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Abstract 

Uppsatsen är en komparativ och narratologisk karaktärs- och motivstudie av de svarta 

karaktärerna Manne i Pija Lindenbaums småbarnsbilderbok Jag älskar Manne (2012) och 

Lilla Hjärtat i Stina Wirséns småbarnsbokserie om Brokigagänget som består av sex böcker 

utgivna mellan 2010-2012. Den kronologiska ordningen på Brokigaböckerna är Hej! och Oj! 

(2010), Aj! och Bang! (2011) och Gul! och Sov! (2012). Uppsatsen syfte är att undersöka hur 

de svarta karaktärerna Manne och Lilla Hjärtat framställs och porträtteras i böckerna för att 

sedan analysera hur och om det kan ha påverkat böckernas skilda mottaganden under 2012. 

Under året 2012 nominerades Jag älskar Manne till Augustpriset för Årets svenska barn- och 

ungdomsbok, medan Brokigaböckerna efter en het debatt under hösten 2012 på författarens 

egen begäran drogs tillbaka från den svenska bokmarknaden 

 Uppsatsens fokus ligger på olika aspekter och element i böckerna som har tagits 

upp och påverkat debatten kring Lilla Hjärtat och undersökningen är därefter indelad i fyra 

avdelningar: Den svarta karaktärens utseende, Mångfaldsaspekten, Genusaspekten och Den 

svarta karaktären som ett berättartekniskt verktyg. Varje avdelning avslutas med en kort och 

jämförande sammanfattning och hela uppsatsen avslutas med en slutdiskussion. Uppsatsens 

undersökning bygger på både text och bild i böckerna med grund i svensk- och 

engelskspråkig teoretisk litteratur, där bland annat Toni Morrisons och Richard Dyers teorier 

om hudfärg och ras i litterära och visuella framställningar är centrala. 

 Uppsatsens undersökning visar att den svarta karaktären kan ha haft avgörande 

betydelse för böckernas mottaganden under 2012, då framför allt hur den svarta karaktärens 

utseende har tecknats i bild kan bidra till skilda uppfattningar om den svarta karaktären är en 

bild av en svart stereotyp eller en illustration av ett svart barn, vilket i sin tur kan ha påverkat 

det skilda mottagandet av böckerna. Undersökningen visar även att böckernas skilda djur- och 

människosammanhang där den svarta karaktären framställs kan ha påverkat och bidragit till 

böckernas skilda mottaganden. Uppsatsen studerar också hur hudfärg och ras kan fungera som 

ett berättartekniskt verktyg för vad författaren vill förmedla eller framställa i sitt verk, vilket 

framkommer tydligast i en närstudie av Jag älskar Manne. Uppsatsens bisyfte är även att 

undersöka hur några svenska barnböcker utgivna på 2010-talet framställer och arbetar med 

sina svarta karaktärer. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och materialbeskrivning 

Pija Lindenbaums Jag älskar Manne (2012) och Stina Wirséns sex böcker om Brokigagänget 

(2010-2012) är småbarnsbilderböcker som under året 2012 fick skilda mottaganden på den 

svenska bokmarknaden. Jag älskar Manne fick under 2012 uppmärksamhet i 

tidningsrecensioner och nominerades till Augustpriset för Årets svenska barn- och 

ungdomsbok.
1
 Brokigaböcker blev samtidigt efter en het debatt under hösten 2012 på 

författarens egen begäran tillbakadragna från den svenska bokmarknaden och fanns vid årets 

slut inte längre till salu i bokhandeln.
2
 Jag älskar Manne och Brokigaböckerna har trots sitt 

skilda mottagande flera gemensamma beröringspunkter, som att böckerna är skrivna av vita, 

svenska och kvinnliga författare med flera prisade och hyllade barnböcker i bagaget.
3
 

Böckerna har också gemensamt att de för in varsin ny svart karaktär i svensk barnlitteratur. 

Det är också den svarta karaktären som på många sätt har stått i centrum och påverkat 

böckernas mottaganden under 2012, vilket kommer undersökas närmre i den här uppsatsen. 

Debatterna under 2012 kring Lilla Hjärtat och andra framställningar av svarta människor i 

samhället och kulturproduktionen har aktualiserat och lyft fram frågan om hur svarta 

människor och svarta karaktärer behandlas och porträtteras i svensk barnkultur och 

barnlitteratur, vilket är en viktig fråga som även den här uppsatsen syftar till att studera 

närmre.
4
 

 Pija Lindenbaums småbarnsbilderbok Jag älskar Manne utgavs i fristående form 

2012 men publicerades första gången 2009 som en del i antologin Den rosa 

barnkammarboken.
5
 Antologin innehåller sagor, sånger och dikter, alla på temat kärlek och 

                                                 
1
 Jag älskar Manne vann inte Augustpriset. Augustpriset 2012 för Årets svenska barn- och ungdomsbok gick till 

Nina Ulmajas bok ABC å allt om D: [Människans viktigaste uppfinning], (Stockholm 2012). Se: 

http://www.augustpriset.se/arets-pristagare-och-nominerade-bocker, 2012-12-18. 
2
 Debatten om Lilla Hjärtat, Dagens Nyheter: http://www.dn.se/Stories/stories-kultur/lilla-hjartat-och-rasismen, 

2012-12-14. SvD: http://www.svd.se/kultur/lilla-hjartat-stoppas-efter-rasismdebatt_7690830.svd, 2012-12-21. 

Stina Wirséns egna ord: http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsens-egna-ord-om-lilla-hjartat, 2012-12-

20. Uppsatsen lämnar inte textutrymme till en återberättelse eller en rättvis kontextualisering av debatten kring 

Lilla Hjärtat. För en inblick i debatten hänvisas därför läsaren till länkarna ovan. 
3
 Pija Lindenbaum, förlagets författarpresentation:  

http://www.bonniercarlsen.se/Upphovsman/Forfattarpresentationssida/?personId=12529, 2012-12-21. 

Stina Wirsén, förlagets författarpresentation: 

http://www.bonniercarlsen.se/Upphovsman/Forfattarpresentationssida/?personId=14265, 2012-12-21. 
4
 Tårtaffären: http://www.dn.se/Stories/stories-kultur/tartaffaren, 2012-12-21. Tintindebatten: 

http://www.dn.se/Stories/stories-kultur/tintin, 2012-12-14. Disney klipper bort svart docka: 

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/disney-klipper-bort-svart-docka-i-julaftonsprogrammet, 2012-12-21. 

Debatterna 2012: http://www.svd.se/kultur/2012-aret-da-vi-fick-nog_7769084.svd, 2012-12-21. 
5
 Den senare versionen av Jag älskar Manne som utgavs 2012 är en reviderad och längre version än den första 

som utgavs i Den rosa barnkammarboken 2009. Den första versionen är bara ett uppslag och innehåller inte den 

http://www.augustpriset.se/arets-pristagare-och-nominerade-bocker
http://www.dn.se/Stories/stories-kultur/lilla-hjartat-och-rasismen
http://www.svd.se/kultur/lilla-hjartat-stoppas-efter-rasismdebatt_7690830.svd
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsens-egna-ord-om-lilla-hjartat
http://www.bonniercarlsen.se/Upphovsman/Forfattarpresentationssida/?personId=12529
http://www.bonniercarlsen.se/Upphovsman/Forfattarpresentationssida/?personId=14265
http://www.dn.se/Stories/stories-kultur/tartaffaren
http://www.dn.se/Stories/stories-kultur/tintin
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/disney-klipper-bort-svart-docka-i-julaftonsprogrammet
http://www.svd.se/kultur/2012-aret-da-vi-fick-nog_7769084.svd
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vänskap. Jag älskar Manne är enligt Lindenbaum själv den första boken i en längre serie om 

karaktären Micke.
6
 Berättelsen i Jag älskar Manne är ett sandlåde- och triangeldrama som 

cirkulerar kring karaktären Micke, Manne och ”killen”.
7
 Micke och ”killen” är två vita pojkar 

i bruna, blåa och gröna kläder, och Manne är en svart pojke i rosa- och vinrödsfärgade kläder. 

Berättelsen skildrar i text och bild jagberättaren Mickes känslor och beundran inför sin vän 

Manne, och Mickes irritation och svartsjuka när ”killen” dyker upp i sandlådan och stjäl 

Mannes uppmärksamhet ifrån honom. 

 Stina Wirséns småbarnsbokserie om Brokigagänget med karaktären Lilla Hjärtat 

består av sex böcker utgivna mellan 2010-2012.
8
 Den kronologiska ordningen på böckerna är 

Hej! och Oj! (2010), Aj! och Bang! (2011) och Gul! och Sov! (2012).
9
 Samtliga böcker i 

serien cirkulerar kring fem karaktärer från Brokigagänget: Liten Skär, Bosse, Lilla Ruta, Lilla 

Hjärtat och masken. Titlarna i serien behandlar på olika sätt ”småbarnboksteman” som känsel 

(Aj!), hörsel (Bang!) och vardagsnära situationer som att gå och lägga sig (Sov!).
10

 Flera av 

böckerna har lärande inslag och bjuder till interaktion med läsaren. Karaktären Liten Skär är 

vit- och rosafärgad med klänning, rosett och huggtänder. Bosse är vit- och blåprickig och 

kaninliknande, Lilla Ruta är vit- och orangerutig med kattlikande drag, och masken ser ut som 

                                                                                                                                                         
andra halvan av berättelsen med själva triangeldramat när ”killen” dyker upp i sandlådan, vilket först har 

tillkommit i den senare versionen. Bilderna till den senare versionen 2012 är också till viss del förändrade, bland 

annat färgerna. Då den första versionen av Jag älskar Manne kan ses som en annan berättelse med en annan 

mottagarhistoria än den senare versionen inkluderas den inte i studien. Intressant att notera i den första versionen 

är dock att Mannes mormors hudfärg inte framkommer av bilderna då hennes ben är täckta av långbyxor och 

stövlar så det är först i den senare versionen som läsaren kan se att även Mannes mormor är en svart karaktär. 

Det bidrar till att den första versionen inte riktigt bär samma ”mångfaldsmedvetna” känsla som den senare 

versionen. Länk till förlagets hemsida med produktbeskrivning av Den rosabarnkammarboken: 

http://www.bonniercarlsen.se/upload/bkb/bok13.html, 2012-12-18.  
6
 http://www.bonniercarlsen.se/Press/Nyheter/Las-intervju-med-Pija-Lindenbaum/, 2012-12-14. 

7
 Mannes mormor (hennes ben) finns också med på hörnet i ett av uppslagen samt en bild av hennes hår på 

baksidan av bokens omslag. Mannes mormor har ingen framträdande roll för själva händelseförloppet eller 

berättelsen som skildras, men bidrar självklart visuellt till att öka bokens mångfaldsmedvetna känsla. Mannes 

mormors ben och storleksförhållandet mellan den vuxne och barnen kan också vara ett berättartekniskt sätt att 

distansera vuxenperspektivet och leda läsaren in i jagberättarens barnperspektiv. Om storleksförhållanden i 

barnlitteraturen: Mia Österlund, ”Se så söt du blir i den här’: maktkamp, generation och genus i Carin och Stina 

Wirséns bilderböcker”, Bilderboken, 2008:2, s. 10. 
8
 Det är de sex titlarna om karaktären Lilla Hjärtat som har blivit tillbakadragna på författarens egen begäran. 

Det finns även fler titlar av Carin och Stina Wirsén om hela Brokigagänget som består av uppåt hundra olika 

karaktärer, exempelvis En liten skär och många små brokiga (2006), Var är liten skär och alla små brokiga? 

(2007), En liten skär och alla ruskigt rysliga brokiga (2009) och En liten skär och alla tvärmodigt brokiga 

(2010). Detta är lite längre räkne-, rim- och bokstavsböcker som inte inkluderar karaktären Lilla Hjärtat och 

vänder sig till äldre barn än småbarnsbilderböckerna i undersökningen. En karaktär med liknande stiliserade drag 

av en blackface som Lilla Hjärtat förekommer emellertid i En liten skär och alla tvärtemotiga brokiga, dock utan 

flätorna (karaktären bär en kockmössa). Det framkommer dock inte av berättelsen om det är Lilla Hjärtat. Den 

titeln har inte blivit tillbakadragen av förlaget, utan finns fortfarande till försäljning. 
9
 Titeln Sov! (2012) är skriven av Carin Wirsén med illustrationer av Stina Wirsén. Hädanefter i uppsatsen 

benämns hela småbarnsbokserien som ”Brokigaböckerna” och enskilda verk vid sin titel. 
10

 Susanna Ekström, ”Böcker som ger de minsta en röst”, Opsis Kalopsis, 2012:4, s. 12. 

http://www.bonniercarlsen.se/upload/bkb/bok13.html
http://www.bonniercarlsen.se/Press/Nyheter/Las-intervju-med-Pija-Lindenbaum/
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en kladdig mask. Lilla Hjärtat har svart ansikte, vita ögon och vit mun, flätor som står rakt ut 

från huvudet med orangea hjärtan längst ut i topparna, samt en vit- och rödprickig klänning. 

