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In recent years, the characterization of the Third World and its inhabitants in West-originated 

children’s books has been subject to debate. Media attention around a selection of books has 

generated discussions on how this relates and aligns with Sweden’s national teaching 

curriculum. The objective of this study is to explore how a selection of authors, born in 

Western countries, have characterized and presented the Third World and its inhabitants in its 

literature. To meet the research objective, I have used a qualitative methodology of text 

analysis and analysed the material using post-colonial and feminist post-colonial theory. The 

study has been conducted from a social constructivist research perspective, which states that 

knowledge is socially constructed. The studied material consists of six books, originating 

from three Western countries. The study concludes that the characterization of the Third 

World and its inhabitants constitutes an antipode to the Western’s self-image of being 

sensible, civilized and controlled. Filtered through the lens of a Western self-image, the Third 

World and its inhabitants have been ascribed characteristics such as barbaric, wild and 

uncontrollable. This characterization is discussed from the perspective of Sweden’s teaching 

curriculum. A critical approach is required, to avoid the reproduction of negative Third 

World characterizations. Nonetheless, the selected children’s books still serve as valuable 

historic pieces, which can contextualize and improve our understanding of dynamics 

underlying relations between the West and Third World today.   
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1. Inledning 
1.1 Utgångspunkt: sparbössan 

Bakgrund, sparbössan 

En man som var född i början av 50-talet berättade för mig om söndagsskolan. 

Varje söndag brukade han följa med sina större syskon till den kyrka som låg 

mitt i samhället. Läraren var också lågstadielärare i den vanliga skolan. 

Barnen lärde sig utantill både sånger och korta bibelverser. Läraren berättade 

genom att använda flanellograf.  

I slutet av varje träff fick de gå fram till ett bord, såg ut som ett litet altare. På 

bordet låg en bricka. På brickan hade läraren byggt upp, som hon sa, en 

negerby. Där kunde han se höga palmer gjorda av papp, stråhyddor av vass 

och röd jord av lera. ”Negerbarnen” hade skapats av att vita små dockor hade 

målats svarta. 

Läraren brukade berätta om behoven i byn, man behövde lära sig att läsa, 

barnen behövde bli av med alla farliga sjukdomar och man behövde lära känna 

Jesus.  I slutet av varje lektion fick de gå fram till ett annat litet bord där en 

sparbössa stod uppställt.  En liten låda på vilket det satt en svart pojk som böjt 

sina knän. När man la i ett mynt så bugade pojken. På lådan stod det “till 

hednamissionen i Afrika”. 

Det här var inte en engångshändelse, inte något som bara hände på en plats. 

Sparbössan var vanligt förekommande i svenska kyrkor på femtiotalet. Efter en 

del letande kom jag att hitta en likadan sparbössa på Missionsförbundets arkiv, 

Tegnérgatan 8, Stockholm.  

Det var när jag hörde historien om ”negerbyn” och den tacksamme pojken som jag började 

fundera över tankar som ligger nära den postkoloniala teorin. På vilket sätt skapas 

värderingar och hur förs de vidare i barnlitteraturen? Finns det i barnlitteraturen exempel på 

hur värderingar förstärks? Berättelsen födde frågor som jag i någon mån ville studera. 

1.2 Bakgrund 

Under de senaste åren har det i Sverige förts en diskussion om hur västerländska 

barnboksförfattare framställer tredje världen och dess befolkning. Diskussionen har ofta varit 

intensiv och lyft frågor kring vilka värderingar som överförs och förmedlas. Jag kommer 

genomgående att använda begreppet tredje världen trots att jag vet att begreppet i många 

sammanhang är ifrågasatt. Det är dock ett begrepp som har använts under lång tid och är ett 

sätt att lyfta fram skillnaderna mellan rika och fattiga länder. Samtidigt ser vi idag hur den 
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socio-ekonomiska situationen mellan länder och inom länder är svåra att definiera och att det 

ofta inte räcker med att samla upp ett antal länder under ett begrepp. 

År 2007 anmälde svensk-kongolesen Jean-Dadaou Monyas det svenska förlaget Bonnier Carlsen 

för hets mot folkgrupp genom att de gjorde ett nytryck av Tintin i Kongo.  Afrosvenskarnas 

Riksförbund stödde denna anmälan och krävde att boken skulle dras in från Sveriges 

bokhandlare och bibliotek (Kalmteg, 2007 och Dagens Nyheter, 2012). Fem år senare uppstår 

en stormig debatt inom media då konstnärlige ledaren Behrang Miri, anställd på Kulturhuset i 

Stockholm, föreslog att boken skulle flyttas från barnavdelning till vuxenavdelningen i 

biblioteket. Förslaget väckte starka och blandade reaktioner, både från de som var för och de 

som var emot att boken skulle flyttas (Lindwall och Kihlström, 2012).  

Även Stina Wirséns bok ”Liten Skär och alla små Brokiga” har väckt starka känslor då 

debattörer kring boken upplevt att den i bildspråk framställer en svart flicka på ett 

nedvärderande sätt. Boken har helt dragits in av författaren (Knutsson, 2012). 

Pippi Långstrump som kom ut första gången redan 1945 har ofta blivit ifrågasatt, bland annat 

då Pippis pappa beskrivs som negerkung. 

Julkalender 2013 i Sverige baserades på berättelserna om Barna Hedenhös. Regissören till 

julkalendern var kritisk till att böckerna saknade förtext som kontextualiserade värderingarna 

i texten, som han menade förmedlade rasism. I samband med att Barna Hedenhös visades 

som julkalender väcktes en debatt kring innehållet i böckerna. Förlaget Bonnier Carlsen 

beslutade också som ett resultat av denna diskussion att inte längre ge ut Hedenhös upptäcker 

Amerika som enskild bok (Svenska Dagbladet, 2013 och Sveriges Television, 2013). 

Detta är exempel på böcker som skapat en hätsk debatt. Vissa debattörer har utpekat dem som 

klart rasistiska samtidigt som andra har försvarat denna typ av litteratur då de menar att man 

bör ta hänsyn till den historiska kontexten när böckerna skrivits. Debatten har minst sagt varit 

ambivalent. 

Dessa sagofigurer som har blivit en del av den västerländska kulturskatten börjar nu under 

senare år betraktas med en helt annan blick. Fokus är inte längre på att västvärlden upptäcker 

världen. Fokus förflyttas till hur västvärlden framställer tredje världen, där väst istället blir 

studieobjektet. Ett exempel på detta är den feministiska kulturskriften ”Bang” och artikeln 
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”Vit vrede” från nummer 3-4, 2012. Där diskuterade bland annat Nasim Aghili (2012), 

regissör och dramatiker, hur de vitas försvar av Tintin är ett uttryck för vit vrede. Han 

förklarar att böckerna har skapat ett gemensamt vitt förhållningssätt med nostalgiska 

undertoner. Skärningspunkten för denna konflikt är att böcker som västvärlden under lång tid 

ansett haft hög kulturell kvalitet nu börjat ifrågasättas med utgångspunkt från rasteorier. 

Aghili (2012) beskriver hur detta har framkallat ett ramaskri bland vita debattörer då vitas 

privilegierade ställning skärskådats och ifrågasatts.  

Aghili (2012) lyfter även fram i exempelvis Tintin att västerländska länder och då framförallt 

dess kultur har framställts på ett ensidigt positivt sätt. Han förklarar att Tintin som ett litterärt 

verk förskönar brott mot mänskligheten, där han sätter vit nostalgi i kontrast till 

avhumanisering av andra människor. Skribenten för också fram att de tydliga exempel på 

rasism i böckerna om Tintin försvarats av personer som i grunden är motståndare till rasism.  

På liknande sätt menar även frilansskribenten Oivvio Polite (2012) att Stina Wirséns bok 

”Liten Skär och alla små brokiga” (2006) och framställningen av karaktären Lilla Hjärtat har 

väckt vit vrede. Han förklarar att kritiker till framställning av Lilla Hjärtat har blivit 

förlöjligade och ansedda som lättkränkta av de som försvarat Lilla Hjärtats framställning. 

Han uttrycker att debatten har saknat saklighet, att många har bemött kritiken av boken 

genom att uppfatta att man inte alls får avbilda olika etniciteter. Polite menar att detta är 

felaktigt eftersom de som har varit mest talföra gentemot kritiken av dessa böcker samtidigt 

inte har velat inse att även Sverige ofta har avbildat rasistiska nidbilder genom historien. Den 

i Sverige ständigt närvarande anti-rasistiska självbilden har därmed delvis ifrågasatts och 

vissa debattörer har känt sig provocerade.  

Oavsett denna debatt kvarstår faktum att böckernas innehåll står i konflikt med läroplanens 

budskap (lgr11). I läroplanens värdegrund betonas vikten av varje människas lika värde. Det 

står klart och tydligt att ingen inom skolan får diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet 

och att detta aktivt ska motverkas. Det förefaller därmed relevant att försöka lyfta fram 

motstridigheter som kan finnas mellan å ena sidan viss typ av västerländsk barnlitteratur och 

å andra sidan läroplanens värdegrund, då diskussionen inom frågan fortfarande är relativt 

begränsad inom skolan.  
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Debatten kring dessa böcker har förts inom framförallt media, men inom skolan möter läraren 

den faktiska verkligheten och behöver dagligen ta ställning till vilken litteratur som ska 

användas. 

