så länge boken 

når ut och uppskattas så uppnår den ändå sitt mål.  

Text och bild: Jag kommer främst använda mig av ”text” när jag syftar på det skrivna 

berättandet och ”bild” när jag syftar på de illustrerade sidorna. Därutöver kommer jag 

använda ”berättelsen” eller Kristin Hallbergs begrepp ”ikonotext” för att hänvisa till det 

gemensamma berättandet, alltså det berättande som skapas genom ett samarbete mellan 

text och bild.

 

6 Rhedin, s. 12.
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1.4  Introduktion till barnlitteratur i Sydafrika och Afrika

Sydafrika har varit under både holländskt och brittiskt styre vilket märks då engelska är 

ett av de elva officiella språken i landet, och då afrikaans har vuxit fram ur holländskan. 

Elwyn Jenkins berättar att under 1900-talets början skedde Sydafrikas utgivning främst 

på afrikaans, men efter hand började även litteratur på engelska publiceras i landet.7 

Beverley Naidoo berättar att de svarta karaktärer som förekom i början av 

1900-talet oftast blev gestaltade i ovärdiga roller som pajasar eller tjänare. Kring mitten 

av 1900-talet var barnlitteraturen i Sydafrika inriktad mot Europa och Naidoo menar att 

apartheiden i landet doldes då man undvek att skildra barnens verklighet.8 Men under 

upproren på 70 och 80-talen kunde man inte längre ignorera vikten av att unga fick 

möta sin verklighet i barnlitteraturen och när apartheiden föll blev litteraturen en plats 

för gränsöverskridningar.9 

Carole Bloch är en av deltagarna i projektet StAAf som arbetar för att öka 

läs- och skrivlusten i Afrika.10 Afrika har en stark muntlig berättartradition som 

förtrycktes under kolonialismen, men Bloch menar även att kolonialismen har påverkat 

inställningen till skrivning och läsning i Afrika då man har förtryckt modersmålen och 

prioriterat kolonialspråken. Språkinlärningen har därigenom försvårats och man har inte 

lyckats förmedla någon glädje med läsandet eftersom skolorna har använt sig av 

oanpassade skolplaner från Europa som inte tagit hänsyn till de förhållandena till 

skriftinlärning som finns i Afrika.1112 

StAAf arbetar för att sprida böcker för barn på fler modersmål och Bloch 

menar att man vill förmedla en känsla av ett gemensamt afrikanskt arv samtidigt som 

man vill värdesätta unika drag. Viktiga aspekter för StAAf:s böcker är bland annat att 

erbjuda ett bredare perspektiv när det gäller kön och etnicitet, inte acceptera 

diskrimineringar och undvika ett didaktiskt berättande.13 Naidoo beskriver att efter 

apartheid i Sydafrika växte det fram ett fokus på att visa positiva bilder av svarta barn 

7 Elwyn Jenkins, ”Research into the multilingual children's literature of South Africa”, I Children's  
Literature Association Quarterly, 2008:4, 
http://muse.jhu.edu/journals/childrens_literature_association_quarterly/summary/v033/33.4.jenkins.ht
ml (2013-10-10) s, 438.

8 Beverley Naidoo, ”Att lyfta apartheidens stenar”, I Den hemliga trädgården: 3, red. Sven Hallonsten, 
Stockholm 2006, s. 35.

9 Ibid., s. 36.
10 Carole Bloch, ”Little books for little hands: a stories across Africa project”, I The Lion and the 

unicorn, 2008:3, http://muse.jhu.edu/journals/uni/summary/v032/32.3.bloch.html (2013-10-10).
11 Ibid., s. 274.
12 Viktigt här är att komma ihåg att varje land i Afrika är ett eget unikt land. Bloch arbetar med Afrika i 

stort och gör uttalanden som berör hela kontinenten, men Sydafrika, liksom alla länder, är ett land 
med en egen historia och med egna speciella förutsättningar.   

13 Bloch, s. 276.
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och man la medvetet ett fokus på folksagor, berättelser med humor och med äventyr 

från vardagen.14 

Både Naidoo och Bloch framhåller att förlagen sitter i en komplicerad 

situation då det är svårt att erbjuda barnlitteratur på fler modersmål samtidigt som 

bokmarknaden är beroende av ett läsintresse som inte kan skapas förrän böckerna trycks 

på fler språk.15 Men Bloch menar att genom ekonomiskt stöd av StAAf (med flera,) kan 

ett läsintresse växa fram som i förlängningen kommer stabilisera bokmarknaden.16

1.5  Bakgrund/Forskningsöversikt

Ett återkommande fenomen som tas upp i mycket av den facklitteratur om barnlitteratur 

som jag har gått igenom, är att även om olika etniciteter behandlas i barnböckerna så är 

det främst med ett västerländskt perspektiv.17 Svenska barnboksinstitutets bokprovning18 

från 2012 beskriver att flera av årets barn- och ungdomsböcker skildrar svenska barn 

som reser till andra länder på semester, men att man då möter främmande platser genom 

semesterorter och ur berättarens perspektiv. Bokprovningen visar även på böcker där 

karaktärerna reser till olika länder genom missionärsresor.19 Tendensen att komma 

utifrån och uppleva en kultur tycker jag att man kan länka till det problematiserande 

som Maria Andersson gör.20 Andersson menar att det finns ett återkommande mönster i 

den svenska barnlitteraturen att barn med en annan etnisk bakgrund ofta blir gestaltade 

som något annorlunda. Andersson menar att det saknas litteratur som berättar om barn 

från andra kulturer och där historien inte handlar om kulturen i sig, utan om 

vardagsbestyr. Detta belyser än en gång vikten av att ta in litteratur som skrivits inom 

andra kulturer och som inte enbart är våra speglingar och ur vår synvinkel i väst.

Sara Van Meerbergen visar i sin avhandling Nederländska bilderböcker  

blir svenska (2010) på hur översättningar av bilderböcker kan genomgå förändringar 

14 Naidoo, s. 39.
15 Ibid., s. 38. Bloch, s. 272f.
16 Bloch, s. 272f.
17 Maria Andersson & Elina Druker, Barnlitteraturanalyser, Lund 2008. Lena Kjersén Edman Barn- 

och ungdomsböcker genom tiderna, Stockholm 2002. Nikolajeva, 2000. Geraldine DeLuca & Roni 
Natov, ”Children's Literature of the Developing Countries”, I The Lion and the Unicorn, 1986:10, 
http://muse.jhu.edu/login?
auth=0&type=summary&url=/journals/lion_and_the_unicorn/v010/10.deluca.pdf (2013-11-18).

18 Svenska barnboksinstitutet är ett offentligt forskningsbibliotek som samlar, forskar och informerar om 
barn och ungdomslitteratur och även gör den tillgänglig för allmänheten. Sbi:s bokprovning visar på 
trender och statistik i bland årets utgivning av barn- och ungdomslitteratur. 
http://www.sbi.kb.se/sv/Utgivning-och-statistik/Bokprovning/ , http://www.sbi.kb.se/sv/Om-SBI/ 
(2013-12-16).

19 http://sbi.kb.se/Documents/Public/Bokprovning/Dokumentation/Argang_2012.pdf   s. 9, (2013-11-22).
20 Maria Andersson, ”Borta bra men hemma bäst? Elsa Beskows och Astrid Lindgrens idyller”, I 
Barnlitteraturanalyser, red. Maria Andersson & Elina Druker, Lund 2008, s. 66ff.
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utifrån normer inom uppfostran och synen på barnen. Hon visar även att de bilderböcker 

som översätts främst baseras på böcker som redan ses som säkra kort.

 
[…] urvalet av bilderböcker för översättning främst 
präglas av ”säkra” och acceptansinriktade val. Det 
översätts mest klassiker, bilderböcker i 
serieutgivning, böcker av nutida etablerade författare 
och (internationellt) etablerade illustratörer, samt 
bilderböcker med relativt lätt-tillgängliga bilder. I 
bedömningen av vilka böcker som ska översättas 
spelar bilderna oftast en avgörande roll. Om inte 
bilderna bedöms passa in i den egna utgivningen 
eller på den svenska marknaden, översätts boken 
inte.21

Även om Van Meerbergens avhandling fokuserar på holländska översättningar kan ändå 

hennes resultat nyansera mina undersökningar. Genom att hon pekar på att 

översättningar främst fokuserar på det som ses som gångbart och etablerat på 

marknaden kan man se hur förlagets och samhällets inblandning skapar en likformighet 

i vad som är bra litteratur att påverkas av. Det här är intressant ur det faktumet att om 

man kunde bevisa att det finns likheter inom de värderingar som olika bilderböcker från 

olika kulturer för fram skulle refuseringen kunna minska och man skulle kunna få ett 

bredare utbud.

