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Abstrakt 

Examinationsnivå: Examensarbete, 15 högskolepoäng, inom lärarprogrammet Högskolan i 

Gävle 

Titel: Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen: Utifrån kvalitativ textanalys 

utförda på ett urval av Astrid Lindgrens verk 

Författare: Edlund, Nadja                                                                                                         

Termin och år: Ht 2008                                                                                                           

Institution: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi.  

Handledare: Daniel Pettersson                                                                                    

Nyckelord: Mångkultur, litteratur perspektiv, barns formning, Astrid Lindgren 

Conclusion: 

The purpose with this essay is to illuminate how children’s perceptions about multi cultural 

and its values are created trough literature for children. And to examine what child literature 

and its value stands for. By multi cultural the aspects of ethnicity, religion, tradition, culture, 

class is included. In this essay the literature who is being granted is one of Sweden’s most 

read authors Astrid Lindgren. The essays method is text analysis and seven of Astrid 

Lindgrens most read characters are being used in the result area.  The choice of Astrid 

Lindgren is being motivated by her importance in child literature true generations and the fact 

that her book Pippi Långstrump still is the most borrowed book in library’s according to Svff 

(the association of Swedish authors). The results are containing extracts from the books where 

seven of her most famous characters exist. The results present examples of multi cultural 

aspects that are presented in these books. The discussion will contribute in what ways children 

can be formed true these results.  These results show both positive and negative aspects of 

Astrid Lindgrens books vied from the multi-cultural perspective. 

Keywords: Multi-culture, the literary view, children’s perceptions, Astrid Lindgren 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är undersöka vilka värderingar som ingår i benämningen mångkultur 

samt hur barns mångkulturella uppfattningar formas genom barnlitteratur representerad av 

utvalda verk författade av Astrid Lindgren. 

. Frågeställningen i denna C-uppsats lyder:  

Vilka mångkulturella uppfattningar formas barn av genom barnlitteraturen? 

Metod som använts för att ta reda på frågeställningen är kvalitativ textanalys. Genom denna 

metod kom det relevanta fram som behövdes för att sammanställa ett urval av mångkulturella 

uppfattningar och tänkanden de olika figurerna i Astrid Lindgrens böcker förmedlar i texten. 

Det faktum att pedagoger och föräldrar läser det som andra läst för dem när de själva var barn 

kan ha en påverkan i varför böckerna följer med i dagens samhälle.  

Uppsatsen belyser mångkulturens innehåll i de utvalda verk av Astrid Lindgren som valts  och 

hur barns uppfattningar och formning ser ut utifrån det litterära perspektivet. Med mångkultur 

menas etnicitet, religion, bakgrunder, förhållningsätt, klasskillnader samt förutfattade 

meningar. Med formning menas barns uppfattningspräglingar och värderingsskapande som 

sker i barnens utveckling.  

Uppsatsens statistik och listor är utdragna från året 2006. Med anledning av att det med beslut 

från regeringen var mångkulturens år. Det kändes också aktuellt att kort nämna nuvarande 

statistik samt äldre statistik för att visa ett brett tidsperspektiv på Astrid Lindgrens böckers 

existens på topplistorna. Resultatet redovisar det som genom en kvalitativ textanalys 

upptäckts och innefattar det som ingår i begreppet mångkultur. Detta redovisas i utdrag, citat 

och genom ord som förekommer i Astrid Lindgrens böcker.  

I diskussionen framkommer det faktum att barns formning till stora delar sker genom 

litteraturen och att Astrid Lindgren fyller en stor del av den litteraturen som läses av barn och 

det automatiskt påverkas deras formning och uppfattningar. Mångkultur presenteras och 

framställs både ur positiva och negativa aspekter i Astrids böcker. Det är därför viktigt att det 

existerar en medvetenhet hos pedagoger för vad för slags värderingar vi förmedlar genom 

exempelvis litteratur som läses för barnen. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Hösten 2005 startade jag en utbildning på Högskolan i Gävle vid namn: Lärarprogrammet 

inriktning skapande möten i mångkulturella barngrupper mot förskola och fritidshem.  

När utbildningen introducerades existerade inga förkunskaper hos mig som student angående 

vilka slags värderingar ordet mångkultur stod för.  

 

Under utbildningens fortskridning existerade ett intresse i att undersöka mer specifikt vad 

mångkulturen stod för och vilka värden som reflekterades gentemot termen. Detta både ur ett 

samhälls- och pedagogiskt perspektiv. När högskolans utbildning kommit till det stadiet att vi 

skulle välja C uppsatsens ämne fanns det ingen tvekan om mångkultur som ämnesval. 

Komplikationerna med ämnesvalet var att göra en relevant koppling som skulle kunna 

anknytas till den pedagogiska yrkesrollen. Under arbetsprocessens gång utvecklades det 

mångkulturella intresset i att relatera det till min blivande yrkesroll. Detta med hjälp av ett 

utdrag ur Lpfö jag fick höra under en föreläsning. Där Lpfö skriver följande om sitt uppdrag:  

                       

                      ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder. Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den 

dagliga verksamheten” (Skolverket 2006:3).  

 

Barn och deras uppfattningar formas av vuxenvärlden. Det ingår i pedagogens yrkesroll att 

föra vidare traditioner och värderingar som återspeglar samhällets utformning idag. Samtidigt 

som vi skall utveckla dessa traditioner och skapa idéer att arbeta med utifrån nya perspektiv. 

Med barns formning menas barns uppfattningspräglingar och värderingsskapande.                                                             

Vad är inte en bättre tradition att undersöka mer djupgående om inte Astrid Lindgrens verk 

som följt med i åtskilliga generationer? Att se dem utifrån en av komponenterna till barns 

formning och mångkulturella uppfattningar?   
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1.2 Syfte/Frågeställning 

I denna uppsats utgör den centrala delen att arbeta med tre olika ämnesområden: barns 

formning, mångkultur, samt barnlitteratur representerad av författaren Astrid Lindgren. 

 

Syfte 

Undersöka vilka värderingar som ingår i benämningen mångkultur samt hur barns 

mångkulturella uppfattningar formas genom barnlitteratur representerad av utvalda verk 

författade av Astrid Lindgren. 

 

Frågeställning 

Vilka mångkulturella uppfattningar formas barn av genom barnlitteraturen? 

 

Samt underfrågorna 

Vad för slags värderingar förmedlar dessa uppfattningar? 

Är Astrid Lindgren lämplig litteratur sett ur ett barns  mångkulturella formnings perspektiv? 
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2. Bakgrund 

2.1 Allmän Bakgrund 

Regeringen utsåg att år 2006 skulle vara mångkulturens år. Regeringens syfte med detta var 

att: 

                 ”på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet och att 

skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner. Syftet är också att skapa incitament 

för att offentligt finansierade kulturverksamheter på ett tydligt sätt speglar och 

införlivar den etniska och kulturella mångfald som finns i dagens Sverige” 

(Utbildnings och kulturdepartementet 2005:3).  

 

Regeringen ansåg Sverige som ett mångkulturellt land och att syftet med 

mångkulturens år 2006 skulle vara att styrka den redan existerande mångfalden. 

Inom skolväsendet och dess pedagogiska uppdrag existerar liknande syften inom 

ämnet mångkultur där det i förskolans uppdrag ingår att ”såväl utveckla barns 

förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv, värden, 

traditioner” (Skolverket 2006:5). Detta uppdrag följer förskolan till stor del 

genom att själva föra vidare traditioner och tänkanden som pedagogerna själva 

minns från skoltiden (Hwang, P & Nilsson, B 2003). Överföringen som de 

beskriver innebär att exempelvis litteratur går från generation till generation. En 

stor del av den pedagogiska undervisningen på förskolan/fritidshemmen sker 

genom barnlitteraturens hjälp. Även fast undersvisningstrenden visar mer 

inflytande från TV, dator och annan media som tillkommit på senare år har 

litteraturen fortfarande en stor pedagogisk roll i förskolan/fritids verksamhet 

(Gerle 1999). Barnlitteratur utnyttjas som ett pedagogiskt verktyg som hjälper oss 

forma barns värderingar och uppfattningar om verkligheten. Utlåningslistorna 

över barnlitteratur är det enda stigande utlåningsstatistik som biblioteken har 

vilket styrker dess popularitet (bilaga 1). Utlåningslistorna hade 2005, 2006, samt 

2007 en sak gemensamt. De innefattade och toppades alla av en välkänd författare 

som funnits med i åtskilliga generationer nämligen Astrid Lindgren. Boken hon 

låg i topp med var Pippi Långstrump skriven år 1945. År 2007 existerade den 

fortfarande som mest köpta och utlånade bok. Ur denna uppsats frågeställning om 

mångkultur är det dock mest intressant att författaren låg i topp år 2006 som då 
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var mångkulturåret. År 2006, mångkulturåret, var inget undantag för att det 

lånades ut väldigt mycket barnlitteratur till både privatpersoner och skolor. 

Sammanlagt i Sverige totalt 905 597 utlåningar endast på Astrid Lindgrens böcker 

(bilaga 1).  

Utefter det faktum som beskrivs tidigare i bakgrunden ovan om medias inflytande 

är det intressant att veta att Astrid verk även filmatiserats och fortfarande visas på 

tv. Exempelvis Ronja Rövardotter inspelad 1984 visades nyligen på SVT. Sen har 

vi Pippi Långstrump som blivit en tecknad figur, varav senaste filmen är Pippi i 

Söderhavet gjord år 1999. (Ovanstående information och fakta om övriga 

filmatiseringar, film och övrig material som anknyter till Astrids figurer finns på 

hemsidan http://www.astridlindgren.se). Astrid Lindgrens verk har under 

föregående generationer samt existerande generation genomsyrat en stor del av 

barnlitteraturens roll i barns formning. Utifrån ovanstående representerad fakta 

tycktes det vara intressant att se mångkulturens existens i dessa böcker, hur barns 

uppfattningar om mångkultur formas och vad för slags värden och traditioner som 

de tilldelas i litteraturens värld. Mångkulturens år 2006 och dess strävan att 

bevara en kulturell mångfald var enligt mig en intressant pararell att ta med 

utifrån faktum att Astrid Lindgrens böcker fortfarande präglar stora delar av vad 

den framtida generationen läser. Därefter blir det automatiskt intressant vad 

hennes böcker innehåller och står för ur ett mångkulturellt perspektiv.  
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2.2 Bakgrund begreppet mångkultur 

För att definiera ordet mångkultur krävs också förståelsen för ordet kulturs innebörd. Därför 

beskrivs nedan en kort definiering av ordet kultur och sedan en beskrivning/bakgrund av ordet 

mångkultur. 

 

Kultur 

Ordet kultur härstammar från latinska ordet colere som betyder odla (Williams 1983). Med 

detta kan det tolkas som att kultur ska anses som ett ord som aldrig blir färdigdefinierat utan 

ständigt utvecklas. Kultur kan enligt Williams (1983) omfattas av allt som sker i en utveckling 

av människan i strävan av något förfinat. Och kulturbegreppet anses innefatta termen 

litteratur. Då litteratur skapas av författaren i vilja av att förmedla en åsikt en slags envägs 

kommunikation från författarens sida som trots detta arbetssätt vill skapa en reaktion och ett 

diskussionsämne med sin text. Författaren strävar efter att med hjälp av sin text förmedla 

något till omvärlden, och med hjälp av responsen utveckla texten till något mer än bara en 

text, nämligen kultur. Astrid Lindgren och hennes karaktärer anses numer vara en del av vår 

kultur. (Andersson & Druker 2008).  

Århem (1988) tar upp Tylors beskrivning kultur som anses vara  

 

”den komplexa helhet som omfattar kunskap, tro, konst, moral, lag, sedvänjor och alla övriga 

färdigheter och levnadsvanor som människan förvärvar i egenskap av samhällsmedlem” (Århem 

1988:234). 

 

Århem talar om två existerande kulturdefinitioner. Varav en definition är allmän och en mer 

djupgående. Den mer allmänna definitionen talar om kultur som ”det sociokulturella system 

som kännetecknar ett samhälle eller en grupp” (Århem (red) 1988:236). Det mer 

analyserande och ingående kulturbegreppet står för de gemensamma kunskaper, 

föreställningar och värderingar som är grunden för de sociokulturella system som talas om 

ovan (Århem (red) 1988). 
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Mångkultur 

Inför mångkulturåret 2006 uttalade dåvarande Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky 

sig på följande sätt om mångkultur: ”Ett kulturår, utan ett ‘‘mång-” före, vore naturligtvis 

önskedrömmen. Kultur borde per definition vara mångkultur! För mig är olikhet och 

mångfald en förutsättning för ett livaktigt kulturliv; och livaktig kultur en förutsättning för ett 

gott samhälle” (Utbildnings och Kulturdepartementet 2005:3). Begreppet mångkultur är ett 

relativt nytt ord i det svenska språket. Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet 

mångkulturell att något är ”präglat av flera olika livsstilar, språk och erfarenheter” 

(Nationalencyklopedin, 2005). Lpfö 98 belyser existensen av kulturell mångfald i förskolan 

vilket skall ge ”barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa 

oavsett bakgrund” (Skolverket 2006:4). Lpfö 98 talar om ett av målen för förskolans arbete 

ska vara att stimulera barnen till att ”utveckla en förståelse för alla människors lika värde 

oberoende av kön, social bakgrund eller etnicitet” (Skolverket 2006:8).  

Det som kan utläsas genom litteraturen som granskats är att en generell och enad bild av vad 

ordet mångkultur står för inte existerar. Det finns däremot några gemensamma komponenter 

som majoriteten av litteratur som använder sig av mångkulturen är enade om. Några av dessa 

komponenter presenteras av Runblom & Svanberg (1990). Enligt dem så kan ett 

mångkulturellt samhälle utifrån en pragmatisk definition bestå av en mångfald av kulturer, 

religioner, språk och etniciteter. En utopisk definition går ut på lika rättigheter och lika villkor 

(Runblom & Svanberg 1990). Filosofen Charles Taylor (1994) presenterar en politisk 

definition. Han menar att samhällen kan ses som mångkulturella när de består av flertalet 

beståndsdelar med en vilja att överleva kulturellt. Enligt Taylor uppstår det problem i 

mångkulturen genom denna definition. Då det blir svårt för omvärlden att bedöma dessa 

beståndsdelar huruvida de ska behandlas som en grupp eller som individer med kulturella 

likheter.  