Det är först och främst viktigt att förstå och analysera hur böckernas innehåll framställer 

tredje världen för att kunna ta ställning till på vilka sätt de kan tillämpas i undervisningen. Ett 

okritiskt förhållningssätt från lärarens sida uppmuntrar inte heller eleverna att tänka kritiskt 

utifrån böckernas innehåll. I första delen av läroplanen inom skolans värdegrund och uppdrag 

står det att undervisningen ska var saklig och allsidig. Detta innebär att allas åsikter och 

uppfattningar ska lyftas fram, vilket även i andra ord betyder att var och en bör uppmuntras 

och har rätt till att förhålla sig kritisk till texternas innehåll. Här har läraren ett stort ansvar att 

uppmuntra eleverna till kritiskt tänkande.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genomföra en kvalitativ textanalys av ett antal välkända 

västerländska barnböcker, med utgångspunkt i den debatt som har förts av litteraturen de 

senaste åren i svensk media. Frågeställningen är därmed: Hur framställs tredje världen och 

dess invånare inom ett urval västerländsk barnlitteratur, utifrån en postkolonial teori? 

2. Metod 
2.1 Teoretiska perspektiv 

Denna studie har genomförts med utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt teoriperspektiv. 

Enligt detta perspektiv är vår kunskap om världen socialt konstruerad och bundet till tid och 

rum. Socialkonstruktivism sätter fokus på språkets benämningar för människors förståelse för 

omvärlden. Eftersom kunskap ständigt omprövas genom nya teorier är "sanningen" endast 

tillfällig och står även i relation till den sociala och kulturella kontexten. Detta innebär att det 

inte finns en absolut sanning som är evigt giltig. Exempelvis kan förståelsen för begreppen 

genus, ras, etnicitet förändras genom sociala processer. Sammanfattningsvis existerar ingen 

kunskap utan den är socialt konstruerad av människan i behov att kategorisera och göra sin 

omvärld begriplig (Thomassen, 2007:202–207). 

Socialkonstruktivismen har sitt ursprung i filosofen och hermeneutikern Hans-Georg 

Gadamers hermeneutiska teori. Gadamer (1900-2002) talar om betydelsen av individens 
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förförståelse i tolkningen av en text. Varje individ är påverkad av sitt sociala sammanhang, 

sina tidigare erfarenheter, förståelse för sin omvärld, vilket i sin tur skapar en individuell 

förförståelse i mötet av nya upplevelser och texter. Denna förförståelse kan påverka de 

karaktärer och relationer som gestaltas i litteratur. Gadamer menar att det är omöjligt för 

individen att plocka bort sin egen påverkan av samhället i tolkningsprocesser. Eftersom 

individer och samhället är föränderligt kan en och samma text tolkas olika beroende på 

mottagare och vilket historiskt skede texten tolkas. Gadamer förklarar samtidigt att ny 

kunskap och förståelse skapas i mötet med tidigare erfarenheter och nya intryck (Bergström 

och Boréus, 2005: 25). 

2.2 Empirisk datainsamling 

Jag har valt att genomföra en diskursiv kvalitativ textanalys för att tolka innehållet i det valda 

materialet. Den kvalitativa textanalysen som metod har sin utgångspunkt i den hermeneutiska 

tolkningstraditionen, vilket bygger på att tolka enheterna inom ett fenomen och sätta det i 

relation till helheten (Thomassen, 2007: 101-102).  

Att redogöra för vad en diskurs är kan vara svårdefinierat och det förekommer därför många 

olika beskrivningar för att tydliggöra begreppet. Enligt Esaiasson et al (2007) förklaras 

fenomenet utifrån att vi agerar i en social interaktion som bestäms genom språkliga mönster. 

Dessa kan i sin tur vara svårupptäckta. Esaiasson et al (2007) beskriver att ”Utmaningen är 

att på ett övertygande sätt visa att det finns dolda strukturer som styr människors ageranden” 

(2007:240). Diskurser styr och påverkar vår uppfattning av världen, samt inverkar i det 

sociala samspelet. Genom att analysera diskurser, såsom ord, begrepp och olika fraser, kan en 

helhetsbild genereras av ett fenomen, och dolda strukturer upptäckas. 

Den kvalitativa textanalysmetoden kan även definieras som en induktiv metod. Den valda 

frågeställningen utgör en oprecis problemställning, och ämnar därmed inte att testa en 

förutbestämd hypotes. Istället har de valda texterna analyserats separat utan antagande om 

studiens utfall. Genom att upptäcka likheter och olikheter mellan texterna har olika teman 

kunnat urskiljas. Dessa har sedan analyseras och utgjort grunden för studiens slutsats. 

(Thomassen, 2007: 50) 

Min frågeställning har legat i fokus när jag har analyserat materialet och den postkoloniala 

teorin har varit närvarande i mitt medvetande i förståelse för vad materialet förmedlar. Den 

kvalitativa textanalysen som metod skiljer sig från den kvantitativa innehållsanalysen, genom 
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att den kvantitativa formen fokuserar på den explicita betydelsen av texten, medan den 

kvalitativa metoden innebär att försöka tolka det implicita, outsagda och dolda i texten. 

(Bergström och Boréus, 2005;44-45).  

2.3 Avgränsningar 

Studiens omfattning är begränsad utifrån sidantalet och tidsutrymmet. Detta har inneburit att 

materialomfånget har satts i relation till studiens omfattning. Genom ett begränsat urval av 

material går det inte generalisera studiens resultat, det vill säga ge en enhetlig bild av hur 

västerländska barnboksförfattare framställer tredje världen, utan resultatet av studien kan 

endast skildra böckerna som valts. Utifrån Larsen (2009) har jag gjort ett icke-

sannolikhetsurval vilket innebär att resultatet inte blir generellt.  

2.4 Urval av material 

Urvalet av materialet är hämtad ifrån flera olika decennier under 1900-talet som inrymmer en 

postkolonial tidsaspekt, närmare bestämt mellan 1930 till 1980-talet. Utifrån studiens 

frågeställning och postkolonial teori som vald teori har urvalet i materialet bestått i att finna 

barnlitteratur skrivet av västerländska författare från olika länder, där tredje världen och dess 

invånare gestaltas genom text och bild. Med andra ord är materialet valt genom ett 

godtyckligt urval. Det betyder att jag har valt ut olika kriterier och enheter i sökandet av mitt 

material. I detta fall har geografiskt läge och tidsperiod varit relevant för min undersökning, 

samt ett urval baserat på den uppmärksamhet som skapats kring denna litteratur. Materialets 

ursprung är valt utifrån att omfatta ett antal västerländska länder.   

I mitt val av teman har jag tagit två övergripande teman att tolka texterna utifrån; 

postkolonialism och postkolonial feminism. Dessa beskriver jag i nedanstående avsnitt.  

2.5 Teorireflektion 

I min studie kommer jag använda mig utav framför allt en postkolonial teori för att belysa hur 

tredje världen och dess invånare framställs i ett urval västerländsk barnlitteratur. Denna teori 

har jag valt eftersom materialet förmedlar västerländska synsätt och relationer till tredje 

världen. Genom att tillämpa denna teori är det möjligt att synliggöra maktstrukturer som 

positionerar människor efter rastillhörighet ur ett globalt perspektiv. Målet med detta är att 

medvetengöra hur föreställningar om olika befolkningsgrupper kan påverka mänskligt 
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handlande. Tolkningen av mitt material görs utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

teoriperspektiv, som beskriver att vår förståelse av världen är konstruerad och därmed också 

föränderlig. I denna förändringsprocess förändras vår bild av världen och är ofta beroende av 

och bunden till den historiska kontexten. På liknande sätt förklarar den postkoloniala teorin 

hur ett historiskt skeende vid ett tillfälle kan anses vara en acceptabel handling för att vid ett 

senare tillfälle framställas som förtryck. 

Jag har även inkluderat den feministiska postkoloniala teorin i min studie för att synliggöra 

maktstrukturer som belyser eventuella exempel på över- och underordning baserat på både 

kön och ras/etnicitet. Med denna teori går det möjligen att fånga upp mer specifikt hur 

flickor/kvinnor i tredje världen framställs inom västerländsk barnlitteratur. 

2.6 Forskningsetik 

Larsen (2009) skriver om betydelse som forskare att förstå vilka reaktioner studiens ämne 

kan ge för allmänheten. Att skriva om ett ämne som är kontroversiellt kan väcka upprörda 

känslor. Detta är jag medveten om i valet av mitt ämne, men samtidigt är det nödvändigt att 

kontinuerligt dekonstruera och öka förståelse för sociala fenomen utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv.  

Frågor inom postkolonial teori berör bland annat rasism. I frågor som kan väcka anstöt, 

oavsett om man eventuellt kan vara den som utövar eller blir utsatt, är det viktigt att vara 

saklig och utgå ifrån fakta. Felaktig information kan göra att människor känner sig illa 

berörda, särskilt inom ett ämne som kan väcka starka känslor.  

I mitt val av material är jag även medveten om att barnboksförfattarna inte kan stå till svars 

för det forskningsresultat jag redovisar i min studie, eftersom de alla är bortgångna. De kan 

givetvis inte samtycka till att jag använder deras litteratur som forskningsobjekt. 

I vetenskapsrådets skrift (1990) om forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning står det att man som forskare bör väga forskningskravet och 

individskyddskravet mot varandra. Utifrån detta avseende har jag kommit fram till att studien 

kan ge värdefullt forskningsresultat som inte behöver kränka någon, då vetenskaplig 

forskning strävar efter objektivitet (Larsen, 2009).  
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3. Teoribeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av de teorierna jag kommer använda mig av i denna studie.  