Perry Nodelman menar i sin artikel ”The other: orientalism, colonialism, 

and children's literature”22 att man kan jämställa barndomen med Edward Saids begrepp 

orientalism. Nodelman menar att barndomen är en idé skapad av vuxna och att bilden 

över hur barn ”är” hålls vid liv genom bland annat barnlitteraturen. Precis som inom 

Saids orientalism bibehålls en maktfaktor genom detta då vi som vuxna kan framstå som 

mer kapabla genom att framställa barnen som i behov av vår ledning och tolkning. 

Vuxna utnyttjar skapandet av barndomen för att framställa sig själva i maktposition och 

barnen blir därmed likvärda med Saids ”the other”. Nodelman menar att det finns ett 

kretslopp, att litteraturen som skapas matar oss med falska bilder av barndomen och att 

vi sedan växer upp för att själva skapa falska bilder, eftersom det är så vi minns vår 

inlärda barndom. Jag anser att Nodelmans teori kan vara intressant att använda till att 

problematisera varför bilderboksutgivningen ser ut som den gör idag och hur det kan ha 

en påverkan på varifrån vi importerar bilderböcker.

21 Sara Van Meerbergen, Nederländska bilderböcker blir svenska, Stockholm 2010, s. 218.
22 Perry Nodelman, ”The Other: Orientalism, Colonialism, and Children's Literature”, Children's  

Literature Association Quarterly, 1992:1, 
http://muse.jhu.edu/journals/chq/summary/v017/17.1.nodelman.html (2013-11-18).
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Ellen Nancy Battys artikel ”'We are the world, we are the children'”23 

behandlar hur vår bild av utvecklingsländer har påverkats av de bilder som sänds ut av 

hjälporganisationer. Hon menar även med hänvisningar åt Homi Bhabha och Robert 

Young att väst i en fortgående rörelse efter kolonialismen gynnas av att behålla bilden 

av utvecklingsländerna som ”the others.” Hon menar att vi matas med en ensidig bild av 

svältande barn i tredje världen och att vi inte tar in litteratur som ger en mer nyanserad 

bild, som till exempel barnböcker som beskriver eller gestaltar kapabla familjer och 

barn från länder utanför väst. Battys idéer är ytterligare en vinkling som kan förklara 

och nyansera orsakerna bakom dagens utgivning av utländsk barnlitteratur i Sverige. 

Trots att vi lever med tryckfrihet i Sverige idag så antyder Britt Isaksson i 

sin artikel; ”Det är tur att generaler inte läser barnlitteratur”,24 att det ändå finns en 

början till en censurfunktion när det kommer till barnlitteraturen.25 Isaksson menar bland 

annat att bibliotekens val av böcker baseras på ett tidigare urval. Detta skulle innebära 

att en mängd böcker aldrig erbjuds biblioteken eftersom de redan gallrats ut. Även om 

Isakssons inlägg främst borde fungera som en väckarklocka, använder jag det här för att 

poängtera att även Sverige gör medvetna val över vilken litteratur som släpps fram.

Det kan låta ironiskt att framhäva att vi borde släppa in mer litteratur från 

andra kulturer för att få ett bredare och större utbud, men samtidigt vilja hävda att vi 

kan göra det eftersom det finns likheter mellan kulturernas litteratur och värderingar. 

Det har påståtts att alla berättelser redan är berättade, men om man ska sätta tilltro till 

det kan man samtidigt hävda att vi då behöver hjälp med att berätta på alla sätt som går. 

De flesta teman har kanske berörts, men det finns fortfarande nya tillvägagångssätt kvar 

att ikläda dem i och det kan vi behöva varandras olikheter till för att upptäcka.

2 Analys
I de nedanstående styckena kommer jag analysera mina två bilderböcker utifrån olika 

kategorier. Jag kommer dels titta på temat som presenteras och vilka budskap som förs 

23 Nancy Ellen Batty, ”'We are the world, we are the children': the semiotics of seduction in international 
children's relief efforts”, I Voices of the other: children's literature and the postcolonial context, red. 
Roderick McGillis, New York & London 2000.

24 Britt Isaksson, ”Det är tur att generaler inte läser barnlitteratur”, I Den hemliga trädgården: 3, red. 
Sven Hallonsten, Stockholm 2006, s. 57.   
25 Isaksson nämner att Bibliotekstjänsts sambindning har två personer som recenserar per barnbok, en är 
bibliotekarie och en är en person från skolvärlden. Det är sedan dessa recensioner som påverkar bland 
annat bibliotekens urval (Isaksson, s. 57). BTJ:s hemsida berättar att de har försäljning av 
biblioteksböcker/allmänlitteratur till kommuner, företag, landsting samt bibliotek. Litteraturen baseras på 
ett urval som BTJ:s redaktion gör, de böcker som inte ingår i BTJ:s val presenteras inte för kunderna. 
http://corp.btj.se/?id=2619 , http://corp.btj.se/?id=9604  (2013-11-25))
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fram här. Jag kommer även studera huvudpersonen och lägga fokus på hur den beskrivs 

och vilka karaktärsdrag som den representerar. Intressanta aspekter kan då till exempel 

vara om huvudpersonen är en anti-hjälte eller om karaktären är felfri och ett självklart 

föredöme. Jag kommer även studera förhållandet till föräldrar och andra vuxna som 

presenteras i berättelsen och bland annat se hur pass självständig karaktären är och 

vilken roll den vuxne har i berättelsen. Jag kommer dessutom studera relationen till 

vänner och vilka beteenden mellan vänner som tillåts eller uppmuntras. Till sist tänker 

jag undersöka berättelsens klimax för att även här studera vilka värderingar som förs 

fram. 

Genom att utgå från de ovan valda kategorierna skapas ytterligare ett urval 

eftersom undersökningsområdet begränsas i bilderböckerna då det endast är utvalda 

delar som belyses. Men genom att just utgå från särskilda kategorier kan man skapa en 

mer djupgående analys vilket annars skulle kräva en mycket större studie. Kategorierna 

skapar även gemensamma utgångspunkter i de båda verken, vilket förtydligar vilka 

värderingar de delar. 

Nikolajeva menar att det är viktigt att se bilderbokens komponenter som 

en helhet, att studera både text och bild för att få en integrerad bild av historien.26 Med 

hänsyn till detta kommer därför mina analyser försöka hålla ett så brett perspektiv som 

möjligt och även lägga vikt vid egenskaper så som färg, form och tempot i berättandet. 

För att underlätta läsningen kommer jag i de båda analyserna referera till Nikolajeva 

och Rhedin, samt de båda bilderböckerna, löpande i texten, med respektive författares 

begynnelsebokstav och sidnummer till den aktuella sidan.

 

2.1 Handlingen i The Herd Boy

The Herd Boy handlar om pojken Malusi som bor på landsbygden i Sydafrika och har 

ansvaret för att valla sin farfars djur. Den största delen av boken utspelas ute på slätten 

där vi möter Malusis vän Lungisa som också är herde. Pojkarna har olika drömmar då 

Lungisa vill bli fotbollsproffs medan Malusi drömmer om att bli president. När en 

babianflock anfaller Malusis hjord sluter pojkarna samman och hjälps åt för att lösa 

situationen. På vägen hem möter de sedan en man som genom bilden kan kännas igen 

som Nelson Mandela. Han bekräftar Malusis dröm genom att uttala sig om att en pojke 

som tar hand om sin hjord borde bli en utmärkt president. På natten drömmer sedan 

26 Nikolajeva, s. 15.
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Malusi att han hyllas som president av ett folkhav som innesluter både svarta och vita, 

unga och gamla, tradition och framtid och män och kvinnor.

2.2 Temat; en ny början..

Handlingen i The Herd Boy är egentligen en hjältehistoria där huvudpersonen Malusi 

ger sig iväg och prövas under dagen, för att sedan vända tillbaka hem berikad efter sina 

ansträngningar och med ett större hopp inför framtiden. Här bekräftas flera av de 

klassiska värderingar som förknippas med en hjälte. Det uttalas till exempel explicit i 

texten att en herdepojke behöver vara modig och ha ett vaket sinne. Detta kommer jag 

behandla mer ingående under den nedanstående rubriken ”Huvudkaraktären” här vill jag 

istället lägga fokus på det tema som jag menar döljer sig bakom hjältemönstret.     