Enligt Homi Bhabha (1999) existerar två ideologier om mångkultur och dess definitioner 

varav en är partikularistisk och en universalistisk. Den partikularistiska ideologin som handlar 

om en bred mångfald där vi i vårt samhälle lever med en mängd olika kulturer. Dock är de 

åtskilda från varandra och så länge detta särleverne fortsätter existera så rubbas inte harmonin 

i samhället. Sen nämner han även den universalistiska ideologin som menar på att vi alla delar 

en och samma kultur men att det inom den kulturen existerar delkulturer. Detta tankesätt 

genererar då i vad som är ett normsamhälle där en konstant vilja att passa in i normen och få 
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andra att också göra det existerar. (Exempelvis det som ofta benämnts som typexempel i 

Sverige rött hus, Volvo, 2 barn och en hund). Sticker en person ut från det som anses normen 

blir den med all säkerhet utstött alternativt tvingad till anpassning av omgivningen. 

Mångkultursverige är ett begrepp som introducerades för diskussionen om det samtida 

Sverige runt 1990 (Järtelius 1993). Tre begrepp att bearbeta inom mångkulturen är 

assimilation, kulturpluralism samt konformitet.  Assimilation menar Svanberg och Tydén 

(2005) är att skapa större likhet alternativt bli helt lik något annat och då som exempel en 

kultur.  

Kulturpluralism är ett begrepp som används för att belysa en kulturell mångfald vad som kan 

ses som exempelvis ett samhälle där en stor varietet är accepterad. Två kända exempel på 

samhällen som visar denna varietet är området Kreuzberg i Berlin samt Newham i London. 

Till sist använder sig författarna sig av begreppet konformitet. Detta är då en förklaring till 

hur ett beteende tar form i vad som kan ses som eller vara grupptryck. Exempelvis 

invandrares försök till att anpassa sig till en ny kultur och samhälle. Det svenska samhället 

framställs som "etnokulturellt". Med etnokulturellt menas ett samhälle där olika kulturer leder 

till krockar och fientlighet gentemot varandra (Gerle 1999). Gerle menar att det faktum att vi 

kategoriserar grupper som mångkulturella gör att vi distanserar dem och gör dem ”exotiska” 

istället för att de bara är en del av vårt samhälle. (Gerle 1999:166). Edström (1994) menar att 

Pippi Långstrump (Lindgren 1945) är en del i denna kategorisering. Hon menar att människor 

med mörk hy och annorlunda värderingar blir uppmärksammade och utsatta som exotiska 

objekt. Exempelvis så blir de illustrerade nästan nakna med bastukjolar. Andra författare 

illustrerar istället mörkhyade eller människor med slöjor i böcker utan att deras ursprung och 

kulturer har del i handlingen. Vilket då istället gör dem till en naturlig del i samhället istället 

för att kategorisera dem (Edström 1994).    

Gerle (1999) har en kategorisering hon diskuterar, nämligen det att en person benämner sig 

etnisk religiös när den vill förklara för en person att den inte utövar en viss religion men 

däremot en del av traditionen. Det vi kan anta mångfalden av svenskar skulle kunna 

kategoriseras som gällande kristendomen. Detta begrepp används i Sverige också som 

sekulariserad.               
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2.3 Bakgrund Astrid Lindgren och hennes figurers betydelse 

Astrid Lindgrens betydelse och existens i barnlitteraturen kan vi se genom flera generationer, 

hennes böcker analyseras redan 1977 (Ørvig & Törnqvist (red) 1977). Mest omtalad i En bok 

om Astrid Lindgren (Svenska Barnboksinstitutet 1977) och även kanske den figur som är mest 

omtalad överlag är Pippi Långstrump. Om henne står det exempelvis så här:  

 

”Böckerna om Pippi Långstrump måste bli jätteframgångar, inte bara därför att de är välskrivna, 

roliga, underhållande, minnesgoda, utan också därför att de svarar mot barnens dröm om uppror 

och styrka samtidigt som de ju aldrig gör allvar av upproret, aldrig ifrågasätter den korporativa 

familjeinstitiution och följaktligen inte kan verka stötande för föräldrar, mostrar, fastrar, lärare 

och skolbibliotikarirer som inte vågar ifrågasätta den korporativa familjen” (1977: 51). 

 

Apropå ovanstående citat så har Pippi vid flertalet tillfällen kallats för en anarkistisk figur 

(Ørvig & Törnqvist (red) 1977). Detta kan tänkas bero på att hon i böckerna konstant 

revolterar emot samhällets regler. Som exempel så ligger hon med fötterna på huvudkudden, 

vägrar gå i skolan, samt ifrågasätter varför hon inte får bo själv i Villa Villekulla. Astrid 

Lindgrens uppror med hjälp av karaktären Pippi ansågs ha stor inverkan i barnlitteraturens 

utveckling. Barnlitteraturen som präglades av etik, moral och uppfostran blev efter Astrids 

publikation ett sätt att politiskt revoltera mot maktstrukturen (Lundquist, L 1979).  

Karlsson presenteras vid ett tillfälle som den mest intressanta karaktären av Astrids. Detta 

med anledning av att han i en hämmande värld anses vara ett verktyg för en obehärskad 

uppvisning av vad som kan kategoriseras som en borgerlig människa. (Ørvig & Törnqvist 

(red) 1977). Den borgerliga människan presenteras som egoistisk, känslokall och snål. Trots 

att dessa egenskaper är de som är de starka i det borgerliga samhället är det inte egenskaper 

som människan gärna skyltar med. 

 ”Det jubel som Karlsson på taket väcker hos barn måste bero på att han avtäcker denna 

dubbelmoral och skamlöst låter vårt samhälles verkliga människa komma i dagen” (1977:51).  

 

De värderingar Karlsson representerar enligt den här boken är högst intressanta ur en 

mångkulturell synvinkel eftersom historien om Karlsson speglar kampen mellan den simpla 

människan mot makten. Historien ger en målande kanske rentav sorglig bild av hur 

samhällsklasser och politisk tillhörighet påverkar status och behandling i samhället. Madicken 

en av Astrids figurer, anses vara en idyllisering av den korporativa familjen (Ørvig & 
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Törnqvist (red) 1977). Madicken anses måla drömsamhället när de gäller hur hennes familj 

minglar mellan samhällsklasserna mer än hur verklighetsbilden är. Trots att boken tar upp de 

tydliga problem och skillnader som faktiskt existerar mellan de olika klasserna (framkommer 

i resultatdelen nedan se punkt 4.3). Astrid anses i böckerna om Emil (Ørvig & Törnqvist (red) 

1977).  Exempelvis då förhållandet mellan Emil och hans dräng Alfred.  Förhållandet de har 

gentemot varandra anses vara overkligt och drömmålande. Övriga figurer som bearbetas i 

denna uppsats är Ronja Rövardotter. Ronjas skildring som också framhävts lite av ett 

drömscenario. Historien speglar hur konflikter, samspel samt interaktion mellan olika 

kulturer/värderingar bör ske. Bröderna Lejonhjärta representerar både en lycklig och en 

olycklig värld. I deras Nangijala är Skorpan skadefri, samtidigt som när Jonathan skadas i 

slutet av boken så används självmord som enkel problemlösning (Hellsing 1999).  

Strömstedt (2003) menar att Astrids skildring av Bröderna Lejonhjärta är ett avtryck på andra 

världskriget och drar parareller med nazismen. Denna liknelse blir intressant ur 

flyktingpolitik, samt ur segregationens synvinkel. Alla ovanstående komponenter ingår i 

kategoriseringen för mångkultur. Lotta på Bråkmakargatan är kanske den minst revolterade 

boken av Astrids men också en presentation av Sverige. Hon bor med sin mamma och pappa 

och sina två syskon i ett radhus i ett svenskt lugnt kvarter, de har en snäll granne osv. Hon 

presenterar det svenska normsamhället (Hellsing 1999).  

Astrid Lindgrens inflytande över oss är tydligt. Hennes namn genererar i totalt 2 740 000 

träffar på Google (http://www.google.se). Är enligt Sveriges författarfond (SvFF) en av 

Sveriges mest inflytesrika författare sett till bibliotekens utlåningsstatistik (bilaga2). Hennes 

böcker är vällästa även i andra länder. Detta trots att Astrid i majoritet skildrar det typiskt 

svenska samhället (Gerle 1999). Exempelvis så har vi karaktären Pippi som blivit översatt till 

över 50 språk. (http://www.astridlindgren.se/pippi/kuriosa/utland.htm). Astrid kan också ses 

som framgångsrik utifrån det faktum att hennes böckers traditionellt läses av barn i skolor och 

i hem även idag trots att böckerna är skrivna under åren 1945 till 1981. Ulla Lundqvist har 

doktorerat på Pippiböckerna. Hon framhåller Astrids vikt och hur hon konstant hängde med i 

tidsperspektivet och därför kunnat vara så aktuell under en lång tidsera detta inkluderar alla 

Astrids verk (Lundquist 1979). Lundqvist Köhler framhåller ur en mångkulturell synvinkel att 

det går att se ett universellt behov av Pippi, detta antar hon utifrån antalet översättningar av 

figuren 
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Edström (1994) belyser även hon Astrid ur ett tidsperspektiv. Hon menar på att Astrid lyckats 

vara aktuell i samhällets fortskridning och därför automatiskt förmedlats via debatter och 

diskussioner.                                                                                                                                

Hellsing (1999) är en av de som kritiserat Astrids verk. Kritik som Astrids böcker fått är att de 

innehåller ett väldigt vuxet språk. Exempelvis så används ordet ”infernaliskt” i Karlsson 

(1962:54). Övrig kritik är att böckerna innehåller dolda budskap och meningar som Astrid 

medvetet med hjälp av retorisk lärdom skapat. Såsom upprepning av ord och meningar. Att 

ordet ”negrer” kan förekomma sju gånger på en sida (Hellsing 1999).  

En annan intressant aspekt ur Astrid Lindgrens retorikanvändande är att hon använder sig av 

olika tekniker för olika böcker beroende på vad hon vill ha fram menar Edström (1994). 

Exempelvis så berättas boken Pippi Långstrump (Lindgren 1945) i tredje person men vid 

vissa tillfällen tas berättandet över av Pippi. Även Madicken är uppbyggd på lika sätt som 

Pippi. Bröderna Lejonhjärta presenteras i jagform och Emil presenteras i vuxenjag 

berättarform (Edström 1994). Medvetenheten i textval och framställning är en bidragande del 

i Astrid Lindgrens framgångsrika saga fortsätter Edström (1994). Barnlitteraturanalyser 

(Andersson & Druker 2008) påpekar Astrids framgångar genom att påpeka hennes val av att 

spegla den svenska samhällsidyllen och därför skapa igenkänning i en stor majoritet av de 

barn som finns representerade. Med detta menar de hennes val av städer utan riktig 

platslokalisering, hennes användande av riktiga existerande traditioner, samt det faktum att en 

majoritet av hennes karaktärer får rätt allmänna beskrivningar. Dessa medvetna val är det som 

gör att Astrids betydelse och påverkan i många generationer har blivit så omfattande. Detta 

menar även Edström (1994) samt Hellsing (1999). 
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2.4  Barnlitteraturens formning och vikt:  

Barns uppfattningar och tankar formas starkt genom intryck och händelser som de upplever. 

(Andersson & Druker 2008). Barnlitteratur är enligt Hellsing (1999) en viktig aspekt i barns 

språkutveckling, tid-rumsuppfattningar samt lärandet av sociala regler. Litteratur blir en viktig 

del i hur barns uppfattningar formas utifrån dess pedagogiska syfte.  

Barnlitteraturens vikt och inverkan ur ett formande perspektiv är också tydligt utefter hur 

litteraturen förändras i takt med samhället menar Kåreland (2001). Innehållet i böckerna 

påverkas utefter våra levnadsvillkor och vad som är aktuellt i nuläget. Exempelvis så har 

barnlitteraturen gått igenom krigstemat, politisk revolution, etnisk mångfald samt 

genusperspektivet. Pedagogiken i barnlitteraturen är det centrala enligt Nikolajeva (2004). 

Nikolajeva menar på att detta skiljer sig mot syftet med böcker till vuxna. Nikolajeva anser att 

det automatiskt blir mer viktigt för en barnboksförfattare att tänka på textens värderingar och 

förhållningssätt såsom hur texten förmedlas och tolkas.  

Enligt Hellsing (1999) är barnlitteratur något som bör spegla en korrekt miljö och 

människobild speciellt den litteratur som är för yngre barn. Detta med anledning av att barnen 

i denna ålder kan ha svårt att särskilja verklighet från fantasi, samt att de är väldigt 

intresserade av att gå från teori till praktik. Detta styrker Hwang & Nilsson (2003) författarna 

talar om barns vilja av att vilja praktisera det som berättas för dem.  

Chambers (1987) menar att det finns en tendens att pedagogen väljer de böcker som den själv 

läst som liten. Astrid Lindgren kan ses som ett exempel på detta med aspekten att hennes 

populäraste verk Pippi Långstrump är från 1945. Boken är trots sin ålder på över 60 år ändå 

topp ett på mest utlånade böcker (bilaga 1).  

Vivi Edström (1994) tar upp några teorier till hur barn formas och varför Astrid Lindgren är 

en del i detta. Dels tar hon upp tidsperspektivet och det faktum att Astrid hela tiden följt med 

sin tidsålder och vad som är aktuellt. Edström (1994) fortsätter sedan med att mena på att 

Astrids uppbyggnad i böckerna följer samma mönster. Dels att de skildrar en igenkännande 

miljö, sen att de följer verklighetens traditioner såsom lekar, högtider och årstider.  

Om årstider säger Edström ”Årstiderna har naturligtvis inte bara en spänningskapande utan 

också en stämningskapande roll” (1994:112). Hon menar på att litteratur som följer 

verkligheten bidrar till bevarandet av traditioner samt skapandet av nya. Edström tar upp ett 

exempel på en ny tradition som uppstått delvis via detta stämningskapande.  Skolavslutningar 

innehåller numer sången ”Idas sommarvisa” (Edström 1994:60) en tradition som skapats 
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genom just det här stämningsskapandet menar Edström (1994). Barnlitteraturens formning 

och vikt utifrån Astrid Lindgren perspektivet är enligt Andersson & Druker (2008) tydligt. De 

menar på att Astrids böcker numer är en del av det svenska kulturarvet och en självklar del i 

barns litterära formning.  

Andersson & Druker (2008) anser även att Astrids böcker skildrar ett typiskt svenskt samhälle 

och vad som tillhör det för att framkalla igenkänning hos barnen och det är därför som de är 

så populära. De frågar sig dock ”vems Sverige är det egentligen som skildras?” (2008:65). 

Med detta menar de att Astrid Lindgren böckerna endast skildrar en väldigt generell bild och 

att detta leder till en lika generell uppfattningsformning. Detta antyder Andersson & Druker 

(2008)  utifrån ett mångkulturellt perspektiv då de menar att igenkänning kan vara svårt för 

barn med annan etnicitet, bakgrund, religion osv.  