 Den rekommenderade åldern på läsgruppen för samtliga böcker i 

undersökningen är enligt förlaget 0-3 år.
11

 

 

 

1.2 Syfte och problemställning 

Undersökningen är en komparativ och narratologisk motiv- och karaktärsstudie av Jag älskar 

Manne och de sex Brokigaböckerna vars syfte är att undersöka hur den svarta karaktären 

Manne respektive Lilla Hjärtat framställs och porträtteras i verken, för att sedan analysera hur 

det kan ha påverkat det skilda mottagandet av böckerna. Undersökningen är inte en analys 

eller en värdering av författarnas egna attityder gällande ras och etnicitet. Fokus för 

undersökningen ligger på olika aspekter och element som har tagits upp och påverkat debatten 

kring Lilla Hjärtat, som exempelvis hur den svarta karaktären porträtteras i bild och böckernas 

genusaspekt. Debatterna under 2012 har aktualiserat och visat på hur laddad, viktig och 

komplex frågan om hur svarta karaktärer framställs och porträtteras i svensk barnkultur och 

barnlitteratur är, vilket är en fråga som kräver djupare och fortsatt granskning. Uppsatsens 

bisyfte är därför även att titta närmre på hur några svenska barnböcker utgivna på 2010-talet 

framställer och arbetar med sina svarta karaktärer.  

 Problemställningar som behandlas i uppsatsen är: Hur porträtteras och tecknas den 

svarta karaktären i bild, och hur kan karaktärernas utseenden ha påverkat mottagandet av 

böckerna? Har böckerna en mångfaldsaspekt, och hur har det i så fall påverkat mottagandet? 

Hur förhåller sig böckerna till genus, och hur har det påverkat mottagandet? Används den 

svarta karaktären som ett berättartekniskt verktyg i böckerna? 

 

 

1.3 Teoretisk grund och metod 

Undersökningen är avgränsad till att fokusera på Lindenbaums bok Jag älskar Manne (2012) 

samt Wirséns sex småbarnsbilderböcker i Brokigaserien utgivna mellan 2010-2012. 

                                                 
11

 Jag älskar Manne, förlagets bokpresentationssida: 

http://www.bonniercarlsen.se/Bocker/Bokpresentationssida/?isbn=9789163870026, 2012-12-14. 

Brokigaböckerna, förlagets bokpresentationssida: 

http://www.bonniercarlsen.se/Bocker/Bokpresentationssida/?isbn=9789143512359, 2012-12-21. 

http://www.bonniercarlsen.se/Bocker/Bokpresentationssida/?isbn=9789163870026
http://www.bonniercarlsen.se/Bocker/Bokpresentationssida/?isbn=9789143512359
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Författarnas övriga verk ingår inte i studien annat än som referenslitteratur.
12

 Det innefattar 

även filmen som gav upphov till debatten kring Lilla Hjärtat, Liten skär och alla små brokiga 

(Wirsén, 2012). Undersökningen är en komparativ och narratologisk studie som främst är 

baserad på text och bild i böckerna samt teoretisk litteratur, och kommer inte att ta in den 

laddade och i skrivande stund pågående debatten kring karaktären Lilla Hjärtat annat än 

motiverat och nödvändigt för att belysa, underbygga och aktualisera undersökningen. I 

fotnoterna presenteras internetlänkar till de aktuella artiklarna. 

 Undersökningen baseras på både text och bild i böckerna då böckerna i studien är 

bilderböcker som är skapade för att tolkas genom ett samspel mellan text och bild, och att 

bortse från det ena vore att inte se till böckerna som helhet.
13

 Debatten kring Lilla Hjärtat har 

främst även handlat om hur karaktären har porträtterats i bild, så bilderna är avgörande för 

undersökningen. Småbarnsbilderboken eller bilderboken som medium samt hur den tilltänkta 

läsaren på 0-3 år kan ha påverkat böckernas utformning kommer inte ingå i studien, även om 

det hade varit intressant. Detta för att hålla studien så konkret som möjligt, då bilderboken 

som medium samt receptionsteori är ett ytterligare stort och omfattande fält inom 

litteraturvetenskapen att ta in i uppsatsen.
14

 

 Undersökningen bygger på både svensk- och engelskspråkig teoretisk litteratur. Toni 

Morrisons arbete som används i studien undersöker exempelvis främst äldre amerikansk 

litteratur, vilket inte är helt oproblematiskt att överföra på svensk barnlitteratur (eller ett annat 

medium som bilderboken), som är präglad av en annan historisk kontext än den 

engelskspråkiga och amerikanska litteraturen. Morrisons teorier har emellertid trots detta 

känts relevanta, applicerbara och belysande för undersökningen. Sveriges historia är liksom 

USA präglad av en dominant vit och västerländsk kultur, och människans historia är på 

många sätt även global. 

 

 

 

 

                                                 
12

 Författarnas eventuella egna intentioner med sina verk tas inte i beaktande i studien. Studien syftar inte till att 

analysera författarnas egna attityder i rasfrågor. Stina Wirséns egna ord om Lilla Hjärtat: 

http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsens-egna-ord-om-lilla-hjartat, 2012-12-20. Intervju med Pija 

Lindenbaum om Jag älskar Manne: http://www.bonniercarlsen.se/Press/Nyheter/Las-intervju-med-Pija-

Lindenbaum/, 2012-12-14. 
13

 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar (Lund 2000), s. 15. 
14

 Ulla Rhedins studie av bilderboken som medium: Ulla Rhedin, ”Bilderboksmediet”, Bilderboken. På väg mot 

en teori. (Stockholm 2001), s. 129-208. Maria Nikolajeva studerar också bilderboken som medium: Maria 

Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar (Lund 2000). 

http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsens-egna-ord-om-lilla-hjartat
http://www.bonniercarlsen.se/Press/Nyheter/Las-intervju-med-Pija-Lindenbaum/
http://www.bonniercarlsen.se/Press/Nyheter/Las-intervju-med-Pija-Lindenbaum/
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1.3.1 Termerna svart och vit 

I undersökningen används termerna svart och vit för att referera till karaktärernas skilda 

hudfärger så som de uppfattas i böckernas bilder. Termer för hudfärg, ras eller etnicitet är 

komplicerade och laddade begrepp som nästan ofrånkomligt bidrar till generaliseringar om 

stora grupper av blandade människor.
15

 Termerna svart och vit är även problematiska genom 

att de kan bidra till att öka polariseringen mellan raserna, då färgerna svart och vit är 

varandras motsatser.
16

 Inskrivna språkhierarkier i vårt vardagliga språkbruk bidrar även till att 

ge den svarta färgen en negativ innebörd och association, som exempelvis att ”svartmåla” 

någon, medan den vita färgen associeras mer med renhet och oskuld.
17

 För att möjliggöra en 

konkret studie behövs dock specifika termer och därför används termerna svart och vit i 

undersökningen. Alternativa termer hade möjligen varit färgad och inte färgad. Termerna 

färgad och inte färgad hade dock bidragit till att framställa den färgade karaktären som den 

avvikande från normen, den ”färgade” bland de ”inte färgade” (underförstått vita) 

karaktärerna, som istället hade framstått som utan specifik färg eller ras.
18

 Dyer skriver om 

vikten av att framhäva både den svarta och den vita rasen som specifika raser för att undvika 

att framställa den vita rasen som en naturlig eller osynlig norm till vilken andra raser bara blir 

avvikelser.
19

 I brist på bättre alternativ används därför termerna svart och vit för att referera 

till karaktärernas skilda hudfärger så som de uppfattas i bilderna för att presentera alla 

karaktärer på en så jämlik och normfri grund som möjligt. 

                                                 
15

 Några förtydliganden av de komplexa begreppen som ingår i studien: Dyers definition av termen ras: “I use 

the terms ‘race’ and ‘racial’ in […] the most common though problematic sense, referring to supposedly visibly 

differentiable, supposedly discrete social groupings.” (Richard Dyer, White: Essays on Race and Culture 

(London 1997), s. 224.) En lika vanlig men problematisk definition av termen ras används i den här studien, som 

en referens till ett antagande om utseendemässigt synliga eller ytliga skillnader mellan människor. Termen 

etnicitet: Thorson skriver att etnicitet refererar till en grupp av människor som har ett gemensamt socialt eller 

kulturellt system som på olika sätt avviker från andra omgivande folks motsvarande system. (Staffan Thorson, 

Barnbokens invandrare: en motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980 (Vänersborg 1987), s. 

29 f.) Bradford skriver: “Since the 1960s the term ‘ethnicity’ has been used as an alternative to describe the 

discredited genetically organized hierarchies of ‘race’, to describe populations distinguished by ancestry, 

traditions, religious affiliations, values and norms.” (Clare Bradford ,”Race, ethnicity and colonialism”, The 

Routledge Companion to Children’s Literature, red. David Rudd (Abingdon 2010), s. 47.)  Cai skriver att få 

skulle invända mot en definition av begreppet kultur som ” […] the totality of socially transmitted behavior, 

patterns, art, beliefs, institutions, and all other products of human work and thought.” (Mingshui Cai, 

Multicultural Literature for Children and Young Adults: Reflections on Critical Issues (Westport 2002), s. 5.) I 

studien används begreppet etnicitet för att referera till en viss grupp av människor som allmänt och generellt 

kännetecknas av ett gemensamt socialt eller kulturellt system som skiljer sig från andra gruppers motsvarande 

system. 
16

 Richard Dyer, White: Essays on Race and Culture (London 1997), s. 48. 
17

 Staffan Thorson, Barnbokens invandrare: en motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980 

(Vänersborg 1987) s. 81. Dyer skriver liknande Thorson om den svarta färgens negativa associationer i språk och 

bild: (Dyer, s. 60.) Morrison skriver också om rashierarkier i det vardagliga språkbruket: (Toni Morrison, 

Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination (Cambridge 1992), s. 12 f.) 
18

 Dyer, s. 11. 
19

 Dyer, s. 1 ff.  
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1.3.2 Toni Morrison och Richard Dyer 

Toni Morrisons och Richard Dyers teorier kommer genomgående att användas och 

återkopplas till i undersökningen och presenteras därför utförligt här inledningsvis.
20

 

Morrisons och Dyers teorier visar på olika sätt hur hudfärg och ras kan fungera som ett slags 

berättartekniskt verktyg för vad författare eller bildskapare vill framställa och förmedla i sina 

verk. 

 Morrison skriver i Playing in the Dark: Whiteness and the Literary 

Imagnination (1992) om “American Africanism”, hur vita amerikanska författare har skapat 

eller fabricerat en afrikansk eller svart närvaro och persona i sina texter, en slags svart motpol 

eller konstraterande bild vars främsta syfte är att förstärka den vita författarens självbild och 

definiera och belysa den amerikanska normativa (vita) identiteten.
21

 Den svarta karaktärens 

funktion är främst att konstituera det vita, att visa vad det vita inte är.
22

 Uppsatsen syftar inte 

till att liknande Morrison studera de vita författarna eller hur böckerna bygger upp ”vithet”, 

utan det undersökningen kommer ta vara på från Morrisons studie är hur en svart karaktär 

eller en svart närvaro i en vit och västerländsk text kan påverka berättelsens utformning och 

fungera som ett slags berättartekniskt verktyg för vad författaren vill framställa i sitt 

 verk.
23

 Som illustrerande exempel skriver Morrison att en svart närvaro eller karaktär på 

senare tid har kommit att signalera modernitet eller urbanitet i västerländsk litteratur som är 

historiskt präglad av vit dominans.
24

 

 Richard Dyer skriver i sitt verk White: Essays on Race and Culture (1997) att 

ras alltid är en faktor som spelar in och påverkar hur människor framställs, uppfattas eller 

behandlas i samhället och kulturproduktionen.
25

 Framställningar av människor i bild är även 

                                                 
20

 Varken Morrison eller Dyer behandlar bilderböcker i sina verk, men i bilderbokens fall handlar det som nämnt 

om ett berättande genom både text och bild, vilket gör teoretikernas verktyg belysande för studien. 
21

 Toni Morrison, Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination (Cambridge 1992), s. 6 ff och 52 

ff.  Clare Bradford och Richard Dyer nämner Morrison i sina studier: (Bradford, s. 48.) (Dyer, s. 13.) 

Det är givetvis på många sätt problematiskt att oreflekterat kalla Lilla Hjärtat eller Manne för afrikanska 

karaktärer, framför allt i Lilla Hjärtats fall då karaktären bygger på en svart stereotyp. Morrison studie ger dock 

belysande verktyg för att se vilken funktion de svarta karaktärerna spelar för berättelsens utformning. Uppsatsens 

användning av hennes teorier ska därför inte ses som ett ställningstagande om att de svarta karaktärerna bär 

afrikanska drag eller ett typiskt afrikanskt utseende. 
22

 Morrison, s. 6 ff. 
23

 Morrison, s. 6 f.  
24

 Morrison, s. 52. 
25

 Dyer, s. 1 ff. Richard Dyer är professor i filmvetenskap vid bland annat University of Warwick och studerar i 

sitt verk hur vithet framställs i visuella medier som konst, fotografi och film, inte litterära texter. 
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framställningar av kroppar och indirekt ras.
26

 Dyer skriver om den vita rasen som en osynlig 

ras i västerländsk kultur, en naturlig norm till vilken andra raser blir avvikelser.
27

 Vita 

människor framställs inte som en specifik ras utan som den mänskliga rasen, vilket har 

genomsyrat den västerländska kulturproduktionen.
28

 Dyer skriver om vikten av att 

uppmärksamma och synliggöra den vita rasen som en specifik ras för att ifrågasätta den vita 

rasens maktposition som mänsklighetens norm.29 Dyer skriver att den vita rasen även inom 

den postmoderna mångkulturen ofta forsätter att inneha den dominanta positionen: 

 

Postmodern multiculturalism may have genuinely opened up a space for the voices of the other, 

challenging the authority of the white West […] , but it may also simultaneously function as a 

side-show for white people who look on with delight at all the differences that surround them.
30

 

 

Dyer skriver också att den vita rasen nästan är otänkbar förutom i kontrast och jämförelse till 

andra raser.
31

 

 Morrisons och Dyers teorier ger tillsammans belysande och användbara verktyg 

för att studera hur hudfärg och ras påverkar framställningar i både text och bild, vilket är 

användbart för en studie av bilderböcker. Morrisons och Dyers teorier genomsyrar uppsatsen i 

stort, men tas särskilt upp i den fjärde avdelningen i uppsatsen, Den svarta karaktären som 

berättartekniskt ett verktyg, och framför allt i en närstudie av hur hudfärg fungerar som ett 

slags berättartekniskt redskap i Jag älskar Manne. 

