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Sammanfattning 

Barn- och ungdomslitteratur är en viktig del av verksamheten i förskola och skola. De 
böcker som barnen och eleverna möter påverkar dem på olika sätt. I texterna finns både 
implicita och explicita budskap, vilket gör dem intressanta att granska ur olika 
perspektiv. Genom genusforskning vet vi att strukturer återfinns i barn- och 
ungdomslitteraturen samt att de påverkar barns identitetsutveckling. Syftet med denna 
uppsats har varit att undersöka, synliggöra och beskriva hur etnicitet och nationalitet 
kan reproduceras genom några karaktärer i barnboksserien LasseMajas detektivbyrå av 
Martin Widmark. Ämnesvalet har gjorts baserat på böckernas popularitet och vi vill 
genom undersökningen bidra till förståelsen för hur etnicitet och nationalitet gestaltas i 
barnböcker. Genom kvalitativ innehållsanalys har vi undersökt hur karaktärer med 
annan etnisk bakgrund än svensk eller annan nationell härkomst än svensk beskrivs i 
texten. Med hjälp av teorier om etnicitet och nationalitet har vi analyserat åtta 
karaktärers beteende, utseende, uttalanden och tankar samt kommentarer om dem.  En 
slutsats av analysen är att etnicitet och nationalitet har stor betydelse i presentationen av 
de undersökta karaktärerna. En annan slutsats är att de görs främmande och annorlunda 
samt att de framställs på ett stereotypt sätt.  
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1. Inledning 
De senaste åren har en populär barnboksserie vid namn LasseMajas detektivbyrå givits 
ut. Den är skriven för barn i tidig skolålder och faller under genren mysterieböcker. Vi 
har kommit i kontakt med dessa böcker under vår verksamhetsförlagda del av 
utbildningen, eleverna i klasserna där vi har verkat läser böckerna med stort intresse. 
Två av böckerna, Guldmysteriet och Saffransmysteriet, kom på första respektive andra 
plats i 2006 års bokjuryomröstning som är barnens egen tävling om årets bästa böcker 
(Barnens bibliotek, bokjuryn 2006). På Svensk Bokhandels topplista för 7-9 år låg 
Biblioteksmysteriet och Zoomysteriet på första respektive tredje plats så sent som i 
november 2007 (SVB:s topplistor november 2007). Detta visar på att barnen läser 
böckerna och, kanske ännu viktigare, att de gillar dem. 

Med anledning av bokseriens popularitet är det både intressant och viktigt att titta på 
texten ur olika aspekter. För oss blivande pedagoger, med vårt uppdrag som bakgrund, 
är det naturligtvis intressant för att säkerhetsställa att litteraturen lämpar sig för läsning i 
skolan, och att de av andra skäl är böcker som är användbara i undervisningen. Men det 
är också intressant ur ideologiska perspektiv. Vad är det som faktiskt står i texten? Vad 
säger texten om vårt samhälle och hur påverkar den elevernas tankar och åsikter om 
omvärlden?  

Genusanalyser av barnböcker har frekvent förekommit både som böcker, avhandlingar 
och examensarbeten vid högskolor och universitet. Vid Lindköpings universitet 
presenterades ett examensarbete om genusordningen i böckerna om LasseMajas 
detektivbyrå, skriven av Erika Karlsson (2007). En föreslagen fortsättning på hennes 
arbete är bland annat att undersöka hur etnicitet framställs i böckerna, något som vi, 
med vissa förbehåll, i denna uppsats valt att göra.  

I dessa kölvatten har vi alltså hämtat inspiration till ämnesvalet för vårt examensarbete. 
Att barnlitteratur har blivit ett ämne som vi intresserar oss för har flera anledningar. 
Förutom att vi båda har ett genuint intresse av litteratur i stort, finns det även anledning 
till intresset i anknytning till rollen som pedagog. En av skolans viktigaste uppgifter är 
att lära barn att läsa och skriva (Lpo94, s. 10). I vår framtida lärargärning kommer det 
förmodligen att vara ett av våra största arbetsområden. Flera forskare inom området läs- 
och skrivutveckling har betonat vikten av att använda sig av skönlitterära texter i arbetet 
med barns läs- och skrivutveckling (Frost 2002, s. 18, 46. Lundberg 2005, passim). 
Eftersom skönlitteratur förespråkas i skolan blir det intressant att undersöka närmare 
vad för slags litteratur barnen och eleverna läser.  

 

1.1 Bakgrund 

”Ja, här sitter vi i barnbokshagen och har det ganska bra. Lugnt och skönt.” skrev 
barnboksförfattaren Anna-Clara Tidholm i en krönika i DN (Tidholm 16 okt-07) och 
syftade på att barnboken är relativt ouppmärksammad och ofta hamnar i skymundan till 
förmån för vuxenlitteraturen. Samtidigt riktade hon kritik mot barnbokens frånvaro i 
debatten om de verkliga brännpunkterna och tar upp den feministiska debatten som 
exempel. I barnlitteraturen maskeras allt svårt och komplicerat med nallar, katter och 
små stugor med vita knutar. 
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Det är möjligt att Tidholm har rätt. Barnboksvärlden är kanske lite gulligt utformad och 
texternas främsta syfte kanske är att underhålla eller få oss att skratta. Men barnboken 
skiljer sig inte nämnvärt från annan skönlitteratur. Den är full av värderingar, dolda eller 
inte, som speglar samhällets diskurser och påverkar och synliggör dess tendenser. I 
skildringen av karaktärer, miljöer och livsöden finns våra åsikter och tankar om 
omvärlden väl representerade (Nikolajeva 2004, s. 20).  

Med utgångspunkt i den omfattande forskning som går att finna om genus och hur 
genusstrukturer återspeglas i barnlitteratur och i samhället i stort (Davies 2003, passim. 
Kåreland 2005, passim) önskar vi även visa på andra strukturer som etnicitet och 
nationalitet och hur dessa fenomen på ett eller annat sätt har betydelse för det samhälle 
vi formas och utvecklas inom.  Vi har undersökt hur etnicitet reproduceras i 
mysterieböckerna LasseMajas detektivbyrå av Martin Widmark. Vi har valt att se 
arbetet inom detta område som en fortsättning på Erika Karlssons (2007) examensarbete 
Genusordningen i böckerna LasseMajas detektivbyrå.  I dag ses skönlitteratur som en 
väsentlig del av undervisningen i skolan och vi ser det därför som intressant och 
angeläget att studera hur den valda barnlitteraturen reproducerar etnicitet och 
nationalitet, eftersom det har betydelse för barn- och ungas identitetsutveckling. Det är 
viktigt att vi synliggör och gör oss medvetna om de föreställningar vi har om jämlikhet 
och hur vi uppfattar själva fenomenen etnicitet och nationalitet, för att också kunna 
förstå de rådande normer som speglar, både direkt och indirekt, vår omvärld.   

De böcker vi valt att undersöka faller under genren mysterieboken eller barndeckaren1. 
Genren är relativt ung inom barnlitteraturen. Det första mysteriet som nämns i dessa 
sammanhang är Emil och detektiverna från år 1928 skriven av Erich Kästner. Boken 
handlar om en pojke som med hjälp av kompisar lyckas fånga in en brottsling och har 
likheter med LasseMajas detektivbyrå. För att läsaren ska få en allmän förståelse av 
böckerna ger vi här en liten sammanfattning av dem. 

 

1.1.1 LasseMajas detektivbyrå – en översikt 

I bokserien LasseMajas detektivbyrå har hittills 13 böcker utgivits. Författare till de 
populära böckerna är Martin Widmark och Helena Willis har illustrerat samtliga. De har 
utgivits i en strid ström från år 2002 då Diamantmysteriet utkom på Bonnier Carlsen 
bokförlag (se litteraturlista för fullständig förteckning av bokserien). Böckerna faller 
under genren barndeckare eller mysteriebok och handlar om kompisarna Lasse och 
Maja som har en egen detektivbyrå genom vilken de åtar sig att utreda olika brott som 
begås i den småidylliska staden Valleby. På första uppslaget i varje bok finns en karta 
över Vallebys stadskärna. På andra uppslaget presenteras med bild och namn de 
karaktärer som har betydelse i boken. Lasse och Maja är alltid presenterade och från och 
med Tågmysteriet (2005) är även polismästaren i staden en permanent karaktär i 
presentationen.  

Lasse och Maja ger upp pulkabackar, badutflykter och glassätande för att lösa de 
mysterier som den lilla staden Valleby ständigt tycks råka ut för. Mysterierna gäller 

                                                
1 Gränsen mellan de bägge genrerna är flytande (Edström, V. 1980. s. 47). 
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oftast stölder eller förskingring av pengar men ibland dyker det upp mysterier av annan 
sort som exempelvis hotbrev eller förgiftade husdjur. Lasse och Maja är oftast de som 
löser gåtorna, inte sällan med handfallna vuxna, gapande av förvåning, som åskådare. 
Så fort en polisiär insats som kan innebära våld blir nödvändig vänder sig de båda 
smådetektiverna till polismästaren som de har ett gott samarbete med.  

Efter en kort genomgång kan man se att böckerna följer deckargenrens 
kompositionsmönster som det beskrivs i Vivi Edströms omfattande verk Barnbokens 
form från 1980 (se stycke 2.2). Lasse och Maja arbetar tillsammans, böckerna går ut på 
uppklarandet av ett brott och boven sätts fast och får (oftast) finna sig i att föras till 
fängelse.  

 

1.2 Problemformulering 

När vi diskuterade genomförandet av vår undersökning hade vi olika utgångspunkter. 
Vi ville, som redan nämnts, undersöka hur etnicitet och nationalitet framställs i 
böckerna. Eftersom etnicitet oftast gestaltas i relation normalt – främmande (se avsnitt 
1.6) tyckte vi att det skulle vara intressant att undersöka karaktärer med annan bakgrund 
än etnisk svensk och hur de framställs i förhållande till de etniskt svenska karaktärerna. 
Vi ville följaktligen från början att arbetet skulle innehålla en jämförande analys. Redan 
här uppstod ett problem. I böckerna existerar inga karaktärer som presenteras som 
etniskt svenska. Däremot förekommer ett antal karaktärer som beskrivs eller antyds 
tillhöra en annan nationalitet eller etnisk bakgrund än den svenska. Man kan naturligtvis 
anta att de karaktärer som har svenska namn, och där det inte på något sätt antyds att de 
har en utländsk bakgrund, är etniskt svenska. Vi ansåg emellertid att detta skulle utgöra 
en alltför godtycklig grund för arbetets fortsatta gång. Vi diskuterade därför på vilket 
sätt vi skulle kunna undersöka hur karaktärer med annan etnisk bakgrund än den 
svenska presenteras i böckerna. Vi resonerade således utifrån förutsättningen att arbetet 
skulle innehålla en deskriptiv undersökning. Med utgångspunkt i litteraturprofessor 
Maria Nikolajevas kategorier för hur litterära karaktärer presenteras (se avsnitt 2.3) 
började vårt undersökningsområde utkristalliseras. Vi resonerade oss fram till att 
analysen endast skulle gälla de karaktärer som man tydligt kan fastställa har en annan 
nationalitet eller annan etnisk bakgrund än den svenska. Här uppstod nästa problem. I 
arbetet med att kategorisera litterära personer för att undersöka hur dessa personer 
framställs med hjälp av föreställningar om strukturer, i det här fallet etnicitet och 
nationalitet, riskerar vi själva som undersökare att reproducera dessa strukturer. Vi 
diskuterade problemet och kom fram till att de allmänna kategoriseringar som vi 
människor delar upp oss i är viktiga att undersöka även om det givna problemet kvarstår 
(se avsnitt 3.3 om hermeneutiken och validitetsproblemet). 