Nikolajeva menar att de flesta detaljerna i bilderboken är skapade med en 

avsikt vilket gör att färg och form även på till synes ”tomma sidor” kan vara medvetna 

val. I början av The Herd Boy finns en återkommande koppling till färgen orange som 

både skildras på försättsbladen och på titelsidan. Bilden på titelsidan visar en översikt av 

byn som Malusi bor i vilket etablerar läsaren i vilken sorts miljö och i vilket 

sammanhang som historien utspelar sig i. Men det jag finner intressant med den här 

bilden är att trots att den skildrar samma berg som återkommer genom hela berättelsen 

så visas här även en soluppgång, en orange strimma bakom bergen. Motivet med 

gryningen återkommer även sedan i berättelsens början, då första uppslaget skildrar 

soluppgången både i text och i bild. Genom att dubblera informationen menar Rhedin 

att man fångar och riktar uppmärksamheten i en pågående episod.27 Det gör att det här 

poängteras att det är gryning. Alla dessa detaljer ser jag som medvetna val för att peka 

mot ett genomgående tema i boken nämligen ett förebådande om en ”ny början” eller 

om nya möjligheter. Det kan tolkas som en ny början för Sydafrika, möjligheter för 

framtiden eller som en metafor som visar att det finns ett ljus bortom alla hinder 

(bortom bergen). Solen stiger i takt med barnet som vaknar i början av historien, det nya 

hoppet. Men boken talar också om möjligheter för en liten pojke att bli vad han än vill, 

till och med president.

27 Då en händelse tar plats samtidigt i text och bild menar Nikolajeva att det skapas en redundans, ett 
överflöde av information (Nikolajeva, s. 22ff). Rhedin beskriver samma skeende som att ”bild och text är 
ömsesidigt och dubbelt deskriptiva och ikoniska.” (Rhedin, s. 84). Rhedin menar att text och bild 
gemensamt riktar uppmärksamheten. Jag anser att Nikolajevas syn på redundans framstår som något 
negativt och instämmer istället med Rhedins tolkning av skeendet, att förtydligandet kan poängtera något 
i berättelsen.  
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Solen blir även en fortsatt följeslagare i historien då Malusi går mot solen 

när han ger sig iväg. Solen är placerad i högra hörnet och han måste skyla ögonen för att 

ta sig framåt. När en karaktär rör sig i riktning mot höger menar Rhedin att han lämnar 

hemmet som sammankopplas med den vänstra sidan och ger sig ut mot äventyret (R, s. 

84, s. 87). Den starka solen blir här en del av Malusis kamp. Han går halvt oseende ut i 

världen, han följer ljuset men ljuset är också en hotande faktor då det påverkar hans syn. 

(Den vacklande tryggheten återkommer också då det även är på detta sidouppslag som 

berättaren kartlägger vilka faror som man kan möta ute på slätten, så som raviner och 

ormar.) Det är därmed inte längre hemmets trygga vrå, men det finns samtidigt en 

hänsyftning på frihet genom en örn som seglar över solen.28 Jag tolkar detta parti som 

att Daly beskriver att det finns möjligheter men att dessa inte är ofarliga. Att leva och att 

vara fri innebär risker och att växa upp innebär att utmanas medan man försöker ta sig 

framåt. Både som land och som pojke.

Jag anser att solen återkommande sammankopplas med bokens tema och 

att den understryks som symbol för framtidens möjligheter, en framtid där barnen utgör 

ett stort hopp. Men när Malusi återvänder hem till byn så befästs han trots allt som ett 

barn som inte ska ge sig iväg än. Solen som Malusi möter här är inte någon eldig 

solnedgång, utan endast ett svagt ljus som lyser bakom bergen. Jag tolkar detta som att 

det nu är dags för vila istället för en fortskridande jakt. Solen kommer komma tillbaka 

imorgon och då är det dags för nya tag.

Nikolajeva menar att själva bakgrundsmiljön i en bilderbok kan användas 

för att berätta något om karaktären (N, s. 118). På det näst sista uppslaget visas en 

sovande Malusi och i den annars kala miljön så syns han för första gången med leksaker 

runtomkring sig. Denna bild anser jag antyder att Malusi trots allt är ett barn och att 

verklighetens tyngd inte ska läggas på honom än. Daly väljer att avspegla bokens hjälte 

som sårbar. Om barnen ska vara framtidens hopp behöver de också få vara barn och 

utvecklas i sin takt, även hjältar behöver tid för att växa upp. Morgondagen kommer 

komma, men idag är han fortfarande en pojke.

Jag anser att temat i boken vittnar om flera värderingar. Hjälterollen 

frammanar att mod och uppmärksamhet är positivt, men själva temat som jag utläste 

som framtidshopp/möjligheter syftar också på att man kan bli vad som helst oberoende 

bakgrund, det enda som krävs är arbete. Malusi har inte en självklar fallenhet för allt 

28 Åsa Warnqvist gör i sin analys av två bilderböcker av Pija Lindenbaum en koppling mellan fågeln och 
frihetssymbolen. En symboltolkning som jag menar är brett accepterad och därmed kan ses som 
sannolik även här. (Åsa Warnqvist, ”Att vägra normen och att omsluta den”, I Barnlitteraturens  
värden och värderingar, red. Sara Kärrholm & Paul Tenngart, Lund 2012, s. 191f).
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han tar sig för, utan det viktiga är att fortsätta öva på det man vill uppnå. Samtidigt finns 

det ett fokus på vikten att barn får vara barn. Malusi får dra ett stort lass, men jag anser 

att det även finns värderingar i ansvarsfördelningen. När dagen är slut är det de vuxna 

som får ta över (vilket man till exempel kan se i att farfadern får ta emot ett lamm som 

skadas under dagen, ansvaret lämnas här över) medan barnen får återvända till lugnet. 

Uppväxten är till för att utvecklas, men det är fortfarande bara en prövotid.         

2.3 Huvudkaraktären − Malusi

Framsidan visar Malusi som stirrar över axeln och tar ögonkontakt med läsaren vilket 

Nikolajeva beskriver som ”[...] en påträngande visuell berättare.” (N, s. 179). Genom att 

Malusi tittar på en över axeln skapas känslan av att man ska följa med honom in i 

bilden. Herdestaven i hans hand, samt att han står på en lätt upphöjd platå utmålar 

honom som en ledare. Därigenom har Daly redan på framsidan lyckats presentera och 

lägga grunden för Malusis position.

Genom att Malusi arbetar som herde finns det egenskaper som förknippas 

med honom trots att texten egentligen bara befäster att det är egenskaper en herde måste 

ha. ”You have to be awake, and you have to be brave, to be a herd boy.” (D, s. 3). 

Samtidigt som Malusi genom sitt arbete som herde utmålas som en klassisk hjälte, 

(ledargestalt, modig, redo) står han samtidigt i underläge gentemot Lungisa som är äldre 

och vinner i alla deras tävlingar. Här finns därmed en dissonans i hjältedyrkan, men 

samtidigt är det genom detta som flera värderingar bärs fram. Berättaren menar att 

Malusi inte är rädd för en utmaning och att han är snabblärd, det viktiga blir därmed inte 

att vinna utan att inte vara rädd för att försöka. Att kunna fortsätta tills man har lärt sig 

och att inte ge upp.29

Ytterligare en egenskap som utmålas som positiv genom Malusi är 

förmågan att ta ansvar. Det första uppslagets illustration visar Malusi i bildens centrum 

vilket enligt Nikolajeva innebär att personen har en viktig roll i berättelsen (N, s. 141). 

Texten beskriver att det är  ”[...] a big job for a small boy.” (D, s. 1) att vara herde, men 

bilden visar även att den lilla pojken står i fokus för allas blickar; både djur och 

människor tycks vända sig mot scenen där Malusi får en skål med mat av sin mamma. 

Uppslaget ger därmed en upplevelse av att Malusi ses som väldigt kapabel trots sin 

29 Att öva och inte ge upp är något som återkommer genom boken då Malusi bland annat beundrar en 
dyngbagge: ”[...] who never gives up. It rests in Malusi's shadow and then pushes on into the harsh 
sunlight.” (Daly, s. 12). Mandelas karaktär gör även en liknelse mellan arbetet som herde och arbetet 
som president vilket kan tolkas som att det Malusi gör nu är att öva på att vårda och leda.  
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ålder. Malusi tycks göra sig redo för att ge sig ut på en stor strapats vilket påminner om 

folksagornas unga pojkar som ger sig iväg och utgör familjens hopp.