 

 

1.3.3 Subtexten 

Inför undersökningen återges här kort några forskare som på olika sätt pekar på hur 

framställningar av svarta eller etniskt underrepresenterade karaktärer i litteratur som är 

präglad av ett historiskt västerländsk och vitt perspektiv kan skapa glapp eller sprickor mellan 

vad författaren vill förmedla med sitt verk och själva resultatbilden. Detta för att visa på hur 

forskare menar att det, oavsett författarens egen intention, kan uppstå komplikationer eller 

                                                 
26

 Dyer, s. 1 ff och s. 14. 
27

 Dyer, s. 1 ff. 
28

 Dyer, s. 3. 
29

 Dyer, s. 2. 
30

 Dyer, s. 3 f. 
31

 Dyer, s. 51. Bradford skriver liknande om hur svarta människor definieras i relation till det vita som norm: 

Bradford, s. 48. Kåreland skriver också om hur ”främlingen” är ett överordnat begrepp i diskussioner om det 

mångkulturella, och att främlingen alltid upplevs i relation till andra. Lena Kåreland, ”Mångkultur i svensk 

ungdomsbok: några exempel från perioden 1970-2000”, Att se med nya ögon. Svensklärarföreningens årsskrift 

red. Annika Afzelius m.fl. (Stockholm 2001), s. 7 och s. 14. 
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komplexiteter i texter som skildrar svarta karaktärer, men som är historiskt präglade av 

etnocentriska perspektiv. 

 Morrison skriver att en afrikansk närvaro eller en svart karaktär i en 

västerländsk text kan skapa en subtext, ett ytterligare lager av texten som har en djupare och 

mer komplex innebörd än den sammansatta texten som först presenterar sig för läsaren.
32

 

Thorson skriver liknande Morrison om glapp eller sprickor som kan uppstå mellan 

författarens egen vilja och själva resultatbilden i verk av svenska författare som skildrar 

karaktärer av olika etniciteter.
33

 Författaren kan inte alltid, trots sin goda vilja att på 

innehållssidan bearbeta motsättningar gällande ras, arbeta oberoende de fördomar författaren 

själv försöker vederlägga i sitt verk.
34

 Thorson skriver också att det etnocentriska perspektiv 

som ofta var utgångspunkten i äldre svensk barn- och ungdomslitteratur även i senare tids mer 

mångkulturellt engagerade och tillvända böcker slår igenom här och var.
35

 Bradford skriver 

att barnlitteratur som utger sig för att vara mångkulturell alltid ska betraktas med en viss 

skepticism, och att det är viktigt att granska hur karaktärer från olika raser och etniciteter 

verkligen framställs i böckerna.
36

 

 

 

1.4 Tidigare forskning 

Pija Lindenbaums Jag älskar Manne (2012) och Stina Wirséns småbarnsbilderböcker om 

Brokigagänget (2010-2012) är alla relativt nyutgivna böcker och det finns i skrivande stund 

ingen etablerad forskning kring dem, även om Wirséns karaktär Lilla Hjärtat har blivit väldigt 

uppmärksammad av skribenter och akademiker i debattartiklar under hösten 2012. Vissa 

artiklar har även varit användbara för undersökningen, vilket presenteras löpande i uppsatsen. 

Tidigare forskning kring de båda författarna har främst fokuserat på genus i deras tidigare 

verk, vilket inte har varit direkt användbart för uppsatsen då undersökningen dels studerar 

genusfrågan ur ett annat perspektiv med fokus på ras och den svarta karaktären i de specifika 

böckerna med förankring i debatten kring Lilla Hjärtat, och dels för att undersökingen inte 

                                                 
32

 Morrison, s. 66. 
33

 Thorson, s. 66. 
34

 Thorson, s. 66. 
35

 Thorson, s. 80. Bradford skriver liknande om hur barnlitteraturen speglar samhällets rådande syn och 

inställning till etnicitet och ras och att rashierarkier i samhället oavsett författaren egna intentioner kan lysa 

igenom i litteraturen. (Bradford, s. 49.) 
36

  Bradford, s. 49.  
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inkluderar andra verk av författarna.
37

 Undersökningen är inte heller en studie eller en 

värdering av Lindenbaum och Wirsén som författare eller illustratörer. 

 

 

1.5 Debatten kring Lilla Hjärtat 

Inledningsvis i uppsatsen ska det förtydligas att undersökningens fokus ligger på den negativa 

sidan av kritiken som har riktats mot den svarta karaktären Lilla Hjärtat, och att uppsatsen inte 

ger en fullständig eller nyanserad kontextualisering av alla åsikter och inlägg som har yttrats i 

debatten kring Lilla Hjärtat under 2012. Det beror, förutom uppsatsens begränsade 

textutrymme, på att undersökningens syfte främst är att undersöka vad i Brokigaböckerna som 

kan ha gett upphov till den negativa kritiken, för att sedan jämföra hur böckerna skiljer sig 

från Jag älskar Manne som fick ett övergripande positivt mottagande under 2012. Därför är 

det främst den negativa sidan av debatten som lyfts fram i uppsatsen. Det ska dock 

understrykas att det i debatten även har yttrats många positiva röster om den svarta karaktären 

Lilla Hjärtat, röster som bland annat menat att karaktären Lilla Hjärtat är en svart förebild och 

en hjältinna.
38

 Uppsatsens fokus på den negativa kritiken ska inte ses som ett 

ställningstagande i debatten. 

 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fyra avdelningar efter olika aspekter som har påverkat debatten kring 

Lilla Hjärtat och böckernas skilda mottaganden under 2012. Avdelningar är: Den svarta 

karaktärens utseende, Mångfaldsaspekten, Genusaspekten och Den svarta karaktären som ett 

berättartekniskt verktyg. Varje avdelning avslutas med en kort och jämförande 

sammanfattning och hela uppsatsen avslutas med en slutdiskussion. 

 

                                                 
37

 För tidigare forskning kring genusaspekten i författarskapen, se exempelvis: Mia Österlund, ”Kavat men 

känslosam. Den komplexa bilderboksflickan i Pija Lindenbaums Gittan-trilogi”, Barnlitteraturanalyser, red. 

Maria Andersson och Elina Druker (2008 Lund), s. 97-112. och Mia Österlund, ”Queerfeministisk 

bilderboksanalys – exemplet Lindenbaum.”, Queera läsningar (Halmstad 2012), red. Katri Kivilaakso m. fl, s. 

252-277. Mia Österlund, ”Se så söt du blir i den här’: maktkamp, generation och genus i Carin och Stina Wirséns 

bilderböcker”, Bilderboken, 2008:2, s. 4-17. 
38

 För en mer nyanserad bild av den positiva sidan av debatten kring Lilla Hjärtat hänvisas till artiklarna: 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/mina-kritiker-har-begransad-utblick, 2013-02-23. 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/tusen-nyanser-av-svart, 2013-02-23. http://www.dn.se/dnbok/dnbok-

hem/lilla-hjartat-inte-hets-mot-folkgrupp, 2013-02-23. Stina Wirséns egna ord: http://www.dn.se/dnbok/dnbok-

hem/stina-wirsens-egna-ord-om-lilla-hjartat, 2012-12-20. http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/med-lilla-

hjartat-pa-ratta-stallet, 2012-12-20. 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/mina-kritiker-har-begransad-utblick
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/tusen-nyanser-av-svart
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/lilla-hjartat-inte-hets-mot-folkgrupp
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/lilla-hjartat-inte-hets-mot-folkgrupp
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsens-egna-ord-om-lilla-hjartat
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsens-egna-ord-om-lilla-hjartat
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/med-lilla-hjartat-pa-ratta-stallet
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/med-lilla-hjartat-pa-ratta-stallet
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2 Undersökning 

 

2.1 Den svarta karaktärens utseende 

Debatten kring Lilla Hjärtat, och anledningen till att böckerna om Brokigagänget med Lilla 

Hjärtat inte längre finns till salu på bokmarknaden, handlar om att kritiker menat att den 

svarta karaktären Lilla Hjärtat bär de utseendemässiga dragen av en svart stereotyp, en så 

kallad blackface:  

Kritiker har uppmärksammat och pekat ut figuren som en typisk blackface-skapelse, en 

stereotyp karikatyr av en svart människa som dök upp i amerikansk minstrel- och vaudeville-

teater i början av förra århundradet, då vita skådespelare sminkade sig svarta.
39

 

Nedan i undersökningen kommer de fysiska och utseendemässiga dragen hos de svarta 

karaktärerna Lilla Hjärtat och Manne att presenteras för att sedan jämföras och analyseras. 

Detta för att visa på eventuella skillnader i framställningen och porträtteringen av de båda 

svarta karaktärerna som kan ha påverkat böckernas skilda mottaganden. 

 

2.1.1 Lilla Hjärtat 

Lilla Hjärtat och de andra karaktärerna i Brokigaböckerna är utseendemässigt stiliserade där 

karaktärernas egna och unika karaktärsdrag betonas och accentueras.
40

 Liten Skär är skär med 

huggtänder, Bosse är en blåprickig kanin, och Lilla Ruta är kattlikande och orangerutig. Lilla 

Hjärtat är till skillnad från de andra karaktärerna den enda karaktär vars särskiljande 

egenskaper och utseendemässiga drag främst bygger på ras och etnicitet. Lilla Hjärtats ansikte 

är svart utan andra nyanser i hudfärgen med flätor som står rakt ut från huvudet. Lilla Hjärtats 

ögonglober är vita utan pupiller (de andra karaktärernas ögon saknar också pupill) och 

munnen är vit med bredare läppar än hos de andra karaktärerna.
41

 

 

                                                 
39

 http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsen-ledsen-over-kontrovers, 2012-12-20. “Blackface syftar på en 

form av sminkning där en vit skådespelare målar sig i ansiktet för att åstadkomma en karikatyr av svarta. Sitt 

genombrott fick det i så kallade minstrelshower som dök upp i USA i 1800-talets början. De blackface-sminkade 

skådespelarna förlöjligade plantageslavar. I showerna förekom ett galleri av stereotyper. Däribland Pickaninny, 

en barngestalt med utstående ögon, spretande små flätor, röda läppar och stor mun. […] Karaktärerna bidrog 

effektivt till att forma en förlöjligande bild av svarta i ett samhälle redan hårt präglat av rasism.” 

(http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/affisch-byts-efter-debatt-om-rasism, 2012-12-20.) 
40

 Det överensstämmer med Stina Wirséns illustrationsstil av Brokigakaraktärer i andra böcker om 

Brokigagänget. 
41

 Mielke skriver i sin text om färgens betydelse för hur den svarta karaktären Sambo historiskt har framställts i 

de olika illustrationerna till Helen Bannermans bok The Story of Little Black Sambo (1898). Mielke skriver 

intressant att Sambo i svartvita bilder nästan får ett demonsikt utseende. Tammy Mielke, ”Transforming a 

Stereotype: Little Black Sambo’s American Illustrators”, From Colonialist to the Contemporary: Intertextual 

Transformation in World Children’s and Youth Literature, red. Lance Weldy (Newcastle 2006), s. 12. 

http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsen-ledsen-over-kontrovers
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/affisch-byts-efter-debatt-om-rasism
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2.1.2 Lilla Hjärtat som stereotyp
42

 

Det kritikerna tar fasta på hos Lilla Hjärtats utseende som typiska drag och tecken på 

blackfacestereotypen, och framför allt pickaninnyn
43

, är karaktärens kolsvarta ansikte utan 

spår av andra färgnyanser, de vita ögongloberna utan pupiller samt den vita munnen med de 

breda läpparna och flätorna som står rakt ut från huvudet: 

 

Figuren bygger i allt väsentligt på Pickaninnyns signalattribut: sotsvärtan, pinnflätorna, de tjocka 

läpparna och ögonvitorna – extra påtagliga just för att de saknar pupill. Med så förutbestämda 

kopplingar förblir Lilla Hjärtat fjättrad vid otidsenliga och onda associationer. Den eftersträvade 

mångfalden bärs i stället av de andra karaktärerna som alla är individer – fria från tyngden av 

oönskade innebörder.
44

 

 

Kritiker menar att Lilla Hjärtat inte är en illustration av ett svart barn eller en mänsklig 

individ, utan en avbild av en svart stereotyp som historiskt har använts som ett förtryckande 

verktyg av vita för att avhumanisera svarta människor, särskilja dem från de vita människorna 

och underbygga och rättfärdiga rasdiskriminering: 