3.1 Postkolonial teori 

Den postkoloniala teorin förklarar hur etniska identiteter och etniska makthierarkier är ett 

resultat av koloniala strukturer (Berg, 2007: 40-41, de los Reyes & Mulinari, 2007: 62). Den 

postkoloniala analysen visar på att kolonialismen fortlever både globalt och lokalt och även i 

andra former. Under kolonialtiden formades västvärldens och dess makt och överordning 

gentemot resten av världen. Sverige har dock relativt sett endast varit en begränsad 

kolonialmakt, men Sverige ingår inom benämningen för det ”europeiska” och inkluderas 

därmed i förståelsen för den västerländska världen. Rasifierande ord och företeelser avspeglar 

västvärldens överordning och tredje världens underordning och detta maktförhållande har 

utvecklats från den tid då kolonialismen och slaveri ägde rum. Under kolonialismen skapades 

en världsordning där västerländska länder benämndes som utvecklade medan tredje världens 

länder benämndes som underutvecklade. Det är en världsordning som än idag både har en 

global och lokal betydelse för människors och länders relationer.  

Enligt Berg (2007) beskriver Edward Said i sin bok Orientalism (1978) hur beteckningen ”vi” 

syftar till européer medan ”dem” är en representation av icke-europeiska kulturer. Relationen 

mellan ”vi” och ”dem” innebär att europeiska kulturer automatiskt får en överlägsen ställning 

till ”dem”. Han menar att framställningar av personer från länder i öst framställs som 

sanningsbilder men är i själva verket av föreställning av ”den andre”. Västvärldens 

överordnade position i det globala samhället har inneburit att andra kulturer sällan har getts 

möjlighet att framhäva egna representationer av sig själva (Berg 2007: 41-45).  

Berg (2007) beskriver även att Ashis Nandy talar om postkolonialismen som ”den andra 

kolonialiseringen”. Enligt henne är den senare formen av kolonialism mer abstrakt än den 

förra. Hon menar att kolonialismen har övergått till ett psykologiskt och kulturellt fenomen 

från att tidigare varit en ekonomisk och politisk process (Berg, 2007: 41-46).  

Enligt de los Reyes & Mulinari (2007) är migration, rasifiering och utomeuropeiskas 

reaktioner på Europas härskarstyre effekter från kolonialismen. De menar att dagens rasism, 

där vithet är överordnat, har fortsatt in i den postkoloniala tiden. Det europeiska 

modernitetsprojektet upphöjdes under kolonialismen till ett allmänt mänskligt ideal och 

resulterade i att representationen av länder utanför Europa fick en negativ motbild. Detta 
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innebar att människor i dessa länder nedvärderas och marginaliserades (de los Reyes & 

Mulinari, 2007: 63-65).  

 I rapporten ”Bortom vi och Dom, teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering”, skiljer Philomena Essed (2005) mellan rasism och vardagsrasism, med 

utgångspunkt från olika forskare inom ämnet. Till skillnad från extrema former av rasism 

talar hon om en rasism som förekommer i människors vardag. Den rasismen befinner sig i 

mikronivå och kan tyckas vara harmlös men har i längden skadlig påverkan för dem som blir 

utsatta. Det kan vara svårt att identifiera vardagsrasismen vilket gör att den kan normaliseras 

och därmed även vidmakthållas (Essed, 2005:74). 

I andra delen av samma rapport förklarar Katarina Mattsson att forskare under de senaste 

decennierna har undersökt betydelsen av vithet och hur detta inverkar i människors liv. 

Studier har visat att det är privilegierat att vara vit i samhället och att vithet ses som norm i ett 

globalt perspektiv (Mattson, 2005:141). 

3.2 Postkolonial feministisk teori 

Den feministiska postkoloniala teorin har växt fram som ett resultat av att den västerländska 

feminismen har exkluderat tredje världens kvinnors erfarenheter av förtryck. De los Reyes & 

Mulinari (2005) menar att vita kvinnors erfarenheter av könsmaktstrukturer i västerländska 

samhällen fått utgöra norm för den traditionella feministiska forskningen och att kategorin 

”ras” därmed marginaliserats från dessa studier. Den postkoloniala feministiska teorin vill 

utröna kvinnor från tredje världens roll och gestaltning, inte enbart baserat på kön, utan också 

på ras eller etnicitet. Teorin ger underlag för att förstå att den traditionella feminismen har 

osynliggjort, ignorerat och förbisett tredje världens kvinnors erfarenheter. De los Reyes & 

Mulinari (2005) menar att osynliggörande av icke-vitas erfarenheter av rasism och manligt 

förtryck innebär en maktutövning som upprätthåller den sociala ojämlikheten mellan vita och 

icke-vita. När kategorin ras inkluderas i genusbeskrivningen synliggörs vitas maktposition i 

världen och visar på att det är ett privilegium att vara vit (de los Reyes & Mulinari, 2005: 54-

57). Den postkoloniala feminismen har ett anti-rasistiskt mål; att upphäva icke-vitas 

underordning i den globala världen (de los Reyes & Mulinari 2005: 26).  

Det postkoloniala tänkandet är inspirerat från Foucaults maktteori som utgår ifrån att 

normalitet är förtryckande mot det avvikande. I detta sammanhang utgör det vita patriarkatet 
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normalitet medan tredje världens kvinnor blir avvikande där de bland annat stereotypiseras 

och exotiseras (de los Reyes och Mulinari, 2005: 47, 98-99). 

Den postkoloniala feminismen riktar kritik mot den västerländska feminismen för att den är 

etnocentrisk. Detta innebär att förtryck mot vita kvinnor kommit att representera en universell 

erfarenhet av att vara kvinna. De los Reyes & Mulinari (2005) beskriver att västvärldens mål 

att skapa global jämlikhet försvåras av sitt okritiska förhållningssätt till sin egen historia. Med 

detta menas att västvärlden inte erkänner sitt förtryck mot det som idag fått definieras som 

tredje världen. Detta har senare gett upphov till ett postkolonialt tänkande där den 

feministiska forskningen har utökat sitt spänningsfält (de los Reyes & Mulinari 2005: 67-69).  

Den västerländska feminismen, som ur ett postkolonialt perspektiv, har som norm skapat en 

homogen föreställning av förtryck mot tredje världens kvinnor. En bild som är nära förenlig 

med hur kvinnor från tredje världen framställdes under kolonialismen: avsaknad av 

utbildning, bunden till traditioner och hemmet, okunnig och med okontrollerbar sexualitet. 

Detta perspektiv menar att kvinnor från väst har speglat sin egna goda självbild i 

”tredjevärldenkvinnan”, genom en implicit självförståelse som mer civiliserade, välutbildade, 

moderna, och självbestämmande, med kontroll över sin sexualitet (Thörn et al, 1999: 199-

204). 

Enligt postkolonial teori har den västerländska feminismen inneburit att kvinnor har 

konstituerats som en homogen grupp, oberoende av hudfärg eller klass. Detta har gett 

uppfattningen om att samma form av förtryck tycks gälla alla kvinnor. Hudfärgens betydelse 

för skilda erfarenheter av förtryck bland kvinnor har sällan lyfts fram i den traditionella 

feminismen. Enligt Thörn et al (1999:199–204) har föreställningen om kvinnor som en 

enhetlig grupp skapat ett falskt systerskap vad det gäller kampen mot förtryck. De los Reyes 

& Mulinari (2005: 23-24) menar samtidigt att den västerländska kvinnan har använt tredje 

världen kvinnan som en negativ spegelbild vilket har legitimerat en ”frigörande mission”, där 

den vita kvinnan ska rädda sina förtryckta medsystrar i tredje världen. 

Flera feministiska forskare inom den postkoloniala feminismen förklarar hur kolonisatörernas 

retorik om kvinnor i tredje världen konstruerade en bild av dem som förtryckta av den 

koloniserade mannen. De menar att kolonialmakterna speglade sin egen goda självbild som 

mer jämställt och överlägsen, genom att använda sin konstruktion av ”tredjevärldenkvinnan” 
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som förtryckta av lokala män. På så vis ansåg kolonisatörerna att de stod för progression och 

utveckling, vilket rättfärdigade vita män att försöka ”rädda” tredje världens kvinnor från 

förtryck. Som Spivak uttrycker det, enligt Thörn et al (1999: 23): ”rädda den bruna kvinnan 

från den brune mannen”. 

3.3 Tidigare forskning 

Detta ämne är inte vitt forskat. Däremot har Luis Ajagán-Lesters (2000) skildrat ämnet i sin 

avhandling ”De andra – Afrikaner i svenska pedagogiska texter 1768-1965”. Denna 

avhandling analyserar hur Afrika som kontinent och dess invånare gestaltas i svenska 

pedagogiska texter. Ajagán-Lesters (2000) försöker även förklara hur diskursen om afrikaner 

har förändrats under denna tidsperiod genom ideologiska förskjutningar. Utifrån fyra olika 

tidsperioder delar han in brytningspunkterna om diskursen av afrikaner: 

Den första perioden (1768-1850-talet): Denna period kännetecknas av att afrikaner kopplades 

samman med barbari och vildhet. Dessa egenskaper som tillskrevs av européer sa något om 

dem själva, att de inte stod för vildhet, utan för civilisation. Ajagán-Lester (2000) delar upp 

afrikanska och europeiska egenskaper utifrån sina analyser av svenska skoltexter under denna 

period. Hans resultat presenteras i en dikotomisk uppställning utifrån tre axlar: civilisation, 

religion och kolonisering. Inom axeln civilisation beskrivs afrikanen som 

djurisk/ofullständig, vild, kannibal, grym, medan europén beskrivs som mänsklig/fullständig 

och civiliserad. Inom religion tillskrivs afrikanen som hednisk och europén som kristen. I 

sista axeln kolonisering beskrivs afrikanen som beskyddad och erövrad. Europén i 

motsättning till afrikanen beskrivs här som beskyddare och erövrare.  