Scenen antyder att Malusi har en del i försörjningen av den stora familjen 

som syns på bilden och det är ett återkommande drag att Malusi skildras i en viktig 

position gentemot olika grupper. Dels mot sin familj, dels som herde, men även mot 

andra djur då han till exempel i en passage hittar en ensam termit och ser det som sin 

uppgift att mana den tillbaka; ”If he sees one on his own, he feels sorry for it and says, 

'[…] go and join your people'” (D, s. 11). Här vid skildras omtänksamhet som en 

eftertraktad egenskap, men även vikten av grupptillhörighet och samhörighet tas upp 

som en stark värdering vilket även passar in på vikten av att visa på gemenskap som 

Bloch beskrev som ett återkommande drag inom den afrikanska barnlitteraturen som 

skapas idag.  

2.4 Vänner emellan − hos Malusi

Om man jämför Malusi med hans vän Lungisa finns det en tydlig skillnad då Lungisa 

framställs som äldre, sportig, skrävlande och retsam. Lungisa är: ”[...] the champion 

footballer and the champion stick-fighter.” (D, s. 7). Och det uttalas i texten vid ett 

tillfälle att Lungisa skryter om sin hund (D, s. 19). Lungisa proklamerar att han ska bli 

fotbollsproffs när han blir stor (vilket inte ifrågasätts av någon), men han skrattar åt 

Malusis dröm om att bli president och retas med Malusi även inför Nelson Mandela.

Skillnaderna mellan karaktärerna understryker Malusi som yngre och 

känsligare, men trots att Malusi framställs i underläge framstår han som en hjälte i 

jämförelse med Lungisa. Kontrasterna framställer Malusi som mer sympatisk och han 

presenteras med större insikt och djup än Lungisa som både bildligt och 

innehållsmässigt tar plats som en rätt ytlig figur.30 Genom att det är en allvetande 

berättare men med en intern fokalisering riktad gentemot Malusi står berättaren närmre 

Malusi vilket också ökar känslan av samhörighet med honom. Lungisa gestaltas istället 

flera gånger okommenterad i bakgrunden och de gånger han är med i förgrunden 

fungerar han ofta som en utmanande faktor. Författaren kan därmed använda 

motsättningarna i de två karaktärerna för att höja värdet i de egenskaper som Malusi 

besitter. Man kan utläsa värderingar i stil med att det inte är vad man kan, hur gammal 

man är eller vad man äger som spelar någon roll, ‒utan hur man beter sig.

30 Lungisas återkommande attribut är en flöjt och en fotboll vilket kan anspela på en lättsinnigare attityd, 
men det är också saker som i ett barns ögon kan fungera som statussymboler vilket stämmer överens med 
Lungisas ”överlägsna” position.
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Vänskapen mellan Lungisa och Malusi kan därigenom beskrivas som lite 

obalanserad och texten delger oss att: ”Malusi is glad when Lungisa disappears into the 

dip to join his flock. Malusi likes being on his own – just him and his shadow.” (D, s. 

11). Här finns en värdering som säger att det är okej att tycka om att vara ensam, 

(samtidigt kan man problematisera om Malusi faktiskt föredrar ensamheten eller om han 

endast vill dra sig tillbaka till en kontext där han har kontroll.)31 Martin Hellström menar 

att i dagens barnlitteratur i Sverige är nyfikenhet, spontanitet, solidaritet, vänskap och 

fantasi viktiga ideal.32 Men samtidigt berättar han att det har kommit flera normbrytande 

bilderböcker som just utmanar idén av vänskap och lyfter fram värdet av att trivas på 

egen hand istället för att upphöja värdet av vänner, vilket man skulle kunna förknippa 

det här uppslaget med.

Dock understryker Daly vikten av gemenskap då Malusi i samma uppslag 

som han hävdar sin rätt till ensamhet ändå lägger tid på att fösa en termit tillbaka till sin 

grupp med tanken att det just är synd om honom när han är själv (D, s. 11). Jag tycker 

dock inte att det finns något problem i den här motsägelsen då rätten till ensamhet inte 

innebär att utesluta all gemenskap. I en passage är Malusi inte tillräckligt uppmärksam 

och då anfaller babianerna, men så fort Malusi ropar på Lungisa sluter Lungisa upp utan 

tvekan. Daly tycks därmed meddela att ”tillsammans är vi starkare”, vilket poängterar 

vikten av gemenskap. Båda värderingarna (upphöjandet av ensamheten och vikten av 

gemenskap) tycks kunna existera samtidigt, vilket förstärks av att det skildras i olika 

kulturer, både i Sverige och Sydafrika.

2.5 Relationen till vuxna − hos Malusi

Malusi hopes his grandfather will not be angry 
because he has brought home a wounded lamb. 
Surely he will know that Malusi has done his 
very best to save it. (D, s. 25.)

31 Passagen visar Malusi i samspråk med olika insekter. Här är Malusi störst och ikonotexten utgör 
honom till en slags domare över insekternas varande. Uppslaget förvandlar Malusi till en nästintill 
gudalik varelse som böjer sig ner och tilltalar de små om hur de ska leva (Daly, s. 11). Mia Österlund 
visar på ett liknande beteende när det kommer till att umgås med låtsasvänner, situationen kan erbjuda 
en möjlighet att ventilera känslor då omvärlden får en att känna sig otillräcklig. Mia Österlund, ”Kavat 
men känslosam...”, I Barnlitteraturanalyser, red. Maria Andersson & Elina Druker, Lund 2008, s. 
100.

32 Martin Hellström, ”Värdet av vänskap”, I Barnlitteraturens värden och värderingar, red. Sara 
Kärrholm & Paul Tenngart, Lund 2012, s. 179.  
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Det finns en stark tilltro till vuxna i berättelsen och Maulsi tycks behöva bekräftelsen 

från vuxna för att ta sig vidare. Det mest uttalade exemplet är när ett lamm blir skadat 

och Malusis tankar genast går till farfadern och att han kanske kan rädda det. Här vid 

finns en tilltro till att farfadern besitter kunskap som inte Malusi har. Förutom detta 

finns det även en tilltro till att farfadern ska ha insikt i att Malusi har gjort sitt bästa. 

Stycket visar inte den misstro eller hopplöshet gentemot vuxenvärlden som däremot är 

vanlig i litteratur som skrivs till lite äldre barn, utan här finns snarare en väldigt stark 

förtroende för att farfadern, på grund av sin position som vuxen, kommer att ha 

förmågan att bedöma om Malusi har ansträngt sig tillräckligt. Farfadern är en rättskipare 

och det finns ingen tvekan över att gå hem utan den enda eventuella oro som uttrycks är 

i citatet ovan och ikonotexten tycks snarare skildra en tro på att farfadern kommer veta 

att Malusi har handlat rätt. Det finns inget velande utan Malusi går hem med en gång 

och vänder sig till farfadern. Ett eventuellt straff för att Malusi inte har varit tillräckligt 

uppmärksam tycks därmed vara lika accepterat som om det uteblir och det nämns inte 

heller vare sig i bild eller text hur farfaderns reaktion blir. Trots att Malusi är väldigt 

självgående visas det här att det fortfarande behövs en stödjande vuxenvärld. Hellström 

menar att: ”[...] lära sig god ton, gott uppförande och respekt för äldre [...]”33 är något 

som inte är speciellt närvarande i den samtida barnlitteraturen i Sverige. Kanske kan här 

spåras en kulturskillnad då det trots att Dalys roman inte är rent didaktiskt uppbyggd 

ändå tycks visas på att vuxenvärlden är en viktig komponent för att skapa trygghet.  

 Behovet av vuxenvärldens stöd visas även genom att både Mandela och 

Malusis storasyster bekräftar Malusis drömmar om att bli president (och tystar därmed 

Lungisas skratt.) Systern säger att Malusi är intelligent och att han kan bli vad han vill. 

Hennes bekräftelse lugnar inte enbart Malusi utan är även betryggande för läsaren då 

Lungisas skratt kan orsaka förvirring över om Malusis önskan är löjlig och för stor. 

Enligt Nikolajeva (s. 139.) har en läsare även lättare att känna empati med en karaktärer 

om inte berättaren går in och öppet uttalar sin åsikt. Genom systerns inpass kan Daly 

därigenom förmedla en värdering utan att vara alltför uppenbar och förvanska 

budskapet.