Översättningarna av Astrid Lindgrens böcker på en mångfald språk genererar i att även kan 

påverka barn med invandrarbakgrund och deras litterära formning. Samt forma deras 

uppfattningar om hur Sverige och dess värderingar ser ut. Andersson & Druker (2008)   
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3. Metod: 

3.1 Metodbeskrivning 

Kvalitativ Textanalys presenteras av Esaisson m.fl. (2002). I deras kapitel om kvalitativ 

textanalys står metoden enkelt förklarat: hur man tolkar en text.                                             

Metodens bärande idé grundar sig i att den som utför analysen likvärdigt skall sammanställa 

en mängd analysenheter och se till att dessa får bära samma vikt. När analys görs är det 

viktigt att djupt och ingående läsa texten för att frambringa det väsentliga i texten och 

betydelsen av dess existens. (Esaisson m.fl. 2002). 

Valt material analyseras noggrant vid kvalitativ textanalys. Det kan generera i att läsaren 

lättare upptäcker vad som kan vara ”dolda budskap” i texten eller användandet av 

undermeningar, eller upprepningar som eventuellt existerar.  Utförandet av textanalys görs 

genom att gå in med frågor innan materialgranskning startas. Frågor såsom vad författaren har 

för poäng med texten, vad författaren med texten faktiskt säger, vad för slags argument 

författaren står för i sin text, samt syftet med texten. (Esaisson m.fl. 2002).  

Esaisson m.fl. (2002 tar upp att en metod att använda sig av för granskningen är att ha 

förhandsdefinierade kategorier. Fördelen är att den som utför analysen vet vad den letar efter. 

Medan nackdelen då blir att intressant textmaterial som inte ingår i några av de 

förhandsdefinierade kategoriseringarna blir oupptäckta. Ett sätt att undvika denna nackdel är 

då enligt Esaisson m.fl. (2002) att se till att ha kategorier som är ”ömsesidigt uteslutande”, att 

de ska vara vältäckande samt att kategorierna skall vara tillämpningsbara. I denna uppsats har 

de allmänna kategoriseringarna några beskrivande ord som ingår i kategorierna för att 

tillämpa detta.   

Ett delmoment i textanalysen för att få fram frågeställningar är att systematisera. Vilket 

innebär att ”klargöra tankestrukturen hos aktörer som varit viktiga i samhällsdebatter” 

(Esaisson m.fl. 2002:234). Citatet är relevant för argumentationen i valet av Astrid Lindgren 

som författare. Kapitlet Kvalitativ textanalys (Esaisson m.fl. 2002) lägger vikt på existensen 

av ”en hantverkaraspekt av den textanalytiska metoden som är oberoende av den teoretiska 

överbyggnad man väljer för sin undersökning” (Esaisson m.fl. 2002:236). En annan tanke om 

detta är att textanalys som utgår ifrån ett kvalitativt perspektiv och även har kategorisering är 

att resultatet kan bli mer allmän info än faktisk upplysning, eller nya idéer om ämnet.  
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Ännu en viktig del i kvalitativ textanalys är aktörcentralstudie som står för vem som säger vad 

i texten. Begreppet är aktuellt i denna uppsats då Astrid Lindgren skriver litterära verk som 

riktar sig mot barn. Hon använder sig av karaktärer och figurer i sina verk och det är därför 

viktigt att urskilja vad som är författarens tycke, vad som är figurens argument samt se texten 

ur ett samhälls- och tidsperspektiv. Det är viktigt att vara uppmärksam på att det är en 

mänsklig aktör som producerat texterna som analyseras och huruvida detta faktum kan vara 

en nackdel i resultatets trovärdighet. Esaisson m.fl. 2002 

En viktig del i kvalitativa textanalysen är tolkningsprocessen. Tolkningsprocessen 

representerar exempelvis innebörden av ett ord först kan ses bara av att tolka ordet, sedan att 

tolka ordet i en mening, ordets betydelse ur den sammanlagda texten samt se ordets betydelse 

ur ett samhällsperspektiv. I denna uppsats är ett typexempel på ett ord som granskats 

ovanstående beskrivna sätt ordet ”negerkung” som förekommer flertalet gånger i Pippi 

Långstrump (Lindgren 1952).  

 

3.2 Tillvägagångssätt:  

Val av huvudämne blev mångkultur utifrån det som beskrivs i introduktionen. Val av 

undersökningsområde inom detta specificerades mot barns formning. Huvudintresse: Barns 

formning inom mångkulturens område genom skolmaterial. Avgränsning inom material 

kategorin: Litteratur. Val av granskad litteratur: Sveriges mest utlånade författare under år 

2006 (mångkulturåret) Astrid Lindgren enligt Svff (bilaga1). Sökning av relevanta artiklar har 

utförts via http://scholar.google.se/. Följande ämnesord har använts: Mångkultur, 

barnlitteratur, barns formning samt Astrid Lindgren. Metodvalet i denna uppsats blev 

kvalitativ textanalys utefter uppsatsens syfte och undersökningsområde. Relevant litteratur 

inom metoden Textanalys hittades via bibliotekets databas på Högskolan genom att söka på 

orden metod samt textanalys. Där hittades träffen Metodpraktikan (Esaisson m.fl. 2002). 

Denna bok har använts som hjälp med tillvägagångssätt för att analysera material, 

förhållningssätt till texterna samt som stöd för metodval. Exempelvis så tar boken upp 

förhandsdefinierade kategorier som en del för att lättare hitta vad granskaren specifikt letar 

efter i valt material.  
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3.3 Urval:  

Valet av vilken litteratur som ska granskas är att analysera verk av barnboksförfattaren Astrid 

Lindgren. Detta eftersom hon förekommer under ett flertal år som mest utlånade författare på 

folk/skolbibliotek enligt SvFF (bilaga 1). Främst vald är hon eftersom hon år 2006 

mångkulturåret toppade listan. Detta är relevant utifrån att mångkultur och barns formning 

ingår i valt undersökningsområde. Betydelsen styrks genom presentationen av 50 mest 

utlånade böckerna genom tiderna där Astrid Lindgren på listan har sju existerande böcker 

(Compricer Ab bilaga 2).  Alla verk som fanns skrivet av Astrid Lindgren som existerade på 

Compricer Ab’s lista över mest utlånade barnböcker genom tiderna (bilaga 2) blev utifrån 

denna lista automatiskt undersökningsområde. Detta val grundades på att det gavs ett 

tidsperspektiv över hennes mest utlånade böcker och kunde genom detta anta att dessa verk är 

de mest lästa av barn på skola samt fritid.  Därav de verk som barn generellt då bör formas av 

med antagandet att de formas av barnlitteratur. På listan som användes existerade följande 

böcker: Pippi Långstrump, Lotta på Bråkmakargatan, Ronja Rövardotter, Bröderna 

Lejonhjärta, Emil i Lönneberga, Karlsson på taket, samt Madicken. En bakgrundsbeskrivning 

av karaktärerna för att underlätta informationen som återfinns i resultatdelen har skapats, se 

bilaga 3.  

Vid granskning har samtliga böcker som existerar om de olika karaktärerna och inte enbart de 

böcker som låg på topplistan blivit bearbetade. Detta för att generera ett bredare 

materialomfång. Till exempel så har det vid analyseringen av Pippi Långstrump lästs totalt 14 

böcker som består av alla hennes äventyr. Medans det till exempel i fallet Ronja Rövardotter 

endast existerar en bok om henne. Detta har resulterat i att omfånget av material som existerar 

om de olika figurerna varierat kraftigt vilket blir en synlig del i resultatdelen. Det skall också 

påpekas att om det inte existerade något relevant typexempel ur boken som medtagits i 

uppsatsen så finns heller inte boken med på referenslistan även samtliga böcker som existerar 

bearbetats. Förteckning över samtliga Astrid Lindgren böcker finns tillgängligt på hennes 

hemsida (http://www.astridlindgren.se). Det hade varit intressant att studera fler av Astrid 

Lindgrens material ur det mångkulturella perspektivet. Dock valdes de som fanns på denna 

lista utefter att de då antas vara de mest välkända figurerna av Astrids. Därmed att barns 

mångkulturella formning ur litterära perspektiv i större utsträckning sker av dessa. 

Konsekvenserna av detta blir automatiskt att värderingar från andra kända böcker exempelvis 
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Vi På Saltkråkan, Mio min Mio samt Kajsa Kavat inte berörs i denna uppsats. Astrid har även 

en del böcker skrivna helt i mångkulturellt syfte som inte är så väl lästa, där som exempel 

böckerna om Kati hade varit oerhört intressant att studera. Dock fick dessa verk väljas bort då 

syftet var att få en generell uppfattning om hur barns formning sker. En annan intressant 

pararell hade varit att djupare gå in på Astrid Lindgrens verk ur ett historiskt perspektiv. Dock 

existerade det redan uppsatser kring detta och därför ges i denna uppsats endast en kort blick 

historiskt sett.  

 

3.4  Kategoriseringar 

Utifrån den litteratur som finns beskriven i bakgrunden, samt läroplanen (Skolverket 2006) 

har följande rubriker kategoriserats för användande i den textanalytiska resultatdelen utifrån 

mångkulturperspektivet. 

1. Etnicitet och bakgrund: Såsom karaktärers härkomst, utseende, rasism, fördomar, 

förhållningssätt, kulturpluralism. 

2. Religion och tradition: Livsstilpåverkan, högtider, skillnader, kultur. 

3. Samhällsklasser och fördomar: levnadsförhållande, kulturkrockar, politik, 

segregation, förhållningssätt.  

 

3.5 Etiska Överväganden: 

Inga etiska överväganden har gjorts av mig personligen. Detta har ej ansetts nödvändigt 

eftersom enbart offentliga handlingar tillgängligt för allmänheten använts i uppsatsen. Dock 

har etiska överväganden utförts av de som publicerat vissa av dessa handlingar och dessa 

etiska överväganden finns specifikt beskrivna i bilaga 2. 

3.6 Reliabilitet/Validitet: 

Validitet. ”Är de specifika frågor man ställer till de texter som skall undersökas rimliga 

empiriska indikatorer på det fenomen man vill undersöka?” (Esaisson m.fl. 2002:239). 

Textanalys är en metod som anses relevant för studier som innefattar att granska material i 
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skriven form. Utifrån frågeställning och syftet med uppsatsen är också textanalys det som 

anses generera i bästa resultat. Då det personliga intresset låg i att främst undersöka hur 

mångkultur kan framställas/uppfattas för barn. Intervju med lärare hade kunnat vara ett 

alternativ om syftet var att få fram uppfattningar om hur barn formas. I uppsatsen antas det att 

litteratur är en viktig del om hur barns mångkulturella uppfattningar formas och att det 

personliga intresse då låg i att få fram vad för värderingar i texten som presenteras för dem 

och hur de kan tolkas.  

Fördel är att i resultatet utifrån textanalys kommer det fram exakta meningar och utdrag som 

då kan undersökas av vem som helst då alla utdrag är offentliga handlingar, istället för 

uppfattningar om vad som stås blir det skriftlig fakta.  Nackdelar är att material granskas och 

tolkas på olika sätt. Det innebär att om en annan person genomfört granskning på exakt 

samma material kan resultatet bli något helt annorlunda.  

En medvetenhet existerar om det faktum att en textanalys görs på Astrid Lindgrens böcker. 

Textanalysen görs med syftet att uppvisa en bidragande faktor till hur barns mångkulturella 

formning sker. Problematiken i att göra en textanalys utifrån barns formning är att analysen 

sker av en vuxen. Böckerna blir analyserade ur ett vuxenperspektiv. Det innebär att 

resultatdelen visar budskap i texterna som kanske barn inte uppfattar. Att låta ett barn läsa 

texterna och tala om vad de tycker om innehållet skulle heller inte vara en ultimat metod. 

Detta för att den formning som denna uppsats är ute efter upptäcks inte förrän i vuxen ålder då 

förmågan att se hur ens uppväxt skildrats av värderingar skett. Detta tankesätt styrker Ulla 

Lundqvist Köhler (1979) i Århundradets barn: fenomenet Pippi Långstrump och dess 

förutsättningar där hon berättar om hur Pippi påverkat hela hennes generation. Hon menar att 

som barn lästes böckerna som ett sätt att gå in i fantasins värld men som vuxen uppenbaras 

det att det är samhällets som speglas och att värderingar skapas utifrån litteraturen.  
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4 Textanalytiska Resultat: 

Resultatet är indelade i följande kategoriseringar: 

Etnicitet och bakgrund: Såsom karaktärers härkomst, utseende, rasism, fördomar, 

förhållningssätt, kulturpluralism. 

Religion och tradition: Livsstilpåverkan, högtider, skillnader, kultur. 

Samhällsklasser och fördomar: levnadsförhållande, kulturkrockar, politik, segregation, 

förhållningssätt.  

4.1 Etnicitet och bakgrund 

Karaktärernas härkomst och utseende i Astrid Lindgrens böcker varierar i stor grad.                       

Ur den mångkulturella synvinkeln är det relevant att det uppvisas olika typer av människor för 

barnen för att visa på mångfald. Det finns människor som ingår i vad Astrid i sina böcker 

kallar typiskt svenskt utseende exempelvis Emil i Emil i Lönneberga, och några karaktärer 

som anses sticka ut lite från mängden som exempel Karlsson i Karlsson på taket.                                         

Emil (Emil i Lönneberga) beskrivs i boken som en pojke som ingår i alla kriterier för hur en 

snäll pojke skulle se ut i Sverige på den tiden. Han beskrivs som blåögd och med små fina 

blonda lockar. Det finns ett utdrag ur Karlsson på taket som beskriver Lillebror:  

”Jag är inte alls nån vanlig Lillebror säger Lillebror. Men där ljuger han. Han är visst vanlig. Det 

finns så många pojkar som är sju år och har blå ögon och trubbnäsa och otvättade öron och 

byxor som jämt är sönder på knäna. Så nog är Lillebror vanlig” (Lindgren 1955:9).                                            

Liknande utseendebeskrivningar existerar i bröderna Lejonhjärta där Jonathan flera gånger 

blir benämnd som typexemplet för en sagoprins utseende. Detta för hans glänsande hår som 

guld, sina mörkblåa ögon ett par vita tänder och ett par raka ben. Ytterligare exempel på 

karaktärer som ingår i denna normbeskrivning är Lotta i Lotta på Bråkmakargatan, Tommy & 

Annika i Pippi Långstrump, Abbe i Madicken. Astrid Lindgren presenterar även det som i 

hennes tidsepok ansågs annorlunda utseende. Exempelvis i Pippi Långstrump presenteras 

kurrekurredutterna som ser väldigt konstiga ut med sin svarta hy som sot och med kläder som 

bastukjolar och annat. Även Pippi själv beskrivs ha ett udda utseende med sitt orangea hår och 

fräknar på hyn vilket hon i boken (Lindgen 1945) blir retad för. Ronja utseende beskrivs som 
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”en vacker vittra, smidig, svarthårig, mörkögd” (Lindgren 1981:17). Det existerar ett brev i 

boken Pippi Långstrump. Detta brev lades till av utgivarna efter diskussioner om huruvida 

boken är rasistisk och karaktären Pippi uppträder fördomsfullt. Ur ett mångkulturellt 

perspektiv anses därför brevet och hela dess innehåll relevant att medföra.  