 

Den bild som Wirsén återanvänder i Lilla Hjärtat uppfanns som ett verktyg för att avhumanisera 

svarta barn. En process som var nödvändig för att vita människor skulle kunna behandla svarta 

människor som boskap. Bokstavligen. Jag vill aldrig mer höra att det inte skulle vara ’riktig 

rasism’ […] 
45

 

 

I sin artikel om debatten kring Lilla Hjärtat skriver Enbohm att det är ytterst få även på 

försvarssidan som förnekat Lilla Hjärtats likheter och samhörighet med en svart stereotyp och 

blackface.
46

 Det är dock i sammanhanget viktigt att understryka att Wirsén i flera artiklar har 

sagt att intentionen med karaktären inte har varit rasistisk, utan tvärtom ett antirasistiskt 

                                                 
42

 Cai citerar i sin studie några olika forskares definitioner av begreppet stereotyp: “In terms of literary creation, 

Miller-Lachmann […] defines stereotyping as follows ‘[W]hen an author assigns general characteristics to a 

group particularly if those characteristics have long been attributed to the group rather than exploring its 

members’ diversity and individuality, it can be said that the author has engaged in stereotyping’ […] . Whether 

used in literary criticism or in sociological studies, stereotype is a pejorative term that trivializes individual 

differences and complexities. Stereotypes are like masks put on individuals. Masks cover up individual 

characteristics and make the people wearing them look alike' […]. Stereotyping also converts real persons into 

constructed, artificial people […].” (Cai, s. 69.) Alford definierar stereotyp i sin avhandling: “Stereotypes usually 

refer to something which conforms to a fixed general pattern, especially a standardized mental picture held in 

common by members of a group and representing oversimplified opinions, affective attitudes, or uncritical 

judgment.”  (Sandra Elaine Alford, The Portrayal of Black Characters in Children’s Literature (diss. Pittsburgh 

1982 ), s. 7.) En liknande definition av stereotyp används i den här studien. 
43

 En enkel bildsökning på ordet ”pickaninny” på internet ger en tydlig bild av vilka attribut som kännetecknar 

pickaninnystereotypen. 
44

 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/gunna-grahs-och-ann-forslind-lilla-hjartat-ar-fjattrad-vid-otidsenliga-

tradition, 2012-12-20. 
45

 Oivvio Polite, citerad i DN: http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/efter-kritiken-wirsen-har-slutat-rita-lilla-

hjartat, 2012-12-20. 
46

 Henrik C. Enbohm, ”Dags att bekänna färg?”, Författaren, 2012:6, s. 9. 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/gunna-grahs-och-ann-forslind-lilla-hjartat-ar-fjattrad-vid-otidsenliga-tradition
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/gunna-grahs-och-ann-forslind-lilla-hjartat-ar-fjattrad-vid-otidsenliga-tradition
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/efter-kritiken-wirsen-har-slutat-rita-lilla-hjartat
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/efter-kritiken-wirsen-har-slutat-rita-lilla-hjartat
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försök att omvända den negativa blackfacestereotypen till en positiv bild av en stark 

hjältinna.
47

 Wirsén skriver också att hon har funnit inspiration till karaktären från 

bildtraditioner i Afrika, Karibien och Asien.
48

 

Rubin Dranger, professor i illustration vid Konstfack, citeras i Sydsvenskans 

barnboksblogg om vilka faktorer som bidrar till att den svarta karaktären Lilla Hjärtat är en 

bild av en svart stereotyp och inte en illustration av ett svart barn. Nedan återges citatet i sin 

helhet för att ge en tydlig bild om vad kritiker menat är problematiken med karaktären Lilla 

Hjärtat: 

FÄRG: En stilisering av en svart människa resulterar i olika nyanser av brunt. Om man ändå 

väljer färgen svart, har man antingen gjort ett medvetet val – eller omedvetet refererat till 

stereotypen av svarta, till exempel från Tintin (där ju Tintin är rosa och har orange hår och allt 

är tryckt i fyrfärg men just de svarta som borde vara olika nyanser av brunt är ändå svarta), 

Asterix och gamla för länge sedan ändrade Disneyfilmer. (Samma sak som det jag skrev om 

Tintin gäller för övriga exempel – man har en visuell värld i fyrfärg men svarta görs i färgen 

svart). 

LÄPPAR: En stiliserad översättning av, i det här fallet ett svart barn, leder inte till en 

påfallande stor och ljus mun med rejält tilltagna tjocka läppar. 

FRISYR: En svart tecknad flickfigur måste inte ha fem spretande flätor med små rosetter i 

ändarna. ”En svart” flicka kan precis som ”en vit” flicka ha ett oräkneligt antal frisyrer, 

håruppsättningar och huvudbonader. 

FANTASI: I ett sammanhang där man lämnat det realistiska och istället gör fantasi-figurer, 

som i ”Brokiga”, kan också en svart figur vara ett fantasidjur med öron, vingar osv. 

DJUR-ISK: Sammanblandningen av tre fantasidjur-figurer med en svart (flicka/figur) är en 

direkt reproduktion av rasistiska föreställningar om svarta som aplika/djurlika/djuriska. 

HELHETEN: Delarna sammantaget är figuren Lilla Hjärtat en exakt och övertydlig 

illustration av ett vitt kolonialt bildarv. Stereotypen av ”en svart” som ett plakat, en skylt, en 

ikon av ”den andre”. Allt som står i kontrast till den egna vitheten överdrivs, den kolsvarta 

huden, de gigantiska läpparna, de vilda och tok-roliga frisyrerna. 

Den svarta stereotypa bildens funktion är att spela rollen av kontrast till ”oss” vita.
49

 

 

 

Rubin Drangers lista om vilka faktorer som bidrar till att Lilla Hjärtat kritiseras för att vara en 

svart stereotyp, och inte en illustration av ett svart barn, ger en utgångspunkt för att undersöka 

vad som skiljer sig i porträtteringen mellan de svarta karaktärerna Lilla Hjärtat och Manne, 

för att sedan se hur och om det kan ha påverkat böckernas skilda mottaganden. 

                                                 
47

 Stina Wirséns egna ord: http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsens-egna-ord-om-lilla-hjartat, 2012-

12-20. http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsen-ledsen-over-kontrovers, 2012-12-20.  
48

 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/mina-kritiker-har-begransad-utblick, 2013-02-23. 
49

 Joanna Rubin Dranger, citerad i: http://blogg.skanskan.se/lillabokhyllan/2012/11/19/barn-eller-stereotyp/, 

2012-12-28. Fler inlägg av Joanna Rubin Dranger i Lilla Hjärtat-debatten: 

http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/vem-ar-radd_7519508.svd, 2012-12-21. 

http://www.expressen.se/kultur/den-rasistiska-ikonens-logik/, 2012-12-21. 

http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsens-egna-ord-om-lilla-hjartat
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsen-ledsen-over-kontrovers
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/mina-kritiker-har-begransad-utblick
http://blogg.skanskan.se/lillabokhyllan/2012/11/19/barn-eller-stereotyp/
http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/vem-ar-radd_7519508.svd
http://www.expressen.se/kultur/den-rasistiska-ikonens-logik/
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2.1.3 Manne 

Jag älskar Manne med den svarta karaktären Manne har till skillnad från Brokigaböckerna 

med Lilla Hjärtat fått övergripande positivt mottagande under 2012. Med Rubin Drangers lista 

i åtanke är faktorer som kan ha påverkat det skilda mottagandet till att börja med att Manne är 

mer verklighetstroget tecknad än Lilla Hjärtat, med en brun hudfärg i skiftande nyanser och 

inte stereotypt kolsvart med stiliserade drag. Manne har även en mer naturlig frisyr än Lilla 

Hjärtats spretande flätor och upplevs mer individuellt tecknad med säregna drag, och inte som 

en avbild av en stereotyp blackface eller en svart ”pappfigur”.
50

 Dragen hos både de svarta 

och vita karaktärerna i Jag älskar Manne är lika förvrängda eller förstorade jämfört med barn 

i verkligheten.
51

 Den svarta karaktären Manne kan dock uppfattas som något sötare eller 

finare tecknad än de vita karaktärerna, med lite renare drag och utan deras ”uppåtnäsa”, vilket 

kan bero på en större försiktighet från illuströrens sida över hur den svarta karaktären 

porträtteras för att inte väcka anstöt.
52

 Mannes mun är inte heller stereotypt tecknad med 

breda vita läppar som Lilla Hjärtats, utan i samma storlek och svarta färg som hos de andra 

vita karaktärerna. Mannes hår kan möjligen uppfattas som extra förstorat eller påtagligt i 

bilderna och benämns enligt baksidestexten som ”burrigt”.
53

 

 På flera plan vittar dock Jag älskar Manne om hur den svarta karaktären 

Mannes utseende framhävs eller kommenteras extra till skillnad från de vita karaktärerna i 

boken. Det finns exempelvis ett uppslag där den vita karaktären Micke uttrycker sin 

uppskattning och beundran över Mannes hår. På vänster sida står texten ”och jag älskar 

Mannes hår.” medan bilden på den högra sidan illustrerar hur Micke står och klappar på 

Mannes hår samtidigt som Manne tillsynes oberörd leker i sandlådan. På baksidan av boken 

presenteras även Mannes mormor med endast en bild av hennes hår utan någon skymt av 

hennes ansikte. Hur svarta människors hår har använts och framställts historiskt i västerländsk 

kultur är ett laddat och komplext ämne. När Manne, samt Mannes mormors, svarta hår 

framhävs och kommenteras extra istället för att lämnas som en lika naturlig del av boken som 

de vita karaktärernas hår och utseenden bidrar till att underbygga en känsla av att det är 

                                                 
50

 Barnboksförfattaren Eva Susso använder uttrycket ”pappfigur” om endimensionella svarta karaktärer i 

Enbohms artikel: Enbohm, s. 10. 
51

 Det stämmer överrens med Lindenbaums tecknarstil i hennes andra böcker där svarta karaktärer förekommer. 

Se exempelvis: Gittan och gråvargarna (Stockholm 2000). 
52

 Skillnaden mellan hur svarta och vita människor och karaktärer uppfattas i västerländsk kultur tas upp närmre i 

den fjärde avdelningen i uppsatsen, Den svarta karaktären som ett berättartekniskt verktyg. 
53

 Lindenbaums använder inte själv benämningen ”burrigt” om Mannes hår i berättelsen. Det står endast i 

baksidestexten till Jag älskar Manne. 
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någonting mer avvikande, främmande eller kanske exotiskt med de svarta karaktärernas 

utseenden i jämförelse med de vitas, vars utseenden förblir okommenterade och normativt 

”osynliga” i boken (för att återkoppla till Dyers teori).
54

 Den avvikande framställningen av de 

svarta karaktärernas utseenden i Jag älskar Manne kan också återkopplas till subtexten som 

beskrevs inledningsvis, och det etnocentriskt normativa perspektiv som fortfarande kan prägla 

mer moderna och mångkulturellt tillvända texter i en västerländsk kontext. 

 

 

2.1.4 Kort sammanfattning och jämförelse 

De främsta anledningar till att den svarta karaktären Manne inte har uppfattats eller kritiserats 

för att gestalta en svart stereotyp som Lilla Hjärtat kan med Rubin Drangers lista i åtanke bero 

på att Manne är mer verklighetstroget, naturligt samt individuellt tecknad med exempelvis en 

hudfärg i en brun och skiftande nyans och inte stereotypt kolsvart. Manne har också en mer 

naturlig frisyr än Lilla Hjärtat samt utseendemässiga drag som inte mer förvrängda eller 

förstorade i jämförelse med de vita karaktärerna i boken. Delarna sammantagna upplevs 

Manne mer som en illustration av ett svart barn och en mänsklig individ medan Lilla Hjärtat 

upplevs mer som en bild av en svart stereotyp, vilket kan ha påverkat det skilda mottagandet 

av böckerna.
55

 

 

 

                                                 
54

 För att belysa den historiska kontexten kring svartas hår: “Nappy hair is historically part of the stereotypical 

description of African Americans' physical appearance and a symbol of discrimination and humiliation for years. 

Details of nappy hair as a object of ridicule frequently occurred in nineteenth- and early twentieth-century 

musical minstrel shows and plantations songs authored and performed by whites […] “ (Cai, s. 68.) För att än 

mer visa på den känsliga och komplexa frågan i kombination med barnlitteratur som finns bakom det till synes 

enkla uppslaget i Jag älskar Manne (och exemplifiera hur porträtteringen och framställningen av en svart 

karaktär kan komplicera en bilderbok och dess mottagande) är det i sammanhanget intressant att kortfattat ta upp 

kontroverserna som uppstod kring Carolivia Herrons bok Nappy Hair (New York 1997). Nappy Hair handlar om 

en afroamerikansk flicka som heter Brenda vars hår är ”the kinkiest, the nappiest, the fuzziest”. Bilderboken 

framhåller tydligt familjens stolthet över Brendas hår och de kallar det för en Guds gåva: ”One nap of her hair is 

the only perfect circle in nature.” När en vit lågstadielärare i Brooklyn med goda intentioner läste Nappy Hair för 

sina elever blev hon efteråt anklagad för att sprida stereotypa framställningar om svartas utseende, och det hela 

slutade med att läraren efter föräldrarnas ilska och protester lämnade skolan.  (Cai, s. 67 f.) För vidare läsning 

om boken Nappy Hair och kontroverserna se artiklarna: Michelle H. Martin, ” Never too Nappy”, The Horn 

Book Magazine, 1999:3, s. 283-288.  Neal A. Lester, “Roots that Go Beyond Big Hair and a Bad Hair Day: 

Nappy Hair Pieces.”, Children’s Literature in Education, 1999:114, s. 171-183.  Neal A. Lester, ”Nappy Edges 

and Goldy Locks: African-American Daughters and the Politics of Hair”, The Lion and the Unicorn, 2000:2, s. 