Ytterligare ett problem värt att nämnas vid diskussionen angående karaktärsanalys är 
det kontextrelaterade. När vi analyserar våra utvalda karaktärer tar vi dem delvis ur sitt 
sammanhang. Det betyder att vi måste förhålla oss till helheten, dvs. hela texten, för att 
kunna analysera dem. Helheten utgörs i detta fall av det svenska samhället Valleby, 
samt av handlingen i de böcker vi hämtat våra karaktärer ur. Vi har ställt 
sammanfattningen av vår karaktärsanalys i förhållande till teorier om etnicitet och 
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nationalitet. Det är viktigt att påpeka att det inte är genomförbart utan att förhålla sig till 
hela texten. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att, med hjälp av teorier om ämnesområdet, undersöka, 
synliggöra och beskriva aspekter av etnicitet och nationalitet i barnböckerna 
LasseMajas detektivbyrå av Martin Widmark. Vi vill bidra till förståelsen om hur 
etnicitet och nationalitet gestaltas i barnlitteraturen.  

 

1.4 Frågeställning 

Hur reproduceras etnicitet och nationalitet, genom några karaktärer, i barnböckerna 
LasseMajas detektivbyrå? 
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2. Teoretiskt perspektiv 
Utifrån uppsatsens syfte beskrivs etnicitet och nationalitet endast som sociala 
konstruktioner av människan. Det räcker inte att enbart se till dessa konstruktioner utan 
vi måste även synliggöra hur de i förlängningen leder till strukturer och 
kategoriseringar. Av dessa anledningar är det viktigt att förstå att begreppen etnicitet 
och nationalitet är mycket mer komplexa än vad vi redogör för. Vi lyfter 
identitetsbegrepp, normer och stereotypiseringar, mer än vi redogör för de båda 
begreppens historiska framväxt och relation till andra begrepp som exempelvis ras, 
miljö, kultur och språk. Trots det går det inte att helt bortse från dessa aspekter, vilket 
även författarna som presenteras under avsnitt 2.1  beskriver. 

När det gäller det teoretiska resonemanget angående barnlitteratur behandlas endast de 
delar som direkt har relevans för vår studie. Dessa delar är teorier om karaktärer inom 
barnlitteraturen samt en genomgång av genren barndeckare. Vi gör inga anspråk på att 
ge en fullständig genomgång av dessa delar. Syftet är endast att beskriva några av 
forskningens utgångspunkter vad det gäller studier av karaktärer, samt att ge en bild av 
barndeckarens komposition och redogöra för delar av kritiken mot den. Detta är viktigt 
för att förstå våra teoretiska utgångspunkter när det gäller arbetet med denna uppsats. 

 

2.1 Etnicitet och nationalitet 

Etnicitet och nationalitet är i forskningen något som betraktas som två komplexa och 
framförallt skilda begrepp. Det finns ingen gemensam definition av begreppen utan de 
är beroende av vilket synsätt som används när man diskuterar dem. När etnicitet 
används i detta avsnitt definieras det främst som en mellanmänsklig interaktion. Det 
betyder att etnicitet är något som skapas i mänskliga relationer och något som oftast 
tillskrivs ”de andra” (människor från andra kulturer, länder osv.). Det leder i sin tur till 
en uppdelning av ”vi” och ”dem”. Nationalitet, å andra sidan, används för att definiera 
gränser, för nationen eller staten, för att samla människor och definiera en tillhörighet. I 
en nation kan det med andra ord rymmas flera etniciteter.  
 
Ett verk som legat till grund för vidare forskning inom etnicitet och maktstrukturer är 
Orientalism av litteraturhistorikern Edward Said (1987). Med hjälp av begreppet 
orientalism beskriver Said hur västerlandet, genom olika medel, utövar makt över 
Orienten. Orienten är enligt honom skapad av västvärlden för att kunna utöva 
myndighet över den. Med hans egna ord: 
 

Orientalism är alltså kunskap om Orienten som förlägger det orientaliska till en skolklass, en 

domstol, ett fängelse eller en handbok för att granskas, studeras, bedömas, disciplineras eller 

styras (Said 1978, s. 113). 

 

Vidare ser Said all forskning om Orienten som en uppdelning mellan ”vi och dom” och 
att dessa tankemönster, som tas för vetenskapliga sanningar, gör oss främmande för 
varandra och hindrar mötet mellan kulturer och samhällen (ibid. s. 120). 
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Vi konstruerar alltså Orienten som en ”annorlunda” plats där det bor ”annorlunda” 
människor. Med hjälp av detta synsätt har man också definierat sig själv (Berg 1998, s. 
12), vilket för oss in på andra teoretiska resonemang, exempelvis ”försvenskning” som 
behandlas senare under denna rubrik. 

Forskarna Thomas Hylland Eriksen (1993), Erik Olsson (1999), Billy Ehn, Jonas 
Frykman och Orvar Löfgren (1993) beskriver alla etnicitet och nationalitet som begrepp 
med mångfasetterad innebörd, ofta förekommande i termer av ”vi” och ”dem”. Olsson 
(1999) skriver i sin bok Etnicitetens gränser och mångfald att detta oftast baseras på 
upplevda skillnader i fråga om kultur men även geografisk härkomst (ibid. s. 7). I 
vardagligt tal väcker ordet etnicitet associationer till begrepp som ”minoritetsfrågor” 
och ”rasrelationer”, trots att majoriteter och dominerande folkslag också tillhör olika 
etniska grupperingar (Hylland Eriksen 1993, s. 12f). Enligt detta resonemang önskar 
Hylland Eriksen visa på vad vi i vardagligt tal menar med etnisk tillhörighet och att det 
oftast är något vi endast tillskriver ”de andra”. För vidare förståelse måste 
föreställningen om etnisk tillhörighet ses ur ett historiskt perspektiv som något av 
människan skapat och konstruerat. En anledning till konstruktionen av etniciteter kan 
enligt Olsson vara att det för individer blivit viktigt för identifikation av sig själv i 
förhållande till den övriga gruppen (Olsson red. 1999, s. 7).  

Socialantropologen Hylland Eriksen (1993) skriver i sin bok Etnicitet och nationalism 
att det finns många olika sätt att närma sig begreppet etnicitet. Vidare skriver han att 
etnicitet oberoende av dess analytiska syfte visar på angreppssätt, där det gemensamma 
ses ”som något som har med klassificering av människor och grupprelationer att göra 
(ibid. s. 12)”. Han beskriver etnicitet som skapat av människan i det sociala livet och det 
är i denna sociala kontakt som etnicitet konstrueras, uppstår och blir relevant (Ibid. s. 9, 
28). När vi kategoriserar människor och tillskriver dem etnisk eller nationell identitet, 
kan det ”ses som en påbjuden karaktär, en status som tillskrivs deras person på ett sätt 
som gör att de inte helt kan undkomma den (ibid. s. 14)”.  

Ehn, Frykman, Löfgren (1993) beskriver både etnicitet och nationalitet i boken 
Försvenskningen av Sverige som begrepp vilka har till uppgift att öka den inre 
sammanhållningen inom en stat, ett land eller en folkgrupp. De menar att det ofta sker 
”genom känslostarka symboler och andra kulturellt laddade former såsom språk 
religion, klädsel, musik och mat (ibid. s. 13)”. Syftet med kategoriseringarna är att 
utjämna uppenbara skillnader och motsättningar. Författarna menar att det är viktigt att 
skilja mellan etnicitet och nationalitet av den anledning att nationalitet oftast utgörs av 
en strävan att samla människor inom en stat för att sätta gränser mot ”de andra”. Inom 
nationen ses ofta föreställningar om etnisk identitet som viktiga beståndsdelar trots att 
den nationella identiteten i stort sett överskuggar andra tillhörigheter som är regionala 
eller etniska.  

Författarna ovan skiljer mellan etnisk identitet och nationell identitet, av den anledning 
att etnicitet endast förekommer som en överenskommelse mellan individer. De menar 
att det aldrig kan ske isolerat eller helt och fullt förekomma med hjälp av enskilda 
förutbestämda kriterier, såsom gemensam kultur, religion, språk etc. Kriterierna uppstår 
på individernas eller gruppens villkor.  
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Hylland Eriksen (1993) gör även en annan definition av etnicitet och menar att det kan 
”definieras som en social identitet, kännetecknad av metaforiskt eller fiktivt släktskap 
(ibid. s. 22)”. Alltså skapas etniska inslag genom att sociala relationer regelbundet 
påverkas av kulturella skillnader. Av den anledningen kan etnisk identitet för olika 
personer och i olika situationer ha stark varierande betydelse i olika samhällen. Lika väl 
som etnisk identitet kan skapa en känsla av personlig värdighet och kontinuitet, menar 
Hylland Eriksen att den även kan upplevas som en påtvingad tillhörighet och något 
människor inte själva betraktar sig tillhöra (ibid. s. 46). Etnicitet har av denna anledning 
stor betydelse för identitetsutvecklingen.  

Fler forskare talar om det starka samband som finns mellan identitet och etnicitet. 
Alexandra Åhlund (Olsson red. 1999, s. 27f) ser etnicitet som ett socialt fenomen i 
ständig förändring. I ett mångkulturellt samhälle förefaller den etniska identiteten skifta, 
skapa osäkerhet och social ojämlikhet. Det etniska ursprunget blir således någonting 
viktigt att identifiera sig med. Ehn et al. (1993) menar att vi speglar oss själva i vår 
omgivning och att det blir viktigt i skapandet av vår identitet. För stora avvikelser från 
gruppen skapar osäkerhet och därför blir speglingen i andra människor inom den egna 
gruppen en viktig del av identitetsskapandet (ibid. s. 161). 