”De tre böckerna om Pippi Långstrump skrevs 1945, 1946 och 1948. En hel del av det som finns 

i Pippis värld är typiskt för den tiden och okänt för barn som läser böckerna på 2000-talet. Som 

livstycken och fisklever, skurlov och hembiträden, och barn som inte får säga du till fröken. På 

1940- talet var negrer det vedertagna svenska namnet på människor med svart hudfärg som 

levde i andra världsdelar än vår. Det bodde just nu inga svarta människor i Norden, mycket få 

svenska barn hade sett några i verkligheten, och TV fanns inte än. ”Negrer” var exotiska. På 

2000-talet har ordet neger kommit att uppfattas som så förolämpande att utgivarna av Pippi 

Långstrump- böckerna har tvingats fråga sig om de bör rensa bort ordet ur texten, överallt där de 

förekommer. Byta ut det, skriva om. Pippi skulle då exempelvis inte säga ”min mamma är en 

ängel och min pappa är en negerkung” till Tommy och Annika, utan- ja vad tycker vi att hon 

skulle säga? Saken är inte riktigt så enkel som man kanske kan tro. Pippi kan förstås aldrig göras 

till ett 2000-tals barn. Och det har alltid varit en omöjlighet att få henne att uppträda lämpligt. 

Själva vanvördigheten rår ingen på. Däremot kan vi inte se att hon någonsin i böckerna 

uppträder fördomsfullt. Vi som är Astrid Lindgrens rättighetshavare efter hennes död har inte 

velat medge en modernisering av hennes Pippi Långstrump. Karin Nyman, Saltkråkan AB” 

(Lindgren 1952:7/2005).  

Under kategorin bakgrund ingår den härkomst figurerna har. Ur den mångkulturella aspekten 

är Pippi Långstrumps härkomst intressant. Ett typiskt utdrag och signalement som Pippi 

använder sig av för att beskriva sin härkomst är ”Mamma är en ängel, pappa är en 

negerkung”. (Lindgren 1945:10). Detta säger hon flertalet gånger för att beskriva hennes 

familjesituation. 

I begreppet etnicitet ingår utseenden och skillnader mellan dessa. En av de böcker som 

benämner olika kontraster och utseende skillnader är Lotta på Bråkmakargatan. Kapitlet som 

dessa tas upp i heter: Lotta är negerslav (Lindgren 1961:84). Barnen leker i kapitlet fängelse 

och hissar ner mat till fången Lotta genom skorstenen. Kompisen Anna-Klara tycker det blir 

bra när sot kommer ner över Lotta. Då blir hon svart och kan agera som en fången negerslav 

istället för att bara agera vanlig fånge.  
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Astrid Lindgren berättar om skillnader kulturellt i sina böcker och att personer ser olika ut. Ett 

bra exempel på ett sådant tillfälle finns representerat i Boken om Pippi Långstrump (1952). 

Pippi ska åka iväg från Villa Villekulla men lovar att berätta för kurrekurredutterna att barn 

som Tommy & Annika är vita som änglar och inte svarta någonstans förutom möjligen under 

fötterna.  

4.2  Religion och tradition  

Gemensamt för majoriteten av analyserade böcker och dess karaktärer i Astrid Lindgrens 

böcker är att de genomsyras av kristna värderingar och traditioner. Ur ett mångkulturellt 

perspektiv kan dessa ses som en negativ komponent. Detta utifrån det faktum ett 

mångkulturellt samhälle skall spegla en varietet och acceptans för skilda religioner och 

traditioner vilket Astrids böcker generellt inte gör. Dock har mängden av Astrids böcker 

präglats av den respekt som då existerade för kyrkan. Madickens lillasyster Lisabet har en 

enorm respekt för Gud då hon vid ett tillfälle råkar säga ”jävlar” är riktigt orolig över 

huruvida man kommer till helvetet om man svär.   

Även Lotta har ett inslag av kvällsbön. I Lindgrens bok (1961) finns det ett utdrag:  

”det är kväll och Lotta som normalt äter mycket hade inte ätit alls, och mamma hade varit så 

orolig. När Lotta skulle läsa sin aftonbön så sade hon Käre Gud, gör så jag vill äta mat igen. Fast 

inte fiskbullar!” (Lindgren 1961:30). 

 I Lotta diskuteras kristendomen och dess regler vid flertalet tillfällen. En återkommande 

diskussion är huruvida benämningen ”fy farao” (Lindgren 1961:70) är ett svärord eller inte. 

Hur det egentligen är ’med svordomar informeras det om i Madicken och Junibackens Pims 

”Om man svär kommer man till helvetet”(Lindgren 1976:90). Boken Än lever Emil i 

Lönneberga (1970) presenterar också en diskussion om vad som är svärord. Emil säger 

nämligen flertalet gånger ”i hundan”. Det som ”nästan var en svordom” (Lindgren 1970:67). 

Många av Astrids karaktärer ber till Gud. Lotta säger exempelvis ”Ja har bett pappa om kälke 

i julklapp nu ska ja bara be gud om snö” (Lindgren 1961:94). Emil ber ”Käre Gud gör så att 

jag slutar med mina hyss” (Lindgren 1970:67). Madicken förklaras traditionsmässigt be sin 

kvällsbön ”såsom hon skall” (Lindgren 1960:98) hon ber även Gud om förlåtelse när hon 

gjort fel (1960: 98). Kristna skildringar i böckerna är inte bara representerade i skolmiljöer 
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utan också vad de lär sig hemifrån. Madicken lär sig av familjens tvätterska Linus-Ida och 

Lotta av sin mormor. Boken Madicken berättar vid flertalet tillfällen om kristendomen. Boken 

berättar om den bibliska undervisningen som skedde i skolan genom bland annat kristendoms 

undervisning första timmen i skolan, samt sjungandet av psalmer (Lindgren 1960:88). 

Madicken och Lisabet skapar lekar som påverkas av dessa värderingar.  Exempelvis så tänker 

de leka Adam & Eva (Lindgren 1960:72) men de kan inte komma överens om vilka roller de 

ska spela. Senare i boken leker de ”Josef i Brunnen” vid ett tillfälle när de leker ”när Josef 

blir såld som slav” sätter Madicken upp skyltar som hon skrivit ”liten vaker slav till salu” på 

(Lindgren 1960:174). Karlsson böckerna innehåller också traditionsmässiga kristna uttryck 

likt de som presenteras i Emil i Lönneberga samt Madicken. Fröken Bock som är Lillebrors 

barnvakt säger vid flertalet tillfällen ”Du gode Moses” (Lindgren 1962:105).  

Ronja Rövardotter benämner väldigt kort om tro och religion men Ronjas pappa säger ofta 

uttrycket ”det ska gudarna veta” (Lindgren 1981:207). En intressant pararell är att i filmen av 

Ronja Rövardotter (produceringsår 1984) får man se Mattis sitta på sina knän med händerna 

knäppta som om han ber.  Denna scen är intressant ur det faktum att boken framförhåller en 

mer hednisk tro utifrån det att Mattis säger Gudar inte Gud och att filmen alltså lägger till en 

mer kristen bild. En bok som skiljer sig från den generella bilden av Astrids böcker ur 

religionsperspektivet är Bröderna Lejonhjärta. Den boken erkänner exempelvis inte himlens 

existens. Några exempel på deras förhållningssätt till religion i boken är då Jonathan och 

Skorpan diskuterar vad som händer efter döden. De pratar om landet Nangijala som är 

sagornas och lägereldarnas tid. När man når Nangijala åker kroppen dit medans skalet stannar 

på jorden. Efter Nangijala finns också Nangilima. Dit menar Jonathan att diktatorn Tengil 

aldrig kommer. Dit kommer aldrig draken Katla heller.                                                                         

Sånger sjungs det mycket i Astrids böcker. Det kan vara intressant ur det mångkulturella 

perspektivet då musik finns i olika kulturers traditioner. Som exempel i böckerna har vi: Här 

kommer de svenske med buller och bång som Tommy upprepade gånger sjunger i Pippi 

Långstrump. Sångerna Jesu järnväg till himmelen samt Det var en gång en negerslav. Två 

visor som beskrivs som sorgliga i Madicken och Junibackens Pims. I Madicken sjungs det 

morgonpsalmer upprepade tillfällen.  
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Traditioner och värderingar som det svenska samhället representerade för den tidsperiod 

Astrid representerar, existerar upprepade gånger i hennes böcker. Exempelvis: Pippi tyckte 

skolstart var nödvändigt för att hon inte skulle bli utan skurlov och jullov som de andra 

barnen fick avnjuta (Pippi Långstrump).  

Kurrikurridutterna är nyfiken på Pippi och hennes vänner därför ombeds Pippi att berätta lite 

om deras land och dess traditioner. Pippi berättar att i Sverige älskar man ”pluttifikation” 

(multiplikation). Sen när man inte räknar Pluttifikation så har man lov. På sidorna 246-247 så 

berättas det om hur Pippi anordnar det som benämns som ”typisk jul”. Typisk jul beskrivs 

som en gran med flaggor i, pepparkakor, ljus i fönstren osv. Angående bevarandet av 

traditioner och dess vikt finns en intressant del i Madicken då det är Valborg och Madicken 

står vid majelden. Hon anser att valborgsdagen borde stå med röda bokstäver i almanackan för 

den är så fin. (Madicken som utspelas sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal fick 1933 sin vilja 

igenom). En annan traditionsbevaring finns presenterad i Än lever Emil i Lönneberga 

(Lindgren 1970). Då sitter Emil som vanligt efter hyss gjort inne i sin snickarbod och täljer på 

en gubbe. Men Emil slutar omedelbart med att tälja gubbe då han inser att det är söndag, 

vilodagen.  

Unisont i Astrids böcker är också det som flertalet presenteras som traditionsmässig jul. 

Pippis har redan tagits upp men även Lotta på Bråkmakargatan sid 94, Än lever Emil i 

Lönneberga sid 142 samt Madicken presenterar denna klassiska bild. I Ronja Rövardotter 

förekommer det även jul då alla rövare blir utskickad i snön för att bli julfina och sedan får 

klä om till finare kläder. Det kan också kännas igen andra typiska traditioner i boken 

Madicken. Exempelvis känns det igen att det äts ärtsoppa på torsdagar (Lindgren 1961:81). 

Det finns även lektraditioner i böckerna presenterade som var unisont för den tidsepok Astrid 

levde i. Då ovanstående nämnda figurer (utom Ronja) spelar krocket i böckerna. Pippi 

funderar mycket innan sin avresa till sin pappa vad kurrekurredutterna kan tänkas leka med. 

Kanske de rider på noshörningar, spelar konstiga trummor, kanske har de gungor gjorda av 

palmer. (Lindgren, A (1952). 
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4.3 Samhällsklasser och fördomar 

Klasstillhörigheter och dess behandlig är vanligt förekommande i Emil i Lönneberga, samt i 

boken Madicken och Junibackens Pims där det finns ett typexempel på status:                      

Det är bal och hela familjen från Junibacken är närvarande. Pappa Jonas har bjudit med sig 

pigan Alva vilket inte uppskattas av värdinnan. Madicken och Lisabet förstår inte varför detta 

är något problem med hennes närvaro. Detta skriver Astrid följande om ”men det är för att de 

inte vet att det är skillnad på fint folk och annat folk” (1960:174).                                         

Värdinnan som bjuder in till bal är också borgmästarinnan i staden. Hon försöker med en låg 

röst tala om för Jonas det faktum att tjänstefolk inte brukar medtagas på sådana tillställningar. 

Trots att hon talar med låg röst hör Alva värdinnans uttalande och hon hör också pappa Jonas 

försvara sin anställde. Värdinnan accepterar ogillande pigans närvaro. Senare när hon går 

förbi familjens bord och precis ska passera vid Alvas sittplats drar hon åt sig sin kjol precis 

som om hon fruktade att kjolen skulle råka komma i närheten av ”en sån som hon” 

(1976:185).   Madickens mamma gillar inte att Madicken hänger så mycket hos Abbe och 

hans familj, men Madickens pappa menar att det är bra att hon lär sig vad för typ av folk det 

finns och dess olika förhållanden. (Madicken). Även Linus-Ida som är Madickens tvätterska 

håller med om detta och sjunger sorgliga sånger för Madicken så hon får ett avbrott i sitt 

”pärla i gull leverne” (1960:19). Madicken och Lisabet går över till Linus- Ida på jul. Den 

anställde är visserligen ledig från sysslor hos familjen på Junibacken men barnen undrar om 

det är bättre att vara ledig och ensam. Hon verkar ändå trivas när de kommer med lite 

överbliven mat åt henne. Madicken och Lisabet kan inte stanna fast de vill utan går hem och 

firar klart sin jul på Junibacken, och Linus-Ida firar klart sin i ensamhet. (Madicken).   

Samtliga Astrids böcker innehåller människor med olika klasskillnader och 

samhällsperspektiv. Lottas mormor har hembiträdet Majken, Emils familj har drängen Alfred 

och pigan Lina, Madickens familj har Alva samt tvätterskan Linus-Ida. Böckerna skildrar 

generellt ett samspel och goda relationer mellan de anställda och familjen de arbetar hos.            

Ett exempel på det är Emil och drängen Alfred (Emil i Lönneberga).  Trots detta förtydligas 

det att det kanske inte skall vara goda relationer. I boken Emils hyss nr 325 står det 

exempelvis i inledningen att alla trivdes på Lönnebergagården i Katthult och så har hon 

skrivit ”till och med Alfred och Lina” (Lindgren 1985:7). Det som också är intressant ur ett 

klassperspektiv är att Madicken är den enda av Astrids figurer som tillhör övre medelklassen 
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eller kanske till och med överklassen. Skorpan (Bröderna Lejonhjärta) förundras över hur 

magisk Sofia, Jonatans vän, i Törnrosdalen ser ut. Jonatan svarar på förundringen genom att 

säga ”huckle på huvudet som en vanlig bondkvinna är väl inget märkvärdigt” (Lindgren 

1973:42). Rasuppdelningar och olika tillhörigheter förekommer ofta i Astrid Lindgrens 

böcker både av författaren själv samt av karaktärerna som författaren skapat. Astrid särskiljer 

tillexempel på olika rastillhörigheter i sin bok Pippi Långstrump. Där står det bland annat 

följande: ”Alla barnen, både de vita och de svarta, kastade av sig sina skynken och rusade 

skrikande och skrattande ut i vattnet” (Lindgren 1952: ). I Bröderna Lejonhjärta gestaltas 

kampen mellan folket och makten i Törnrosdalen. Där det visas tydligt att om man skall 

behandlas väl skall man hålla sig på Tengil (härskaren) och hans mäns goda sida. 