201-224. 
55

 Intressant att nämna i sammanhanget för att visa på illustrationens betydelse för karaktärsskildringen är 

Mielkes studie om hur de olika illustrationerna (från stereotyp till mer verklighetstrogen) av den svarta 

karaktären Sambo i The Story of Little Black Sambo (1899) har påverkat hur karaktären som helhet har uppfattats 

i böckerna, samt hur illustrationerna speglar den samtida bilden och utvecklingen av afroamerikaners situation i 

det amerikanska samhället: (Mielke, s. 1-15.) I debatten kring Lilla Hjärtat har det även efterfrågats mer 

bildkompetens och större fokus på bildens betydelse för representation, se: Enbohm, s. 11.  
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2.2 Mångfaldsaspekten 

Skribenter lyfter både när det gäller Brokigaböckerna och Jag älskar Manne på olika sätt fram 

att böckerna har en mångfaldsaspekt.
56

 Nedan kommer därför de mångfaldsmedvetna 

elementen studeras närmre för att se om och hur det kan ha påverkat böckernas skilda 

mottaganden. 

 

 

2.2.1 Lilla Hjärtat och Brokigaböckerna 

Det som i debatten kring Lilla Hjärtat har lyfts fram som mångfaldsmedvetna element i 

Brokigaböckerna, och som vissa röster menat är en positiv aspekt av Brokigaserien, är att hela 

serien sammantaget skildrar en stor, brokiga skara med hundratals karaktärer av skilda 

fysionomier och egenskaper där alla karaktärer presenteras på lika och jämställda villkor, 

vilket även inbegriper den svarta karaktären Lilla Hjärtat.
57

 Det stämmer även in på 

Brokigaserien som helhet, och om det är någon karaktär som framhävs extra i förhållande till 

de andra karaktärerna så är det Liten Skär som är titel- eller huvudperson i flera av böckerna 

samt filmen. I de sex titlarna av Brokigaseriens småbarnsböcker som främst ingår i 

undersökningen framhävs dock inte Liten Skär påtagligt mer än någon av de tre andra 

karaktärerna. På omslaget till tre av sex titlar porträtteras alla fyra karaktärerna (Hej!, Bang! 

och Sov!), på ett omslag porträtteras Liten Skär tillsammans med Lilla Ruta (Oj!), på ett 

omslag är Lilla Hjärtat ensam (Aj!) och på ett omslag är Liten Skär ensam (Gul!). Liten Skär 

avbildas alltså på omslaget till flest titlar, och Bosse minst. Det är dock ingen påtaglig 

skillnad, och samma jämna fördelning mellan hur frekvent de olika karaktärerna förekommer 

är genomgående för de sex titlarna i undersökningen. Det går inte att direkt säga att någon 

karaktär lyfts fram på någon annans bekostnad, vilket stämmer in på argumentet att 

karaktärerna i Brokigaserien presenteras på lika villkor. 

 Brokigaböckernas jämställda och mångfaldsmedvetna framställning kan på flera 

plan ses som en positiv aspekt av böckerna, men har i fallet med Lilla Hjärtat fått en negativ 

effekt och tvärtom blivit till någonting problematiskt. Det många kritiker har menat, vilket 

även Rubin Dranger tar upp i citatet ovan, är att den svarta karaktären Lilla Hjärtat framställs 

som likställd med djurliknande karaktärer eller fantasifulla fabeldjur.
58

 Djursammanhanget är 

                                                 
56

 Källhänvisningar presenteras i respektive undersökning. 
57

 Enbohm, s. 9. 
58

 Enbohm, s. 9. Farai Chideya om Lilla Hjärtat och djursammanahanget i en intervju med Expressen: ”En sak 

som jag tycker är chockerande med filmen är att den svarta karaktären är den enda som är antropomorf 

(människoliknande). Filmen innehåller en rad djurfigurer och sedan den här svarta karaktären som förvisso är en 
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också påtagligt i de sex böckerna i undersökningen. Liten Skär är en svårplacerad karaktär 

(karaktären har dock vit hudfärg samt en rosa klänning och rosett, vilket indikerar om att 

karaktären är en vit flicka
59

), men Bosse föreställer en kanin, Lilla Ruta bär kattliknande drag 

och masken är en påtaglig mask. Nikolajeva skriver att bilderböcker med djurkaraktärer kan 

vara ett sätt för författaren att neutralisera frågor om kön, etnicitet och social tillhörighet, samt 

att djurkaraktär kan uppfattas som ovanliga eller exceptionella djur, men att de ofta gestaltar 

arketypiska barn (som exempel använder Nikolajeva Katten Findus i Pettsonböckerna).
60

 

Även om djurkaraktärerna i Brokigaböckerna föreställer arketypiska barn har de i debatten 

kring Lilla Hjärtat tvärtom problematiserat frågor om etnicitet och social tillhörighet, då 

kritiker som nämnt har tolkat det som att den svarta karaktären, vars individuella drag 

tydligast bygger på etnicitet, framställs som likställd med djur. I de sex böckerna som främst 

ingår i undersökningen, samt i filmen som gav upphov till debatten, är Lilla Hjärtat den 

karaktär i gruppen som tydligast bygger på etnicitet. I Brokigaserien som helhet blandas dock 

hundratals olika djur- och människoliknande karaktärer av olika etniciteter och fysionomier. 

Den negativa kritiken mot att Lilla Hjärtat framställs som ensam etnisk karaktär i ett 

djursammanhang hade kanske därför undvikits eller nyanserats mer om kritikerna sett till 

Brokigaserien som helhet, eller om böckerna samt filmen där karaktären Lilla Hjärtat ingår 

hade inkluderat fler människoliknande karaktärer från Brokigagänget med tydliga etniska 

identiteter, då djursammanhanget inte hade framträtt lika påtagligt.
61

 

 Den negativa kritiken mot djursammanhanget i Brokigaböckerna kan och bör 

dock nyanseras, då det inte nödvändigtvis behöver vara negativt menat av författaren, eller 

tolkas som att författaren likställer den svarta karaktären Lilla Hjärtat med djur. Nikolajeva 

skriver att djurberättelser är vanligt förekommande inom barnlitteraturen och framför allt i 

bilderböcker.
62

 Nikolajeva skriver även att djurberättelsernas populäritet inom barnlitteraturen 

beror på att det finns en föreställning om att barn gillar djurkaraktärer, och att en författare 

använder sig av djurkaraktärer i sina böcker inte alltid behöver motiveras på ett annat sätt än 

                                                                                                                                                         
rå rasistisk stereotyp av en människa men ändock en människa. Vad ska man dra för slutsats av det annat än att 

människor av afrikansk härstamning på något sätt är att likställa med djur? Det är ju rätt ruttet.” Se: 

http://www.expressen.se/kultur/det-ar-ju-ratt-ruttet/, 2012-12-25. 
59

 Vissa kritiker har även misstagit Liten Skär för en kanin då karaktärens rosett kan påminna om kaninöron. Det 

stämmer dock inte, vilket framkommer av andra titlar i Brokigaserien, som exempelvis på omslagsbilden av En 

liten skär och många små brokiga (Stockholm 2006). Det är dock en faktor som har underbyggt den negativa 

kritiken, då Lilla Hjärtat har uppfattats som den enda människoliknande karaktären i gruppen. Se: Enbohm, s. 9. 
60

 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar (Lund 2000), s. 55 ff. 
61

 Se exempelvis: En liten skär och många små brokiga (2006), Var är liten skär och alla små brokiga? (2007), 

En liten skär och alla ruskigt rysliga brokiga (2009) och En liten skär och alla tvärmodigt brokiga (2010).  
62

 Nikolajeva, s. 55. 

http://www.expressen.se/kultur/det-ar-ju-ratt-ruttet/
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att det är ”roligt”.
63

 Djursammanhanget i Brokigaböckerna anknyter alltså till en tradition av 

djurberättelser inom barnlitteraturen, och behöver kanske inte tolkas som mer än ett resultat 

av en föreställning om att barn gillar djur. 

 I fallet med Lilla Hjärtat har dock djursammanhanget, oavsett författarens egen 

intention, underbyggt den negativa kritiken och påverkat böckernas mottagande negativt

  

 

2.2.2 Manne och Jag älskar Manne 

Jag älskar Manne har fått överväldigande positiv uppmärksamhet under 2012 och varit en av 

de nominerade böckerna till Augustpriset för Årets svenska barn- och ungdomsbok. Citaten 

nedan visar på olika sätt hur skribenter tar fasta på och lyfter fram att Jag älskar Manne har 

en mångfaldsaspekt.
64

 Nedan citeras nomineringstexten till Jag älskar Manne för 

Augustpriset 2012:  

 

Världen i en sandlåda, som en sandlåda. På några få minuter utspelas ett tidlöst och klassiskt 

triangeldrama i både bild och text. Pija Lindenbaum är perspektivens och de små uttryckens 

mästare när stora känslor hos små barn gestaltas i leken.
65

 

   

Meningen ”Världen i en sandlåda, som en sandlåda.” i citatet ovan kan inbegripa mycket 

(hela världen), men i förhållande till berättelsen som skildras i Jag älskar Manne kan det dels 

tolkas som en referens till relations- och triangeldramat samt det universella vänskapstemat, 

men dels också som en anspelning på att Jag älskar Manne skildrar karaktärer med olika 

hudfärger, vilket i sin tur kan ses som ett tecken på världens mångfald (i sammanhanget är det 

dock viktigt att påpeka att det bara är två hudfärger som representeras i berättelsen, svart och 

vit). 

 Dagen efter Augustprisgalan ger Sverker Lenas i DN en kort sammanfattning av 

variationsrikedomen bland de nominerade böckerna i barn- och ungdomskategoring och 

skriver om Jag älskar Manne ” […] den genus- och mångfaldsmedvetna bilderboken med Pija 

Lindenbaums ’Jag älskar Manne’ […] ”.
66

 Lenas lyfter här fram både genus- och 

mångfaldsaspekten som framträdande element för Jag älskar Manne. Åsa Warnqvist skriver 

                                                 
63

 Nikolajeva, s. 56. 
64

 Genusaspekten analyseras i följande kapitel. 
65

 http://www.augustpriset.se/pressrum/nomineringarna-klara-till-augustpriset-2012, 2012-12-18. 
66

 http://www.dn.se/kultur-noje/ett-stor--och-smafolkbildande-abc-fyrverkeri, 2012-12-18. 

http://www.augustpriset.se/pressrum/nomineringarna-klara-till-augustpriset-2012
http://www.dn.se/kultur-noje/ett-stor--och-smafolkbildande-abc-fyrverkeri
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tidigare under 2012 innan Augustprisnomineringarna blivit tillkännagivna i sin recension av 

Jag älskar Manne tillsammans med några andra nyutgivna bilderböcker: 

 

I höst knyter även flera av böckerna an till de senaste årens normdiskussion i barnlitteraturen. […] 

Mjuka pojkar och avkönade barn är andra linjer i denna utgivning. […] En annan pojke i rosa 

kläder är Manne i Pija Lindenbaums ”Jag älskar Manne”, en mörkhyad pojke med ett mörkt, 

krulligt burr på huvudet. Jaget i denna bok älskar allt med Manne. Hans hår, hans mormor, hans 

geggamoja, hans trasiga pinne. Men så kommer en annan pojke och ger sig in i leken. […] Detta 

sandlådedrama skapades ursprungligen för ”Den rosa barnkammarboken” (2009), men kommer 

alltså nu ut som separat bok. Det är inte svårt att förstå varför. Lindenbaum vrider och vänder ofta 

på våra föreställningar och i denna korta berättelse lyckas hon inte bara skildra ännu en pojke i 

rosa klädsel, utan även ta upp leka tre-tematiken i en pojkkontext samt skildra en empatisk pojke 

med starka känslor. Allt inom pärmar vars insida är – ja, just det – rosa.
67

 

 

I citatet ovan lyfter Warnqvist särskilt fram Mickes starka känslor, leka tre-tematiken samt 

Mannes rosafärgade kläder som normbrytande gällande genus, men nämner även Mannes 

utseende, hudfärg, ” […] en mörkhyad pojke med ett mörkt, krulligt burr på huvudet […] ”, 

och (två gånger) Mannes hår vilket kan ses som en indikation om att Jag älskar Manne även 

är en normbrytande barnbok genom att den inte bara skildrar etniskt vita karaktärer. 

Skribenterna ovan visar alla på olika sätt hur de i sina beskrivningar av boken ser det 

”mångfaldsmedvetna” elementet som framträdande och närvarande. 