Mötet med Mandela blir extra starkt för den som känner igen honom och 

det ger en större tyngd till berättelsen då Mandela berättar att även han har varit 

herdepojke en gång. Texten avslöjar inte att mannen är Mandela eller att han har varit 

Sydafrikas president, men då det beskrivs ett samband mellan barnen och mannen i den 

33 Hellström, s. 179.
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fina bilen så ökar tilltron till frasen att ”man kan bli vad man vill”, vilket man kan ta del 

av vare sig man känner igen Mandela eller inte. Mandela hälsar (saluterar) Malusi som 

president innan han åker och den informerade läsaren kan tolka passagen som att 

Mandela lämnar sitt arv vidare. Vilket återigen kan kopplas till barnen som en symbol 

för det nya hoppet.

    

2.6 Turbulens och välgång

Berättelsens upptakt till de dramatiska uppslagen inleds med ett utrop. En babian har 

kommit mycket närmre hjorden och Malusi är här sedd snett ovanifrån, medan babianen 

är placerad på en högre platå vilket förstärker intrycket av Malusis hotade position (D, 

s. 13f). I den här passagen skapas en oväntad hjälte. Förutom att texten skildrar att de 

två pojkarna ställer upp för varandra så visas även att Lungisas hund räddar situationen 

(D, s. 15). Hunden Koko, som är rätt liten, visas i en liten bildruta, gestaltad på en höjd 

och centrerad i en ljusstråle. Både höjden (som tyder på makt), samt att Koko kommer 

från vänster (vilket Rhedin menade anspelade på hemmet och tryggheten),34 samt 

bildens filmiska ljuseffekter; allt detta utmålar honom som en hjälte.

Uppslaget efteråt understryker likheten mellan hunden och en av 

Sydafrikas boxare då både bild och text konstaterar likheten.35 Texten berättar: ”Koko is 

short but powerful, like the famous boxer − Baby Jake Matlala.” (D, s. 19). Ett efterord 

meddelar att även Mandela boxat som ung vilket därigenom även skapar en koppling 

mellan Malusi och Koko36 vilket leder fram till passagens budskap. Alla är de otippade 

hjältar som har slagits eller slåss från ett underläge. Stycket tycks hylla det man gör 

snarare än den man ser ut att vara och visar på att vara ”liten” är inte detsamma som att 

vara underlägsen.               

Att Malusi får en egen hund i slutet av boken tycks visa på att de goda 

belönas. Som läsare kan man ifrågasätta om Malusi verkligen gjorde sitt jobb fullt ut 

eftersom han tappade fokus från djuren och började studera insekter medan babianerna 

kom närmare. Eftersom farfaderns reaktion inte beskrivs vet vi inte om Malusi blir 

bestraffad eller inte, men det vi kan utläsa är att författaren väljer att utelämna straffet 

och istället skildra en belöning i slutet. Därigenom kan man utläsa värderingen att 

34 Rhedin, s. 84, s. 87. 
35 Matlala är den kortaste boxaren som vunnit priset ”world champion”. Han står som en symbol för 

försoning i Sydafrika efter apartheid. http://www.sport24.co.za/OtherSport/South-Africa/Baby-Jake-
Matlala-dies-20131207 (2013-12-13).

36 Malusi jämförs med Mandela, Mandela har boxat precis som Matlala, och Koko påminner i sin tur om 
Matlala. Cirkeln är sluten och alla kan ses som oväntade hjältar. 
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ansträngningar och ansvar37 belönas, men berättelsens otydlighet leder också leda till en 

tolkning om att det är tillåtet att göra misstag.

Slutscenen som man möter i Malusis lyckliga drömmar understryker 

vikten av samhörighet. Uppslaget är den första helhetsbilden och symboliserar 

därigenom frihet genom sin brist på ramar.38 Texten blir för första gången integrerad i 

bilden, (texten tar plats inuti bilden), på samma sätt som bilden skildrar en integrerad 

samhörighet mellan alla olika människor då den visar gemenskap mellan olika ålder, 

olika bakgrund, och mellan olika religioner (D, s. 29f). Här kan man återigen dra in 

Sydafrikas framtid i tolkningen av Dalys bilderbok då möjligheterna, gemenskapen och 

hoppet tycks vara tillägnad alla och men beroende av barnen. 

2.7 Handlingen i Lenis Olle

Lenis Olle handlar om flickan Leni som ska hem till sin vän Olle. Men hemma hos Olle 

upptäcker Leni att Olles granne Kiran också är där vilket utlöser ett svartsjukedrama 

som behandlar den eventuella svårigheten med att vara tre som ska leka. Leni vägrar till 

en början att leka och först efter att hon har betett sig illa och skäms kan hon ge Kiran 

en chans och börja ha roligt.

2.8 Temat; med lite socker i botten..

Temat i Lenis Olle kan utläsas som svartsjuka, vilket kan ses som ett slags tabu i 

Sverige då det inte är en socialt accepterad känsla utan snarare något man ska dölja och 

förtrycka. Boken erbjuder läsaren en chans att reflektera över sina egna upplevelser och 

Adbåge använder sig främst av ansiktsuttryck och kausalitet (orsak och verkan) för att 

visa hur man kan känna sig och hur ens beteende kan påverka andra. Adbåge är inte 

direkt didaktiskt men Lenis beteende lämnas ändå inte helt okommenterat eftersom hon 

måste be om förlåtelse innan historien upplöses. Därigenom följer berättelsen ändå 

normens förväntningar i Sverige och förmedlar en värdering genom att karaktären 

behöver ta ansvar för sitt beteende. 

Enligt Nikolajeva är det svårare att avläsa en karaktärs personlighet utifrån 

deras beteende eller reaktioner på händelser och därigenom kan Lenis Olle ses som en 

komplex historia (N, s. 139). Handlingen bygger främst på Lenis hantering av 

37 Här menar jag att Malusi tar ansvar genom att han försvarar djuren. Han lindar sedan in lammet i sin 
kappa och bär hem det, beredd att ta konsekvenserna för sitt handlande (Daly, s. 19ff). 

38 Här visas en glädje genom att bilden får ta plats på hela uppslaget i likhet med Sendaks I vildingarnas  
land, där friheten skildras genom att bilden växer för varje uppslag (Rhedin, s. 97f).
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svartsjukan och texten är kort och skriven med ett naivt språk som inte nyanserar eller 

förklarar Lenis känslor nämnvärt. Därigenom lämnas mycket ansvar till läsaren att tolka 

Lenis beteende och döma hennes handlingar, men man kan även se det som att Adbåge 

utnyttjar Nikolajevas idé av att stärka empatin mot karaktären genom att inte skriva 

läsaren på näsan (N, s.139). 

I samband med svartsjukan bärs det fram flera värderingar vilket till 

exempel visas då Kiran sätter i halsen och texten berättar: ”Jo, en gång kan hon (Leni) 

skratta förresten. Det är när Kiran sätter saft i halsen. Hon hostar och ser alldeles rolig 

ut. Då ler Leni lite i smyg.” (A, s. 15). Upprepningen i detta stycke lägger fokus på 

Lenis ansikte som visar ett retsamt leende.39 Återigen undviker berättaren att värdera 

Lenis beteende, men eftersom texten påpekar att leendet sker i smyg samtidigt som 

bilden visar att Leni vänder sig bort från Kiran och Olle så finns det ändå en laddning i 

situationen som uttrycker att detta inte är rätt genom att det inte går att visa öppet. 

Uppslaget förmedlar därigenom ett tyst fördömande över Lenis beteende. Olles 

förskräckta ansikte är även en stor konstrast gentemot Leni och genom hela berättelsen 

tycks han fungerar som ett facit över hur Leni borde reagerat. 

Svartsjukescenen utmanar även traditionella könsroller då bilden visar 

Olle placerad i sängen med ett förskräckt uttryck i ansiktet medan Kiran och Leni sitter 

på golvet, åtskilda av ett blått hopprep som fungerar som en gräns mellan dem. Kiran 

och Leni kan här ses som rivaler och borgen på hyllan i Olles bakgrund förstärker en 

liknelse med Olle som den hjälplösa prinsessan i tornet. Än en gång är det svartsjukan 

som understryks, men bilden erbjuder samtidigt ett alternativ på det klassiska 

svartsjukescenariot då Adbåge visar att även flickor kan vara kämpar och en pojke vara 

priset.               