Nationell identitet, å andra sidan, kräver inte direkt kontakt mellan individer utan 
kännetecknas genom individernas gemensamma förhållande till staten. I likhet med 
etniska ideologier kännetecknas nationens invånare av kulturella likheter, men även av 
staten genom politisk enighet och legitimitet, vilket leder till ett behov av att dra gränser 
mot ”de andra” (ibid. s. 15).  

Ehn B. et al. (1993) beskriver nationens invånare som ett ”folk som måste ha specifika 
egenskaper, på samma vis som jaget måste vila på en särpräglad karaktär. (ibid. s. 
135)”. Enligt dem hämtar människan i olika sammanhang föreställningar, vilka de 
speglar sig i och upphöjer till nationellt giltiga. Dessa uppstår genom berättelser om den 
nationella identiteten som citeras från olika länder under olika tider. De förefaller oftast 
ta sig uttryck i form av yttre fysiska egenskaper, men även i hur vi uppträder vilket 
resulterar i en föreställning om att det finns olikheter som distinkt skiljer de olika 
nationerna åt. Han resonerar vidare kring nationens särprägel, och hur vi inom en och 
samma nation formas, samt att det inom denna ligger en dold föreställning om våra 
nationella utmärkande drag (ibid. s. 161).  

När vi definierar ”de andra” hamnar vi ofta i diskussioner om olikheter. Olikheterna 
definieras utifrån människors egenskaper och syftet är att skilja oss åt (ibid. s. 17).  
Författarnas resonemang visar på hur detta kännetecknar och skapar stereotyper av vad 
ett folk eller en grupp människor är. Stereotyper bildas när vi talar om ”de andra” som 
annorlunda och de blir till en oreflekterad del av vardagen. Dessa stereotypa 
kännetecken blir till symboler för det nationella och till identitetsmarkörer. Det skapas 
därigenom föreställningar om den egna nationella lagomheten (ibid. s.16, 34). 
Författarna beskriver även föreställningar om känslokontroll eller brist på sådan som 
centrala delar när stereotypiseringar skapas. Stereotypiseringarna sker ofta i form av 
motsatspar, som exempelvis vit-svart, glad-ledsen, smart-dum osv. (ibid. 1993, s. 34). 
Hylland Eriksen (1993) beskriver tendenser av hur stereotyper ofta förefaller 
nedsättande, men att det även kan vara positiva stereotypiseringar av ett annat eller det 
egna folket. Det kan hjälpa individer att skapa ordning i deras sociala miljö. Samtidigt 
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framhäver Hylland Eriksen behovet av att kategorisera och klassificera människor för 
att vi på så vis ska känna en tillhörighet. Han resonerar om de risker som uppstår när vi 
gör gränsdragningar och fastslår överlägsenhet i förhållande till ”de andra”. En av dessa 
risker är skapandet av stereotyper. Stereotypiseringar riskerar att bli en konsekvent 
tillämpning av standardiserade föreställningar om vad som kulturellt utmärker en grupp. 
Det behöver av den anledningen inte vara sann beskrivning eller en rättvis bild. Han 
menar att dessa föreställningar är av människan skapade, och därför mycket väl kan 
avvika från de stereotyper som skapas i mellanmänskliga relationer. I och med att vi har 
ett behov av att kategorisera människor skapas föreställningar om olika människors 
tillhörigheter i termer av ”vi” och ”dem”. Det blir således något vi ständigt reproducerar 
(Hylland Eriksen 1993, s. 34f). 

 

2.2 Mysterieboken 

Ett av barndeckarens kännetecken är att det nästan alltid handlar om en gåta som ska 
lösas. I barnböckernas mysterium rör det sig väldigt sällan om mord, som ofta är fallet i 
deckaren för den vuxne läsaren. Här kan det istället handla om något som har blivit 
stulet, om smuggling eller förskingring. Oftast får läsaren ganska tidigt en ledtråd om 
vem som är skurken i berättelsen (Edström 1980, s. 47f) 

Vissa likheter i barndeckarens och äventyrsberättelsens kompositioner kan göras. 
Äventyrsgenrens välkända komposition hem – uppbrott – äventyr - hemkomst har ett 
antal författare använt sig av i skrivandet av deckargåtor.  

De böcker som kan sägas vara tongivande för genren i Sverige är Ture Sventon och 
Mästerdetektiven Blomkvist (ibid. s. 48). Barndeckaren har fått utstå mycket kritik 
genom åren. I sin bok om barndeckare för barn och ungdom, Från Kalle Blomkvist till 
Internetdeckare, skriver författarna Lilian och Karl G. Fredriksson (2004) att 
barndeckaren fortfarande dras med ryktet om sig att vara ”skräplitteratur”. Det mest 
utmärkande i kritiken av barndeckaren har gällt synen på brottslingen, vilket ständigt 
tycks vara ett debatterat ämne. Tidigt i barndeckarens historia var brottslingen någon 
som skulle jagas och sättas fast och orsaken till hans (som det oftast handlar om) 
gärningar nämns väldigt sällan (Fredriksson & Fredriksson  2004, s. 9). Toni Liversage 
(Dahlerup 1972, s. 42) skriver i sin kritiska artikel i samlingen Barn, litteratur och 
samhälle att brottslingen i barndeckaren är brottsling av naturen, och att han ofta 
beskrivs med kroppsliga dysfunktioner, texterna är fyllda av fula män fulla av vårtor, 
eksem och röda ärr. Liversages slutsats är att barndeckaren är en genre som bevarar 
samhällets normer snarare än att vara kritisk mot dem och att texterna är 
stereotypiserande och klichéfyllda (ibid. s. 51f). Synen på brottslingen förändrades i 
samband med att det i samhällsdebatten skedde en förändring i hur man såg på 
orsakerna till brottslighet. Man kunde här ana en förskjutning i synen på brott och straff, 
förklaringsmodellerna tenderade att lägga större tonvikt vid det sociala arvet snarare än 
vid psykopati och genetik. Även brottslingen blev ett offer, men för samhällets förtryck 
snarare än för brottsliga gärningar (Fredriksson & Fredriksson 2004, s. 36f).  

En annan grundligt undersökt och kritiserad gestalt i denna genre är hjälten. Verket 
Deconstructing the hero av Margery Hourihan (1997), verksam vid universitet i 
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Sydney, är en ingående feministisk analys av hjälten i sagan. Visserligen berör den 
mestadels äventyrsgenren, men som vi redan visat så har barndeckaren även inslag av 
äventyrets komponenter. Hennes slutsats om hjältens person är att det är en elitistisk vit 
man, oftast i ung ålder, med rationell karaktär som blir våldsam när nöden kräver. 
Hjälten blir, enligt Hourihan, en representant för vit dominans och normalitet (Hourihan 
1997, s. 58ff).    

 

2.3 Karaktärer i barnlitteraturen 

De litterära personerna eller karaktärerna i litteraturen är ständigt föremål för forskning. 
De är intressanta ur flera aspekter. Dels är det karaktärerna som utför handlingarna i 
texten, vilket gör dem intressanta utifrån frågeställningar som vad de gör och vad de 
representerar. Det blir också intressant att titta på karaktärer som författarens 
konstruktion, exempelvis hur har just denna karaktär skapats inom detta verk? 
(Nikolajeva 2004, s. 85).  

När det gäller barnlitteraturen är det främst den mimetiska synen på karaktärer som har 
varit rådande inom studier och kritik av texterna. En mimetisk syn på litteratur innebär 
att man ser en text eller en bok som en avspegling av den verklighet vi lever i. Därför 
blir karaktärerna, ur ett sådant perspektiv, mänskliga varelser. Motpolen till denna syn 
är den semiotiska, från semiotiken, teckenläran, där man betraktar karaktärer som 
funktioner för texten vilket betyder att de inte behöver ha någon koppling till 
verkligheten. Att den mimetiska synen är härskande inom barnlitteraturforskningen är 
anledningen till att vi främst har tillgång till studier som behandlar karaktärernas 
betydelse för oss som levande varelser i verkligheten (ibid. s. 85f). 

Karaktärerna blir också intressanta ur andra perspektiv. Förekomsten av olika typer av 
personer under olika tidsperioder blir intressant för forskare som med hjälp av texten 
vill spegla en strömning i samhället eller få belägg för en samhällelig diskurs 
(Bergström & Boréus red. 2005, s. 18). Lena Kåreland (1994) ger flera exempel på detta 
i sin bok Möte med barnboken. Den yrkesarbetande mamman och hemarbetande pappan 
blev exempelvis vanligare under 1970-talets socialrealistiska skildringar. Det jag-starka 
barnet förekom mer frekvent från och med 1940-talet i samband med psykologins och 
pedagogikens utveckling. (ibid. s. 36, 104).  

Karaktärer i litteraturen presenteras för oss på flera sätt. Litteraturprofessor Maria 
Nikolajeva anger kategorierna beteende, uttalanden och tankar, utseende och 
kommentarer från andra personer eller från författaren som de sätt vi får karaktärerna 
beskrivna för oss genom texten. Nikolajeva använder också begrepp som statisk och 
dynamisk, platta och runda för att beskriva karaktärernas egenskaper. Kort beskrivet 
menar hon att dynamiska personer förändras under berättelsens gång medan statiska inte 
gör det. Platta karaktärer innehar väldigt få karaktärsdrag, ibland endast ett. Runda 
personer är däremot utvecklade personer med ett rikt känsloliv och flera egenskaper. 
Platta personer som har en egenskap som kan sägas stå symbol för en grupp benämner 
Nikolajeva som stereotyp. Personen får stå som representant för gruppen och ”blir” den. 
Begreppet allegoriska personer, som det presenteras av Nikolajeva, är personer vars 
namn avslöjar deras karaktärsdrag (Nikolajeva 2004, s. 106f). Exempel i Martin 
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Widmarks böcker om LasseMajas detektivbyrå är Dino Panini som arbetar på Vallebys 
café, eller Muhammed Karat, ägare av stadens guldaffär. 

Nikolajeva menar också att karaktärers upprepade drag har som syfte att få läsaren att 
förstå att det är viktigt för karaktärens personlighet. Som exempel nämner hon Pippi 
Långstrumps generositet. Pippi är en person som hela tiden ger saker till andra, 
presenter godis o.s.v. Att detta upprepas flera gånger gör att vi förstår och förstärker vår 
uppfattning om att Pippi faktiskt är en generös person (Nikolajeva 2004, s. 112).  