I detta avsnitt förklaras även att kolonialmakternas fråntog afrikanska gruppers namn och 

ersatte dem med egna beskrivningar. Ordet neger blev en beteckning av alla afrikaner 

nedanför Sahara. (Ajagán-Lester: 2000:45–66) 

Den andra perioden (1850-talet-1920): Det som kännetecknade denna period var att 

afrikanska folkgrupper klassificerades utifrån en hierarkisk ordning, skapad av dåtidens 

europeiska upplysningsanda. Ur både en naturvetenskaplig- och civilisationsaspekt 

kategoriserades afrikaner efter sitt biologiska utseende och sin kultur tolkat efter den 

västerländska självförståelsen. Detta innebar att européer värderade och bedömde afrikanska 

folkgrupper efter sina egna referensramar som måttstock. Västerländska länder ansåg sig 
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själva som det upplysta, kultiverade och civiliserade folket. De självutnämnda förhöjda 

mänskliga egenskaperna fungerade som en positiv motbild till afrikanerna där vissa 

folkgrupper förknippades med apor. Européerna, genom sin självförståelse ansåg sig 

berättigade att civilisera de vilda och barbariska afrikanerna.  

Inom denna period kallades afrikanen för ”neger” av västerländska länder och var ett uttryck 

för att beteckna afrikanska folkgrupper med mörk hudfärg, eller vad de även kallade för 

svarta. Utifrån en naturvetenskaplig kategorisering skapad av européer placerade de sig 

själva, den vita rasen som högst och överlägsen alla andra. De svarta, det mörka Afrikas ras, 

placerades lägst och förknippades med negativa egenskaper.  

Med utgångspunkt från västerländsk grundsyn ansågs de inte fullt så skarpa och 

välutvecklade som den vita rasen och tillskrevs även infantiliserade egenskaper. 

Kolonisatörerna däremot var självutnämnda att civilisera de barbariska, infantila, apliknande 

varelserna. Makten som utövades och slavar som fördrevs från Afrika beskrevs i annorlunda 

termer. Kolonialmakterna rättfärdigade sina handlingar genom hierarkiskt synsätt på raser, 

där de vita hade i uppgift att förmänskliga afrikanerna samtidigt som de ansågs som en lägre 

stående ras.  

Perioden inrymmer även berättelser av européers upplevelser av sina expeditioner till Afrikas 

kontinent. Deras resor och möten med kontinenten förklaras som ”upptäckter” och Afrika och 

dess invånare beskrivs som de ”upptäckta”. Innebörden av dessa beteckningar visar på att 

européernas möte med Afrika får utgöra en subjektiv upplevelse medan Afrika och 

afrikanerna objektifieras genom att de är något som upptäcks.  Ajagán-Lester (2000) lyfter 

fram dessa berättelsers betydelse för västs bild av sig själva, som civiliserade och afrikaners 

roll som antingen upptäckta eller kunskapskällor (2000: 96-99). På liknande sätt visar 

Ajagán-Lester (2000) på hur européer kom att dölja verkligheten och minska sitt ansvar för 

slavhandeln genom att likställa européernas och afrikanernas ansvar för denna och till och 

med göra afrikanerna till de värsta syndarna (Ajagán-Lester, 2000:100–103). 

Det är en period då väst börjar definiera skillnader mellan afrikanen och europén. Vanliga 

skillnader, som att vara primitiv, står emot germansk ras, lat mot företagsam, barnslig mot 

mogen, hedning mot kristen, barbar mot civiliserad, beskyddade mot beskyddande (Ajagán-

Lester: 2000:136). 
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Den tredje perioden (1920-talet till slutet av 1950-talet): 

Den tredje perioden liknar i stora drag den andra perioden. Den västerländska 

överlägsenheten betonas i förhållande till primitiva folkens underlägsenhet. Västerländsk 

naturvetenskap fördjupar sig i rasers kraniers uppbyggnad där den nordiska rasen placeras på 

den högsta intelligensnivån. Tredje världens länder beskrivs som underutvecklade i 

förhållande till västvärlden som kännetecknas av utveckling och civilisation (Ajagán-Lester, 

2000: 141-183). 

Den fjärde perioden (slutet av 1950-talet till mitten av 1960-talet): 

De första rösterna om västerländsk självkritik berörande rasskillnader kan märkas under 

denna period. Fascismen och nazismens användande av rasteorier gjorde att västvärlden 

började rannsaka sig själva. Rasteorierna rensades från den naturvetenskapliga forskningen 

och togs bort som allmän kunskap inom skolväsendet och politiken. Användning av namn på 

olika raser kvarstår men hierarkiska tänkandet börjar suddas ut. Betoning ligger mer i lika 

människovärde oberoende hudfärg och ursprung. Fortfarande förekommer uppfattningen om 

västvärlden som mer civiliserat i kontrast till tredje världen där de framför allt beskrivs som 

underutvecklat. (Ajagán-Lester, 2000: 192-224) 

4. Empirisk litteraturbeskrivning 

Böckerna jag har valt att analysera: 

Tintin i Kongo (1931) 

Denna bok ingår i en albumserie och är skriven av den belgiske författaren Hergé (1907-

1983). Han skapade karaktären Tintin som är en belgisk reporter som besöker olika länder i 

världen. 

Barna Hedenhös upptäcker Amerika (1950) 

Denna barnbok skrevs av den svenske författaren och illustratören Bertil Almqvist (1902-

1979). Den skildrar en svensk stenåldersfamiljs upptäcktsresa till Amerika och deras möte 

med landets urbefolkning. 
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Pippi Långstrump (1945) och Pippi Långstrump i Söderhavet (1948) 

Pippi Långstrump är en karaktär som skapades av den svenska författaren Astrid Lindgren. 

Jag har valt att analysera två av hennes böcker: ”Pippi Långstrump” vilket är den första 

boken om Pippi som utkom 1945 och ”Pippi Långstrump i Söderhavet” som utkom 1948. Det 

som är utmärkande för Pippi är att hon är ovanligt fysisk stark, lever ensam utan föräldrar i en 

villa och utmanar omvärldens förväntningar på flickors agerande. Tillsammans med hennes 

vänner och grannar, Tommy och Annika hittar de på olika äventyr. 

”Pippi Långstrump i Söderhavet” skildrar Pippis, Tommy och Annikas resa till Söderhavet 

där de hälsar på Pippis pappa som bor i Kurrekurreduttön och är kung över alla negrer, som 

det beskrivs i boken.  

Till vildingarnas land (1963) 

Denna bok skrevs av den amerikanske författaren Maurice Sendak (1928-2012). Den handlar 

om pojken Max som i sitt rum fantiserar/drömmer sig bort till ett land där vildingar bor. Där 

blir han både vän med och kung över alla vildingar. Sedan får han hemlängtan och vaknar 

igen i sitt rum. 

Fantomen (tre utvalda seriesamlingar som används som material i denna forskning, 

årtal 1950, 1951 och 1952) 

Fantomen är en serietidning som skrevs av den amerikanske serietecknaren Lee Falk (1911-

1999). Den handlar om en europeisk ättling som bor i det fiktiva landet Bengali. I flera 

generationer har uppdraget som brottsbekämpare gått i i arv i skepnad av en man utklädd i blå 

trikådräkt och svart mask. 

5. Analys och resultatredovisning 
5.1 Tintin i Kongo 

På sidan 11 i boken säger Tintin att han ska hämta en ”boy”. Enligt postkoloniala 

perspektivet skulle detta kunna betyda att Tintin menar är att han behöver någon som kan 

assistera honom under sina upptäcktsfärder. Ordet ”boy” i denna bemärkelse har även en 

undergiven betoning, den betecknar en infantilisering av afrikaner vilket bland annat kan 

relateras till Ajagán-Lesters (2000) redogörelse för hur kolonisatörer framställde afrikaner. 

Detta begrepp kan även hänvisas till det postkoloniala tänkandet där ord och uttryck från den 
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koloniala världsordningen fortfarande används efter kolonialländernas frigörelse. Ordets 

användning skapar en viss problematik i relation till betoning av människors likvärdighet 

inom skolans läroplan. Detta begrepp kan därför inte oreflekterat användas i ett 

undervisningssyfte, utan behöver ges en betydelse utifrån ett historiskt sammanhang. Det 

ligger även i skolans uppgift att undervisa om historiska processer som har förändrat synen på 

människor. Utifrån ett historisk avseende kan boken vara tillämpningsbar för att belysa den 

rådande diskursen som ägde rum angående klassificeringar av olika etniciteter då boken var 

skriven.  

Undertonerna av ordet ”boy” skapar en makthierarki där Tintin som vit ses som den kunnige 

och den vuxne i sammanhanget medan Coco, som han egentligen heter i boken, ses som 

okunnig, men samtidigt lydig och inställsam. Detta känns igen i den postkoloniala teorin där 

Edward Said (1978) menar att västvärlden skapat ord och föreställningar om tredje världens 

invånare som har lett till ett förtryck mot tredje världen. 

Ur ett etniskt perspektiv framkallar ordet boy ett avstånd mellan Tintin och Coco, det skapar 

ett ”vi och dem”, genom att tilltala Coco med ”boy” tillskrivs han en lägre status utifrån sin 

hudfärg och sitt ursprung. Genom Coco definieras Tintin som normen.  