Körsbärsdalen dit Skorpan och Jonatan först anländer anses vara en lättare del att befinna sig i 

jämfört med Törnrosdalen även om det även där förekommer förräderi. Samhällsklassers 

medvetenhet om att det finns andra som har det sämre än en själv är vanligt förekommande i 

Astrids böcker. Vi har Emil (Lindgren,A 1963) som besöker fattighjonen som slåss över 

matkorgen han har med sig hemifrån till dem. I Karlsson på taket finns också exempel då 

Karlsson klagar på att Lillebrors barnvakt Fröken Bock lagat en sorglig stuvning varpå hon 

svarar ”Finns tusentals barn som skulle ge vad som helt för lite stuvning” (Lindgren 

1955:147). Karlsson har ett intressant sätt att bemöta detta klassiska uttryckssätt genom att 

säga ”Får jag be om namn och adress på två av dom” (Lindgren 1955:147).  

Pippi Långstrump är ute och går. Hon går framlänges så som hon brukar. Efter ett tag byter 

Pippi sin gångstil och börjar gå baklänges. Vännen Tommy ifrågasätter bytet av gångstil. 

Pippi förklarar för Tommy att i Egypten går alla så. Tommy undrar om det är så att Pippi har 

varit i Egypten så hon vet detta med säkerhet. Efter några lögner kommer det fram att Pippi 

aldrig någonsin besökt Egypten. Pippi kommer i böckerna med många intressanta tankar, hon 

har även en intressant teori om kineserna. I ett avsnitt i boken berättar hon om en tant som ska 

adoptera ett kinesbarn och väljer att döpa ungen till Petter, detta förundras Pippi över och 

menar att ”inte kan ett kinesbarn heta Petter” (Lindgren 1945:66). Pippi anser att varenda 

människa borde förstå sig på detta. I Kina har de för sig de mest konstiga sakerna fortsätter 

Pippi i diskussionen, hon hittar på att de i Kina äter svalbon. Och så vidare. Birk och Ronja 

diskuterar de förutfattade meningar som existerar om varandra. Om varför de inte får tala med 

varandra. Hur kan det komma sig att Mattisätten och Borkaätten fortfarande är osams med 
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varandra när det var Mattis pappa och Borkas pappa som till en början var osams. Fördomar 

och förutfattade meningar existerar även i Lotta. Lotta och hennes vänner leker slav och Lotta 

har fått på sig sot. Lotta smörjer på sig mer sot så hon kan bli en riktig negerslav, kompisen 

Totte gråter för han tror negerslavar är farliga. ”Dom är inget farliga försökte Anna-Klara 

trösta. Men de ser farliga ut säger Totte och gråter lite till. Då blev Lotta belåten och gjorde 

grimaser åt Totte samtidigt som hon sa: en del negerslavar är ganska farliga” (Lindgren 

1961: 84). Lotta sjunger ”Och Guds änglar de små breda vingarna ut, omkring barnen de stå 

tills natten är slut. Och så Lotta också sa Lotta. Men ingen negerslav!” (Lindgren 1961:87).                                                            

Emil tycker det verkar vara en intressant idé att hissa Ida i flaggstången. Hon uppskattar leken 

och säger att de inte haft så roligt sen Emil doppade henne i krösamos (lingonsylt) för att göra 

henne röd över hela kroppen så de kunde leka riktiga indianer. Pippi Långstrump vill vid sin 

vistelse på Kurrekurreduttön ha en egen neger som kan kladda på henne skokräm varje dag så 

hon ser lika svart ut som dem. (Lindgren 1952).  

Madicken och Lisabet för i boken en lång diskussion om Alva. De bråkar om vem som äger 

Alva. Lisabet menar att Alva tillhör henne och Madicken menar på motsatsen. Det är dags för 

avlusning i Junibacken och barnen sitter efter hårtvätten med vita handdukar runt huvudet. 

Det kommer fram att när barnen sitter på det viset så kunde man anta att de var araber som 

satt där med turbaner runt huvudet istället för små söta flickor. Lillebrors barnvakt väljer att 

förhålla sig till Karlsson och det faktum att han är annorlunda genom att Karlsson blir 

utslängd via ytterdörren varpå Karlsson protesterar: ”Jag vill bli utkastad genom 

tamburdörren som annat fint folk” (Lindgren 1962: 130). Karlsson vill trots det faktum att 

han vet varför han inte får stanna kvar hos familjen inte bli orättvist behandlad, utan kräver en 

värdig sorti vilket han också får.  

Ett exempel på arbetsgivares orättvisa förhållningssätt till undersåtar är Tengils bemötande 

mot sitt folk (Bröderna Lejonhjärta). Exempelvis är hans ”tyranner” ofrivilligt arbetande 

under hans makt. På sidan 121 diskuterar två tyranner frihetsdrömmar.                                                  

I Ronja Rövardotter får vi se hur illa Birk behandlas i Mattisrövarnas palats hur han får sitta 

fastkedjad hos dem. Ronjas mor Lovis förbarmar sig över Birk genom att tvätta bort blod på 

hans panna. Ronja är ilsken över att hennes far tillfångatagit Birk och hoppar därför frivilligt 

över till fiende sidan. Detta leder till fienden Borka ger förhandlingsförslaget ”du får ditt barn 

när jag får mitt” (Lindgren 1981:131). Mattis väljer att förhålla sig till Ronjas familjeförräderi 
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genom att säga ”jag har inget barn” (Lindgren 1981:131). Ur den mångkulturella aspekten 

blir detta intressant utefter det faktum att Ronja gör ett ställningsstagande att inte acceptera de 

kulturer och värderingar som hennes pappa representerar utan gör revolt mot dem. 

Hur man bemöter det annorlunda är flertalet gånger presenterat av Astrid. I boken Karlsson 

på Taket flyger igen blir Lillebror av sina föräldrar ombedd att hålla tyst om Karlssons 

existens. Denna förfrågan bemöter Lillebror genom att säga att han i sådana fall också skall 

hemlighålla hembiträdets existens för det måste vara värre med ett hembiträde än vad det är 

med en Karlsson tycker Lillebror. Han förstår inte föräldrarnas oro över Karlssons närvaro 

eller vad som är annorlunda. Exempelvis så står det ”man kanske kan tycka det är konstigt att 

någon bor på taket” (Lindgren 1962:7). Lillebror svarar ”Vad är det för konstigt med det? 

Folk får väl bo vart dom vill” (Lindgren 1962:7).  

Förhållningssätt gentemot språk och vad som anses vara finare än andra är också 

förekommande i Astrids böcker bland annat förekommer frasen: ”Och så talade han 

småländska, det lilla livet. Fast det kunde han inte hjälpa. Det gör man i Småland”. (Emil i 

Lönneberga: 5-6). Här ursäktar sig Astrid Lindgren flera gånger i boken över att Emil talar 

sådan dialekt och att om hon skulle skriva som han talar skulle berättelsen om hans dåd bli 

oläsliga. Boken om Pippi Långstrump har också diskussioner om språk. Pippi diskuterar med 

Tommy och Annika vad hon skall säga om Sverige till kurrekurredutterna. Pippi tänker 

förklara att i Sverige använder man sig av fina ord såsom ”pluttifikation” (multiplikation) som 

de inte alls kan förstå sig på. 
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5 Diskussion 

5.1 Mångkultur 

Inledningsvis i punkt 3.5 så presenteras Nationalencyklopedin definition att mångkultur är ett 

begrepp präglat av olika livsstilar, språk och erfarenheter (Nationalencyklopedin, 2005).  

Dessa komponenter innehåller de böcker som granskats av Astrid Lindgren. Utifrån denna 

definition kan Astrid därmed benämnas som en mångkulturell författare. Det som är intressant 

med Astrid Lindgrens böcker är att de trots sin ålder och samhällsperspektivet som existerade 

och speglades av ändå går att sätta in i dagens mångkulturella debatter och diskussioner. 

Astrids böcker skildrar världar ur ett mångkulturellt perspektiv genom exempelvis bröderna 

Lejonhjärtas historia. Bokens händelseförlopp kan anslutas till debatten om gömda flyktingar 

i landet så som mottagande, levnadsvillkor samt hur det är att ständigt leva på rymmen och 

förlita sig på andras vänlighet och mottagande. Madicken som representerar hur personer i 

olika samhällsklasser samspelar. Madicken representerar även de kristna värderingar vi 

svenskar är uppfostrade igenom. I resultatdelen under kategorin religion och tradition 

igenkänns de värderingar Sverige präglats av genom skola och hem. Exempelvis i resultatet så 

påvisas psalmsång i skolan (Lindgren 1960). Och husförhör som skedde av kyrkan (Lindgren 

1970).  

Pippi Långstrump invandrar själv till ett nytt samhälle och medvetengör sina egna och andras 

uppfattningar om omvärlden. Dels får hon sina historier och påhitt om andra kulturer 

ifrågasatta om Tommy vilket är oerhört intressant ur den mångkulturella aspekten, sedan får 

hon även möta en annan kultur med sin resa till Kurrekurreduttön. Pippi bemöter och upplever 

egna fördomar om andra och upplyser omvärlden om hennes verklighetsuppfattningar 

(Lindgren (1952/2005). Karlsson på taket kämpar med sina fördomar för allt det som anses 

annorlunda jämfört med hans personliga tyckande och tänkande. Han representerar den lilla 

människan såsom i politikens och maktens värld. Karlsson är också en av Astrids karaktärer 

som presenteras med ett annorlunda utseende, egenskaper och levnadssätt utifrån det Astrid i 

sina böcker annars har som norm.  

Emil i Lönneberga gestaltar den svenska levnadsstandard och kultur som existerade. Hans 

relation med övriga samhällsklasser anses vara drömmålande enligt Hellsing (1999). Enligt 
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den mångkulturella bilden presenterar dock resultatdelen hur bemötanden mellan 

samhällsklasser skall ske. Exempelvis punkt 4.3 i resultatdelen så presenteras ett tillfälle då 

Emil har med sig en julkorg till fattighjonen (Lindgren 1963). Samt uppvisas vid flera 

tillfällen den fina relation Emil hade med sin dräng Alfred.  

Astrid Lindgren skrev Pippi Långstrump år 1945 och då som vi ser i inledningsbrevet fanns 

det för närvarande inga ”negrer” i Sverige. Trots detta faktum väljer hon ändå att bemöta 

fördomar och tankar om dem genom sin karaktär Pippi. Ronja Rövardotter (Lindgren, A 

1981) visar på ett ovanligt scenario ur det mångkulturella perspektivet. Nämligen två familjer 

med liknande bakgrunder som trots detta inte kan samspela. I boken verkar det vara gamla 

familjedispyter som skapat de fördomar som familjerna har. Det är sedan delvis barnen som 

tvingar familjerna till samspel, att lägga ner sina personliga värderingar för att i grupp bli 

starkare en två enskilda enheter. Intressant skildring för det mångkulturella tankesättet att 

istället för att kategorisera i små grupper fungera som en stor enhet trots skilda värderingar. 

I resultatdelen finns även en stor komponent i det mångkulturella begreppet som är religion. 

De utvalda böckerna av Astrid presenterade alla ett kristet synsätt och kristna värderingar. 

Madicken, Emil samt Lotta är de tre verk av utvalda som mest är präglade av detta. Bröderna 

Lejonhjärta var den bok som var mest intressant ur det mångkulturella perspektivet då deras 

synsätt om döden och himlen var mer generell. Detta för presentationen av landet Nangijala. 

Den mångkulturella bilden uppmuntrar till ett samhälle med skilda synsätt, livsstilar samt 

religioner enligt Nationalencyklopedins definition (Nationalencyklopedin 2005). 

5.2 Barns formning 

Barns formning genom litteratur verkar vara en viktig del i hur uppfattningar skapas. Det har 

blivit så för den stora pedagogiska roll litteraturen får spela i skolväsendet. För 

förskolan/fritids har det blivit ett av de mest använda verktygen för att förmedla samhällets 

uppbyggnad, traditioner, samt regler både offentliga och dolda. Vi kan även konstatera genom 

litteraturens popularitet i svenska hem att majoriteten av barn kommer i kontakt med litteratur 

under sin uppväxt. Och att litteraturens värld under ett brett tidsperspektiv innefattat Astrid 

Lindgren och hennes verk. Föregående generationer, min generation och kommande 

generationer har och kommer medvetet eller omedvetet att präglas av denna författare på ett 
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eller annat sätt. Trots det faktum att karaktärerna i vissa fall framställer sig själva i dålig dager 

speciellt då Pippi med sina påhitt kan jag inte annat än att hålla med Astrids dotter Karin i 

detta fall: ”Pippi kan förstås aldrig göras till ett 2000-tals barn. Och det har alltid varit en 

omöjlighet att få henne att uppträda lämpligt. Själva vanvördigheten rår ingen på”. (Lindgren 

1952:7). Utifrån detta är det intressant att diskutera huruvida Hellsings påstående att barn 

gärna går från teori till praktik stämmer (1999). Då Pippi inte ens ur förläggarnas perspektiv 

uppträder som ett föregående exempel.  

Vi kan se i uppsatsens del 2.4 hur litteraturens innehåll anses spegla det svenska samhället 

och dess förändringar. Och där genom inse hur betydelsefullt dess verklighetsspegling är för 

att framkalla igenkänning hos barnen samtidigt som böckernas värld för barn också delvis kan 

vara en fantasiflykt. Edström (1994) tar upp ”Idas sommarvisa” och dess nuvarande del i det 

som hon benämner en traditionell svensk skolavslutning. Detta är ett bra exempel på hur stor 

inverkan litteratur kan ha ur ett formningsperspektiv. Och hur traditioner kan skapas genom 

barnlitteratur. Det som är intressant ur detta traditionsskapande är just att Idas sommarvisa är 

en sång hämtad ur en bok skriven av Astrid Lindgren. Detta belyser Astrids viktiga del i 

denna litterära formning. De moraliska värderingar och traditioner Astrids böcker presenterar 

är en del i barns formning. Böckerna har påverkat de generationer som växte upp med Astrid 

vilket Lundquist (1977) i sin forskning stöder. De har ändrat dessa barns värderingar och 

uppfattningar. Resultatet av denna formning av litteratur kan vi konstant hitta i vardagen. Se 

bara vilket imperium som byggts upp i Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och hur mycket 

debatt hennes verk skapat. 