 Jag älskar Manne är en kort berättelse, men det är ändå intressant (och kanske 

just därför) att titta närmre på vilka element i berättelsen som kan ge upphov till att 

skribenterna ovan på olika sätt tar fasta på att boken skulle vara mångfaldsmedveten. Den 

korta berättelsen centrerar sig ju bara kring tre karaktärer (bortsett från Mannes mormors ben 

som skymtas på ett av uppslagen), och inte en hel skara av hundratals brokiga karaktärer med 

skilda utseeden och egenskaper som hela Brokigaserien som ingår i debatten kring Lilla 

Hjärtat. Huvudkaraktärerna i Jag älskar Manne är också uteslutande pojkar, så det är svårt att 

se att mångfaldsmedvetenheten i boken gäller könsfördelningen. Manliga karaktärer är också 

det vanligaste inom barnlitteraturen, så ur den aspekten är boken tvärtom normativ.
68

 Det är 

även problematiskt att kategorisera boken som kulturellt mångfaldsmedveten genom att den 

exempelvis skildrar eller ger läsaren kunskap om andra kulturer eller miljöer än den 

västerländska.
69

 Jag älskar Manne ger begränsad information om sin kulturella miljö, men 

den typiska sandlådemiljön, barnens kläder i västerländskt snitt, leksakerna samt Mickes 

                                                 
67

 http://www.svd.se/kultur/litteratur/tankevackande-for-de-minsta_7501676.svd, 2012-12-18. 
68

 Nikolajeva, ”Harry Potter och barnlitteraturens hemligheter”, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 2003:4, s. 8 f. 
69

 Cais definition av (amerikansk) mångkulturell barnlitteratur: ” [...] [l]itterature about racial or ethnic minority 

groups that are culturally and socially different from the white Anglo-Saxon majority in the United States, whose 

largely middle-class values and customs are most represented in American literature.” (Cai, s. 12.) 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/tankevackande-for-de-minsta_7501676.svd
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svenskklingande namn och det faktum att barnkaraktärerna i berättelsen är dominant vita (två 

mot en) underbygger alla känslan av att berättelsen utspelar sig i en västerländsk och framför 

allt svensk miljö och kontext. Eller för att vända på det, det är svårt att se att berättelsen 

skildrar en annan kultur eller miljö än den västerländska. Boken är också skriven av en svensk 

författare och utgiven på svenska i Sverige, vilket indikerar om att boken främst riktar sig till 

en svenskspråkig läsare som troligen är bekant med den västerländska kulturen eller som lever 

i en kontext där det västerländska är norm, och inte behöver förklaras eller påpekas för 

läsaren.
70

 

 Bokens främsta tecken på mångfaldsmedvetenhet är då Manne som svart 

karaktär i förhållande till en västerländsk kontext där det vita är norm. Det är också genom 

den vita normen som Mannes närvaro som svart karaktär kan uppfattas som ett tecken på 

mångfaldsmedvetenhet; Manne som en kontrast eller avvikelse till de normativa vita 

karaktärerna (till den osynliga normen, för att tala med Dyer).
71

 Manne (samt Mannes 

mormor) är de element i boken som är tecken på någon form av mångfaldsmedvetenhet då 

berättelsen i övrigt både är dominant vit och dominant manligt. 

 Jag älskar Manne vittnar också på flera plan om hur boken arbetar med att lyfta 

fram och accentuera den svarta karaktären Mannes närvaro framför de mer normativa delarna 

av berättelsen, vilket kan ha påverkat att skribenterna som citerats ovan alla på olika sätt tar 

fasta på mångfaldsmedvetna element eller Manne i sina beskrivningar av boken. Några 

exempel på hur boken arbetar med att lyfta fram Mannes närvaro är titeln Jag älskar Manne 

(Manne är titelperson), Mannes centrala placering mellan de båda vita karaktärerna på 

omslaget och på nästan varje bild i berättelsen (de vita karaktärerna befinner sig växlande 

både centralt i bild och i bildernas utkanter medan Manne aldrig lämnar själva sandlådan, 

skådeplatsen), samt jagberättaren Mickes riktade uppmärksamhet mot Manne berättelsen 

igenom.
72

 

 

2.2.3 Baksidestexten 

Som ett illustrerande exempel på hur Jag älskar Manne på flera plan arbetar med att lyfta 

fram den svarta karaktären Mannes närvaro i boken är det intressant att titta närmre på 

                                                 
70

 Den västerländska kontexten gäller självklart även för Brokigaböckerna, men den framkommer tydligare och 

spelar en större roll för utformningen av Jag älskar Manne då Manne tydligare framstår som ett 

mångfaldsmedvetet element i kontrast till bokens västerländska eller vita norm. 
71

 Dyer, s. 1 ff. 
72

 Fler exempel på hur boken arbetar med att framhäva den svarta karaktären Manne redovisas längre fram i 

uppsatsen i avdelningen Den svarta karaktären som ett berättartekniskt verktyg. 
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baksidestexten som också främst tar fasta på Manne i sin beskrivning eller sammanfattning av 

bokens innehåll: 

 

Det finns mycket att gilla när det gäller Manne: 

hans burriga bruna hår, hans hink, 

ja, till och med hans geggamoja i sandlådan! 

Men när ”killen” dyker upp, 

Då blir det inte roligt. 

 

Kärleksfullt triangeldrama för ung publik.
73

 

 

Intressant att notera i baksidestexten ovan är att den svarta karaktären Manne samt Mannes 

utseende, ”hans burriga bruna hår […] ” (är håret brunt?), lyfts fram i sammanfattningen av 

bokens centrala element framför själva triangeldramat som baksidestextens slutmening utger 

att berättelsen cirkulerar kring. Här går det bara att spekulera i att förlaget eller författaren 

kanske ser Manne som en svart karaktär eller ett mångfaldsmedvetet element i boken som en 

mer säljande eller attraktiv komponent än bokens triangel- och vänskapstema. Det går också 

bara att spekulera i om karaktärernas specifika utseenden hade beskrivits i baksidestexten om 

boken uteslutande hade handlat om karaktärer med vit hudfärg eller ett typiskt västerländskt 

utseende, eller om karaktärernas fysiska utseenden då hade varit en del av berättelsen 

överhuvudtaget. 

 Det är också intressant att notera i baksidestexten att Manne först och främst 

presenteras i egenskap av sitt utseende medan den vita karaktären ”killen” längre ned i texten 

presenteras genom vad han gör, ”dyker upp”. ”Killens” utseende nämns eller påpekas inte i 

vare sig i baksidestexten eller i boken som helhet annat än genom hur karaktären framställs 

och porträtteras fysiskt i bild. Det gäller även den andra vita karaktären Micke. Det bidrar åter 

till att underbygga en känsla av att den svarta karaktären Manne framställs som mer av ett 

objekt i boken och som någonting avvikande, främmande eller exotiskt, medan de vita 

karaktärerna är mer normativa eller osynliga subjekt. Det är i sammanhanget också intressant 

att notera att Micke, som är berättelsens jagberättare och tilltänkta huvudperson, inte nämns i 

baksidestexten till boken.
74

 Det är Mickes tankar och känslor från berättelsen som presenteras 

i baksidestexten, men hans namn nämns inte uttryckligen vilket kan ses som en indikation på 

                                                 
73

 Baksidetexten till Jag älskar Manne (Stockholm 2012). 
74

Jag älskar Manne är den första boken i en längre serie om karaktären Micke: 

http://www.bonniercarlsen.se/Press/Nyheter/Las-intervju-med-Pija-Lindenbaum/, 2012-12-14. 

http://www.bonniercarlsen.se/Press/Nyheter/Las-intervju-med-Pija-Lindenbaum/
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att den svarta karaktären Manne är en minst lika viktig komponent för bokens utformning som 

Micke eller triangeldramat som boken explicit utger sig för att handla om.  

 Bokens framhävande av den svarta karaktären Mannes närvaro kan som nämnt 

ha bidragit till att skribenterna ovan tar fasta på att Jag älskar Manne har en mångfaldsaspekt, 

trots att boken saknar några egentligt tydliga tecken på etnisk, kulturell eller könsmedveten 

mångfald, vilket även kan ha påverkat bokens positiva mottagande. 

 

 

2.2.4 Kort sammanfattning och jämförelse 

Mångfaldsmedvetenheten upplevs som ett mer framträdande element i de sex 

Brokigaböckerna än i Jag älskar Manne ur den aspekten att karaktärerna på det hela 

sammantaget presenteras på lika villkor oavsett deras skilda utseenden och personliga 

egenskaper, vilket även inkluderar den svarta karaktären Lilla Hjärtat. I Jag älskar Manne 

framställs tvärtom den svarta karaktären Manne på många plan annorlunda än de vita 

karaktärerna i boken. Jag älskar Manne saknar också några direkt mångfaldsmedvetna 

element förutom den svarta karaktären Manne, och huvudkaraktärerna i boken är både 

dominant vita och uteslutande manliga. Bokens utformning arbetar dock på flera plan med att 

framhäva och accentuera Mannes närvaro framför de mer normativa elementen i Jag älskar 

Manne, vilket kan ha bidragit till att skribenterna ändå tar fasta på att boken har en 

mångfaldsaspekt, vilket även kan ha påverkat det positiva mottagandet av boken. I Lilla 

Hjärtats fall har tvärtom Brokigaböckernas mångfaldsmedvetna framställning fått en negativ 

effekt då det har uppfattats som att den svarta karaktären likställs med djurkaraktärer, vilket 

har underbyggt det negativa mottagandet av Brokigaböckerna. 

 

 

2.3 Genusaspekten 

Genus är en aspekt som tas upp i debatten kring Lilla Hjärtat samt i beskrivningarna av Jag 

älskar Manne. Det är därför intressant att studera närmre hur böckerna i undersökningen 

arbetar med genus för att se hur och om det kan ha påverkat böckernas skilda mottaganden. 

 

 

2.3.1 Lilla Hjärtat och Brokigaböckerna 

I debatten kring Lilla Hjärtat har försvarare av karaktären och Brokigaserien som helhet pekat 

på att böckerna samt filmen tvärtom försöker omvandla den negativa blackfacestereotypen till 
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en positiv bild av en stark och självständig hjältinna.
75

 Nedan analyseras därför genusaspekten 

i Brokigaböckerna för att se om och hur det kan ha påverkat mottagandet av Lilla Hjärtat. 

 Könsfördelningen i de sex titlarna av Brokigaböckerna som ingår i 

undersökningen är övergripande jämn och möjligen dominant kvinnlig. Två flickor (Liten 

Skär och Lilla Hjärtat), en pojke (Bosse) och en svårbestämd eller tvekönad karaktär (Lilla 

Ruta). Böckerna i undersökningen framställer också genomgående könsrollerna neutralt, där 

möjligen de tydligare flickkaraktärerna Liten Skär och Lilla Hjärtat stundvis kan upplevas 

som mer handlingskraftiga än de två andra karaktärerna (framför allt i titeln Oj!). Bosse som 

är den tydligast manliga karaktären med ett maskulint namn upplevs nästan som minst 

framträdande eller handlingskraftig, även om det inte är något direkt påtagligt, men det kan 

vara ett medvetet genustänk från författarens sida. Det som kan anmärkas på ur 

genussynpunkt är att färgerna samt valet av karaktärernas kläder eller pälsar är ganska 

könsnormativa. Liten Skär och Lilla Hjärtat är rosa-, röd- och lilafärgade och bär klänningar 

samt rosett eller flätor, medan den tydligast manliga karaktären Bosse är blåprickig utan 

direkt könsbestämda klädesdetaljer.
76

 

 Brokigaböckernas djursammanhang kan som ovan nämnt bidra till att 

neutralisera frågor om kön eller genus, men har i fallet med Lilla Hjärtat åter igen tvärtom 

problematiserat frågan och underbyggt den negativa kritiken även ur genusperspektiv, då 

kritiker har menat att den tydligast ”flickiga” karaktären Liten Skär porträtteras som en 

kanin.
77

 Det framkommer dock tydligt i andra böcker som En liten skär och många små 

brokiga (2006) att Liten Skärs ”kaninöron” verkligen är en rosett. Karaktärens fysionomiska 

likhet med en kanin har dock ändå underbyggt den negativa kritiken, då Lilla Hjärtat har 

uppfattats som den enda människoliknande karaktären i gruppen. Kritiker har emellertid även 

menat att de tydligast könsbestämda flickkaraktärerna Liten Skär och Lilla Hjärtat framställs i 

ett sammanhang där de likställs med djurkaraktärer.
78

 Som ovan nämnt skildrar Brokigaserien 

som helhet en stor skara av brokiga karaktärer av skilda kön och etniciteter, och kritiken mot 

djursammanhanget i de sex småbarnsbilderböckerna samt filmen framträder inte lika tydligt i 

Brokigaserien som helhet. Djurberättelser är som ovan nämnt även vanligt inom 

barnlitteraturen och kan vara ett försök av författaren att anknyta till den tänkta barnläsaren då 
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 Stina Wirsén: http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsens-egna-ord-om-lilla-hjartat, 2012-12-20. Ulf 

Stark: http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/med-lilla-hjartat-pa-ratta-stallet, 2012-12-20. 
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 Ambjörnsson om genus och färgerna rosa och blått: Fanny Ambjörnsson, Rosa: den farliga färgen (Stockholm 

2011), s. 9 ff. 
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 Enbohm, s. 9 f. Nikolajeva, s. 55 f. 
78

 Enbohm, s. 9 f. 

http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/stina-wirsens-egna-ord-om-lilla-hjartat
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/med-lilla-hjartat-pa-ratta-stallet
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det finns en föreställning om att barn gillar djurkaraktärer.
79

 Ur den aspekten kan 

djursammanhanget tvärtom ses som ett försök av författaren att öka barnläsarens empati för 

karaktärerna i böckerna, inklusive den svarta karaktären Lilla Hjärtat. I fallet med Lilla 

Hjärtat har dock djursammanhanget åter bidragit till att underbygga den negativa kritiken, 

även ur genusaspekt. 