Enligt den postkoloniala teorin förs det ofta fram att vita har i syfte att uppfostra invånare i 

tredje världen, eftersom västvärlden står för kunskapen och förnuftet. Ett exempel på detta ser 

vi i Tintin. På sidan 19 orsakas en tågolycka då Tintins bil fastnar på en tågräls och ett tåg 

kolliderar med bilen. Kongoleserna i tåget blir arga på Tintin som fastnat på spåret. De börjar 

anklaga Tintin och han försöker uttrycka sin förtvivlan över vad som har hänt. Tintin föreslår 

att de kan laga tåget tillsammans, men kongoleserna beklagar sig över att det är jobbigt och 

att man blir smutsig. Hunden Milou uppmanar även dem att arbeta och kallar kongoleserna 

för latmaskar. Genom att kongoleserna attackerar Tintin genom anklagelser framstår de som 

upproriska, att de är utom kontroll. När Tintin sedan föreslår att de ska laga tåget tillsammans 

gör han det i syfte att uppfostra kongoleserna. Han framstår som den kunnige och upplyste 

vite mannen som vet bäst, som en fader. Alltmedan kongoleserna framställs som att de helt 

saknar arbetsmoral och behöver en tillsägelse för att komma i arbete.  

På sidan 21 visas en bild där Tintin blir upplyft i en bärstol av ett antal kongoleser. Detta var 

något som var vanligt förekommande när upptäcktsresande, kolonialister, och missionärer 

genomförde resor. Bilden återspeglar en historisk verklighet, men den får en annan innebörd 

ur ett postkolonialt perspektiv. Det som ansågs som självklara roller, kan idag tolkas som 
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förtryck. Bilden blir en tydlig framställning av över- och underordning när den tolkas utifrån 

ett postkolonialt synsätt. Det postkoloniala perspektivet riktar kritik mot hur västervärlden 

presenterar bilder från tredje världen och hur dess invånare framställs som underordnade. 

Teorin för fram att den koloniala världsordningen fortfarande förs vidare i vår tid och 

existerar i människors medvetande. Bilden på Tintin i bärstol är ett exempel på detta.  

Vid ett flertal tillfällen räddar Tintin sig själv och kongoleserna från olika slags faror. Även 

Milou medverkar i några hjältedåd. Det börjar med att Tintin listigt klarar sig från en 

attackerande krokodil genom att sätta in sitt gevär i krokodilens gap. Vid ett senare tillfälle 

räddar Milou Tintin och en grupp kongoleser från ett lejon genom att bita av lejonets svans.  

På sidan 36-37 ersätter Tintin en lärare som har blivit sjuk genom att undervisa en skolklass. 

Under lektion vandrar en leopard in i klassrummet och sätter skräck i eleverna. Tintin ger 

leoparden en tvättsvamp som den äter upp och häller sedan ut en hink med vatten som den 

dricker upp. Leopardens mage sväller upp och leoparden kapitulerar. Återigen räddar Tintin 

kongoleserna från en eventuell fara genom sin listighet. Eleverna är samtidigt däremot 

passiva och gömmer sig under sina skolbänkar. Överfört till den postkoloniala teorin som 

analyserar givare och mottagare, står väst för hjälpen och tredje världen står för behovet av 

hjälp. På samma sätt framstår kongoleserna som hjälplösa, medan Tintin i egenskap av sin 

vishet räddar tredje världens invånare från faror. Genom berättelsen om Tintin i Kongo 

förstärks idén om att kongoleserna inte kan hjälpa sig själva från faror som uppstår utan 

behöver en vit man i undsättning.  

På sidan 25, genom fripassagerarens förslagenhet lurar medicinmannen Babaoroms folk 

genom att felaktigt påstå att Tintin har stulit deras heliga fetisch. När Tintin inte kan bevisa 

sin oskuld vänder folket sig emot honom. Även på sidan 28 skickar Fripassageraren ett falskt 

meddelande genom en pil till m’Hatouvo-folkets ledare om att Babaoroms folk förklarar krig 

mot dem, där Tintin är huvudaktören. Detta leder till att m’Hatouvou-folket försöker 

attackera Tintin. Genom båda dessa exempel styr fripassageraren indirekt kongolesernas 

handlingar. Kongoleserna framstår på detta sätt som lättmanipulerade och med avsaknad av 

eget omdöme. De litar blint på fripassagerarens ord troligtvis för att han är vit. Kongoleserna 

fördummas, görs till barn och fripassageraren till den smarte i situationen. Detta påminner om 

hur afrikaner framställdes under kolonialtiden, då de infantiliserades och den vita rasen 

ansågs som mer förnuftig och överlägsen.  
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På sidan 27 bråkar två kongolesiska män över en hatt som båda påstår att den andra har stulit. 

Tintin sätter stopp för slagsmålet och skär hatten i två delar så att det blir till två hattar. Ena 

delen består av skärmen och den andra av hattens topp. Han gör båda männen nöjda och de 

går iväg varav en utav dem säger att Tintin är rättvis. Vad som går att tolka genom detta 

scenario är att de kongolesiska männen framstår som pojkar som behöver tillrättavisas av en 

vit man. Återigen infantiliseras afrikanerna, de behöver en vit man som tillämpar 

diplomatiska metoder för att tämja deras vildhet. De behöver lära sig om förnuft och rättvisa 

eftersom de själva saknar detta. 

På sidan 28 beklagar sig en kvinna över att hennes man är sjuk och säger att det beror på en 

ond ande som har bosatt sig i hans kropp. Tintin gör en bedömning över mannens 

sjukdomstillstånd och ger honom en medicin som gör honom frisk på en gång. Mannen går 

då glatt ut från hyddan och redo för en jakttur. Kvinnan bugar för Tintin och förundras över 

hans skicklighet genom att tala om att han är en stor trollkarl och ande som botat hennes man. 

Här finns en anknytning till föreställningar under kolonialtiden då afrikaner ansågs hedniska 

och därmed saknade vetenskaplig kunskap om att exempelvis bota sjukdomar. Afrikanernas 

metoder ansågs primitiva och de var i behov av upplysning. 

På sidan 29 uttrycker m’Hatouvous ledare stolt till sitt folk att hans armé är rustad på 

europeiskt vis och vältränad och att de lätt ska få bukt med Babaorom. Här nedvärderar 

ledaren sitt eget folk och jämför sig med de vita. Ledaren förminskar sina egna förmågor och 

lyfter fram de europeiska egenskaperna.  

Ytterligare ett postkolonialt fenomen illustreras på sista sidan i boken, gällande den vita 

rasens överlägsenhet. På sista sidan 62 har Tintin lämnat Kongo och det finns en stor bild 

som visar hur kongolesernas saknar Tintin. Både vuxna, barn och hundar gråter, en man och 

en hund tillber två statyer som sitter på pålar som föreställer Tintin och Milou. Två hundar 

beklagar sig över att Milou är bortrest och uttrycker sin beundran för honom. En gammal 

gubbe talar om för en yngre generation att han aldrig kommer att få se en så stor ande som 

Tintin. En mamma talar om för sin pojke att han ska vara lydig, annars blir han aldrig lika 

stor som Tintin. Två män sitter vid ett matbord och diskuterar om Tintin, varav den ena frågar 

med ett sorgset uttryck om alla som bor i Europa är så snälla som Tintin.  

Mannen och hunden som tillber Tintin och Milou kan tolkas som ett uttryck för ett 

postkolonialt fenomen. Genom Tintin förs de koloniala uppfattningarna vidare och blir en del 

av nutidens medvetande. Kongolesen som tillbedjande ser upp och underkastar sig Tintin 
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förekommer ett flertal gånger i boken och blir en symbol för den vita rasens överlägsenhet. 

Västvärlden har på detta sätt speglat sin egen självbild genom tredje världen genom att 

använda dem som en negativ motbild. Exempelvis då den gamla gubben talar om att barnen 

inte kan bli lika bra som Tintin. Detta är ett sätt att uttrycka afrikanernas negativa självbild, 

en bild som har formats av västvärlden. Bilden ger även uttryck för afrikanens strävan att ta 

över en vit människas egenskaper, men ändå inte komma i närheten av det.  

I Tintin förmedlas en idé om att man blir en fullkomlig människa först när man blivit som en 

västerlänning. Denna tanke kan även appliceras till mammans uppmaning till sin pojke att 

bete sig lydig för att kunna bli lika stor som Tintin. När ena mannen frågar sin kamrat om han 

tror att alla i Europa är så snälla som Tintin blir det ett tecken på ett postkolonialt uttryck där 

Europa målas upp som en drömbild. Att det är där man finner godhet och snällhet hos 

människor i kontrast till sig själva.  

Bokens estetiska utformning 

Kongoleserna i boken avbildas i apliknande former. Trynena på deras ansikten är lika stora 

som hos en schimpans och alla är målade i svart färg. Det är en stereotypisk bild som används 

om afrikaner. De har genom den koloniala historien blivit kallade för svarta av västvärlden, 

när skinnet i själva verket är brunt i olika nyanser. Detta kan jämföras med Tintins hudfärg, 

då den är närmare sin verkliga hudfärg, beigefärgad med rödrosiga kinder, trots att han 

beskrivs som en vit man i boken. Skillnaden blir att kongoleserna framställs utifrån en 

västerländsk stereotypisk bild av en afrikan, medan Tintin får utgöra en mer 

verklighetsförankrad utformning. Detta kan relateras till vad det postkoloniala förmedlar, att 

väst har haft makten att framställa och föra vidare sin egen bild av tredje världen. 

5.2 Barna Hedenhös upptäcker Amerika 

Boken Barna Hedenhös handlar om familjen Hedenhös möte med Amerikas urbefolkning, 

indianerna. Boken är mestadels skriven i berättarform med en del pratbubblor.  

Pappa Ben är i början av boken uttråkad och vill ut och resa. Familjen bestämmer sig för att 

bygga en flotte på vilket de också tar med hunden Urax, hästen Hårfagre och kossan Mura. 

När flotten når Amerikas kust, det som idag är Manhattan berättas det att familjen möts av 

röda män. Indianerna beskrivs utifrån en hudfärg som västvärlden har tillskrivit dem. 