I sitt verk om karaktärer inom barnlitteraturen The Rhetoric of Character in Children´s 
Literature resonerar Nikolajeva (2002) med stöd av forskaren Baruch Hochman kring 
karaktärer i förhållande till textens handling eller helhet. Hennes slutsats är att de aldrig 
kan föras ur sitt sammanhang och att ett studium av dem alltid innebär att man efter 
undersökningen för dem tillbaka till sin helhet. Analysen av karaktärerna måste 
sedermera göras i relation till den kontext de befinner sig i. I en bok blir denna kontext 
bokens berättelse och handling (ibid. s. 282).    

 

2.4 Tidigare forskning 

När det gäller tidigare forskning är vi medvetna om att den är mycket mer omfattande 
än vad vi beskriver under detta avsnitt. Framförallt finns det en uppsjö om ämnet 
etnicitet och beskrivningar av begreppets förekomst i barnlitteratur i engelskspråkig 
litteratur. Vi har valt att redogöra för den forskning, mestadels svenskspråkig men även 
engelskspråkig, som vi ansett relevant för vår undersökning. Vi ger alltså ingen full 
redogörelse av litteraturen på detta område utan har endast valt ut vissa studier.  

Barn- och ungdomsdeckaren är, åtminstone från 1990-talet och framåt, en genre vars 
texter gestaltar ett hårt klimat. Tendensen när det gäller skildringar av invandraren i 
genren är att det främst är motsättningen mellan invandrare och svenskar som beskrivs. 
Skildringarna behandlar våldsamma kulturkrockar och de brottsliga gärningar som 
begås har sina motiv i motsättningar mellan olika ungdomsgrupper. Skildringen av 
invandraren är problemorienterad och fokuserar på förhållandet till det svenska 
samhället. (Fredriksson & Fredriksson 2004, s. 65f). 

I skriften Människan och makterna – icke kristna religioner gestaltade i barn- och 
ungdomsböcker går Gudrun Fagerström (2002) igenom ett urval av böcker. Precis som 
titeln antyder redogör hon för gestaltning av icke-kristna religioner i barnlitteraturen. Då 
muslimska traditioner skildras görs det, enligt författaren, med hjälp av yttre 
omständigheter som bönen eller trosbekännelsen. Fagerström visar också på 
karaktärernas framställning och att utrop som: ”Allah är stor” är vanlig när något händer 
som berör dem (ibid. s. 170). Hon finner även, med utgångspunkt i sitt material, att en 
stereotypisering av persongestaltningen är relativt vanlig. 

Staffan Thorson (1987) främsta syfte med sin bok Barnbokens invandrare – en 
motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980 är att redogöra för 
gestaltningen av invandringen och invandrarnas situation i efterkrigstidens svenska 
barn- och ungdomslitteratur. Han beskriver och analyserar de olika delar som 
tillsammans bygger upp invandrarmotivet, samt undersöker de värderingar och attityder 
som text och bild förmedlar. Hans avhandling bygger främst på analyser av invandrare 
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och hur deras situation i det nya landet skildras och beskrivs i skönlitteraturen. Enligt 
honom är etnicitet något som skapas genom ett behov av att strukturera verkligheten, 
vilket resulterar i att karaktärer med invandrarbakgrund beskrivs utifrån stereotypa och 
schablonartade föreställningar. Det sker många gånger genom generaliseringar utifrån 
hur världen ser ut.  Risken med generaliserande termer och begrepp, menar Thorson blir 
att vi definierar ”oss själva” med det svenska som ”norm”. Det resulterar enligt honom 
till att vi tolkar verkligheten på ett stereotypt sätt, vilket hotar att poängtera skillnader 
med negativ laddning mellan ”dom” och ”oss” (Thorson 1987, s. 27f).  

Även Lena Kåreland (Afzelius, A. 2001, passim) docent i litteraturvetenskap skriver i 
svensklärarnas årsskrift Att se med nya ögon om diskussionen av det mångkulturella 
samhället och hur främlingskap och utanförskap alltid upplevs i förhållande till andra. 
Kåreland går igenom ett urval av böcker publicerade mellan 1970-2000 för att 
undersöka hur mångkultur skildras i svenska ungdomsböcker. Hon kommer i 
undersökningen fram till att det annorlunda sällan upplevs som något positivt och att det 
svenska alltid framställs som norm. De böcker som har tidigt utgivningsår betonar det 
svåra i mötet mellan olika kulturer. Hon kommer även fram till att det svenska 
polariseras mot det främmande. 

Angerd Eilard, doktorand och forskare vid Malmö högskola, presenterade 2004 en 
artikel i tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige vid namn Genus och etnicitet i en 
”läsebok” i den svenska mångetniska skolan. Utgångspunkten är en undersökning av en 
läsebok som används i skolan. Genom kritisk diskursanalys och med ett postkolonialt 
perspektiv analyserar hon hur genus och etnicitet konstrueras i texten. Syftet är att visa 
hur man kan granska läromedelstexter samt synliggöra implicita värden och budskap 
när man ska använda sig av läromedel i undervisningen (ibid. passim).  

Vid bibliotekshögskolan i Borås presenterades 2007 en magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap, författad av Anna Fredén och Lina Sandström. Det 
empiriska urvalet för uppsatsen utgjordes av åtta svenska bilderböcker där etniskt 
”främmande” personer och miljöer gestaltas. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
etniskt ”främmande” personer eller miljöer framställs i böckerna. Slutsatserna av 
materialet är att etnicitet skildras genom en uppdelning av ”vi” och ”dem” där det 
svenska står för ”vi” och det utländska för ”dem”. En annan slutsats är att det etniskt 
”främmande” skildras på ett stereotypt sätt och att personer med utländsk bakgrund 
skildras med fokus på sitt utseende med betoning på ”det mörka” (ibid. passim). 

Vid Linköpings presenterades 2007 en C-uppsats av Erika Karlsson med titeln 
Genusordningen i böckerna om Lasse-Majas detektivbyrå. Syftet är att beskriva 
genusordningen i böckerna och teoretiskt undersöka hur genusordningen påverkar barns 
uppfattning om genus. Studien visar att karaktärerna skildras på ett relativt 
könsstereotypt sätt, även om inte alla karaktärer följer det traditionella genusmönstret. 
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3. Metod 

3.1 Textanalys 

För att kunna analysera hur etnicitet och nationalitet reproduceras genom några 
karaktärer i böckerna krävs någon form av textanalys. Inom samhällsvetenskapliga 
studier av texter finns det olika typer av analysmetoder. Vad som är lämplig metod 
avgörs av det som ska studeras samt av hur man ska samla in det material man vill 
analysera (Bergström & Boréus 2005, s. 18). Frågeställningen i denna uppsats anger att 
karaktärer eller litterära personer är textens aktörer, de som faktiskt utför handlingar. De 
presenteras för oss genom sitt beteende, utseende, sina tankar och uttalanden samt vad 
som sägs om dem, antingen genom författaren eller genom andra karaktärer (Nikolajeva 
2004, s. 106). Dessa kategorier blir därför grunden för vårt tillvägagångssätt vid 
insamlingen av analysmaterial. Det handlar alltså om att kvantifiera förekomsten av 
dessa kategorier. Vad gör de, vad säger de, hur ser de ut och vad sägs om dem? Därför 
ligger en innehållsanalys nära till hands som insamlingsmetod.  Innehållsanalysen, som 
den beskrivs i metodboken Textens mening och makt av Göran Bergström och Kristina 
Boréus (red. 2005), är en kvantitativ metod där det handlar om att räkna förekomsten av 
exempelvis vissa ord eller företeelser i en text. Det gör man för att det specifika syftet är 
att kvantifiera förekomsten av det ordet eller den företeelsen (ibid. s. 43f). Vår metod 
skulle utifrån detta resonemang därför definieras som en kvantitativ forskningsstudie. 
Däremot räcker det inte med en kvantitativ metod för att kunna göra de tolkningar som 
krävs för att kunna analysera hur personerna i texten reproducerar etnicitet eller 
nationalitet. Visserligen räknar vi förekomsten av vissa företeelser men tolkningen av 
det insamlade materialet kräver en mer komplex tolkningsstrategi. Bergström och 
Boréus definition av en sådan procedur är kvalitativ innehållsanalys, kvantifiering av en 
särskild företeelse eller ett särskilt ord men med ett mer komplext tolkningsförfarande 
(ibid. s. 44).  

Vi använder oss alltså av en kvantitativ insamlingsmetod medan vi sedan behandlar 
materialet kvalitativt utifrån teoretiska resonemang om etnicitet, nationalitet och hur de 
reproduceras i texten.  

  

3.2 Strukturalism och poststrukturalistisk teori 

Eftersom uppsatsens syfte är att visa hur strukturer reproduceras använder vi oss av ett 
strukturalistiskt respektive poststrukturalistiskt perspektiv. Därför gör vi här en kort 
sammanfattning av begreppen. 

När vi ser på världen såsom konstruerad utifrån mänskliga strukturer, tolkar vi den 
utifrån strukturalistisk teori. Strukturalismen, eller senare också poststrukturalismen, 
bygger på idéer inom språkvetenskapen där alla fenomen vilka omfattar mänskliga 
handlingar måste tolkas. Med strukturalistisk teori ger vi oss möjlighet att betrakta den 
sociala och materiella kulturen även i litterära texter (Johansson & Miegel 1996). Enligt 
strukturalisterna förhåller man sig i huvudsak på en lingvistisk nivå, eftersom man 
studerar de övergripande språkliga, samhälleliga och kulturella system eller de 
strukturer i vilka de ingår (ibid. s. 114). Språket definieras enligt Kaj Berseth Nilsen 
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(1998), i boken Att möta texten - litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv, som 
ett system av tecken som i första hand hämtar sin betydelse i relation till andra tecken 
snarare än själva beteckningen av dem. Det vill säga att man inte kan se orden i en text 
som isolerade tecken utan de måste sättas i relation till omvärlden. Om vi exempelvis 
skulle plocka ut ordet arg ur en text så säger det ingenting. Det är först när vi sätter 
ordet arg i relation till omvärldsteorier som det får betydelse. Det innebär att människan 
ger olika ord olika betydelser i olika sammanhang. Det gör att vi inte kan bortse från en 
helhet. Ingenting existerar oberoende av någonting annat. Enligt författarna leder det till 
att texter måste tolkas som i förhållande till någonting (Berseth Nilsen 1998, s. 25).  

Poststrukturalistisk teori ses som en utveckling av strukturalismen. Förespråkare och 
användare av poststrukturalismen ägnar sig i större utsträckning åt texten och för de 
diskurser i vilka texten ingår.  För att helt och hållet skapa förståelse för socialt liv och 
mänskligt handlande måste dessa vetenskapliga synsätt kompletteras med en 
hermeneutisk metod (Johansson & Miegel 1996, s. 119).   