 Det blandade djur- och människosammanhanget i Brokigaböckerna bidrar dock 

som ovan nämnt delvis till att neutralisera karaktäreras kön och könsroller, vilket gör det svårt 

att avgöra om böckerna är genusmedvetna. Det försvåras även av att de sex böckerna 

undersökningen inte berättar någon direkt sammanhängande historia eller skildrar ett tydligt 

händelseförlopp som i Jag älskar Manne, utan mer olika ”småbarnsboksteman” som ljud 

(Bang!) eller färger (Gul!) där karaktärernas personliga egenskaper eller roller i gruppen inte 

framkommer lika tydligt.
80

 Det är därför svårt att se att de sex böckerna i undersökningen 

arbetar tillräckligt medvetet eller starkt med genus för att verkligen omvandla 

blackfacestereotypen som Lilla Hjärtat porträtterar till en positiv bild av en stark hjältinna, 

vilket också kan vara en av anledningarna till att kritiker inte har nöjt sig med det argumentet. 

 

  

2.3.2 Manne och Jag älskar Manne 

Jag älskar Manne kallas genusmedveten av skribenterna som citerats ovan, och element i 

boken som lyfts fram som normbrytande gällande genus är Mickes starka känslor, relations- 

och leka tre-tematiken samt Mannes rosafärgade kläder, vilket främst brukar associeras med 

flickor och flicksammanhang.
81

 Insidan av pärmarna till boken är också rosafärgade. 

Könsrollerna i boken upplevs inte heller som direkt normativa, då Micke står för känslor 

medan ”killen” tvärtom upplevs som mer fysisk både på omslagsbilden och i berättelsen som 

helhet, vilket kan ses som jämvikt med Manne som mellanting (Manne vattnar både blommor 

och brottas i sandlådan). Könsfördelningen mellan karaktärerna i boken är som tidigare nämnt 

dominant och uteslutande manlig, vilket däremot är könsnormativt inom barnlitteratur.
82

 Det 

är dock det manliga sammanhanget i boken som gör att den rosa färgen samt relations- och 
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 Nikolajeva, s. 55 ff. 
80

 Ekström, s. 12. 
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 Warnqvist recension av Jag älskar Manne: http://www.svd.se/kultur/litteratur/tankevackande-for-de-

minsta_7501676.svd, 2012-12-18. Ambjörnsson om genus och den rosa färgen: Ambjörnsson, s. 9 ff. Österlund 

om leka tre-tematiken i flicksammanhang: Mia Österlund, ”’Se så söt du blir i den här’: maktkamp, generation 

och genus i Carin och Stina Wirséns bilderböcker”, Bilderboken, 2008:2, s. 12 f. 
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 Maria Nikolajeva, ”Harry Potter och barnlitteraturens hemligheter”, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 2003:4, 

s. 8 f. 
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leka tre-tematiken upplevs som normbrytande och genusmedveten, vilket inte hade varit lika 

påtagligt om berättelsen hade inkluderat fler kvinnliga karaktärer. 

 Det är i sammanhanget också intressant att notera att det är den svarta 

karaktären Manne som bär de normbrytande rosa kläderna i berättelsen, medan de två vita 

karaktärerna har maskulint normativa blå-, grön- och brunfärgade kläder.
83

 Det bidrar åter till 

att underbygga känslan av att Manne som karaktär mer används som ett objekt i boken, som 

något avvikande eller främmandegjort i kontrast till det normativa, medan de två vita 

karaktärerna mer framställs som naturliga subjekt eller delar av den osynliga normen. Det kan 

givetvis vara en medveten tanke hos författaren att Manne som karaktär får vara 

normbrytande både genom de rosa kläderna samt sitt etniska utseende, som en slags 

övertydlig pik till den ”moderna” genus- och mångfaldsmedvetenheten.
84

 Det är dock viktigt 

att åter notera att Jag älskar Manne trots sina genusmedvetna element både är dominant 

manlig och dominant vit. I baksidestexten som citerats ovan lyfts även Manne samt Mannes 

utseende fram framför berättelsens relationstematik, vilket kan vara en indikation på att 

Manne som svart karaktär ses som en viktigare eller mer attraktiv komponent i boken än 

genuselementen. De genusmedvetna elementen finns dock närvarande i Jag älskar Manne, 

vilket även har påverkat bokens positiva mottagande. 

 

 

2.3.3 Kort sammanfattning och jämförelse 

De sex Brokigaböckerna i undersökningen samt Jag älskar Manne innehåller alla 

genusmedvetna element, även om det genusmedvetna framkommer tydligare i Jag älskar 

Manne med de uteslutande manliga huvudkaraktärerna i kontrast till den rosa färgen och 

relationstematiken. Brokigaböckerna har emellertid en jämnare könsfördelning och 

presenterar alla karaktärer oavsett hudfärg eller kön på övergripande neutrala och lika villkor, 

vilket inte är fallet i Jag älskar Manne där den svarta karaktären Manne på flera sätt 

framställs annorlunda i jämförelse med de vita karaktärerna. I debatten kring Lilla Hjärtat har 

dock Brokigaböckernas mångfaldsmedvetenhet och genusaspekt påverkat mottagandet 

negativt, då kritiker har menat att böckerna likställer de tydligast könsbestämda 

flickkaraktärerna med djur, samt att Liten Skär porträtteras som en kanin. Djursammanhanget 

och Brokigaböckernas ”småbarnsboksteman” gör det även svårt att avgöra om böckerna i 
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 Ambjörnsson om genus och färgerna rosa och blått: Ambjörnsson, s. 9 ff. 
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 Österlund skriver att nutidens barndoms- och vuxendiskurser gällande genus gärna reflekteras lätt satiriskt i 

senmoderna svenska bilderböcker: Mia Österlund, ”Se så söt du blir i den här’: maktkamp, generation och genus 

i Carin och Stina Wirséns bilderböcker”, Bilderboken, 2008:2, s. 4. 
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undersökningen arbetar tillräckligt starkt eller tydligt med genus för att verkligen omvandla 

blackfacestereotypen som Lilla Hjärtat porträtterar till en positiv bild av en stark hjältinna 

som försvarare av karaktären har menat, vilket kan ha påverkat att kritiker inte har nöjt sig 

med det argumentet. När det kommer till Jag älskar Manne ser tvärtom skribenterna 

genusmedvetenheten som ett framträdande element, vilket också har påverkat böckernas 

positiva mottagande. 

 

 

2.4 Den svarta karaktären som ett berättartekniskt verktyg 

Morrisons och Dyers teorier om hur hudfärg och ras kan påverka både litterära och visuella 

framställningar som ett slags berättartekniskt redskap ger tillsammans intressanta och 

användbara verktyg för att studera hur och om de svarta karaktärerna Lilla Hjärtat och Manne 

påverkar böckernas utformningar och helhetsintryck. Morrisons och Dyers teorier är framför 

allt användbara på Jag älskar Manne som tydligare arbetar med karaktärernas skilda 

hudfärger och där karaktärerna är mer mänskligt tecknade, och analysen kommer därför 

främst att fokusera på hur den svarta karaktären Manne tillsammans med de vita karaktärerna 

fungerar i bokens utformning. Det är dock för jämförelsens skull även belysande att titta 

närmre på hur och om den svarta karaktären Lilla Hjärtat påverkar utformningen i 

Brokigaböckerna. 

 

 

2.4.1 Lilla Hjärtat som ett berättartekniskt verktyg 

Det är som nämnt svårt att se någon påtaglig skillnad mellan hur karaktärerna framställs eller 

fungerar i förhållande till varandra i de sex Brokigaböckerna, vilket även inbegriper den 

svarta karaktären Lilla Hjärtat. Det finns inget i böckerna som direkt antyder om att Lilla 

Hjärtat i egenskap av sitt utseende som en svart karaktär eller som en blackfacestereotyp 

framhävs eller skildras på ett avvikande eller speciellt i förhållande till de andra karaktärerna. 

Det är även svårt att se att Lilla Hjärtat används som ett slags berättartekniskt verktyg för att 

för att tillföra en extra betydelse i texten annat än genom hur karaktären porträtteras fysiskt i 

bild, vilket kan bidra till att inge böckerna med en extra känsla av mångfald eller etnisk 

medvetenhet som inte hade funnits där utan karaktären. Böckernas utformning bygger dock 

inte på Lilla Hjärtats etnicitet eller svarta hudfärg och böckernas olika ”småbarnsboksteman” 

hade varit möjliga att gestalta utan karaktärens närvaro. 
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 Det är vid två tillfällen i Brokigaböckerna som Lilla Hjärtat eventuellt framhävs 

eller används på ett sätt som kan ses som annorlunda i jämförelse med de andra karaktärerna, 

vilket kan bero på karaktärens etnicitet eller svarta hudfärg. Det ena tillfället är i Bang! där det 

är Lilla Hjärtat av alla karaktärer som får pussas med masken, vilket framhäver hennes 

stereotypt tecknade tjocka och vita läppar i kontrast till de andra karaktärernas smalare och 

svarta läppar. Själva pussandet med masken kan också vara ett berättartekniskt knep eller 

verktyg för att öka läsarens empati för den svarta karaktären (och masken). Det andra tillfället 

där Lilla Hjärtats utseende eller svarta hudfärg känns extra påtaglig och kan sägas få en slags 

funktion för berättelsens utformning är i Gul! där det är Lilla Hjärtat som häller ut burken 

med den svarta färgen som rinner ut över uppslaget, vilket skapar vissa associationer mellan 

den svarta färgen i burken och Lilla Hjärtats svarta hudfärg som inte hade varit lika påtagligt 

med någon av de andra karaktärerna. De andra karaktärerna målar inte heller med färger i 

samma kulörer som deras hud- eller pälsfärger, vilket bidrar till att det blir extra utmärkande i 

Lilla Hjärtats fall.  

De två exemplen är dock inget direkt påtagligt i böckerna och kan vara rena 

tillfälligheter då Brokigaböckerna på det hela taget upplevs som neutrala i sitt förhållande till 

Lilla Hjärtat som en svart karaktär. Det är också framför allt hur karaktären Lilla Hjärtat har 

tecknats i bild med tydliga likheter med en blackfacestereotyp som har orsakat den negativa 

kritiken, och inte hur Lilla Hjärtat behandlas eller framställs i böckerna i egenskap av en svart 

karaktär. Kritiker har även menat att Wirsén borde rita om karaktären, vilket indikerar om att 

det inte är själva berättelserna i böckerna eller filmen som är problemet, utan karaktärens 

utseende i sig.
85

 

 

 

2.4.2 Manne som ett berättartekniskt verktyg 

Morrisons och Dyers teorier är som nämnt än mer belysande för en analys av Jag älskar 

Manne där karaktärerna är mer mänskligt tecknade och berättelsen tydligare är utformad med 

karaktärernas skilda hudfärger i åtanke. 

 Jag älskar Manne vittnar som nämnt på flera plan om hur boken arbetar med att 

lyfta fram den svarta karaktären Manne. Exempel på hur Mannes närvaro i boken framhävs 

och accentueras är bokens titel Jag älskar Manne (Manne är titelperson), Mannes centrala 

placering på omslaget mellan de två vita karaktärerna (Manne är även den enda av barnen 
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som tittar rakt fram mot läsaren på bilden, medan Mickes (vita) blick ligger på Manne, vilket 

förstärker fokus mot karaktären), Mannes centrala placering på nästan varje bild i berättelsen 

(de vita karaktärerna befinner sig växelvis centralt i bild och i bildernas utkanter (eller lämnar 

berättelsen som ”killen”) medan Manne tvärtom aldrig lämnar själva sandlådan, 

skådeplatsen), samt jagberättaren Mickes riktade (vita) blick och uppmärksamhet mot Manne 

berättelsen igenom. Det är som ovan nämnt även den svarta karaktären Manne och Mannes 

utseende som lyfts fram i baksidestexten till boken framför själva triangeldramat som 

baksidestextens slutmening utger att berättelsen handlar om. Det är Mannes utseende och hår 

som kommentera och accentueras i boken medan de vita karaktärernas utseenden lämnas helt 

okommenterade eller ”osynliga”. 

 Exemplen ovan visar alla på olika sätt hur Jag älskar Manne på flera plan 

arbetar med att lyfta fram den svarta karaktären Manne, vilket kan bidra till att skapa bokens 

mångfaldsmedvetna känsla då Manne är bokens främsta tecken på mångfaldsmedvetenhet. Ur 

den aspekten fungerar Manne som ett berättartekniskt verktyg i boken för att skapa bokens 

mångfaldsmedvetna karaktär. Det också i förhållande till bokens västerländska kontext där det 

vita är norm som Manne som svart karaktär kan upplevas som ett mångfaldsmedvetet inslag, i 

karaktärens avvikelse eller brott mot de normativt vita karaktärerna i en västerländsk kontext. 