Indianerna kallas i boken för rödingar/rödskinn vilket inte är en benämning indianerna har 
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gett sig själva, utan tillskrevs dem när västvärlden upptäckte Amerika (Nationalencyklopedin, 

2014).  

På sidan sju står det att röda män störtade i sina båtar, upphävde sina vilda spjut och såg 

riktigt hotfulla ut. Ordvalen i beskrivningen av indianerna i boken liknar hur tredje världens 

invånare beskrevs under kolonialtiden; vilda, barbariska och oförutsägbara.  

På sidan nio ber Ben sin familj att ta upp händerna i luften för att visa att de har kapitulerat 

mot de hotfulla rödskinnen. Men när urokeserna (indianerna) från Urjok (Amerika) får syn på 

Flisas trädocka som liknar deras frihetsstaty börjar de tillbe familjen Hedenhös i tron om att 

de måste vara Gudar. De inbjuds därför att bo i Urjoks finaste och högsta skyskrapa. På 

bilden visas familjen Hedenhös som glatt vinkar från högsta våningen där de har skjutits upp 

i en hiss med hjälp av urokeserna.  

Bilden på sidan tio speglar en tydlig överordning och underordning mellan vita och indianer, 

genom att familjen Hedenhös står på toppen av skyskrapan och ser ner på indianerna. 

Indianerna underkastar sig familjen Hedenhös när de fick se trädockan. Indianerna beskrivs 

här som hedniska och barnsliga. De är bundna till riter och fördummas genom att de helt utan 

omdöme underkastar sig familjen Hedenhös enbart för att de har en trädocka som liknar deras 

frihetsstaty. Trädockan som inte har någon kraft i sig själv förklarar varför och legaliserar att 

familjen Hedenhös får ett övertag gentemot indianerna. Berättelsen är inte relaterad till den 

verkliga historien, när européer mötte indianerna. I verkligheten tog européer makten över 

indianerna genom våld och inte genom att indianerna frivilligt underkastade sig vita genom 

en uppenbarelse av en trädocka. Det blir en försköning och förvrängning av historien. I denna 

berättelse är indianerna istället ansvariga för sin egna tragiska historia. Makten överlämnas 

frivilligt till familjen Hedenhös. Det påminner också om hur européer kunde beskriva 

slavhandeln; att européerna ansåg att afrikanerna sålde sitt eget folk som slavar, inte att 

européerna tvångsförflyttade afrikaner till Amerika.  

I Urjok finns det massvis med bisonoxar. De jagar urokeserna och det är därför de bor i långa 

mammutstammar. Pappa Ben diskuterar detta problem med urokeserna och förklarar för dem 

att tjurarna blir argsinta när de ser färgen rött. Ben ber dem att byta färg och de målar sig 

sedan vita för att slippa bli jagade. I samband med detta utnämns pappa Ben till 

hedershövding. Han får ersätta den riktiga hövdingen (som hade dödats av en bisonoxe) tills 

urokesernas kan genomföra nyval.  
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När pappa Ben talar om att rödskinnen blir jagade på grund av sin hudfärg är det en urokes 

som talar om för en kamrat att blekansiktet inte är någon dum karl, en annan urokes uttrycker 

en aha-känsla och han som befinner sig närmast Ben bugar inför honom och säger att vit man 

måste ha rätt. Genom denna händelse framställs indianerna återigen som dumma/obegåvade 

och de tycks behöva en vit man som löser problem som de själva inte kunnat lösa (även om 

indianer inte blir jagade av tjurar i verkligheten på grund av sin hudfärg så är det en sanning i 

boken som indianerna behöver upplysas om). När en utav urokeserna säger att blekansiktet 

inte är en dum karl, betyder det indirekt att pappa Ben är smartare än honom. När urokesen 

som får en aha-upplevelse, framställs han som ett barn som lyssnar på Ben som om det vore 

hans egen pappa. Detsamma gäller för uroksen som bugar inför pappa Ben som självklart 

som vit måste ha rätt. 

Indianernas hudfärg degraderas, då de blir jagade på grund av sin hudfärg. Författaren 

framställer den vita hudfärgen som bättre än indianernas hudfärg, genom att bevisa att den 

ljusa färgen är nödvändig för ens överlevnad. Det är som att det förekommer bortförklaringar 

till varför det är bättre att vara vit, det byggs upp en orsak som inte är verklighetsförankrad 

för att legitimera den vita färgens överlägsenhet. På liknande sätt används en bortförklaring 

till varför pappa Ben utnämns till hövding. Istället för att uttrycka att han utnämns till 

hövding för att han är vit låter det bättre och kanske även antirasistiskt att det beror på att 

deras ordinarie hövding dött. 

När Sten och Flisa kommer tillbaka till Urjok (efter att ha hämtat Mura som har rymt) rider 

de på Hårfagre, tillsammans med farbror Ur-ford och hans amerikanska hästar. Hårfagre 

beskrivs som den största och kraftigaste hästkraft som någonsin setts av farbror Ur-ford. Med 

glädje galopperar Hårfagre med Urax springandes bredvid. Sten och Flisa sitter i vagnen och 

styr den framåt. De lägger märke till att bufflarna är förbluffade över Hårfagres hästkraft och 

glatt uttrycker att farbrodern har kommit i efterkälke. De amerikanska hästarna flåsar däremot 

av utmattning. Inte bara i mänsklig form har familjen Hedenhös överlägsna egenskaper, utan 

även djuren de äger är överlägsna indianernas boskap. Den postkoloniala teorin beskriver hur 

dolda former av makthierarkier dekonstrueras för att synliggöra västvärldens överlägsna 

relation till tredje världen, vilket flera scenarion i boken ger uttryck för. 

När mamma Knota har fått nog av Amerika på grund av dess farlighet bestämmer sig 

familjen Hedenhös för att bege sig hemåt. Det ska gå kvickt och hon beordrar därför pappa 

Ben att komma på ett snabbare sätt att komma fram till Sverige än flottan de kommit dit med. 
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Under kolonialtiden beskrevs tredje världen och dess befolkning i liknande termer, där var 

det farligt medan västvärlden var bekant och säkert. Dessa motpoler lyser fram i boken 

genom att inga faror lurar i Sverige utan där är det tryggt och bekvämt till skillnad från 

Amerika där hotfulla indianer och tjuriga bisonoxar sätter livet på spel.  

Eftersom pappa Ben är en riktig ”snilleblixt”, som det beskriv i boken, kommer han på att de 

kan bygga ett flygplan av ett nedhugget mammutträd. Med hjälp av urokesernas arbetskraft 

blir de klara med flygplanet på en vecka. Här visas att pappa Ben är klokare och har 

vetenskaplig kunskap till skillnad från indianerna (antagligen även för att han är mannen i 

familjen Hedenhös). Man kan också se att familjen Hedenhös inte hjälper till med byggandet 

av flygplanet. På en bild tittar Ben på när indianerna arbetar och på bilden under håller han i 

en spade bakom flygplanet, ett verktyg som inte utgör någon större arbetskraft i byggandet av 

flygplanet. Indianerna arbetar hårt av ren snällhet, inte för att de har blivit tillsagda eller 

tvingade till det. I verkligheten användes tredje världens invånare som slavar och arbetade 

inte av snällhet eller av egen vilja, utan under hot och våld. Att detta skulle ha förekommit, 

döljs i berättelsen.  

5.3 Pippi Långstrump i Söderhavet 

I femte kapitlet får Pippi ett brev från sin pappa som befinner sig i Söderhavet. I brevet 

berättar Pippis pappa att han vill att Pippi ska komma och hälsa på honom. Han vill att Pippi 

ska få se det land som han har blivit en mäktig konung över. Dessutom längtar hans trogna 

undersåtar att få se prinsessan Pippilotta som de har hört talas om. Han avslutar med sin 

signatur; Kung Efraim 1. Långstrump.  Allhärskare över Kurrekurreduttön. 

Pippi har aldrig varit i Söderhavet, på Kurrekurreduttön, men utan problem kan hon bli 

prinsessa över folket av den enkla anledningen att hon är vit, på samma sätt som hennes 

pappa blivit konung över ön genom sin hudfärg.  

Här märks tydligt diskursen om västerländsk överlägsenhet som även har sin grund inom 

naturvetenskapen. Den vetenskapliga förklaringen utgicks från en ”sanning” som helt 

okritiskt legitimerade vitas överordnad, vilket Ajagán-Lester (2000) ger beskrivning på under 

den andra och tredje perioden. Ingen lyfte på ögonbrynen av att Pippi kunde bli prinsessa och 

hennes pappa konung över Söderhavet då den var skriven, men berättelsen får en annan 

betydelse idag, vilket även påpekas av Karin Nyman (Saltkråkan AB) i den senaste upplagan 

av boken. Västvärldens sätt att härska under den här tiden ansågs inte som förtryck utan något 
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nödvändigt. Det var västvärldens uppgift att civilisera barbarerna, till skillnad från idag då 

rashierarkiska ordningar är rensade från vetenskapen och det i vissa länder är ett brott att 

diskriminera eller trakassera någon på grund av hudfärg. 

I kapitel sex berättar Pippi för Tommy och Annika hur mycket hon längtar efter att få leka 

med de där små svarta barnen där nere. Tommy och Annika suckar varav Pippi undrar om de 

inte gillar små söta svarta barn. Tommy försäkrar Pippi att de gillar svarta barn, de är bara 

ledsna att hon ska åka iväg. Pippi berättar därför om fördelarna med Söderhavet och att 

Kurrekurreduttön kanske till och med är roligare än hemma. Hon uttrycker även något annat 

som är bra med ön: ”Kurrekurredutt-prinsesssa, det är inget dåligt yrke för en som har fått så 

lite skolunderbyggnad som jag”. 