2.9 Huvudkaraktären – Leni

På framsidan och titelbladet möter man en sur Leni, ackompanjerad med titeln Lenis  

Olle. Nikolajeva utmålar titeln som en viktig del av bilderboken delvis för att titeln 

utgör en relativt stor del av textmassan i jämförelse med till exempel en roman (N, s. 

65). I Lenis Olle läggs tyngdpunkten på att det är Leni som är den viktiga genom att 

titeln är utskriven med ”Lenis” i stort format och ”Olle” nedanför med betydligt mindre 

bokstäver. Men läsaren meddelas även att det är LENIS Olle; Olle tillhör Leni. Redan 

på de första sidorna går det därmed att avläsa en egocentricitet hos bokens 

39 För mer information om upprepning i text och bild i bilderboken kolla fotnot 16.
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huvudkaraktär vilket kan avslöja att Leni snarare är en anti-hjälte än en felfri hjältinna. 

Här utmålas en hjältinna som inte är perfekt40 och Lenis dåliga humör förstärker 

upplevelsen av att det är Leni som handlar fel, vilket i sin tur antyder att den karaktär 

som man står närmast i berättelsen inte är helt tillförlitlig.    

Leni skildras från början i rask takt då man möter henne i full fart med att 

packa en väska för att åka iväg. I enlighet med Nikolajevas idé får man lära känna Leni 

genom bakgrundsmiljön, vilket i det här fallet är röran i hennes rum.41 Bilden förstärker 

känslan av aktivitet då den avslöjar att Leni leker med bilar, bilbanor, spelar innebandy, 

leker indian med mera. Dessa saker är vanligtvis förknippade med pojkar och därför 

anser jag att bilden och ikonotexten försöker motsäga könsstereotypen och förmedla att 

varken barn eller leksaker är könsbundna. 

Följande uppslag berättar att: ”Leni orkar springa alla Olles trappor utan 

att stanna.” (A, s. 4) vilket återigen gestaltar Leni som aktiv. Bilden visar Leni i full fart 

uppför trapporna medan pappan42 står still och bara tittar efter henne. Egentligen 

skildrar uppslaget två olika bilder men det framkallas en känsla av en sammanhängande 

passage, vilket gör att Leni uppfattas som att hon är på två ställen samtidigt. Därigenom 

förstärks känslan av fart och Leni framstår som oövervinnerlig. 

Dock sker en förändring i hur Leni gestaltas då hon ringer på hemma hos 

Olle och dörren inte öppnas utan Olle enbart ropar ”kom in”. Jag anser att dörren 

fungerar som ett stopp för den fart som Leni hade men även som ett hinder för att 

bläddra vidare till nästa sida. Texten beskriver det som en ovanlig händelse och Lenis 

osäkerhet skildras ytterligare genom att bilden gestaltar henne bakifrån och sedd snett 

uppifrån. När hon stiger in i hallen och ser Kirans skor ökar hennes oro och berättaren 

ligger nära Leni och vet inte mer än hon. När man på följande uppslag får reda på att det 

är Kiran som är där så brer uppslaget ut sig till en helsidesbild vilket än en gång stannar 

upp läsaren, men nu etableras ett nytt utgångsläge med Leni som inte längre är glad och 

som inte vill leka. Här inleds en ny fas i boken där Leni inte längre är oövervinnerlig.

Mycket av berättelsens innehåll skildras genom Lenis ansiktsuttryck och 

Adbåge lämnar oftast högersidans bakgrund vit och har små bilder tillsammans med 

text, medan däremot vänstersidan får ta plats som en helsidesbild. Nikolajeva menar att 

det är vanligare att ha det tvärtom, med huvudbilden (helsidesbilden) till höger, 

40 Eftersom Leni gestaltas som tjurig och egocentrisk bryter hon mot den traditionella hjältinnan som 
ofta beskrivs som stoisk och leende.  

41 Nikolajeva menar att bakgrundsmiljön kan användas för att avslöja något om personen (Nikolajeva, s. 
118).
42 Det uttalas inte att det är Lenis pappa som står i trappan, utan detta är en tolkning jag gjort av mannen 

som tittar efter Leni när hon försvinner upp för trappan.  
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eftersom det då är den stora bilden som hamnar mest i fokus. Små bilder ökar tempot 

och genom att placera dem tillsammans med texten på högersidan är det då dessa som 

får mest fokus (N, s. 74f). Att Adbåge främst använder sig av de mer ovanliga 

upplägget anser jag beror på att hon använder små bilder för att visa på olika 

känsloväxlingar. Variationen speglar Lenis kluvna känslor och just växlingen är en 

viktig bit av historien som inte kan gestaltas i en helsidesbild. Småbildernas vita 

bakgrund (som Nikolajeva beskriver som ett ”negativt rum” (N, s. 121.)) hjälper 

dessutom till att rikta läsarens uppmärksamhet mot ansiktena i bilderna. 

Berättaren ligger väldigt nära Leni och beskriver emellanåt hennes tankar, 

men de skiftande ansiktsuttrycken är oftast okommenterade och lämnas att tolkas av 

läsaren på egen hand då Leni representerar alla fula känslor som svartsjukan framkallar 

utan att de kritiseras av berättaren. Författaren visar därmed en tilltro till att läsaren kan 

avläsa Lenis agerande och fälla egna domar. 

Men eftersom alla Lenis aktioner resulterar i att hon själv blir arg och 

ledsen anser jag att Adbåge ändå förmedlar samhällets vanliga syn på svartsjuka; att det 

är något negativt som inte någon vinner på. Då det bara är Leni man lär känna kan man 

inte skylla på någon annan eftersom de andra karaktärerna enbart existerar i historien 

utan att påverka den märkbart. Man skulle kunna tycka att Kiran inte skulle stört Lenis 

och Olles vänskap eller att Olle borde uppmärksammat Leni och öppnat dörren, eller 

berättat att Kiran också skulle komma, men framförallt är historien en kamp med Leni 

själv. Genom Leni visas det att även en ”oövervinnerlig” person kan rubbas och bete sig 

dumt när hen blir osäker. Leni är dock inte elak, utan berättelsen visar att hon kan göra 

fel och att man får göra fel, vilket är en av bokens främsta värderingar. 

2.10  Vänner emellan − hos Leni

I Adbåges berättelse är det en självklarhet att killar och tjejer leker tillsammans. Hon 

gestaltar Leni utifrån traditionellt maskulina attribut43 och i jämförelse med Leni anser 

jag att Olle gestaltas med mer traditionellt sett feminina drag. På Olles rum står en 

dockvagn, en spis, en spegel hänger på väggen och på golvet finns dockor och hästar 

(A, s. 15f). De enda ”aktiva” leksakerna är ett hopprep och en fjärilshåv vilka dock ändå 

43 Lenis rum var fullt med leksaker som ofta anses som riktade gentemot killar. Leni är en av rivalerna 
om Olle vilket jag tolkade som en ny tvist av det traditionella triangeldramat som vanligtvis gestaltas med 
en kvinna och två män. Inledningsvis visas Leni dessutom som väldigt aktiv vilket också brukar ses som 
ett maskulint attribut enligt Nikolajeva (Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund 1998, s. 65). 
(Det här är enda tillfället jag refererar till Nikolajeva 1998, tidigare och följande referenser är från 
Nikolajeva 2000.)  
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har en feminin laddning. Adbåge vänder här på könsstereotyperna så att prydlige Olle i 

pullover blir den som bjuder in och fixar bullar, medan aktiva Leni blir den som stökar, 

ställer till problem och välter möbler och saftglas (A, s. 20). Värderingarna som blir 

synliga genom deras vänskap är dels att killar och tjejer inte passar in i könsrollerna, 

men även att två personer som uppfyller olika roller ändå trivs att leka med varandra.