5.3 Astrid Lindgrens verk                                 

Astrid Lindgrens betydelse över generationer och den påverkan hon haft på dessa går inte att 

förneka. I punkt 1.5 i denna uppsats tas det upp att Astrid Lindgren numer är en del av det 

Svenska kulturarvet enligt Andersson & Druker (2008). Jag håller med om deras påstående då 

vi ser hennes karaktärer figurera i vår vardag konstant. Vi har exempelvis som redan benämnt 

”Idas sommarvisa” som sjungs på våra skolavslutningar. Hennes figurer har påverkat 

föregående generationer starkt och kommer säkerligen påverka kommande generationer. I alla 

fall om vi skall hålla med Nikolajeva (2004) om att litteratur förmedlas från generation till 

generation.  
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Kritiker såsom Hellsing (1999) m.fl. som ifrågasätter hennes verk. Men de ifrågasätter inte 

hennes påverkan. Utan de frågar sig mer vad hennes påverkan kan frambringa för 

uppfattningar, vilket också denna uppsats till viss del var till för att ta reda på.  Edström 

(1999) diskuterar hennes författartekniker och visst är det självklart en stor del i varför hon är 

så framgångsrik. Det är också självfallet utifrån Edströms synsätt att hon fångar många läsare 

med sina igenkännande miljöer. Men dock tror jag ändå att hennes frispråkighet och hennes 

karaktärers hänsynslöshet och uppror är det som skiljer henne mot många andra författare. 

Pippi som trotsar de sociala och dolda regler som existerar i dåtidens Sverige, som framställs 

som anarkist, eller Karlsson som med sin udda framförhållning och livsstil skapar förvirring i 

det svenska normsamhället. Astrid Lindgrens figurer har genom litteratur och media gjort 

Astrid till ett kulturarv. Det anses som en av de mest svenska vi har och det är också därför 

jag tror hon kommer finnas med länge i formningen av barns vardag. Hennes betydelse är 

inom barnlitteratur unik och hennes inflytande svårslaget. 

5.4 Sammanfattande diskussion 

Frågeställningen i denna uppsats löd: Vilka mångkulturella uppfattningar formas barn av 

genom barnlitteraturen? 

Det som kommit fram genom denna uppsats studier är att den undersökta barnlitteraturen  av 

Astrid Lindgren formar barns uppfattningar om traditioner, livsförhållanden, sociala regler 

samt ger dem en beskrivning av den svenska normen. Där skapas även barns mångkulturella 

uppfattningar utifrån de kategoriseringar och gruppindelningar som Astrid Lindgrens verk 

presenterar. Vilket ur en mångkulturell aspekt i bakgrundsdelen för begreppet mångkultur av 

Gerle (1999) presenteras som en nackdel.  

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda Astrid Lindgrens litteratur i syfte att 

forma barns mångkulturella uppfattningar. En bok som kan ses som fördel att använda är 

Bröderna Lejonhjärta som kan skapa igenkänning hos flyktingbarn som upplevt krig och levt 

under ostabila livsförhållanden. Bröderna Lejonhjärta är resande fot i boken (Lindgren 1979) 

och kan skapa en igenkänning hos de barn som lever med beslut om att få stanna i Sverige 

eller inte.  

En karaktär som både kan vara upplysande och fördomsfull är Pippi Långstrump. Pippis 

karaktär och förhållningssätt ifrågasätts som fördomsfulla av några författare representerade i 
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denna uppsats. Dock ser vi i resultatdelen att dessa fördomar bemöts av Pippi och som 

upplyser den verkliga bilden. I resultatet finns med hur Pippi påstår att svalbon äts i Kina 

exempelvis. 

En figur som både presenterar för och nackdelar ur den mångkulturella bilden är Emil i 

Lönneberga. Böckerna om honom innehåller den generella bilden av det svenska samhället 

men visar på ett ultimat sett hur klassförhållanden samspelar. Även Madicken är presenterad 

på detta vis. Frågan är huruvida böckerna kan ses som verklighetstrogna eller om det 

representerar medelklassens sätt att sopa problem under mattan genom drömmålning, det som 

Hellsing (1999) diskuterar.   

Böcker som kan ses som nackdelar ur det mångkulturella perspektivet är de om Lotta på 

Bråkmakargatan. Verken representerar en svensk och rätt skev bild av hur ett samhälle skall 

se ut.  

I inledningen belystes den pedagogiska vikt som existerar när det gäller barns formning. 

Förskolan står inför en viktig roll att förmedla värderingar och grunder som återspeglar hur vi 

vill att samhället ser ut. Det är inte något ovanligt eller negativt med att vi för över traditioner 

på barnen som vi själva har positiva associationer med. Däremot bör vi pedagoger reflektera 

över syftet med varför vi vill överföra dem, vad vi faktiskt säger med förmedlingen, samt hur 

barn kan tolka budskapen som existerar. Detta tankesätt tas upp i hur en textanalys görs upp 

på punkt 2.4 och bör enligt mig även gälla för hur vi pedagoger ska tänka när vi vill förmedla 

en text vidare till någon annan. Såsom jag även hoppas att författaren tänkt när den skrivit sin 

text. Hur barn formas och hur de skapar sina mångkulturella uppfattningar sker delvis genom 

litteraturen utifrån vad jag i denna uppsats belyser.  

Det går också enligt vad som framkommer i bakgrunden att anta Astrid Lindgrens enorma 

betydelse i denna formning. Det faktum att hon är så pass debatterad under flera årtionden kan 

inte annat än styrka hennes inflytande. Frågan är egentligen vad för slags värderingar dessa 

böcker förmedlar till barnen. Ser barnen Pippi som fördomsfull? (Hellsing 1999). Tycker de 

att Emils vänskapsförhållande till Alfred är overkligt? (Lundqvist Köhler 1979).  

Sammanfattningsvis tycks det gå att konstatera vikten av att vi som pedagoger har en 

medvetenhet i vad för slags värderingar som förmedlas både direkt och indirekt. Samt att 

litteraturen har en viktig pedagogisk roll i denna förmedling. Vi pedagoger bör vara 

uppmärksamma på vad det är för samhällsbild vi vill presentera för barnen och varför. Astrids 
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böcker kan utifrån denna uppsats analyser ses både som positiva och negativa att använda 

utifrån barns mångkulturella formningar.  

Det går ur den mångkulturella vinkeln se ett värde i att bevara och visa på traditioner och 

värden som Astrid Lindgren presenterar i sina böcker samtidigt som dessa också har en 

tendens att bli stereotypa för hur Sverige blir presenterat.  

I punkt 2.4 tas boken Barnlitteraturanalyser (Andersson & Druker 1994) upp som bemöter 

just detta med sin fråga ”vems Sverige är det egentligen som skildras” (Andersson & Druker 

1994:65). Och det är just där jag tror problematiken ligger i Astrids böcker. De skildrar endast 

den svenska ”normen”. Det som svenskar själva benämner som ”medelsvensson”. Därav kan 

de traditioner och värderingar som existerar i Astrids böcker leda till fortsatta kategoriseringar 

av mångkulturella grupper som leder till distansering istället för samspel.                                                                             

Denna uppsats startade med tre komponenter som utgångspunkt: Barns formning, mångkultur, 

samt barnlitteratur representerad av Astrid Lindgren. I bakgrunden har alla dessa tre 

komponenter fått en fördjupning för att kunna kopplas samman med de resultat som kom fram 

genom textanalys som metod. Det går utifrån dessa resultat utläsa några av de traditioner och 

värderingar som Astrid Lindgren genom sina vällästa böcker förmedlar till framtida 

generationer. I kategorin etnicitet och bakgrund kunde vi utläsa relativt allmänna 

karaktärsbeskrivningar.  

Positivt ur mångkulturella aspekter är att igenkänning kan skapas genom en väldigt generell 

bild, samtidigt är denna generella bild tyvärr kanske för generell ur det faktum att 

mångkulturen försöker spegla mångsidighet (Gerle (1999).                          Utifrån Hellsing 

(1999) m.fl. kan det konstateras att barns formning delvis sker genom litteratur, att 

mångkulturella uppfattningar är en gren inom barns formning. Astrid Lindgrens böcker är 

utifrån sina böckers innehåll och popularitet en del i hur barns mångkulturella uppfattningar 

och formningar sker. Vikten ligger i att ha ett medvetande som pedagog om dessa faktorer 

och att se till att vi enligt det som i denna uppsats inledning tas upp från läroplanen Lpfö98 är 

medvetna om att  

”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. Att hävda grundläggande 

värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten” (Skolverket 2006:3).  
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5.5 Metoddiskussion 

I denna uppsats användes kvalitativ textanalys som metod utifrån Esaisson m.fl. (2002). 

Metodvalet grundade sig på att undersöka exakt vilka slags mångkulturella aspekter och 

värderingar som framkommer i utvalda författade verk av Astrid Lindgren. Resultatet visar på 

typexempel på vad som kategoriserats som mångkulturella värderingar. Kvalitativa 

textanalysen visade sig passa uppsatsens syfte med att undersöka vilka värderingar som ingår 

i benämningen mångkultur, samt hur barns mångkulturella uppfattningar formas genom 

barnlitteratur representerad av utvalda verk författade av Astrid Lindgren 

Utifrån Esaisson m.fl. (2002) granskades utvalt material grundligt, dock var materialomfånget 

av valda böcker relativt tunt. Denna metod användes fördelaktigt i denna uppsats. Materialet 

som granskades var lätt att undersöka med förhandsdefinierade kategorier att arbeta med 

utifrån Esaisson m.fl. (2002) 

En nackdel med kvalitativ textanalys som metod av den omfattning av tid som det tog att gå 

igenom existerat material, detta trots den smala avgränsningen av granskad litteratur. Det 

skapades också ett problem med att materialet som ingick i de förhandsdefinierade 

kategorierna blev för omfattande med tanke på användandet av relativt allmänna kategorier. 

Detta ledde till att resultatdelen fått kortas ner väldigt mycket för att inte bli för omfattande. 

Det svåraste med textanalys som metod var litteraturen som lästes för att sätta sig in i 

metodtekniken skriven av Esaisson m.fl. (2002). Det existerade en mängd termer och begrepp 

att lära sig och ha i åtanke. Kvalitativ textanalys innebar mycket förarbete för mig som 

undersökare innan kunde sätta mig in i valt material. Konsekvenserna av detta förarbete blev 

att tiden för att granska material blev förkortad vilket ledde till att önskad insättning i 

materialet inte uppnåddes till fullo. Trots detta anses metodvalet som korrekt utifrån 

undersökningsområdet. 

5.6 Slutord 

Att upptäcka Astrid Lindgrens texter i vuxen ålder, sett ur ett mångkulturellt 

formandeperspektiv har varit en oerhört intressant resa. Det har varit både glada och ledsna 

tider som spenderats med hennes böcker och det blev svårare än anat att separera från hennes 

figurer.  Jag väljer härmed avslutningsvis att använda mig av en av dem vår käraste Karlsson 

för att sammanfatta C uppsatsen och arbetet som lagts ner på den. Jag gör detta genom att 

säga ”C uppsats äh, det är en världslig sak”.  
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7.1 Bilaga 1 
 

SVERIGES FÖRFATTARFOND Oktober 2007 1(6) 
Box 1106 
111 81 STOCKHOLM 
tfn 08-440 45 50 
e-post: svff@svff.se 
 
De mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2006 
Listan grundar sig på författarfondens undersökning av utlåningen i folk- och skolbibliotek 
under utlåningsåret 2006. För varje upphovsman redovisas det totala antalet lån oavsett om 
han/hon skrivit boken ensam eller tillsammans med ytterligare en eller två upphovsmän. 
Listan kan inte användas för beräkningen av de ersättningar som utgår ur författarfonden 
till de enskilda upphovsmännen. Längst bak i denna lista finns också ett diagram över 
upphovsmännens bosättningsort. Se även särskild information. 
 
Nr    NAMN           Utlåningsår 2006         2005        2004 
1 Astrid Lindgren 1907-2002 905 597. 1 002 457. 1 072 732. 
 