Det är även i samspelet med de vita karaktärerna som boken möjliggör sin gestaltning av 

rasöverskridande vänskap. Ur den aspekten fungerar de vita karaktärerna i lika hög grad som 

berättartekniska verktyg baserade på hudfärg för att framställa bokens mångfaldsmedvetna 

helhetsintryck och rasöverskridande vänskapstema. 

 

 

2.4.3 Effekten av ett rollbyte 

För att illustrera än tydligare hur hudfärg kan fungera som ett slags berättartekniskt verktyg är 

det intressant att titta på effekten av ett hypotetiskt rollbyte mellan karaktärerna Manne och 

”killen”. Dyer skriver som nämnt att framställningar av människor i bild även är 

framställningar av kroppar och indirekt ras, och att ras alltid är en faktor som spelar in och 

påverkar hur människor uppfattas, behandlas och framställs i samhället och 

kulturproduktionen.
 86

 Hudfärg och ras har vissa förutbestämda associationer eller värderingar 

i samhället som påverkar hur människor uppfattas, vilket författare och illustratörer kan 
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använda sig av som berättartekniska verktyg för att framställa vad texten eller bilden, eller 

båda, som i bilderbokens fall, som helhet ska förmedla till läsaren.
87

 Det hypotetiska rollbytet 

mellan karaktärerna Manne (svart) och ”killen” (vit) illustrerar hur helhetsintrycket i Jag 

älskar Manne skiftar beroende på vilken roll karaktärerna i boken intar baserat på deras skilda 

hudfärger och de skilda associationer som hudfärgerna ger upphov till i en västerländsk 

kontext: 

 

Vid ett hypotetiskt rollbyte mellan Manne (svart) och ”killen” (vit) skulle 

berättelsen genomgående cirkulera kring Mickes (vit) uppskattning och 

beundran av sin vän ”killen” (vit). Manne (svart) skulle då dyka upp i mitten av 

berättelsen och ta ”killens” (vit) uppmärksamhet från Micke (vit). Micke (vit) 

skulle bli arg över Mannes (svart) uppdykande och tänka: ”Jag gillar inte den 

där killen […] ”. Manne (svart) skulle då efter att ha skojbrottats med ”killen” 

(vit) bli kissad på av hunden för att sedan springandes avlägsna sig från hela 

berättelsen. Jag älskar Killen skulle då avslutas med Mickes känsla av lättnad 

över att den svarta karaktären inte längre är närvarande i sandlådan och en 

slutbild med Micke (vit) och ”killen” (vit) kramandes varandra leende utan 

minsta tecken på bekymmer över Mannes (svart) öde och frånvaro, samtidigt 

som Manne (svart) i bakgrunden ses springandes lämna sandlådan. Manne 

(svart) skulle då inte heller ha ett egennamn utan skulle liksom ”killen” i 

originalversionen ganska anonymt kallas för ”killen”. 

 

Det hypotetiska rollbytet mellan Manne och ”killen” ovan visar hur karaktärernas skilda 

hudfärger påverkar berättelsen som helhet, då karaktärernas hudfärger bidrar till skilda 

associationer gällande människor och indirekt ras. I exemplet ovan förlorar Jag älskar Manne 

klart sin skildring av en vit pojkes uppskattning för sin svarta kompis eller berättelsens 

rasöverskridande vänskapstema, och får tvärtom i en västerländsk kontext som är historiskt 

präglad av vit dominans smått rasistiska undertoner. Berättelsen skulle även påverkas av ett 

rollbyte mellan karaktären Micke (vit) och Manne (svart), då Manne (svart) berättelsen 

igenom skulle uttrycka sin beundran och uppskattning för den vita killen och hans typiskt 

västerländska utseende (håret). 

 Jag älskar Manne upplevs dock inte i originalversionen när Micke och ”killen” 

intar de ”vita” rollerna som direkt stötande eller rent av rasistisk, utan tvärtom som 

skribenterna ovan skriver ”mångfaldsmedveten”. Dyer skriver om hur vita människor i 
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västerländsk kultur inte ses som representanter för sin ras eller som att de handlar i egenskap 

av sin hudfärg, utan som den mänskliga rasen och som en mer varierad grupp av mänskliga 

individer skilda av personliga egenskaper, medan andra raser ses som homogenare grupper 

som är mer förknippade med sin hudfärg samt rasens historiska och sociala bakgrund.
88

 Dyers 

teori kan vara en av anledningar till att de vita karaktärerna inte framställs lika försiktigt som 

den svarta karaktären i boken, då de i en västerländsk kontext inte uppfattas som lika 

förknippade med sina vita hudfärger eller sin ras utan som mer befriade från laddade rasfrågor 

än den svarta karaktären Manne.  

Med Dyers teori i åtanke är det även intressant att notera att ”dramat” i 

triangeldramat som berättelsen i originalversionen cirkulerar kring främst drabbar de vita 

karaktärerna. Micke (vit) får problem och blir arg över att ”killen” dyker upp i sandlådan och 

stjäl Mannes uppmärksamhet ifrån honom. ”Killen” (vit) blir i sin tur kissad på av hunden 

vilket avlägsnar honom helt från sandlådan och berättelsen. Samtidigt leker Manne (svart) 

tillsynes oberörd berättelsen igenom på god fot med båda de vita karaktärerna. Det kan bero 

på en större försiktighet eller känslighet över hur den svarta karaktären, som kanske ses som 

mer förknippad med sin hudfärg och en historiskt laddad kontext om hur svarta har framställts 

i västerländsk kultur, porträtteras för att undvika allt som kan väcka missförstånd eller anstöt. 

Den försiktiga framställningen har dock åter igen effekten av att förstärka känslan av att den 

svarta karaktären framställs eller används mer som ett objekt i boken medan de vita 

karaktärerna upplevs som mer levande subjekt. Till den känslan bidrar också att Manne är en 

stum karaktär medan det är jagberättaren Mickes (vita) ord som för berättelsen framåt och 

beskriver Manne och hans utseende.
89

 I sammanhanget är det dock intressant att påpeka att 

Lilla Hjärtat inte porträtteras lika försiktigt som Manne, utan tvärtom får ett äpple i huvudet 

på en av Brokigaböckernas omslagsbilder (Aj!). Det förstärker bilden av att Brokigaböckerna 

förhåller sig mer neutralt till Lilla Hjärtat som en svart karaktär, och att karaktären inte 

framställs annorlunda eller mer försiktigt än de andra karaktärerna i böckerna. 
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 Effekten av det hypotetiska rollbytet ovan kan återkopplas än tydligare till 

Morrisons teori om hur en svart karaktär i en text skriven av en vit författare i en västerländsk 

kontext kan fungera som ett slags berättartekniskt verktyg för vad författaren vill förmedla 

eller framställa i sitt verk, medvetet eller omedvetet.
90

 När Manne framställs som han gör i 

originalversionen bidrar det som nämnt till att skapa berättelsens mångfaldsmedvetna känsla 

som skribenterna tar fasta på i sina sammanfattningar och omdömen av boken. Skribenterna 

beskriver bland annat boken som normbrytande i förhållande till den svarta karaktären 

Manne, som med Morrisons teori i åtanke blir till ett positivt tecken som signalerar modernitet 

eller urbanitet.
91

 Det är också som nämnt genom Mannes närvaro som boken kan gestalta sitt 

rasöverskridande vänskapstema. Dyer skriver om vikten av att uppmärksamma och se även 

den vita rasen som en specifik ras för att bryta den vita rasens normativa maktposition som 

bygger på den vita rasens osynlighet i förhållande till andra raser.
92

 Det är därför viktigt att 

understryka att de vita karaktärerna i lika hög grad och i samspel med den svarta karaktären 

Manne fungerar som berättartekniska verktyg för att framställa bokens skildring av 

rasöverskridande vänskap och bokens mångfaldsmedvetna känsla. Det är i kontrasten och 

avvikelsen till de vita normativa karaktärerna som den svarta karaktären Manne kan tolkas 

som ett mångfaldsmedvetet inslag. Beroende på vilken position de svarta och vita 

karaktärerna i Jag älskar Manne intar får berättelsen sedd till sin helhet ett betydligt skiftande 

helhetsintryck. 

 

 

2.4.4 Kort sammanfattning och jämförelse 

Sammanfattningsvis fungerar hudfärg och ras mer som ett berättartekniskt verktyg i Jag 

älskar Manne än i Brokigaböckerna. Den svarta karaktären Lilla Hjärtat framställs neutralare i 

förhållande till sin svarta hudfärg än både de svarta och vita karaktärerna i Jag älskar Manne, 

och ett hypotetiskt rollbyte mellan karaktärerna i Brokigaböckerna hade inte haft en lika 

påtaglig effekt på böckernas utformning. Jag älskar Manne bygger tydligare sitt 

helhetsintryck på karaktärernas skilda hudfärger och de skilda associationer som hudfärgerna 

ger upphov till i en västerländsk kontext för att framställa bokens rasöverskridande 

vänskapstema och mångfaldsmedvetna känsla, vilket är någonting som skribenterna som 
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citerats ovan tar fasta på och ser som en positiv aspekt av boken. Manne blir med Morrisons 

teori i åtanke ur den aspekten till ett positivt tecken som signalerar modernitet eller urbanitet. 

 

 

3 Slutdiskussion 

Uppsatsen undersökning visar att de svarta karaktärerna Lilla Hjärtat och Manne kan ha haft 

avgörande betydelse för böckernas skilda mottaganden under 2012. Den faktor som främst har 

påverkat det skilda mottagandet av böckerna är hur den svarta karaktären har tecknats och 

porträtterats i bild, då den största kritiken mot Lilla Hjärtat har varit att karaktären är tecknad 

som en svart blackfacestereotyp. Uppsatsens undersökning visar att den svarta karaktären 

Manne är mer verklighetstroget, naturligt samt individuellt tecknad i jämförelse med Lilla 

Hjärtat, och att Manne därför upplevs mer som en illustration av ett svart barn och inte en 

svart stereotyp, vilket kan ha påverkat böckernas skilda mottaganden. 

 Uppsatsens undersökning visar också att sammanhanget som den svarta 

karaktären framställs i har påverkat böckernas skilda mottaganden. Den negativa kritiken mot 

Lilla Hjärtat har underbyggts av att den svarta karaktären framställs i ett sammanhang som 

kan uppfattas som att den svarta karaktären likställs med djurliknande karaktärer. Det har 

även påverkat Brokigaböckerna negativt ur genusaspekt, då kritiker har menat att 

flickkaraktärerna jämställs med djur. I Jag älskar Manne framställs den svarta karaktären 

Manne tvärtom i ett sammanhang med uteslutande andra människoliknande karaktärer och 

boken har därför inte väckt samma negativa associationer som Brokigaböckerna, vilket kan ha 

påverkat det skilda mottagandet. Genus- och mångfaldsaspekten har inte heller ifrågasatts på 

samma sätt i mottagandet av Jag älskar Manne, utan ses tvärtom som ett framträdande 

element av skribenter, vilket också kan ha påverkat bokens positiva mottagande. 

Undersökningen visar emellertid att Jag älskar Manne trots detta ur vissa aspekter kan ses 

som mer normativ än Brokigaböckerna, då karaktärerna i boken både är dominant vita och 

dominant manliga. 

 Uppsatsen visar också, med utgångspunkt i Morrisons och Dyers teorier om hur 

hudfärg och ras kan fungera som berättartekniska verktyg för vad författare eller illustratörer 

vill förmedla i sina verk, hur både de svarta och vita karaktärernas hudfärger i kontrast till en 

vit och västerländsk norm kan fungera som berättartekniska verktyg i Jag älskar Manne för 

att framställa bokens rasöverskridande vänskapstema och mångfaldsmedvetna känsla. Bokens 

mångfaldsmedvetna känsla är även något som skribenterna som citerats i uppsatsen tar fasta 

på i sina beskrivningar av Jag älskar Manne och ser som en positiv aspekt av boken. Det kan 
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återkopplas till Morrisons teori om hur en svart karaktär eller närvaro i västerländska texter 

som är historiskt präglade av vit dominans kan bli till ett positivt tecken som symboliserar 

modernitet eller urbanitet. 

 Undersökningen kan också återkopplas till subtexten som beskrevs 

inledningsvis som ett exempel på de sprickor eller komplexiteter som kan uppstå i verk som 

skildrar karaktärer av olika etniciteter, men som är historiskt präglade av etnocentriska 

perspektiv som fortfarande kan lysa igenom. Studien visar att den vita rasen fortfarande på 

många sätt framställs som en osynlig norm, vilket framkommer tydligast i närstudien av den 

normativa framställningen av de vita karaktärerna i Jag älskar Manne. Då problematiken med 

Brokigaböckerna främst har berott på hur den svarta karaktären Lilla Hjärtat har tecknats och 

porträtterats i bild, kan problematiken eller sprickorna i Jag älskar Manne främst sägas vara 

att den svarta karaktären Manne och Mannes utseende framställs annorlunda eller avvikande i 

jämförelse med de vita karaktärerna. 

Uppsatsen kan också ses som ett exempel på hur några svenska 

småbarnsbilderböcker utgivna på 2010-talet framställer och arbetar med sina svarta 

karaktärer. Hur svarta karaktärer framställs och porträtteras i västerländsk och svensk 

barnlitteratur är en viktig fråga som har aktualiserats under 2012, och som kräver vidare och 

fortsatt granskning. 
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