När Pippi beskriver barnen i Söderhavet som små, förminskar hon dem. De är små för att de 

är barn, men Pippi, Annika och Tommy är också barn men de beskrivs inte på samma sätt. 

Det går att uttyda en infantilisering av barnen i Söderhavet. Men när man tittar på bilderna av 

barnen är de lika stora som Pippi, Tommy och Annika själva, så betydelsen av att de är små 

verkar inte vara i fysisk bemärkelse, utan snarare psykologisk.  

”De små söta svarta barnen där nere” som Pippi uttrycker det, skapar mentala bilder. Barnen 

förgulligas för att de är svarta, de exotifieras, de tillhör inte normen, de beskrivs snarare som 

exotiska varelser.  

På sidan 71 finns det en bild på kurrekurreduttarna, befolkningen på ön. De är utrustade med 

spjut och sköldar. En flicka sitter och spelar på en trumma. Männen ser ut att hoppa och ropa. 

Skynken har de mellan benen och smycken kring halsen och fotlederna. De är en avbild av 

den västerländska idén av primitiva vildar. På Kurrekurreduttön lever det lite mer än 126 

människor som Pippis pappa är hövding över. Det är precis lagom många undersåtar att ha, 

mer klarar han inte, som han uttrycker det på sidan 69. Befolkningen objektifieras genom hur 

de gestaltas i boken, de är inte människor utan undersåtar och vildingar som behöver styras 

av en vit och civiliserad man.  

När Pippi, Tommy och Annika anländer till Söderhavet ordnar kurrekurreduttorna en fest. På 

en tron får Pippi sitta när små svarta kurrekurreduttbarn närmar sig henne, de ställer sig på 

knä och böjer sina pannor framför Pippi. På sidan 72 förklaras det hur kurrekurreduttbarnen 

ser på Pippi, Tommy och Annika: ”Av någon obegriplig anledning hade de fått för sig att vitt 
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skinn var mycket finare än svart, och därför kände de sig fulla av vördnad ju närmare de kom 

Pippi och Tommy och Annika. Pippi var ju dessutom prinsessa.”  

Det förklaras inte varför kurrekurreduttbarnen anser att vitt skinn är finare än svart, 

anledningen är obegriplig. Denna icke-förklaring kan tolkas som ett dolt medel att rättfärdiga 

maktordningen och de vitas privilegium. Det går att tolka spår av västerländsk 

självförnekelse genom att i en fiktiv berättelse skapa idén om att svartas underkastelse beror 

på att de självvalt skulle tro att vitt skinn är finare än svart. I själva verket visar den koloniala 

historien det motsatta.  

 

 

5.4 Pippi Långstrump 

På flera ställen i boken berättas det om Pippis fantasier om att hennes pappa är en negerkung. 

Hon berättar det med stolthet som om det är något fint och beundransvärt. På sidan 5-6 

berättas detta om Pippi: 

”Sin pappa hade Pippi inte glömt. Han var sjökapten och seglade på de stora haven, 

och Pippi hade seglat med honom på hans båt, ända tills pappa en gång under en 

storm blåste i sjön och försvann. Men Pippi var alldeles säker på att han en dag 

skulle komma tillbaka. Hon trodde inte alls att han hade drunknat. Hon trodde att han 

hade flutit i land på en ö, där det fanns fullt med negrer, och att hennes pappa hade 

blivit kung över alla negrerna och gick omkring med en gullkrona på huvudet hela 

dagarna”.  

Så här uttrycker sig Pippi om sina föräldrar på sidan 6: 

”Min mamma är en ängel och min pappa är en negerkung, det är minsann inte alla 

barn som har så fina föräldrar, brukade Pippi säga förnöjt. Och när min pappa bara 

får bygga sej en båt, så kommer han och hämtar mej och då blir jag en 

negerprinsessa. Hej hopp, vad det ska bli livat!”.  

Vad som går att uttyda genom ovanstående är att Pippis pappa kan bli kung enbart för att han 

är vit. Detta att bli kung baserat på att vara vit var inget som väckte kritik då boken först 

publicerades. Användandet av ordet ”neger” i denna text objektifierar befolkningen, de 
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avhumaniseras, de tillskrivs ett namn baserat på hudfärg. Ett namn som de själva inte har 

givit sig utan som är ett västerländskt ord som nedvärderade människor med mörk hudfärg. 

Detta stämmer väl med den postkoloniala teorin. 

Texten gör ”negrerna” till passiva offer som tillåter sig själva att styras av en man enbart för 

att han är vit. Ingen ifrågasätter detta, varken Pippis pappa eller befolkningen på 

Kurrekurreduttön.  

Det är svårt att föreställa sig att Astrid Lindgren hade kunnat skriva det omvända, att en 

människa från Söderhavet hade flutit iland i Småland och blivit kung över alla vitingar. 

Kanske synliggörs makten ännu mer om man föreställer sig det omvända - där västvärlden 

hypotetiskt utsätts för den makt de själva har utövat genom historien. När fokus flyttas från 

tredje världen som forskningsobjekt till att problematisera västvärldens relation till tredje 

världen tydliggörs den postkoloniala ordningen.  

5.5 Till vildingarnas land 

Till vildingarnas land är en bilderbok som handlar om pojken Max. Han är utklädd i en 

vargdräkt och för mycket väsen. Hans mamma säger att han ska lugna ner sig varav Max 

svarar att han ska äta upp henne. Då blir mamman arg för att han beter sig olydigt och skickar 

in honom till sitt rum utan middag. Inne i Max rum börjar det växa en skog och plötsligt sitter 

han i en båt ute på havet på väg mot ett land där det bor vildingar.  

Han möts av skräckinjagande stora monsterliknande figurer som säger att de vill äta upp 

honom. Men genom att Max stirrar utan att blinka i deras stora gula ögon lyckas han ta 

kontroll över vildingarna. De anser genom Max stirrande att han är den vildaste av alla vildar 

och kröner därför honom till kung.    

Max får möjlighet att leka med vildingarna på sina egna villkor. De klättrar i träd, sjunger och 

dansar. Efter ett tag börjar han längta hem och åker därför tillbaka med samma båt som han 

kom med. Vildingarna tycker att han är snäll och vill inte att han ska åka. De vill även äta 

upp honom. Men max åker iväg med båten och vaknar i sitt rum där hans mat väntar på 

honom. Den är fortfarande varm.  

I boken förekommer inga bilder eller ord som i explicit form ger uttryck för en hierarkisk 

ordning baserat på hudfärg. Vad som blir viktigare att analysera är vilka implicita former som 

kan döljas bakom bilderna. ”Till vildingarnas land” är skriven under en tidsperiod då den 
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rasbiologiska vetenskapen hade avskaffats och mänskliga rättigheter betonades. Det gick inte 

längre att uttala sig rasistiskt utan att vänta sig kritik.  

Till att börja med framkallar ordet ”vilding” associationer till hur afrikaner med mörk 

hudfärg beskrevs under kolonialismen. De var vildingar som skulle tämjas, omformas till 

människor. Som Ajagán-Lester (2000) förklarar i sin avhandling kunde afrikaner beskrivas 

som apliknande människor som saknade civilisation och vett. De åt människokött och deras 

egenskaper förknippades med barns beteende.  

Vildingarna i Sendaks bok liknar inte afrikaner till utseendet, men deras egenskaper liknar 

hur man i väst under 1900-talets början kunde beskriva ett okänt folk, ”den andre”. Sättet på 

vilket man porträtterat vildarna, kläder, uttryck samt på vilket sätt Max indirekt utövar makt 

över vildingarna genom sin ljusa hudfärg stämmer väl med de övriga böckerna som 

analyserats.   

I ”Till vildingarnas land” tar Max makten genom att stirra, i Barna Hedenhös genom att visa 

upp en trädocka.  Det finns likheter med hur dessa barnböcker gestaltar vitas väg till makt. 

Tillvägagångssätten blir som magiska medel som rättfärdigar att människor från tredje 

världen frivilligt skulle underkasta sig den som kommer utifrån. 

Framställningarna kan ge läsaren en felaktig idé om hur koloniseringen gick till.  

Skulden och orsaken till historiska händelser döljs och ansvaret för densamma fördelas 

mellan både de förtryckta som förtryckarna.  

5.6 Fantomen 

Fantomen- även kallad den vandrande vålnaden, är en seriefigur som skapades av Lee Falk 

på 1930-talet. Fantomen bor i det fiktiva landet ”Bengali” i Afrika där hans förfader har blivit 

strandsatt för flera hundra år sedan. I generationer har uppdraget som brottsbekämpare i 

skepnad som Fantomen gått i arv.  

Den ”välvilliga” rasismen är ofta förekommande i dessa berättelser där han som vit man ska 

rädda ”tredjevärldenkvinnan” från lokalt manligt förtryck. I texten om Luna (1986), en 

amerikansk indian som blir tillfångatagen av diktatorn från landet Cardona, kommer 

Fantomen till undsättning för att rädda Luna från ett påtvingat äktenskap av den tyranniska 

ledaren.  
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Det är tydligt att det påhittade landet Cardona ligger någonstans i tredje världen, då 

västvärldens länder inte är fiktiva i serierna, utan benämns med sina verkliga namn. Cardona 

är även förknippade med egenskaper som tillskrivs länder i tredje världen under kolonial och 

efterkolonial period, däribland diktatorisk och med brist på mänskliga rättigheter och 

demokrati. Dessutom utövar landets diktator ett tydligt kvinnoförtryck vilket bland annat 

innebär att ingå ett antal tvångsäktenskap.  

På detta sätt framställs hur Fantomen i ett fiktivt land i tredje världen tillrättavisar och skapar 

ordning i det politiska kaos som rådde under och efter koloniernas självständighet. 