2 Gunilla Bergström 1942- 830 728 851 367 870 141 
3 Anders Jacobsson 1963- 751 301 816 968 1 008 366 
4 Sören Olsson 1964- 751 279 816 968 997 738 
5 Martin Widmark 1961- 676 632 400 723 203 251 
6 Eva Eriksson 1949- 663 423 704 966 727 528 
7 Jørn Jensen 1946- 615 997 572 750 578 911 
8 Sven Nordqvist 1946- 564 861 595 432 645 928 
9 Måns Gahrton 1961- 551 414 582 139 693 602 
10 Johan Unenge 1963- 540 297 498 613 506 504 
11 Barbro Lindgren 1937- 514 216 548 687 564 075 
12 Mati Lepp 1947- 479 391 480 083 471 136 
13 Helena Willis 1964- 461 373 293 383 170 217 
14 Lasse Sandberg 1924- 448 736 511 065 464 683 
15 Inger Sandberg 1930- 446 508 507 496 463 746 
16 Arne Norlin 1947- 403 896 362 822 329 406 
17 Jens Ahlbom 1954- 394 993 429 532 424 750 
18 Catarina Kruusval 1951- 386 022 395 543 358 078 
19 Olof Landström 1943- 383 795 372 132 341 438 
20 Viveca Lärn 1944- 367 578 474 358 493 768 
21 Gunilla Wolde 1939- 364 992 325 384 356 653 
22 Anna-Clara Tidholm 1946- 364 089 419 244 423 766 
23 Håkan Nesser 1950- 346 681 397 532 364 901 
24 Ulf Löfgren 1931- 340 855 412 781 388 224 
25 Pia Hagmar 1961- 338 418 314 485 294 283 
26 Lena Landström 1943- 333 911 310 063 279 959 
27 Henning Mankell 1948- 319 899 386 225 376 032 
28 George Johansson 1946- 305 032 320 573 266 278 
29 Laura Trenter 1961- 298 751 260 082 254 681 
30 Jonas Burman 1962- 293 797 251 888 209 239 
31 Jujja Wieslander 1944- 293 682 250 335 236 402 
32 Maj Bylock 1931- 275 440 323 442 447 554 
33 Nora Roberts 1950- 258 687 247 008 168 839 
34 Ilon Wikland 1930- 255 811 281 547 324 840 
35 Kirsten Boie 1950- 246 546 227 751 281 722 
2(6) 
36 Joanne K. Rowling 1965- 238 892 277 265 356 895 
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37 Jan Lööf 1940- 238 058 197 466 209 042 
38 Helena Bross 1950- 235 990 217 106 223 538 
39 Liza Marklund 1962- 228 746 264 711 252 760 
40 Hans Augusto Rey 1898-1977 225 632 216 668 280 890 
41 Jan Guillou 1944- 225 520 253 704 260 488 
42 Ulf Nilsson 1948- 225 340 251 584 318 843 
43 Alexander McCall Smith 1948- 222 248 82 190 5 611 
44 Pija Lindenbaum 1955- 221 689 204 951 213 880 
45 Ulf Stark 1944- 219 340 250 929 287 754 
46 Lena Anderson 1939- 214 001 246 076 244 697 
47 Gull Åkerblom 1943- 213 813 207 683 375 241 
48 Stina Wirsén 1968- 203 199 152 235 135 423 
49 Birgitta Stenberg 1932- 201 208 213 677 188 470 
50 Åke Edwardson 1953- 199 702 225 355 199 793 
51 C. S. Lewis 1898-1963 197 993 116 533 119 163 
52 Jan Mårtenson 1933- 195 587 226 533 196 775 
53 Tomas Wieslander 1940-1996 194 656 194 816 195 680 
54 Tord Nygren 1936- 194 603 227 757 245 419 
55 Max Velthuijs 1923-2005 193 959 200 648 187 577 
56 Cecilia Torudd 1942- 192 533 219 577 243 460 
57 Christine Nöstlinger 1936- 191 058 220 709 336 094 
58 Karin Fossum 1954- 188 917 267 516 198 270 
59 Elsa Beskow 1874-1953 188 474 204 072 248 875 
60 Dan Brown 1964- 187 355 173 054 42 183 
61 Michael Connelly 1956- 183 919 192 208 121 564 
62 Elsi Rydsjö 1920- 182 183 207 123 195 306 
63 Lin Hallberg 1956- 181 668 134 985 85 609 
64 Lars Klinting 1948-2006 181 049 204 979 236 499 
65 Pernilla Stalfelt 1962- 179 364 169 356 156 520 
66 Christina Alvner 1954- 171 982 133 644 65 063 
67 Claus Bigum 171 460 191 738 167 676 
68 Danielle Steel 1947- 171 168 182 827 142 358 
69 Kirsten Raagaard 1947- 168 718 170 561 147 538 
70 Akira Toriyama 1955- 167 883 180 618 151 640 
71 Anna Dunér 1967- 165 932 167 149 146 525 
72 Björn Hellberg 1944- 165 355 181 229 134 596 
73 Inger Frimansson 1944- 164 198 184 580 166 465 
74 Roald Dahl 1916-1990 163 050 164 090 195 982 
75 Ruth Rendell 1930- 162 379 173 712 149 782 
76 Katarina Mazetti 1944- 160 717 169 341 146 680 
77 Olov Svedelid 1932- 159 675 237 718 246 886 
78 Anna Höglund 1958- 159 237 172 852 184 815 
79 Thomas Halling 1962- 158 753 152 658 94 138 
80 Georges Rémy 1907-1983 156 911 180 753 175 259 
81 Camilla Läckberg 1974- 156 864 61 658 10 725 
82 Jessica Lindholm 1969- 155 372 134 639 97 375 
83 Karin Alvtegen 1965- 153 723 104 924 70 392 
84 H. C. Andersen 1805-1875 153 642 212 963 139 629 
3(6) 
85 Joyce Carol Oates 1938- 153 116 148 649 94 745 
86 Anna Jansson 1958- 151 588 116 166 72 465 
87 Arto Paasilinna 1942- 151 231 162 816 129 510 
88 Maeve Binchy 1940- 150 738 178 498 145 129 
89 Carin Wirsén 1943- 145 740 118 390 102 794 
90 Marie Bosson 1970- 145 662 124 651 88 570 
91 Agatha Christie 1890-1976 143 706 167 109 184 271 
92 Anne Holt 1958- 141 130 189 661 157 223 
93 Petter Lidbeck 1964- 138 770 106 552 103 942 
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94 Ingrid Vang-Nyman 1916-1959 137 489 134 475 116 638 
95 Karin Wahlberg 1950- 136 931 91 412 63 852 
96 Jan Arnald 1963- (Arne Dahl) 135 339 129 517 91 857 
97 John Grisham 1955- 135 067 158 094 164 801 
98 Axel Scheffler 1957- 134 428 121 061 95 166 
99 Thomas Tidholm 1943- 131 282 152 763 171 627 
100 Moni Nilsson-Brännström 1955- 130 817 159 846 276 387 
101 Kjell Eriksson 1953- 128 539 135 984 100 759 
102 Eiichiro Oda 1975- 123 487 86 757 30 469 
103 Herman Lindqvist 1943- 123 077 114 966 88 508 
104 Anne Karin Elstad 1938- 123 030 169 229 150 082 
105 Elizabeth George 1949- 122 159 140 797 135 205 
106 Rosamunde Pilcher 1924- 121 919 161 696 141 022 
107 Marianne Fredriksson 1927-2007 120 731 131 314 106 522 
108 Hans Peterson 1922- 120 554 155 417 233 607 
109 Ulf Sindt 1954- 120 389 101 789 101 275 
110 Cornelia Funke 1958- 119 942 103 664 64 405 
111 Eva Lindström 1952- 119 540 120 753 128 630 
112 Siv Widerberg 1931- 119 418 123 943 131 416 
113 Jacqueline Wilson 1945- 118 608 105 579 99 195 
114 Peter Robinson 1950- 117 485 101 878 62 110 
115 Maria Eriksson 1959- 117 346 120 977 76 789 
116 Anita Shreve 1946- 115 729 120 143 114 038 
117 Patricia D. Cornwell 1956- 115 580 129 953 123 370 
118 Gösta Knutsson 1908-1973 115 308 136 588 168 442 
119 Unni Lindell 1957- 113 288 102 349 50 391 
120 Margret Rey 1906-1996 113 218 118 094 169 974 
121 Sara Gimbergsson 1958- 112 578 84 327 50 535 
122 Peter Gissy 1947- 111 542 83 707 36 618 
123 Belva Plain 1918- 110 492 141 817 117 702 
124 Dick Bruna 1927- 109 277 122 574 100 575 
125 Lucy Cousins 1964- 107 831 92 017 60 034 
126 Donna Leon 1942- 105 444 107 394 73 887 
127 Dan Höjer 1964- 105 281 108 389 111 691 
128 Bo R. Holmberg 1945- 104 243 104 819 105 693 
129 Rumiko Takahashi 1957- 104 195 57 462 20 239 
130 Lena Arro 1956- 104 084 96 676 89 640 
131 Elsie Johansson 1931- 104 080 147 219 136 628 
132 Julia Donaldson 1948- 103 950 115 276 103 038 
133 Lennart Hellsing 1919- 103 628 119 550 139 769 
4(6) 
134 Björn Berg 1923- 102 621 127 164 139 325 
135 Mimmi Tollerup-Grkovic 1961- 102 442 76 656 71 113 
136 Tamara McKinley 101 931 112 092 77 697 
137 Ruth Brown 1941- 101 820 117 959 120 069 
138 Minette Walters 1949- 101 142 119 770 118 329 
139 Inga Borg 1925- 100 942 113 730 139 903 
140 Holly Black 1971- 100 016 67 979 13 538 
141 Ann Forslind 1953- 99 902 108 674 98 699 
142 Marie Hermanson 1956- 99 201 86 943 44 288 
143 Helena Dahlbäck 1960-2000 99 199 127 212 176 545 
144 Margareta Nordqvist 1953- 96 557 82 135 53 637 
145 Marian Keyes 1963- 96 385 123 603 109 085 
146 Arnaldur Indridason 1961- 95 824 57 336 21 634 
147 Rose Lagercrantz 1947- 95 548 122 020 145 980 
148 Lilian Edvall 1948- 94 626 82 676 69 856 
149 Anna Friberger 1944- 94 253 79 981 38 745 
150 Tony Diterlizzi 1969- 94 005 60 523 11 715 
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151 Reginald Hill 1936- 93 906 96 180 73 386 
152 Kajsa Ingemarsson 1965- 93 608 48 645 14 782 
153 Åsa Larsson 1966- 93 516 73 801 49 592 
154 Aino Trosell 1949- 92 399 81 337 52 343 
155 Per Anders Fogelström 1917-1998 91 869 94 736 77 799 
156 P. D. James 1920- 91 724 98 544 113 480 
157 J. R. R. Tolkien 1892-1973 91 494 120 267 205 928 
158 Monica Zak 1939- 91 449 98 081 164 504 
159 Gunna Grähs 1954- 91 269 112 016 128 114 
160 Martin Harris 1967- 90 934 77 821 33 451 
161 Enid Blyton 1897-1968 89 688 95 686 115 060 
162 Barbara Taylor Bradford 1933- 89 200 92 841 70 569 
163 Mårten Sanden 1962- 88 783 79 530 61 106 
164 Lotta Olsson 1973- 88 273 66 267 45 364 
165 Lisen Adbåge 1982- 87 824 52 522 19 875 
166 Tony Ross 1938- 87 678 83 938 73 012 
167 David Eddings 1931- 87 211 105 618 127 631 
168 Maria Jönsson 1958- 87 050 75 529 55 032 
169 Eva Lindén 1954- 86 174 80 232 77 704 
170 Paulo Coelho 1947- 86 035 69 338 43 163 
171 Gunnar Nordström 1953- 85 367 94 851 109 212 
172 Eva Wikander 1947-2002 85 034 103 600 120 210 
173 Robert Jordan 1948- 84 971 100 476 124 227 
174 Kjell E. Genberg 1940- 84 442 97 543 113 555 
175 Bengt-Åke Cras 1943- 84 134 104 588 134 230 
176 Gosho Aoyama 1963- 84 067 14 145 0 
177 Christina Wahldén 1965- 83 957 99 057 83 070 
178 Jonas Gardell 1963- 83 142 54 711 84 546 
179 Annika Holm 1937- 82 880 113 064 169 536 
180 Lasse Anrell 1953- 82 747 89 735 129 615 
181 Leif G. W. Persson 1945- 82 496 70 553 71 399 
182 Gunilla Kvarnström 1946- 81 699 80 302 70 101 
5(6) 
183 Paul Stickland 81 671 98 573 70 036 
184 Val McDermid 1954- 79 838 76 260 58 610 
185 Kristin Hannah 1960- 79 428 75 482 65 629 
186 Kenneth Andersson 1962- 79 368 59 883 52 836 
187 Helene Tursten 1954- 79 252 97 238 70 743 
188 Mari Jungstedt 1962- 79 050 43 596 16 272 
189 Catherine Cookson 1906-1998 78 186 99 161 92 378 
190 Selma Lagerlöf 1858-1940 77 907 80 441 88 731 
191 Mats Wänblad 1964- 77 683 84 657 86 805 
192 Per Nilsson 1954- 77 441 96 272 121 022 
193 Hanne-Vibeke Holst 1959- 76 575 62 313 71 525 
194 Per Gustavsson 1962- 76 300 81 304 91 060 
195 Mette-Kirstine Bak 1968- 75 708 91 517 79 852 
196 Vilhelm Moberg 1898-1973 75 703 71 263 71 718 
197 Dennis Lehane 1966- 75 655 76 185 38 369 
198 Stieg Larsson 1954-2004 75 100 12 779 1 233 
199 Lars Rudebjer 1958- 74 948 77 643 88 237 
200 Kerstin Ekman 1933- 74 894 110 706 135 349 
Var kommer upphovsmännen ifrån? 
Anm. Utgångspunkten för diagrammet är senast kända bostadsort - således hamnar t. ex. 
den tyskfödda M. Rey i gruppen ”Förenta Staterna” eftersom hon utvandrade dit under 
andra världskriget (och avled där 1996), och Jan Lööf i gruppen ”Övriga Europa” eftersom 
han är bosatt i Grekland. 
Författarfondens undersökning av utlåningen i folk- och skolbiblioteken 
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I enlighet med förordningen om Sveriges författarfond (SFS 1962:652) genomför fonden 
varje 
år en undersökning av utlåningen i de svenska folk- och skolbiblioteken. Resultatet av dessa 
undersökningar ligger till grund för uträkningen av dels den totala biblioteksersättning som 
ska tillföras fonden av statsmedel, dels de belopp som ur författarfonden förmedlas direkt 
till de litterära verkens upphovsmän (s k författarpenning och översättarpenning). Fonden 
6(6) 
får inte ersättning för utlåningen av utländska författares verk eller för verk skrivna av 
upphovsmän/översättare vars upphovsrätt upphört att gälla. 
Författarpenning får upphovsman till litterära verk i original och illustratörer av 
bilderböcker. För att få ersättning måste upphovsmannen ha skrivit verket på svenska eller 
vara stadigvarande bosatt i Sverige. Översättarpenning får översättare som översätter 
litterära verk till eller från svenska. När upphovsmannen/översättaren avlider övergår 
rätten till ersättning till hans efterlevande, så länge upphovsrätten för hans verk gäller. 
Undersökningen görs genom att författarfonden samlar in information om utlåningen från i 
stort sett samtliga datoriserade bibliotek i landet. Hos fonden finns sedan tidigare års 
undersökningar uppbyggt ett omfattande verkregister med information om hur de 
individuella ersättningarna för varje verk skall fördelas. Det insamlade materialet matchas 
mot detta verkregister och huvuddelen av lånen bearbetas maskinellt. Av det material som 
inte påträffats i fondens register, görs ett urval av alla lån över en viss nivå (2006: 6 lån); 
dessa lån bearbetas manuellt av fondens personal. 
När bearbetningen avslutats räknas de maskinellt och manuellt bearbetade lånen upp att 
motsvara den totala utlåningen i landets samtliga folk- och skolbibliotek. För 2006 års 
utlåning bearbetades 53,9 milj. lån. Den totala utlåningen är beräknad till 96,5 milj. lån (inkl. 
vissa schablonuppräkningar - se vidare nedan). Varje undersökt lån räknas därför upp med 
1,7903. 
Efter att utlåningen räknats upp, sammanräknas antalet lån för varje enskild upphovsman. 
Då två eller tre upphovsmän ska dela ersättningen för ett verk, fördelas antalet lån av verket 
lika mellan dem. Om det sammanräknade antalet lån för en upphovsman uppgår till minst 2 
000 av originalverk eller 4 000 av översättningar (eller om den beräknade sammanlagda 
ersättningen för originalverk och översättningar uppgår till motsvarande belopp) får 
upphovsmannen en ersättning som för utlåningen under 2006 utgår med 73 öre per lån för 
original (författarpenning) och med 36,5 öre per lån för översättningar (översättarpenning). 
Vid utlåningssiffror som överstiger 200 000 resp 400 000 lån avtrappas ersättningen stegvis, 
så att den för de lån som överstiger 400 000 resp 800 000 endast uppgår till en tiondel av 
grundersättningen. Författar- och översättarpenning utbetalas i november året efter 
utlåningsåret. 
För utlåningen under 2006 utgår författarpenning till ca 3 100 författare och 
översättarpenning 
till ca 1 100 översättare. Beloppen varierar mellan 1 460 kr och ca 209 000 kr, och 
uppgår sammanlagt till ca 43,5 milj. kr. 
Den beräknade sammanlagda utlåningen under 2006 uppgick till ca 70,0 milj. lån i 
folkbiblioteken och 16,25 milj. lån i skolbiblioteken. Utöver ersättning för den registrerade 
utlåningen, ingår i biblioteksersättningen också kompensation för utnyttjandet i bibliotekens 
uppsökande verksamhet. Därför räknas utlåningen upp med ca 6,8 milj. lån (ingår i 
utlåningssiffrorna för listan med de mest utlånade författarna). Dessutom sker en procentuell 
uppräkning av utlåningen med 3% för att kompensera upphovsmännen för läsning på plats i 
biblioteken (ingår inte i utlåningssiffrorna för listan med de mest utlånade författarna). 
Upphovsmännen får också ersättning för folk- och skolbibliotekens referensbestånd, som i år 
beräknas uppgå till totalt 8,16 milj. volymer (ingår inte i listan med utlåningssiffrorna för de 

mest utlånade författarna). 
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7.2 Bilaga 2 