 

3.3 Hermeneutik 

Grundförutsättningen för en studie som denna är att vi tolkar det material vi samlar in. 
Därför ligger hermeneutiken, läran om läsning och tolkning, nära till hands som 
teoretiskt perspektiv. Staffan Selander och Per-Johan Ödman (2004) resonerar kring 
begreppet i boken Text och existens och menar att den samhällsvetenskapliga 
forskningen alltmer har kommit att uppmärksamma textens och tolkningens betydelse i 
omvärldsteorier. För att vi ska förstå vårt material utifrån ett visst perspektiv måste vi 
använda oss av teorier om dessa perspektiv, i det här fallet teorier om etnicitet, 
nationalitet och barnlitteratur. Vi arbetar alltså här på texttolkningens områden. Vi söker 
en djupare förståelse av karaktärerna i böckerna om LasseMajas detektivbyrå, om hur 
de reproducerar vissa strukturella maktförhållanden, vilket innebär att vi gör en tolkning 
av fenomenet (ibid. s. 7f). 

En fråga som genast uppkommer när ordet tolkning används är validitetsproblematiken. 
Validitet, står i det här fallet för giltighet, och frågan blir då om vi gör en giltig tolkning 
av materialet. Är den giltig eller skänker den mening åt den företeelse vi studerar? (ibid. 
s. 84). Svaret på den frågan blir i sin tur inte entydigt. Vi kan naturligtvis inte med full 
övertygelse säkerhetsställa att en annan person med tillgång till vårt material skulle göra 
samma tolkning. Däremot kan man närma sig hög validitet om man i så hög grad som 
möjligt ger läsaren samma teoretiska bakgrundsresonemang som vi som tolkare själva 
har tillgång till. Det betyder att vi erbjuder läsaren förfogande över våra teoretiska 
utgångspunkter, tidigare forskning och metod samt tillvägagångssätt. Vi ger läsaren en 
möjlighet att tänka på samma sätt som vi gör vilket leder till att validiteten ökar. Risken 
med denna syn blir i ett större perspektiv att vissa tolkningar kan upphöjas till norm och 
att andra tolkningsstrategier utesluts av detta skäl (ibid. s. 81ff). 

Svaret blir alltså att vi inte kan bortse från att den tid vi lever i och det sammanhang 
som vi befinner oss i. Den tolkning vi gör av oss själva och vår omvärld påverkar starkt 
det resultat som vi utläser av vår studie (ibid. s. 113). Det är ett problem som vi inte kan 
komma ifrån.  
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I dessa sammanhang kan det vara intressant att relatera till begreppet den hermeneutiska 
cirkeln. Begreppets innebörd beskrivs bland annat i metodboken Samhällsvetenskapens 
förutsättningar av Nils Gilje och Harald Grimen (1992). De menar att tolkningen alltid 
är en del av ett sammanhang. Om någonting ska tolkas är det alltid beroende av en 
helhet och vår förförståelse. Tolkningar måste alltid motiveras med andra tolkningar, 
ingenting existerar oberoende av sig självt, för att relatera till resonemanget ovan. Därav 
begreppet cirkel, något vi inte kommer ur. Vidare menar författarna att det i den 
samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen oundvikligen ingår ett 
hermeneutiskt inslag, oavsett vad det är man undersöker. Vi måste därför, alltid och 
oundvikligen, göra någon form av tolkning av det material vi undersöker.    

 

3.4 Urval 

Vi valde, med utgångspunkt i problemformuleringen, att undersöka hur några av 
karaktärerna i böckerna reproducerar etnicitet eller nationalitet. De karaktärer som 
beskrivs med utländsk bakgrund som inte finns presenterade i persongalleriet (se avsnitt 
1.1.1) har tagits bort ur undersökningen. I Mumiemysteriet (2004) finns exempelvis en 
karaktär som presenteras som Dr Ibn Al-Hakim, chef över historiska museet i Kairo 
men han förekommer inte i persongalleriets uppslag och har således uteslutits ur 
undersökningen. Anledningen till detta är att det finns alldeles för lite material om dessa 
typer av karaktärer. Vissa slutsatser kan naturligtvis dras som är relaterade till 
uppsatsens syfte, men inte med vår metod som utgångspunkt. 

Det uppstår även andra tveksamheter i urvalet. Det finns karaktärer som hamnar på 
gränsen för att medverka i undersökningen. Exempelvis presenteras en karaktär vid 
namn Taleb van Dango i Zoomysteriet (2007). Hans namn pekar visserligen på att han 
har en annan nationell härkomst än svensk och han beskrivs som ”en gång Europas 
skickligaste inbrottstjuv”. Det är emellertid inte tillräckligt för att säkerhetsställa att han 
inte är svensk vilket gör att han och andra karaktärer som hamnat på gränsen tas ur vårt 
undersökningsmaterial.  

Vi har på grund av tidsskäl valt att utesluta miljöbeskrivningar ur vår studie. Det hade 
varit intressant ur vissa aspekter, som exempelvis att Vallebys samhälle beskrivs som en 
typisk svensk småstad, och dess förhållande till människor med andra kulturella 
bakgrunder, att studera miljöns betydelse för en eventuell försvenskning av samhället. 
Detta faller emellertid utanför vårt undersökningsområde. 

En annan aspekt som hade varit intressant är en granskning av bilderna i böckerna. De 
är relativt rika på bilder för att vara kapitelböcker och därför borde även de vara med i 
analysmaterialet. Det hade i sin tur krävt ytterligare en analysmetod, exempelvis 
bildanalys, vilket hade resulterat i att undersökningsområdet hade blivit för stort med 
bakgrunden av att uppsatsen har skrivits med en relativt kort tidsplan. 

Eftersom etnicitet och nationalitet definieras som strukturer vilka reproduceras i 
mellanmänskliga relationer hade det varit intressant att studera karaktärernas 
interaktion. Det finns vissa passager i texterna som skulle kunna vara föremål för 
granskning. Med samma skäl som de som angivits ovan har även dessa aspekter lämnats 
därhän.  
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3.5 Tillvägagångssätt 

Vårt material behandlades med hjälp av Textens mening och makt av Bergström och 
Boréus (2005). Den första delen av analysen behandlades med en innehållsanalytisk 
metod medan tolkningen av materialet utgår ifrån teoretiska resonemang, något vi 
beskriver under rubrik 5. 

Vi började med att samla alla 13 böcker som hittills har utgivits i barnbokserien. Efter 
en grundlig genomgång fann vi att det fanns åtta karaktärer med annan etnisk bakgrund 
eller annan nationell härkomst än den svenska. Urvalet gjordes med hjälp av följande 
bakgrundsfrågor: 

 

• Presenteras personen med en etnicitet eller nationalitet som inte är svensk? 

• Om inte, kan det finnas andra orsaker till att karaktären uppfattas ha icke-svensk 
etnisk bakgrund eller icke-svensk nationalitet (bryter personen på svenska, sägs 
det något om personen som antyder att denne inte är svensk, gör personen 
uttalanden som på något sätt antyder en annan etnisk bakgrund än svensk?). 

 

I de fall där ingen av dessa frågor fick ett jakande svar uteslöts karaktärerna ur 
undersökningen. Efter genomgångens slut hade vi samlat in åtta karaktärer för 
undersökning: 

 

• Muhammed Karat – ägare av guldaffären  

• Ronny Hazelwood – ägare av stadshotellet 

• Pierre Chaloppes – hotellstädare 

• Maria Gonzales de la Cruz – vaktchef 

• Ali Pascha – cirkusartist 

• Dino Panini – servitör och barrista  

• Franco Bollo – brevbärare 

• Riita Heijalainen - kock 

 

Därför omfattar analysen endast följande böcker i bokserien, då det i de övriga böckerna 
inte förekommer några undersökningssubjekt som faller under våra kriterier: 

 

• Diamantmysteriet (2002) 

• Hotellmysteriet (2002) 

• Cirkusmysteriet (2003) 

• Cafémysteriet (2003) 

• Tidningsmysteriet (2005) 
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• Guldmysteriet (2006) 

• Saffransmysteriet (2006) 

• Zoomysteriet (2007) 

 

Vi utarbetade sedan ett kodschema (se bilaga nr 1) i enlighet med Bergström och 
Boréus (2005) Textens mening och makt (s. 49) och dess förklaring av 
tillvägagångssättet vid innehållsanalyser. Kodschemat utarbetades med hjälp av 
Nikolajevas kategorier för karaktärspresentation och består i det här fallet av 
karaktärernas beskrivningar i form av beteende, utseende, uttalanden och tankar av 
karaktärerna samt kommentarer om dem. (Nikolajeva 2004, s. 106). Efter detta 
genomfördes en så kallad pilotstudie av karaktären Muhammed Karat. En pilotstudie är 
en provanalys av en liten del av texten och ska genomföras på samma sätt som man har 
tänkt genomföra hela analysen (Bergström & Boréus  2005, s. 50). Vi kom fram till att 
kodschemat var användbart för insamling av material vilket gjorde att pilotstudien fick 
ingå i analysmaterialet. Sedan genomförde vi två analyser, på varsitt håll, för att 
materialet på detta sätt skulle få en högre reliabilitet. Vi gjorde sedan en jämförelse av 
analyserna och kom fram till att de var så gott som samstämmiga.2  

Enligt Bergström och Boréus ska en sammanfattning av materialet sedan genomföras. 
Det görs för att materialet ska bli mer hanterbart (ibid. s. 86). I vårt fall innebar det att vi 
identifierade de mönster som finns i de olika kategorierna i kodschemat. Resultatet av 
sammanfattningen finns redovisat under rubrik 4, och är det material som vi analyserat 
med hjälp av teorier om etnicitet och nationalitet. 