Mia Österlund menar att barns lek är ett sätt att uttrycka och undersöka 

makt. ”Leken omfattar alltid ett moment av makt, det gäller vem som får bestämma 

lekens regler och vilka maktkonstellationer som iscensätts i leken.”44 I Lenis Olle kan 

man tolka Lenis förvirring och svartsjuka som en maktförskjutning. Jag anser att det 

svåra i att leka tre är att hierarkin blir påverkad. Det är inte längre en som styr och en 

som följer, eller ett växelförhållande mellan dessa, utan en tredje person kommer in och 

tar fokus. Leni gestaltas återkommande sittandes hopkrupen i hörn, sedd ovanifrån 

vilket förmedlar en känsla av hennes litenhet. Nikolajeva menar att en persons storlek 

eller plats i rummet signalerar dess maktposition (N, s. 141). Olle och Kiran växlar 

mellan att vara gestaltade högst upp medan Leni hela tiden förhåller sig på marknivå, 

till och med när de sitter på stolar är Kirans stol högre. Om vi då sammankopplar detta 

med titelns betoning på LENI som poängterade Leni som huvudpersonen och avslöjade 

en viss egocentricitet, kan man tolka det som en krock med Lenis egenvärde. Dock 

tolkar jag inte detta som att Olle och Kiran aktivt trycker ner Leni, utan att Lenis 

osäkerhet (svartsjuka) placerar henne utanför leken, vilket gör att Olle och Kiran 

hamnar i centrum för varandra. Adbåge kan här sägas gestalta ett känslotillstånd hos 

Leni, (som mindre och utanför) men som blir ett faktum i historien genom Lenis eget 

beteende. 

Ytterligare ett tecken på maktobalansen kan avläsas när de spelar Fia och 

Leni försöker straffa Kiran genom att hela tiden placera sig i närheten av Olles pjäser: 

”Haha! Rätt åt Kirans pluttar som får stå ensamma!” Att blir utesluten är därmed något 

som Leni ser som ett straff. Hennes taktik resulterar dock i att Kiran vinner vilket gör att 

Leni blir arg, välter sin stol och sitt glas och går. Eftersom fiaspels-scenen avbildas även 

på framsidan kan man ana att den tillför något extra till berättandet. Jag tolkar det som 

symboliskt att de spelar just ”Fia med knuff” eftersom Leni känner sig ”utknuffad”, 

vilket dessutom förstärks med hennes välta stol och glas. Hon är ”slagen” och precis 

som Malusi drar hon sig undan då hon känner sig osäker och genom perspektivet 

gestaltar bilden hur liten hon känner sig. Obalansen i maktfördelningen i en grupp på tre 

44 Mia Österlund, ”Kavat men känslosam...” I Barnlitteraturanalyser, red. Maria Andersson & Elina 
Druker, Lund 2008, s. 100.
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och Lenis känsla av att vara utesluten ser jag som ett försök från Adbåge att nyansera 

vänskapsförhållanden och poängterar vikten av att alla ska få vara med.

2.11  Relationen till vuxna − hos Leni

Några vuxna karaktärer nämns inte i Adbåges text, men vid ett tillfälle gestaltas (vad 

man antar är) Lenis pappa i trapphuset på vägen upp till Olle (A, s. 3). Man kan tolka 

passagen som att Lenis pappa har följt Leni hem till Olle vilket innebär att trots att Leni 

är självständig så finns pappan i bakgrunden som en tyst trygghet. Men detta uppslag 

utmålar även, (som jag nämnde i ”Huvudkaraktären − Leni”), Leni som överlägsen 

gentemot sin pappa. Texten berättar att Leni kan springa upp för hela trappan, vilket 

understryker att pappan som står kvar och tittar efter henne inte klarar detta. Leni 

framstår därmed som starkare än pappa.     

På 60-70−talet menar Kåreland att det blev tydligt i barnböckerna att 

föräldrarna inte var felfria och man ville att barnen skulle få ta del av verkligheten. 

Opålitliga föräldrar och familjeproblem fick ta plats i böckerna vilket har banat väg för 

”det kompetenta barnet”, ett barn som själv kan styra och påverka sitt liv.45 Jag menar 

att karaktärerna i Lenis Olle kan ses som produkter av den utvecklingen då de sköter sig 

själva, men även på grund av att de reder ut sina problem på egen hand. Boken använder 

sig inte av en didaktisk berättare, (en berättare som kommer med pekpinnar), utan 

läsaren får dra egna slutsatser på samma sätt som Leni på egen hand får bedöma sitt 

beteende och sina handlingar. Därmed finns det en tilltro till barnens kapacitet.       

Dock rör sig barnen hela tiden i en vuxenvärld vilket blir tydligt i Olles 

lägenhet där den medvetna retro-designen är en miljö som erbjuder en nostalgi som 

barnen inte kan innefatta eller dela. Ytterligare exempel på den vuxna omgivningen är 

att barnen måste använda pallar för att nå upp till diskbänken och bakgrundsmiljön 

avslöjar en arbetshörna, en påbörjad stickning, en ouppackad matkasse och tofflor och 

skor som är enorma i jämförelse med barnens. Bilderna antyder en vuxen-närvaro men 

den möjliga maktpositionen gentemot barnen utnyttjas inte. Avsnittet vittnar istället om 

tillåtelse då barnen är på vuxenmark men får röra sig fritt, och det finns samtidigt en 

tilltro till att barnen klarar sig själva. På samma sätt vittnar kaoset i Lenis sovrum på 

frihet då hon tillåts ha sin röra utan att föräldrarna städar eller tvingar henne att stanna 

hemma och städa själv. Även springandet i trappan innebär en tillåtelse där inte 

vuxenvärlden kommer in och bannar utan släpper barnen fria att springa ifrån dem. De 

45 Kåreland, s. 24ff.

22



värderingar som kan uttolkas här är att barn kan själva, men att de ändå inte är 

övergivna. Vuxenvärlden är en frånvarande närvaro. En trygghet som följer med över 

gatan men som har tilltro till att barnen klarar av att reda ut sina egna bekymmer. 

2.12 Turbulens och välgång − hos Leni

Bokens kritiska höjdpunkt inleds med att Leni stoppar ner slajm i Kirans skor. Texten 

lyder: 

”En lång stund sitter Leni i hallen.// DUMMA 
KIRAN! tänker hon, det är ju MIN Olle.// Sen 
proppar hon in både slajmen och kladdhanden i 
Kirans snygga skor.// − HAHA! Titta va!” (A, s. 22.)

Att passagen nämner att Kirans skor är snygga är en återupprepning från bokens början 

när Leni kommer hem till Olle och ser Kirans skor för första gången. (Vilket även är 

passagen då Lenis osäkerhet tar fart.) Genom att ”förstöra” Kirans skor anser jag att 

Leni försöker kuva något Kiran uttrycker och som Leni känner sig hotad av. Kiran har: 

”[...] rosa snygga skor.” (A, s. 6) vilket är en stor kontrast mot Lenis ”pojkrum” och 

bruna skor. I Lenis tankar som förmedlas av texten är Kiran den elaka som ska straffas, 

men den stora bilden gestaltar samtidigt Leni sedd uppifrån, sittandes hopkrupen längst 

in i ett hörn i hallen.46 Bilden visar att Leni inte gör detta för att hon mår bra, utan 

eftersom hon känner sig utsatt och ledsen och jag anser att ikonotexten därmed 

förmedlar en värdering i form av att osäkerhet kan få en att göra elaka saker.

Det följande uppslaget har ett annorlunda sidoupplägg än tidigare. 

(Adbåge har tidigare låtit vänstersidan presentera en helsida, medan högersidan (som 

enligt Nikolajeva är den sida som bär mest fokus (N, s. 74f)) har visat på små bilder och 

text.) Nu hamnar istället helsidan i fokus och här gestaltas en helt okommenterad bild på 

Leni (som återigen ses ur ett perspektiv ovanifrån och i ett hörn) som våndas medan hon 

tittar på Kiran som hittar slajmet i sin sko. Bristen på kommentarer från berättaren kan 

knytas till Nikolajevas uttalande om att läsaren har lättare att känna empati med en 

karaktär om inte berättaren ingriper med egna kommentarer (N, s. 139.) och förutom att 

bilden är placerad på den ”viktigare” högre sidan är även fokuset riktat in i bilden med 

hjälp av möblernas linjer som fungerar nästan som ”pilar” in mot Leni. Det finns 

ingenting som hindrar insynen utan Leni gestaltas framifrån vilket gör att läsaren har 

full uppmärksamhet på Lenis ansikte. Bilden är därmed upplagd på bästa sätt för att 

46 Vilket enligt Nikolajeva tydde på litenhet. (Nikolajeva, s. 141.)  
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läsaren själv ska kunna studera och känna in sig med Lenis upplevelse. Se hennes 

ångest och förstå det negativa i handlingen.

Upplösningen kommer genom att Leni ber om förlåtelse och det här 

uppslaget gestaltas genom flera korta bilder vilket ökar farten i berättandet (N, s. 77). 