Compricer listar de mest populära barnböckerna genom 

tiderna – H.C. Andersens sagor toppar 

Compricer har i en undersökning sammanställt de 50 populäraste barnböckerna 

i Sverige. Toppar gör de klassiska sagorna av H.C. Andersen som översatts till 

145 olika språk tätt följd av Astrid Lingrens Pippi Långstrump och Ivar 

Arosenius Kattresan. Enligt undersökningen håller författare som Elsa Beskow, 

Charles Dickens och Lewis Caroll fortfarande en stark position i konkurrensen 

från mer moderna böcker av bl.a. Sören Olsson och Roald Dahl. 

Listan toppas av den danske författaren H.C. Andersen vars mest berömda verk är 
Tummelisa, Den lilla sjöjungfrun och Kejsarens nya kläder. I år är det tvåhundra år 
sedan H.C. Andersen föddes och detta firas i Sverige med bl.a. en utställning på 
Barnkulturcentrum i Eskilstuna (t.o.m. den 30:e maj) där barn i alla åldrar kan arbeta 
med sagorna.  Näst efter H.C. Andersen toppar berättelserna om Pippi Långstrump av 
Astrid Lindgren, Ivar Arosenius klassiker om Lillan i Kattresan och Gunilla Bergströms 
Alfons Åberg. Efter filmatiseringarna av Kalle och Chokladfabriken av Roald Dahl och 
Häxan och Lejonet av C.S. Lewis kan man även se ett ökat intresse för böcker i samma 
genre.  

”Det är intressant att se att de gamla barnboksklassikerna från min egen barndom 
fortfarande är så populära. Intresset för barnböcker ökar stadigt vilket kanske kan ses 
som en motreaktion mot barns ökade tv-tittande idag” säger Jakob Tolleryd, VD på 
Compricer. 

Sedan 2005 finns det 1493 nya barn- och ungdomsböcker publicerats i Sverige, vilket är 
ett nytt rekord. Ökningen beror enligt Svenska Barnboksinstitutet främst på det stora 
intresset för japanska och koreanska manga.  

För mer information vänligen kontakta: 

Jannike Falkman 

PR-ansvarig Compricer 

Tel direkt: 08 – 586 122 71 

Mobil: 0765 – 26 97 27 

Email: jannike.falkman@compricer.se   

www.compricer.se  
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Fakta om Compricer:  

Compricer är en shoppingagent som hjälper konsumenter att hitta rätt produkt till rätt 
pris. Compricer startades 2004 och finns i Sverige, Tyskland, Frankrike, England och 
Norge med sammanlagt drygt 500 000 unika besökare i månaden. Via Compricers 
website www.compricer.se  kan konsumenter jämföra produkter, priser och annan 
relevant information från 250 olika butiker. 

Compricer startades i januari 2004 av entreprenörerna Jakob Tolleryd, Marc Lickfett & 
Jimmy Furland som tidigare byggt upp Internetföretagen Carambole, Domain Network, 
Netera och Svenska Konstbolaget.    

Information: www.compricer.se 

Topplistan  - de 50 mest populära barnböckerna  

 

1. H.C. Andersen   Tummelisa 

2. Astrid Lindgren   Pippi Långstrump flyttar in 

3. Ivar Arosenius   Kattresan 

4. Gunilla Bergström   Raska på Alfons Åberg 

5. Elsa Beskow   Puttes äventyr i blåbärsskogen 

6. Tove Jansson   Vem ska trösta Knyttet? 

7. Jean de Brunhoff   Babar blir kung 

8. Bröderna Grimm   Askungen 

9. Lewis Caroll   Alice i Underlandet 

10. Gösta Knutsson   Pelle Svanslös får en kompis 

11. Inger Sandberg   Lilla Spöket Laban får en lillasyster 

12. Bertil Almqvist   Barna Hedenhös 

13. Roald Dahl   Kalle och chokladfabriken 

14. Maria Gripe   Hugo och Josefine 

15. Daniel Defoe   Robinson Crusoe 

16. Charles Dickens   Oliver Twist 

17. Astrid Lindgren   Lotta på Bråkmakargatan 

18. Robert Lewis Stevenson  Skattkammarön 
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19. Michael Ende   Momo eller kampen om tiden 

20. Kenneth Grahame   Det susar i säven 

21. Walter Scott   Ivanhoe 

22. Lennart Hellsing   Bananbok 

23. Sören Olsson   Sagan om Sune 

24. Rudyard Kipling   Djungelboken 

25. Elsa Beskow   Blomstertäppan 

26. Gösta Knutsson   Pelle Svanslös 

27. Erich Kästner   Emil och detektiverna 

28. Selma Lagerlöf   Nils Holgersson 

29. C.S. Lewis   Sagan om Narnia 

30. Astrid Lindgren    Bröderna Lejonhjärta  

31. Astrid Lindgren    Emil i Lönneberga 

32. Astrid Lindgren   Madicken 

33. Astrid Lindgren Karlsson på taket går på 
födelsedagskalas 

34. Astrid Lindgren    Ronja Rövardotter 

35. Moni Nilsson-Brännström  Tsatsiki och morsan 

36. Erik Linklater   Det blåser på månen 

37. Michelle Magorian   Godanatt Mister Tom 

38. Egon Mathiesen   Misse med de blå ögonen 

39. A.A. Milne   Nalle Puh 

40. Christina Björk   Linnéa i målarens trädgård 

41. Sven Nordqvist   Pettson-böckerna 

42. Margaret Ray   Pricken 

43. Elsa Beskow   ABC-resan 

44. Maurice Sendak   Till vildingarnas land 

45. Måns Garthon   Eva & Adam 
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46. Birgitta Westin / Tegnér Arosenius  Den blå barnkammarboken 

47. Lisa Tetzner    Sotarpojken 

48. Mark Twain    Huckleberry Finn 

49. George Johansson   Mulle Meck berättar om tåg 

50. Jules Vernes   En världsomsegling under havet 

 

Information: www.compricer.se 

 

Compricer AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, Sweden Bankgiro: 5760-7277 Innehar F-skattebevis 

   

Tel: +46 586 122 70, E-mail: info@compricer.se  www.compricer.se Org. nr: 556655-5727 
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7.3 Bilaga 3 Materialbakgrund 

Nedan följer en kort beskrivning av materialet som använts i denna uppsats. Detta för att ge 

läsaren en ökad förståelse för utdrag och namn som förekommer i uppsatsens resultatdel samt 

få en djupare inblick i karaktärernas personlighetsdrag. Karaktärsbeskrivningen är utformad 

via de böcker som lästs om karaktärerna samt hur de finns beskrivna på hemsidan som finns 

om Astrid Lindgen (http://www.astridlindgren.se ).  

Pippi Långstrump 

Det existerar totalt 14 böcker om Pippi Långstrump. Böckerna gestaltar figuren Pippi som är 

en rotlös flicka som flyttar in i ett övergivet gult hus som heter Villa Villekulla. Pippi är 

världens starkaste flicka som bor i huset med sin häst Lilla Gubben och apan Herr Nilsson. 

Hennes mamma är i himlen och pappan ”negerkung” på Kurrikurridutt ön. En ö som finns 

belägen i Söderhavet. Pippi klarar sig själv med hjälp av guldpengar hon fått av sin pappa i en 

kappsäck. I böckerna får vi lära känna Pippis grannar i Villa Villekulla som heter Tommy och 

Annika. Tommy och Annika blir Pippis lekkamrater och spenderar stor del i hennes hus eller 

följer med på hennes upptåg. Pippi Långstrump älskar nämligen att hitta på upptäcktsfärder 

och äventyr.  (Lindgren, A 1945, 1952). 

 

Lotta på Bråkmakargatan  

På det som varit Krukmakargatan men som nu kallas Bråkmakargatan bor barnen Jonas, Mia-

Maria och sist men inte minst Lotta. I de sex böckerna som finns tar Lotta med oss på alla de 

äventyr som kan finnas i vad som i första boken är en treårings liv. Hennes familj klassas som 

det typiskt svenska med mamma och pappa på radhusgata. I boken får vi också träffa på 

Lottas granne Tant Berg. Där spenderar Lotta och hennes syskon stora delar av sin fritid. 

(Lindgren, A 1961). 

 

Ronja Rövardotter 

I ett rövarpalats, närmare bestämt en borg benämnd Mattisborgen blir det liv och glädje en 

kväll. Rövarhövdingen Mattis får se sin dotter komma till liv. Mamma heter Lovis och döper 

sitt barn till Ronja. Samma kväll är det åska och oväder och Mattisborgen delas mitt itu. Det 
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skapas en klyfta i borgen. Rövarhövdingen Mattis och hans rövare samt familj befinner sig på 

ena sidan. På den andra sidan flyttar en rövarätt tillhörande Borka och hans familj in. Detta är 

Mattisätten ovetandes om. Borka presenteras tidigt i boken som Mattis ärkefiende. Samma 

kväll som Ronja föddes i åskans oväder fick Borka ärkefienden en son vid namn Birk. Birk 

och Ronja träffas utan föräldrarnas vetskap. De blir vänner med varandra, deras vänskap och 

strävan efter att få ha den skildras i den enda boken skriven om Ronja Rövardotter. (Lindgren, 

A 1981). 

 

Bröderna Lejonhjärta 

Skorpan är sjuk och skall snart möta döden. Det vet alla om, han själv vet också om det fast 

ingen berättat det för honom. Skorpan har en bror som heter Jonatan och de brukar diskutera 

döden. Jonatan berättar för Skorpan om Nangijala som är sagornas och lägereldarnas tid. 

Jonatan säger att det är till Nangijala som man kommer till när man är död. Konstig nog är det 

Jonatan som lämnar jorden för Nangijala före Skorpan då han räddar sin bror i en brand och 

dör i fallet mot backen då de hoppar från fönstret. Skorpan och Jonathan möts sedan i 

Körsbärsdalen en av delarna Nangijala. I en av dalarna bredvid, Törnrosdalen råder det oro 

och diktatur när onde Tengil regerar. I boken om bröderna Lejonhjärta får man följa 

Brödernas framfart och uppleva både sorg och glädje. Vi får följa deras vistelse hos och deras 

kamp för att rädda Orvar en frihetskämpe ur Katlagrottan. Grottan är döpt efter en drake som 

lyder under Tengils ord. Boken skildrar krig, fred och politik. (Lindgren, A 1973) 

 

Emil i Lönneberga 

Emil är en pojke som enligt sin mor och andra ser ut som en ängel. Trots detta hittar han 

konstant på hyss, eller lyckas sätta sig i knepiga situationer han inte kan rå för. Emil bor i 

Småland med pappa Anton, mamma Alma, syster Ida, drängen Alfred samt pigan Lina. Emil 

får i stora delar sitta i snickarboden där han täljer träfigurer och filosoferar i sin ensamhet. Där 

sitter han varje gång han gjort något hyss vilket är ofta. Annars spenderar Emil helst sin fritid 

med att vara med drängen Alfred. Det finns totalt tolv böcker om Emil. Böckerna berättar om 

Emils alla hyss, om de livsförhållanden som existerar i Sveriges småland samt om olika 

samhällsklassers existens. 

 

Karlsson på taket 
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Lillebror är inte ensam men känner sig det ändå. Trots att han både har en mamma, pappa en 

syster och en bror. Han har dessutom snälla lekkamrater. Så står han ändå och stirrar ut 

förväntansfullt mot himlen. En dag kommer en lustig figur och flyger förbi där. Han kallar sig 

Karlsson och är inte en pojke, men inte heller vuxen. Han heter Karlsson och kallar sig själv 

en lagom tjock man i sina bästa år. Karlsson och Lillebror blir snabbt vänner. Ingen i 

Lillebrors familj tror att Karlsson finns, de tror att han är en låtsasfigur. När de väl får reda på 

hans existens propsar de på att hemlighålla den för att undvika uppmärksamhet. Detta 

eftersom Karlssons utseende och livsförhållanden inte ingår i vad som benämns som norm. 

Karlsson och Lillebors äventyr finns representerade i fyra böcker. 

 

Madicken 

På Junibacken bor de vackra flickorna, Madicken och Lisabet. De lever under väldigt bra 

livsförhållanden då pappa Anton arbetar på lokaltidningen. Familjen räknas till den övre 

medelklassen. Anställd hos familjen är barnpigan Alva samt tvätterskan Linus-Ida. 

Huvudpersonen i denna berättelse är flickan Madicken. Hon är den äldsta av de två syskonen 

och beskrivs som en envis bråkstake men med ett gott hjärta. Madickens grannars 

levnadsförhållanden ser helt annorlunda ut med vad hon har. Deras situation beskrivs som en 

alkoholiserad pappa, hans förstående fru som säljer kringlor i staden, och sonen Abbe som får 

stå och baka kringlorna. Madicken är ofta hos sina grannar och hälsar på, Abbe har en särskild 

plats i hennes hjärta. Det finns sex utgivna böcker om Madicken. (Lindgren, A 1960).        

 

 