Vi anser att vår metod kan och bör ifrågasättas. En kritisk hållning till innehållsanalysen 
är viktig. Ett problem med tillvägagångssättet som behandlas i Textens mening och makt 
är stelheten med analysmetoden. När väl ett kodschema har utarbetats är möjligheten 
väldigt liten att göra analyser utanför kriterierna för metoden (ibid. s. 78f). Det är 
aktuellt i fallet med vår undersökning. Då vårt utarbetade kodschema endast behandlar 
vissa aspekter av texten, går vi miste om alternativa tolkningsmöjligheter gällande 
begreppen etnicitet och nationalitet. Under rubrik 6 ger vi förslag på nya 
forskningsfrågor i förhållande till teorier om etnicitet och nationalitet som vi inte kan 
beröra på grund av vårt metodiska tillvägagångssätt. Eftersom innehållsanalysens 
förfarande har en naturlig stelhet anser vi det viktigt att själva tolkningen av det 
insamlade materialet är flexibel. Vi ställer därför materialet mot teorier om etnicitet och 
nationalitet utan att i förväg ha utarbetat några kategorier. Däremot har vi en 
begreppssamling till hjälp vid analysen. Dessa begrepp har vi samlat in utifrån de 
teoretiska perspektiv som vi använder oss av i uppsatsen. Teorier om etnicitet och 
nationalitet behandlar ofta dessa begrepp. De täcker inte hela begreppskartan men utgör 
likväl grunden för vår tolkning av materialet. Här följer en beteckning av dessa: 

                                                
2 Vi har tagit ut samma material ur texten men ibland återfinns det i olika kategorier. Exempelvis har en av oss 

tolkat en del av texten som ett uttalande om en karaktär medan den andre har tolkat det som en 

utseendebeskrivning. Skillnaderna har således ingen större betydelse för tolkningen eftersom det är samma 

material som analyseras.  
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• Beteendebeskrivningar – Vad gör karaktärerna? Kan deras handlingar kopplas 
till deras etniska bakgrund eller nationella härkomst? 

• Utseendebeskrivningar – Hur beskrivs karaktärernas utseende? Vad har det för 
betydelse? 

• Tal och språk – Vad säger karaktärerna? Hur uttrycker de sig och på vilket sätt? 

• Uppfattningar – Vad sägs om karaktärerna? Hur uppfattas de av de andra 
karaktärerna och vad säger författaren? 

 

Vi har dessutom valt ut två karaktärer för mer ingående granskning. Syftet är att, på två 
olika sätt, visa hur etnicitet kan reproduceras i en text. Vi har valt ut karaktärerna Ali 
Pascha och Maria Gonzales de la Cruz eftersom de är tydligt gestaltade. De är enkla att 
förstå med arbetets teoribildning som bakgrund. Karaktären Ali Pascha undersöker vi i 
förhållande till beskrivningar av kropp och kroppsliga förutsättningar. Karaktären Maria 
Gonzales de la Cruz behandlas i förhållande till stereotypiseringen av hennes nationella 
ursprung.  
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4. Resultat 
Resultatet av undersökningen presenteras här. Vi redovisar karaktär för karaktär utifrån 
det insamlade materialet. Således är nedanstående punkter en sammanfattning av 
materialet. 

 

4.1 Muhammed Karat 

Nationell härkomst eller etnisk bakgrund: Ej svensk. Har svårigheter med språket. 
Eventuell muslimsk tillhörighet. 

Beteende: Känslomässigt labil. Pendlar snabbt mellan olika känslor. Mestadels arg och 
skrikig men kan snabbt bli glad eller ledsen. Allt detta gör han högljutt och utan att 
kunna kontrollera sina känslomässiga svängningar. Utagerande och instabil. 

Utseende: Stor, svart mustasch. 

Uttalanden och tankar av karaktären: Han är desperat och rädd att bli fattig. Gör 
uttalanden kopplade till hans heder. Exempelvis: ”Mitt stolta namn dras i smutsen!” 
”Vid mina förfäders gravar!” ”Det är rena öron-märkningen! (menar ärekränkning)” 
Även andra typer av utrop som till exempel: ”Vid Allah!” eller ”Jag ska hämnas!”  

Kommentarer om karaktären:  Rikast i Valleby, känd för sin affär. Har ibland 
problem att förstå (samband, situationer som uppstår). Han är en hederlig man och 
därför är det synd att han råkar ut för stöld eller ärekränkning. 

 

4.2 Ronny Hazelwood 

Nationell härkomst eller etnisk bakgrund: London. Kom till Sverige för några år 
sedan. 

Beteende: Artig och generös. Skrattar och skrockar. Fjäskar för gäster. Brett 
känslomässigt register. Humörsvängningar försöker han hålla dolda.  

Utseende: Beskrivs endast utklädd som tomte och att han har ett bandage (för att han 
skadat handen). 

Uttalanden och tankar av karaktären: Han är lättad över att hotellets framtid är 
säkrad tack vare Lasse och Maja. Fokuserad på pengar och hotellets välgång. 

Kommentarer om karaktären: Larvig och naiv. Vänlig och generös. 

 

4.3 Pierre Chaloppes 

Nationell härkomst eller etnisk bakgrund: Frankrike. 

Beteende: Tystlåten och tillbakadragen.  

Utseende: Mörkhårig. 
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Uttalanden och tankar av karaktären: Säger ingenting förutom en gång då han vädjar 
till sin älskade (Riita Heijalainen).  

Kommentarer om karaktären: Hotellstädare från Frankrike. Dyster. Längtar hem. Får 
paket med typiska franska varor av sin mamma. Vid ett tillfälle uppmärksammas hans 
namn och det roliga i att det låter som Pär Kalops. 

 

4.4 Maria Gonzales de la Cruz 

Nationell härkomst eller etnisk bakgrund: Spanien. 

Beteende: Använder kroppen i nästan alla sammanhang. Dansar, hoppar, stampar i 
marken, knäpper med fingrarna. Dansar gärna flamenco var som helst. Skrattar eller ler 
ofta. 

Utseende: Mörkhårig i uniform med små, svarta skor. 

Uttalanden och tankar av karaktären: Skriker ”Ay, caramba” flera gånger. Säger 
saker med spansk anknytning som ”Flamenco” och ”señor”.  Klagar på vädret. 

Kommentarer om karaktären: Duktig, noggrann och stark. Kommer från Spanien och 
brukar klaga på vädret. Säger Caramba och bjuder på en eldig flamencoföreställning. 

 

4.5 Ali Pascha 

Nationell härkomst eller etnisk bakgrund: Obestämd. Ej svensk. Reser med cirkusen. 

Beteende: Spänner sina muskler. Arg och tar till våld. Skriker och vrålar och talar om 
sig själv i tredje person. Svårt att tygla sina känslor, vill ibland inte ens göra det. 

Utseende: Stor mage, jättelik man med väldiga armar.  

Uttalanden och tankar av karaktären: Ett antal uttalanden görs av karaktären, 
samtliga med en brytning. Uttalandena gör han om sig själv i tredje person och de är 
kopplade till hans kropp eller muskler samt att han blir arg om någon berövar honom 
hans ”pilschner” (öl).  

Kommentarer om karaktären: Världens starkaste man, en riktig kraftkarl. Arg och 
våldsam. Antyds ha ett fattigt intellekt. 

 

4.6 Dino Panini 

Nationell härkomst eller etnisk bakgrund: Italien. 

Beteende: Serverar kaffe eller står vid sin kaffemaskin. Håller sig i bakgrunden och gör 
väldigt lite väsen av sig. 

Utseende: Lång och smal. 

Uttalanden och tankar av karaktären: Pratar om kaffe och säger ”Si, si” och pratar 
negativt om det svenska vädret och positivt om det italienska.  
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Kommentarer om karaktären: Uttalanden om hans hemland och härkomst görs flitigt. 
Drömmer sig bort och oroas över pengar som han skickar till sin sjuka mamma. Brukar 
säga ”Mama, mia”. Är kaffeexpert för att han kommer från Italien. 

 

4.7 Franco Bollo 

Nationell härkomst eller etnisk bakgrund: Italien. 

Beteende: Obalanserad. Svårt att hålla sina känslor i styr. 

Utseende: Jättesmå fötter. 

Uttalanden och tankar av karaktären: Kan inte sova på grund av höga ljud. ”Mama, 
mia”. Säger att han höll på att bli galen av sömnbrist. Använder ord i ett brev som 
exempelvis ”CiAO” och ”spaghettin är perfetto”.  

Kommentarer om karaktären: Kommer ”också” från Italien (precis som hans kusin; 
Dino Panini). Ilsken brevbärare. 

 

4.8 Riita Heijalainen 

Nationell eller etnisk härkomst: Finland 

Beteende: Både glad och arg. Brett känslomässigt register.  

Utseende: Vacker 

Uttalanden och tankar av karaktären: Längtar till den dag hon kan åka härifrån 
(Valleby) och starta en egen restaurant med Pierre Chaloppes. Vill emellertid inte låna 
pengar av Pierres mamma. 

Kommentarer om karaktären: Längtar härifrån. Det sägs att Ronny Hazelwood är 
förälskad i henne. Vacker och glad.  
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5. Analys 

5.1  Sammanfattning av analysmaterial 

Det finns ett antal generella drag hos karaktärerna. Sammanfattningarna gäller inte alla 
karaktärer men det kan trots detta göras vissa generaliserande slutsatser. En tydlig sådan 
är att kroppen hos många av dem får stor betydelse. De använder sina kroppar till att 
uttrycka sina känslor (Muhammed Karat, Maria Gonzales de la Cruz, Ali Pascha, 
Franco Bollo). Kroppen ges också stor mening i gestaltningen av dem. Ehn et al (1993) 
menar att beskrivningen av kroppar används flitigt för att beskriva nationella särdrag. 
Det blir alltså, utifrån dessa förutsättningar, giltigt att göra generaliseringar (ibid. s. 
161f). Se exempelvis fallet Maria Gonzales de la Cruz under 5.3. Ali Pascha är det 
tydligaste exemplet på hur kroppen får en överordnad funktion i gestaltningen av 
främmande karaktärer (se 5.2). 

Ett annat allmänt drag är att de har relation till sitt hemland i form av hemlängtan eller 
längtan bort (Pierre Chaloppes, Dino Panini, Franco Bollo, Riita Heijalainen). Några av 
karaktärerna klagar exempelvis på vädret och säger att det är bättre i deras 
ursprungsländer. Thorson (1987) för ett resonemang om främmande personers 
hemlängtan. Han menar att det i litteraturen, främst bland sydländska invandrare, ofta 
förekommer beskrivningar av dem som hemlängtande. De styrs av känslor och 
sentimentalitet kopplade till deras nationella ursprung. De generaliserande dragen blir 
deras identitet och något som förknippas med deras etniska tillhörighet eller nationella 
härkomst (ibid. s. 87). Artikelförfattaren Aleksandra Ålund (1999) skriver att det 
moderna samhället skapar en längtan efter något att benämna som sitt eget, och en vilja 
att tillhöra något. Denna längtan kan ta sig uttryck på olika sätt, men kan till exempel 
symboliseras av en resa genom tid eller rum (Olsson red. 1999, s. 64). Appliceras 
resonemanget på de hemlängtande karaktärerna blir det tydligt att deras tillhörighet inte 
är här (i Valleby). Beskrivningen av dem som hemlängtande gör att de uppfattas som 
annorlunda. Deras längtan bort eller hem blir en symbol för ett ”annorlundaskap”. Även 
Ehn et al. (1993) skriver om längtan till nationen. Längtan beskrivs som en komplex 
sammansättning av olika nationella symboler som får representera en tillhörighet, något 
man längtar till (ibid. s. 86f). I de hemlängtande karaktärernas fall handlar längtan om 
exempelvis ett bättre väder eller god mat. Det blir underförstått att de anser att vädret i 
Sverige är sämre och att maten inte smakar som hemma. När beskrivningen har gjorts 
av hemlandet som annorlunda och att karaktärerna längtar till det som står för nationella 
symboler för deras hemländer, blir det tydligt att de känner tillhörighet i hemlandet, 
alltså inte här (i Valleby).  