Tempoökningen passar den snabba farten i skeendet och farten skapar en 

sammankoppling mellan att Leni säger förlåt och att de leker tillsammans i slutet på 

samma uppslag. Jag menar att Adbåge vill förmedla att det inte är svårt att säga förlåt 

och genom att hon ökar tempot i berättandet försöker hon medvetet göra en 

hopkoppling mellan ursäkten och lättnaden och glädjen. 

Uppslaget visar även att man förtjänar att bli förlåten trots att man har 

betett sig illa. Kiran är genast med på noterna, men passagen har ändå en dubbelhet 

eftersom Leni ger bort sitt slajm till Kiran. Gåvan symboliserar en gottgörelse, eller en 

fredsgåva, men den antyder även en botgöring, en form av bestraffning från författaren. 

Behovet av en ursäkt signalerar till läsaren att det är Leni som har uppfört sig illa. 

I slutscenen samlas de alla i soffan och lekar och skrattar. Bilden visar på 

samma rum som Leni tidigare dragit sig undan till men denna gång gestaltas rummet ur 

en annan vinkel vilket ger en annan känsla i bilden. Hörnet är borta och bakgrunden är 

renare och ljusare och de tre karaktärerna gestaltas för första gången på samma nivå 

vilket visar att jämnvikten är återvunnen. Berättelsen började med att Leni packade ner 

sitt slajm för att visa Olle som skulle ”(...) bli så skrattig.”  (A, s. 2). Samma poäng 

fångas även upp i slutet då berättaren beskriver att Leni känner sig glad för att Kiran 

fnissar åt slajmet. Därmed anser jag att Adbåge avslutar sin bok med att poängtera att 

man mår bra av att göra andra glada och det är roligare när alla får vara med.    

3 Avslutande diskussion och sammanfattning
I nedanstående stycke kommer jag presentera de värderingar som jag har hittat genom 

mina bild- och textanalyser. Jag har valt att kursivera värderingarna för att särskilja dem 

från texten och sedan följer en kortare diskussion inom varje passage som visar på 

likheter och skillnader i böckernas syn på värderingen. Avslutningsvis följer mina 

reflektioner om fortsatta studier.  

Båda berättelserna visar att barn kan vara väldigt kompetenta och 

självständiga och det finns en tilltro till barnens kapacitet i båda verken, trots att Daly 

även utmålar vuxenvärlden som en viktig del i barnens mående. Malusi framstår som 

väldigt kompetent genom den kunskap han visar i samband med sitt arbete och genom 
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det ansvar han har gentemot sin familj och sin hjord. Det kan beskrivas som att Malusi 

har ett lagarbete med vuxenvärlden, då han sköter sin roll men samtidigt hyser en stor 

tilltro till att de vuxna vet och kan mer än han. 

Här framstår barndomen som en övningsperiod, medan det tvärtom inte 

tycks finnas en speciell barndomstid hos Leni. Hos Leni är det snarare de vuxna som 

hyser en tilltro till att barnen kan reda ut sina bekymmer själva. Leni tycks sköta sig 

själv och hon framstår till och med som överlägsen gentemot vuxenvärlden, (vilket kan 

ses som en utveckling av Kårelands syn på ”det kompetenta barnet” som fick bli 

kapabel eftersom vuxenvärlden inte helt gick att lita på).47 

En annan värdering som bärs fram är vikten av gemenskap och det 

poängteras som något värdefullt i båda berättelserna. Leni använder uteslutning som 

bestraffning och Malusi har som uppgift att hålla ihop sin hjord. Dock visar båda verken 

att även om gemenskap är viktigt är inte vänskap alltid enkelt, utan även vänner kan bli 

osams. Det viktiga är att man ställer upp för varandra när det gäller, vilket leder fram till 

nästa värdering nämligen vikten av att ta ansvar.

Malusi har en ansvarsfull uppgift som herde och som en del av 

försörjningen i sin familj, vilket däremot Leni inte kan sägas ha. Dock är de båda 

ansvarstagande då de kommer till sina egna handlingar. Båda verken visade på att det  

är okej att göra fel så länge som man ser till att ta konsekvenserna. Leni måste be om 

ursäkt för sitt beteende och Malusi får ta hand om lammet som skadats under hans 

uppsikt och stå till svars för vad han har gjort. Härigenom förmedlas även att man inte  

behöver vara perfekt. Malusi är visserligen utmålad som en hjältekaraktär, men han är 

samtidigt inte en övermänniska utan är i underläge gentemot Lungisa. Genom att Malusi 

anstränger sig för att göra sitt bästa är det dock ändå honom man ser upp till. På samma 

sätt kan Leni visa sina allra fulaste sidor, men så länge som hon tar ansvar för sitt 

beteende så förlåter man henne och hennes misstag blir en del av hennes charm.

De största skillnaderna mellan värderingarna i böckerna är att Adbåge 

utmanar traditionella könsmönster i Lenis Olle. Även om inte boken gör uttalade 

attacker mot de traditionella könsrollerna så speglas de ändå i bakgrunden som en 

självklar del av vardagen. Historien bygger först och främst på att killar och tjejer kan 

vara bästa vänner (vilket inte är en självklarhet för alla människor) och båda 

karaktärerna utmålas med ombytta könsroller. Hos Daly är det snarare de traditionella 

könsrollerna som förstärks trots att det även här egentligen inte är ett uttalat faktum i 

47 Kåreland, s. 24ff.
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berättelsen. Bloch menade att det är en viktig del att visa på nyanserade könsroller bland 

de bilderböcker hon hjälper till att framställa i Afrika, men skillnaden mellan Adbåge 

och Daly är ändå inte så konstig då Sverige påstår sig vara ett av de länder i världen som 

har kommit längst i jämställdhetsfrågor. Samtidigt är dock Dalys gestaltning inte så 

upprörande utan sammanfaller med flera verk i Sverige som fortfarande gestaltar en 

traditionell könsuppställning.     

Daly bär också fram en värdering som inte Adbåge berör, nämligen att 

allting är möjligt. Böckerna är olika på det sättet att Malusi verkar mer drömsk och 

tänkande, medan Leni snarare framstår som att hon tar det hon vill ha och blir arg om 

hon inte får det. Skillnaden kan ses som en faktor av att Malusi är utmålad som en hjälte 

och därför inte får själviska utbrott, medan Leni däremot är en anti-hjälte och kan tolkas 

som egocentrisk redan i titeln. Detta är dock inte en alarmerande skillnad (det kan inte 

ses som ett hinder för Sverige att öka utgivningen av fler bilderböcker från andra 

kulturer), att ”allt är möjligt” är istället en positiv värdering som även skildras i svenska 

bilderböcker då det är ett klassiskt inslag i sagor.      

Med min undersökning ville jag studera likheter och skillnader i värderingar mellan en 

svensk bilderbok och en bilderbok utanför väst. Om värderingarna mellan kulturerna 

inte skiljde sig nämnvärt åt skulle det i förlängningen kunna tyda på att Sverige kan 

integrera länder utanför väst i en lika stor del av vår bilderboksutgivning som länder 

inom väst. Min undersökning har visat att en bilderbok utanför väst kan dela många 

värderingar med en svensk bilderbok, men eftersom undersökningen enbart baseras på 

två bilderböcker går det däremot inte att uttala sig om detta är ett återkommande 

mönster eller inte, detta skulle kräva en mer omfattande studie.

Trots att böckerna har väldigt skilda infallsvinklar tycks de värdera 

ungefär samma lärdomar vilket kan tyda på att barn över hela världen kanske inte är så 

olika, och att vuxenvärlden kanske önskar dem ungefär samma saker. Det visas att det 

är viktigt att anstränga sig, att hålla ihop och att förstå att även barn besitter mycket 

kompetens. När vi försöker göra något är inte det primära att hela tiden göra rätt, utan 

att ta ansvar för de gånger då det blir fel.  

Efter att enbart ha läst dessa två bilderböcker är jag positivt överraskad 

och anser att det behövs fler undersökningar som kan studera om bilderböcker från 

länder utanför väst verkligen är så annorlunda eller om vi som i det här fallet faktiskt 

delar många värderingar. Jag anser att vi behöver ifrågasätta varför utgivningen i 
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Sverige ser ut som den gör idag och reflektera över om det finns adekvata anledningar 

till varför vi prioriterar västerländska bilderböcker, eller om det endast är ett beteende 

som har fortsatt. Inte minst om vi ska få behålla vår globala självbild.         
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