Ett tredje drag är att de har svårt att kontrollera sina känslor och ibland inte ens bryr sig 
om att göra det (Muhammed Karat, Ali Pascha, Franco Bollo). De har väldigt breda 
känslomässiga register och kan pendla väldigt snabbt mellan olika känslor även om de 
inte alltid visar det för omgivningen. Thorson (1987) skriver att det är en schablonartad 
och vanlig beskrivning av etniskt främmande personer. Känslorna blir styrande och de 
plötsliga skiftningarna i karaktärernas humör samt skildringarna av dem som 
temperamentsfulla är vanlig (ibid. s. 88). Det tydliga draget att några av karaktärerna, 
främst Muhammed Karat och Ali Pascha, har svårt att kontrollera sina känslor och i viss 
mening kan anses som driftstyrda gör att de skrivs in i en tradition med tydliga 
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fördomsfulla beskrivningar av ”de andra”. Edward Saids (1978) verk Orientalism får 
betydelse i analysen av dessa karaktärer. Said visar på en lång tradition av hur 
västvärlden främmandegjort ”de andra”, i detta fall den orientaliske invånaren. Han 
resonerar kring traditionen som beskriver orientaler som lägre stående varelser och 
några som måste styras. De har ingen egen förmåga att skapa trygga och stabila 
samhällen. De är dumma, slöa och i viss mån även lögnaktiga. (ibid. s. 110f , 333f).   

En ytterligare beröringspunkt är att många av karaktärernas drag är starkt kopplade till 
deras nationella härkomst eller etniska tillhörighet eller åtminstone stereotyper om 
nationalitet och etnicitet (flamencodansare, kaffeexpert, spagettiälskare). De får epitet 
som tillhör den stereotypa bilden av just det folkslaget. I samband med det sägs det även 
uttryckligen att deras nationalitet eller etnicitet har betydelse för deras person (Dino 
Panini, Franco Bollo, Maria Gonzales de la Cruz). Hylland Eriksen (1993) för ett 
resonemang om stereotypisering. Han menar att stereotyper är skapade utifrån de 
föreställningar vi har om det som binder människor samman. Han anser att de generella 
drag som man kan härleda från en etnisk grupp kan skilja sig från de föreställningar som 
finns om dem. Det behöver således inte vara en kulturell sanning att exempelvis 
italienare är pastaälskare utan det kan lika gärna vara så att de bryter mot dessa 
”kulturella regler”. Det finns till exempel stereotyper som kan vara delvis eller helt 
falska. De används endast för att särskilja folkgruppers egenarter (ibid. s. 33f).  

Man kan även förstå att många av dem har språkliga problem trots att de inte alltid 
bryter (Muhammed Karat, Pierre Chaloppes, Ali Pascha, Franco Bollo). I flera fall har 
deras språk kopplingar till icke-svensk nationalitet och deras uttalanden kan härledas till 
svenska stereotypa föreställningar om vad människor från andra länder säger 
(Muhammed Karat, Maria Gonzales de la Cruz, Dino Panini, Franco Bollo).  Kusinerna 
Franco Bollo och Dino Panini säger exempelvis upprepade gånger ord som gör att man 
förstår att de kommer från Italien (”Mama Mia” eller ”Ciao”). Historikern Rune 
Johansson (Olsson red. 1999, s. 93f) skriver att språket är en viktig faktor i byggandet 
av en etnisk eller kulturell identitet. När det i texten påpekas att karaktärerna har 
språkliga problem på grund av sin nationella härkomst eller etniska bakgrund skapas det 
en föreställning om dem som annorlunda. Det blir till en identitetsmarkör som särskiljer 
karaktärerna från det etniskt svenska. Ehn et al. (1993) skriver att språket används som 
ett verktyg för att dra gränser mellan människor. Det blir en viktig komponent i 
skapandet av nationen och tillhörigheten till den. Det är först när en person talar och 
skriver svenska som den personen är svensk.  När personer bryter, eller på andra sätt 
visar att de inte behärskar det svenska språket, förstärks bilden av dem som annorlunda 
eller utanför den svenska gemenskapen (ibid. s. 102). När de dessutom beskrivs med 
andra stereotypa drag för att förstärka ”annorlundaskapet” blir det ännu tydligare, som 
fallet är med till exempel karaktärerna Ali Pascha och Muhammed Karat.  

Många av karaktärerna beskrivs med utseendet mörk eller mörkhårig (Muhammed 
Karat, Maria Gonzales de la Cruz, Pierre Chaloppes).  Färgbeskrivningar och kontrasten 
mellan vitt och svart är något Thorson (1987) i sin avhandling härleder historiskt till en 
rasistisk tradition. Det svarta får ofta representera något som är orent och något som 
betyder lägre status än det vita och rena. Han menar att när vi beskriver karaktärer 
utifrån deras yttre ”etniska drag” i form av ”svart”, som tillexempel svart mustasch och 
mörkt hår skapar vi symboler för vad som kännetecknar ”de andra” (ibid. s. 80f). 
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Hylland Eriksen (1993) menar att folk ofta beskrivs med yttre attribut som lätt gör att de 
kan kategoriseras med etnisk tillhörighet. När de fysiska dragen beskrivs är det för att 
man lätt får en uppfattning om var personen kommer ifrån. Det gör att vi delar upp oss 
utifrån ”rastillhörighet”. Trots att den vetenskapliga rasismen är avskaffad gör vi enligt 
Hylland Eriksen fortfarande uppdelningar utifrån samma principer (ibid. s. 105).   

 

5.2 Ali Pascha och den stereotypiserade kroppen 

Utifrån Thorsons (1987) resonemang är beskrivningar av kroppen något som är starkt 
förknippat med stereotypisering av människor och vanlig i beskrivningar av personer 
med annan etnisk bakgrund än den svenska. Thorson menar, med stöd av forskaren Jörg 
Becker, att kroppen blir en symbol för det annorlunda när orealistiska beskrivningar 
görs av den (ibid. s. 80). Ali Pascha är en karaktär som är onormalt stor och stark och 
dessutom våldsam. Det förekommer ett flertal upprepningar både av honom själv, men 
även av andra karaktärer i form av uttryck, som världens starkaste man i kombination 
med att han spänner sina muskler. I de sammanhangen beskrivs han även som väldigt 
våldsam och aggressiv. I texten beskylls han för att inte vara tillräckligt intelligent och 
det förekommer även kommentarer om honom såsom korkskalle. Vid vissa tillfällen 
framställs han som naiv och oförstående. Han antyds ha ett fattigt intellekt, något som 
Thorson menar ofta förekommer i beskrivning av karaktärer med främmande etniskt 
ursprung. Det intellektuella läggs åt sidan i beskrivningen till förmån för beskrivningar 
av kroppen eller den onormala kroppen (ibid. s. 83). Generellt sett, menar Thorson, är 
betoningen på de kroppsliga förutsättningarna något som ur ett historiskt perspektiv 
relateras till beskrivningar med rasistiska förtecken.  

Ehn et al. (1993) för ett liknande resonemang. Beskrivningen av personers fysiska 
egenskaper har stor betydelse vid skapandet av nationella identiteter. Beskrivningarna 
har som främsta uppgift att särskilja nationerna för att skapa generella, för invånarna, 
gemensamma drag (de blonda svenskarna, de mörka invandrarna). I beskrivningarna av 
kropparna finns det värderingar och föreställningar om vad som skiljer nationerna åt. 
(ibid. s. 161).  

 

5.3 Maria Gonzales de la Cruz och den stereotypiser ade nationaliteten.  

Maria Gonzales de la Cruz är en flamencoälskande spanjorska som brukar säga ”Ay 
Caramba” och klaga på (det svenska) vädret. Hon skrattar gärna högt och ler ofta och 
personliga beskrivningar av henne upprepas gärna, som exempelvis att hon dansar 
flamenco eller säger ”Ay Caramba”. Här blir Nikolajevas (2004) resonemang om 
persongestaltning tillämpbar i analysen av karaktären. Nikolajeva menar att de ständigt 
upprepade karaktärsdragen gör att vi blir säkrare på karaktärens person (ibid. s. 112). I 
fallet med Maria Gonzales de la Cruz blir detta tydligt. Hon dansar nerför gatan och 
varje gång man som läsare möter henne visar hon upp samma egenskaper igen. Även 
när andra personer beskriver henne görs det med kopplingar till hennes flamencodans 
och språkliga uttryck. Hennes egenskaper blir på ett sätt hennes etnicitet, och hennes 
etnicitet hennes egenskaper. Hon beskrivs visserligen även som stark och noggrann men 
de tydligaste dragen är hennes ”spanska” drag. Dansen är ett exempel på ett stereotypt 
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drag för många invandrargrupper i Sverige. Lena Kåreland (2001) ger ett exempel. I 
ungdomsboken Smitvarning av Hans Olsson (1999) beskrivs Rinkeby som en färgstark 
förort, i kontrast till det gråa svenska. Människorna där dansar oblygt och fysiskt och 
använder sina kroppar till att förmedla dansens språk. En vanlig stereotyp föreställning 
om att människor från andra områden, främst Sydamerika och Afrika, har rytmen och 
dansen som uttryckssätt, till skillnad från svenskar (Afzelius 2001, s. 17).  

Maria Gonzales de la Cruz framställs även som en person som gärna skrattar eller ler. 
Enligt Thorson (1987, s. 88) är detta en vanlig beskrivning av personer med annan 
etnisk bakgrund än den svenska, och särskilt i beskrivningar av personer med sydländsk 
härkomst. När den nationella tillhörigheten beskrivs så tydligt, som det görs i fallet med 
Maria Gonzales de la Cruz, så får leendet och skrattet en särskild betydelse, enligt 
Thorson. Skrattet har i en del äldre böcker använts för att uttrycka underdånighet och 
underlägsenhet Det är naturligtvis inte lika tydligt i fallet med Maria Gonzales de la 
Cruz, men implicit får det en symbolisk betydelse för hennes etniska ursprung, ett 
personlighetsdrag som antyder att hon är ”annorlunda” och konstig. Skildringar av 
sydländska invandrare är i barn- och ungdomslitteratur stereotypa, enligt Thorson. De 
får ofta stå för underhållningen av omgivningen vilket förstärker bilden av dem som 
underlägsna. Gestaltningen av dem utgår från att de känslofulla, fulla av liv och rörelse 
vilket bidrar till den schablonartade bilden av dem (ibid. s. 87f).    
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6. Slutsatser och diskussion 
Av resultatet och analysen kan vi dra vissa slutsatser. För att anknyta till 
frågeställningen så har vi visat på hur etnicitet reproduceras genom några karaktärer i 
böckerna om LasseMajas detektivbyrå. Karaktärernas etnicitet reproduceras genom 
beskrivningar av deras beteende, utseende, vad de själva säger och tänker samt vad 
andra säger om dem. 

Den tydligaste slutsats vi kan göra med hjälp av analysen är att etnisk eller nationell 
tillhörighet har stor betydelse i böckerna LasseMajas detektivbyrå. För att tydliggöra det 
kan vi visa på ett exempel. I Zoomysteriet (2007) framkommer det att karaktärerna Dino 
Panini och Franco Bollo är kusiner (se 4.7). Det intressanta är att när Dino Panini 
avslöjar detta ställs omedelbart frågan om Franco Bollos nationella ursprung i fokus. 
Det är således det viktiga, att han också är från Italien, snarare än att deras släktskap har 
blivit avslöjat. Det visar även på en statisk syn av hur släktskap skildras. Om Franco 
Bollo görs slutsatsen att även han kommer från Italien av den anledning att han är Dino 
Paninis kusin. Det är en självklar slutsats i texten trots att kusiner inte behöver ha 
samma nationella ursprung.  

Det är också tydligt att karaktärerna görs främmande och annorlunda och att deras 
utseende, beteende och språk förknippas med deras nationella härkomst eller etniska 
tillhörighet. Det visar sig genom beskrivningarna av karaktärernas utseende, när ord 
som exempelvis mörk förekommer. I beteendet visas det genom att de gör saker som 
inte ”passar” eller är ovanliga. Som exempel kan vi nämna Maria Gonzales de la Cruz 
ständiga flamencodansande eller Dino Paninis förmåga att göra exotiska kaffedrycker. 
Genom deras språk får vi ibland veta att de har svårigheter med det, som till exempel 
när Muhammed Karat säger öron-märkning när han menar ärekränkning eller att Ali 
Pascha ständigt talar med brytning.  

En annan tydlig slutsats är att karaktärerna blir stereotypa representanter för sin 
nationella tillhörighet. Maria Gonzales de la Cruz, är en spanjorska som skriker ”Ay, 
Caramba” och dansar flamenco, Dino Panini, är en kaffeexpert, som säger ”Mama 
Mia”, fransmannen Pierre Chaloppes får paket av sin mamma med franska ostar, för att 
återknyta till några exempel. Karaktärerna som beskrivs med de stereotypa dragen kan 
sägas ”bli sin etnicitet” eller ”bli sin nationalitet”. Det är karaktärernas nationella eller 
etniska tillhörighet som blir viktig och sätts i fokus när de ska presenteras. När det sker 
har texten implicit presenterat dem som annorlunda, dragit gränser och gjort ett ”vi” och 
ett ”dem”. Med gränsdragningar definierar man även sig själv för att återknyta till den 
teoretiska genomgången under avsnitt 2.1.    

Karaktärerna Ronny Hazelwood och Riita Heijalainen är två utvalda karaktärer där det 
inte lika tydligt kan göras slutsatser om deras annorlundaskap. Om Riita Heijalainen 
sägs det visserligen att hon längtar bort från Sverige, något som vi tidigare fört ett 
teoretiskt resonemang kring, men det är det enda drag som hon har gemensamt med de 
andra utvalda karaktärerna. Hon har ett brett känslomässigt register men inte lika svårt 
att kontrollera känslorna som till exempel Ali Pascha eller Muhammed Karat har. 
Ronny Hazelwood är också pendlande i humöret men har också lättare att kontrollera 
eller åtminstone dölja vad han känner. I Barnbokens invandrare beskriver Thorson 
(1987, s. 93) fenomenet. Han menar att det inte blir lika viktigt att kategorisera det 
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nordiska eftersom det ligger närmare det svenska, både geografiskt och kulturellt. Det 
skulle kunna vara en förklaring till att Riita Heijalainen inte, åtminstone inte utifrån 
hennes etniska bakgrund, beskrivs som ”annorlunda” som är fallet med de flesta andra 
karaktärerna med utländskt ursprung. Ett påpekande som Thorson (1987) gör är att det 
sällan förekommer beskrivningar av engelska invandrare. Det gör det svårare att skriva 
in Ronny Hazelwood i en stereotypiserande tradition eftersom det inte är lika tydligt att 
en sådan finns. Utifrån vårt material blir det påtagligt att han får en funktion som 
underhållare och att han beskrivs som lite larvig och naiv vilket betyder att han på 
många sätt liknar de andra utvalda karaktärerna. Eftersom även Ronny Hazelwood 
presenteras med annan etnisk bakgrund än den svenska blir det tydligt att hans sätt att 
bete sig blir jämförbart med de andra utvalda karaktärernas beteende. Det synliggörs 
emellertid inte på samma uttryckliga sätt, om man jämför med exempel som Ali Pascha 
eller Muhammed Karat, eftersom Ronny Hazelwood inte innehar de andra stereotypa 
dragen som vi kan finna hos dessa karaktärer. Vi avser främst de plötsliga 
humörsvängningarna och de kroppsliga beskrivningarna. Ali Pascha och Muhammed 
Karat, hoppar, bankar, skriker och vrålar, något som beskriver och förstärker deras 
känslosvall. Dessa drag går inte att återfinna hos Ronny Hazelwood, och de få 
humörsvängningar han har förstärks inte med kroppsliga beskrivningar. 

I vår undersökning finns inga karaktärer som presenteras med etniskt svenskt ursprung 
eller svensk nationalitet. Det är naturligt på grund av förutsättningarna för vårt 
empiriska urval men värt att föra upp till diskussion. Som vi tidigare nämnde under 
avsnitt 1.2 var den initiala tanken att göra en jämförande studie. Problemet vid 
urvalsprocessen var att inga karaktärer presenteras med etnisk svensk bakgrund eller 
svensk nationalitet. Det har medfört att vi inte kunnat säkerhetsställa att det finns några 
personer med svensk etnisk bakgrund eller svensk nationalitet i böckerna. Varför är det 
så? Varför presenteras flera karaktärer med annan etnisk bakgrund än svensk eller annan 
nationalitet än svensk, samtidigt som inga karaktärer med svensk etnisk bakgrund 
presenteras?  Med det teoretiska resonemanget som återfinns under avsnitt 2 kan vi göra 
en tolkning. I de processer som skapar etniciteter och nationaliteter är det viktigt att 
definiera vilka som tillhör grupperingen och vilka som inte gör det. När skapandet av 
etniciteter eller nationaliteter sker utgår man ifrån vissa självklarheter eller normer. I det 
här fallet är det svenska det ”normala”. När man definierat det normala (som sker 
automatiskt) är det också viktigt att definiera det som inte uppfattas som normalt. 
Eftersom det ofta sker med hjälp av nationsgränser uppfattas personer med annat 
nationellt ursprung som annorlunda. Det blir alltså tydligt med detta resonemang som 
bakgrund att de karaktärer som vi undersökt uppfattas som annorlunda. Det svenska 
samhället Valleby och deras självklara invånare (de som inte presenteras med en annan 
nationalitet) får representera det ”normala” och behöver således inte ens presenteras. 
Det uppfattas bara som självklart.  

Under arbetets gång har vi gjort andra iakttagelser med koppling till det valda 
ämnesområdet. Etnicitet och nationalitet skapas och skildras på många andra sätt i 
böckerna än vad vi med hjälp av vår analysmetod kan säkerhetsställa. Detta gäller allt 
från miljöbeskrivningar och bilder till social interaktion. Den innehållsanalys som vi 
använt som metod i arbetet har inte varit tillräcklig för att täcka alla aspekter av etnicitet 
och nationalitet. Därför anser vi det som värdefullt att ge några förslag på vilka 
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utgångspunkter som skulle kunna ligga till grund för fortsatt undersökning av 
LasseMajas detektivbyrå.  

Det framkommer inte i vår granskning på vilket sätt illustrationerna i böckerna 
reproducerar etnicitet eller nationalitet. Därför vore det intressant att komplettera 
resultatet i denna undersökning med en bildanalys. Framförallt är det intressant om 
bilderna förstärker eller undergräver vårt resultat. 

Eftersom vi inte täcker alla aspekter av etnicitet och nationalitet, utan endast tittar på 
hur karaktärerna reproducerar dessa föreställningar, skulle en annan metod eventuellt 
vara önskvärd att komplettera materialet med. En sådan metod skulle kunna vara kritisk 
diskursanalys. Den skulle inte vara lika djupgående i analysen av ett särskilt fenomen 
men skulle kunna ge en helhetsbild av etnisk eller nationell reproduktion i böckerna. 

En aspekt som varit en av grunderna för ämnesvalet till denna uppsats är barns och 
ungas identitetsutveckling. Vi vet genom forskning att etnicitet och nationalitet påverkar 
identitetsutvecklingen (se avsnitt 2.1). Däremot vore det intressant att undersöka vilka 
uppfattningar barn och unga har om de böcker de läser. En undersökning som tar upp 
frågor om skönlitteraturens påverkan på barns och ungas identitetsutveckling skulle vi 
följa med stort intresse, särskilt med barns eller ungas egna berättelser och perspektiv 
som grund.   
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Bilaga 1 
Karaktärens namn: 

Övrig information (exempelvis yrke, bakgrund, funktion, genus). 

Beteende: Vad 
gör karaktären? 
  

Utseende: Hur 
beskrivs 
karaktärens 
utseende? 

 

Uttalande och 
tankar av 
karaktären: 
Vad uttrycker 
karaktären i tal, 
tankar och 
skrift? 

Kommentarer 
om 
karaktären: 
Vad sägs om 
karaktären av 
författaren och 
andra 
karaktärer?          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Förklaring:  Schemat är utarbetat efter Nikolajevas kategorier för karaktärspresentation. 
Det innehåller fyra kolumner och anvisningar till hur det ska användas finns i 
följdfrågan i varje kategori (se ovan). Ett nytt schema används för varje ny karaktär. 
Materialet kan sedan användas efter önskemål, exempelvis räkna hur många gånger ett 
ord eller en företeelse förekommer, eller att jämföra med någon teoretisk utgångspunkt. 
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