Västvärldens egna goda självbild blir tydlig då de framställs som beskyddande, humana, 

rättvisa och politiskt upplysta.  

När något oroligt inträffar tar befolkningen från olika delar av världen kontakt med honom 

för att få hjälp med att lösa problemet. Det är ofta berättelser som visar att människorna inte 

klarar av att upprätthålla ordningen utan en vit mans hjälp.  

Fantomen är en actionhjälte som antagligen då den först skapades, inte skulle kunna gestaltats 

med mörk hud eftersom hans vita hudfärg är relaterade till den västerländska självförståelsen; 

mer kontrollerad, till skillnad från tredje världens invånare som framställdes som vilda, giriga 

och barbariska. Likt en fadersgestalt uppträder Fantomen, han kommer till räddning när 

någon utsätts för hot och förhindrar otäcka brottslingar att verkställa sina dåd. Kanske skulle 

han kunna beskrivas som en nutida FN-soldat som fått i uppdrag att upplösa konflikter i 

tredje världen.  

Fantomens urfader sköljdes ensam iland i Bengali efter ett piratöverfall för ca 400 år sedan 

berättas det i ”Grottöns hemlighet” från 1978. Han bestämde sig då att kämpa mot orättvisor 

och utrota sjöröveri, uppdraget skulle gå i arv i form av ”Fantomen”. Han kallades även för 

den vandrande vålnaden eftersom folk trodde att det var en och samma man. Under alla dessa 

år har det varit viktigt för Fantomen att ha en vit hustru. Det finns ingen förklaring till varför 

det varit så. Men det måste varit viktigt trots att han under hela tiden levat bland mörkhyade 

personer. Det troligaste är antagligen att det varit nödvändigt, under den här tiden, för att 

upprätthålla bilden av vit styrka. Svaret kan hänvisas till den postkoloniala teorin som 

förklarar att det är ett privilegium att vara vit och om Fantomen förlorade sin vita färg skulle 

han även förlora sitt privilegium. Skulle han ha fått tillåtelse att med våld bekämpa brott om 

han var mörk? Finns det inte risk att han i så fall hade blivit kallad brottsling? Skulle han ha 

vunnit människors respekt om han var mörkhyad? Det är på något sätt svårt att tänka sig att 
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Fantomen skulle bli lika erkänd som en hjälte om han var svart. Att vara vit har givit honom 

tolkningsföreträde och frigjort honom från anklagelser att agera felaktigt.  

6. Slutsats 
Denna studie har haft som syfte att besvara följande forskningsfråga: Hur framställer ett 

urval västerländsk barnlitteratur tredje världen och dess invånare utifrån en postkolonial 

teori? 

Genom detta begränsade material går det att urskilja att den västerländska självbilden 

påverkats och formats av sitt förhållningssätt till tredje världen. I västvärldens möte med 

tredje världen har den västerländska identiteten konstruerats med positiva egenskaper som 

bland annat civiliserad, upplyst och utvecklad. Tredje världen och dess invånare har i sin tur 

framställts med motsatta och infantila egenskaper för att bekräfta den västerländska 

självbilden. Västvärlden har därmed positionerats som överordnad och tredjevärlden som 

underordnad, vilket medför konsekvenser för hur tredje- och västvärlden skildras i text och 

bild. Det socialkonstruktivistiska perspektivet bidrar till att förklara detta, då verkligheten är 

socialt konstruerad och därmed uppfattas olika av olika människor, beroende på kulturella 

sammanhang. 

Det som är slående är att det genomgående i materialet är vita med manligt kön som befinner 

sig i ledarposition. I alla de analyserade texter och bildsekvenser är det en pojke eller man 

som genom sin vita hudfärg utövar makt gentemot tredje världens invånare (bortsett från 

Pippi). Invånarna både underkastar sig och visar vördnad för de vita männen/pojkarna som 

ofta dessutom tilldelas en fadersroll.  

Detta kontrasteras tydligt mot den i väst förhärskande tanken att västvärlden själv varit 

överlägset tredjevärlden vad det gäller jämställdhetsfrågor. Genom att västvärlden har använt 

tredje världen som negativ motbild verkar det ha uppstått en blindhet för var västvärlden 

själva står inom jämställdhetsfrågan. I Barna Hedenhös är det exempelvis pappa Ben som 

agerar och för handlingen framåt genom att de bestämmer sig att åka till Amerika. När 

mamma Hedenhös blir trött på Amerika förväntar hon sig att pappa Ben ska komma på en 

lösning att snabbt ta sig därifrån. Det västerländska tänkandet, förklarat utifrån en 

postkolonial feministisk teori, är att ”vi har ändå kommit längre än tredje världen vad gäller 

jämställdhet” och ”kvinnor är inte lika förtryckta i väst”. Trots detta finns det tydliga exempel 

på ojämn fördelningen även mellan vita kvinnor och män, samtidigt som vita framställs som 
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mer progressiva och förnuftiga än indianerna. Ur feministisk synpunkt blir detta tydligt 

motstridiga bilder.  

Den vita manliga makten som har skapats genom patriarkala strukturer fungerar även som ett 

förtryck mot tredje världens kvinnor. Fantomen, Pappa Ben, Max, Tintin och Kung Efraim 

befinner sig alla i maktpositioner för att de är män samtidigt som tredje världens kvinnor 

möts av både ett manligt och postkolonialt förtryck. Den negativa beskrivningen av tredje 

världens kvinnor kan ha skapat ett förtryck som också västerländsk feminism förstärkt genom 

sin överlägsna självuppfattning. Vad materialet framställer går i konflikt med en västerländsk 

självbild och öppnar även upp för vad den postkoloniala feminismen vill synliggöra. Exempel 

på detta, vilket också i viss mån lyfts fram i min studie, är tredje världens kvinnors 

upplevelser av förtryck som ett resultat av att både vara kvinna och att inte vara vit. 

Vidare är de vitas makt antingen självutnämnd eller tilldelad av tredje världens invånare, som 

visas i följande exempel. I fallet med Pippis pappa utnämner han sig själv till kung genom sin 

hudfärg. Det beskrivs även att kurrekurreduttarna av någon oförklarlig anledning tycker att 

vitt skinn är finare än svart och därför visar Pippi vördnad. När Tintin är i Kongo blir han 

vald till hövding av en kongolesisk befolkningsgrupp för att han har räddat dem från fiender. 

Pappa Ben blir hövding då indianernas ledare nyligen gått bort. När Max fantiserar eller 

drömmer om vildingarnas land kröner vildingarna honom till kung beroende på hans förmåga 

att stirra in i deras ögon. Fantomen har inte en officiell makt, men utnämner sig själv till 

brottsbekämpare och tar lagen i egna händer. Han skulle kunna beskrivas som Bengalis lokala 

polis som agerar internationellt, väl respekterad och dyrkad av befolkningen får sina 

hjältedåd. Vidare ger den postkoloniala teorin kritik för att västvärlden får makt genom att 

konstruera bilder av tredje världen på sina villkor. Till exempel, då Lunas pappa ber 

Fantomen rädda dottern från diktatorn framställs Lunas pappa som underlägsen Fantomen, då 

han inte kan lösa problem utan hjälp av en vit man. 

Genom dessa bilder där tredje världen ofta har beskrivits i avvikande och underlägsna termer 

har ett utvecklande av västerländsk norm kommit att dominera världen. När den vita normen 

analyseras, blottläggs och kritiseras hörs röster av vit vrede, inte minst i debatten om 

västerländska barnlitterära verk. Det provocerar och upprör och handlar möjligen om rädslan 

över att förlora erhållna privilegium. När den vita normen synliggörs och dekonstrueras 

skapas nya bilder av västvärlden. Det kan vara bilder som västvärlden inte vill kännas vid 

men som tydliggör orsaken till de vitas privilegium; ett privilegium som kommit att innebära 
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och lett till några av historiens allvarligaste brott mot mänskligheten, bland annat slaveri och 

kolonialism. 

Litteraturen som jag studerat kan anses förvränga historiska händelser som ofta varit negativa 

för den tredje världen. Genomgående i texterna finns det en ursäkt eller en bortförklaring som 

ger intryck av att tredje världens invånare frivilligt underkastar sig människor med vit 

hudfärg. Detta kan tolkas som en omedveten förväntan från västvärldens sida men även ett 

sätt att spegla sin egen självbild och legitimera maktutövning baserat på hudfärg. Detta 

skapar en diskuterbar skildring av historia – möjligen är det lättare att skylla på att Flisas 

trädocka är roten till maktordningen än att erkänna västvärldens förtryck av indianer. När 

Max stirrar i vildingarnas ögon och därmed blir krönt till kung är det även ett exempel på ett 

dolt kolonialt tillvägagångssätt att tillskansa sig makt. Istället för att skildra det historiska 

händelseförloppet beskrivs maktordningen som något utanför västvärlden själva och som 

obegripligen existerar, vilket förklaras i Pippi Långstrump i Söderhavet på sidan 72.  

När dessa dolda medel till makt avslöjas är det som att dra undan mattan för vithetens 

privilegium. Det är som om något skamligt och förbjudet kommer upp till ytan vilket en del 

västerlänningar har hanterat genom att förlöjliga och anklaga de som för fram postkoloniala 

teorier för att vara lättkränkta. 

Slutligen, vad som är centralt för att besvara min frågeställning är att maktförhållandet mellan 

väst- och tredje världen har kommit att innebära att tredje världens invånare har objektifierats 

och avnormaliserats inom västerländsk barnlitteratur. Västvärldens subjektiva förståelse av 

världen utanför dem själva har fungerat som en allmängiltig kunskap som numera 

dekonstrueras inom postkoloniala teorier. Det socialkonstruktivistiska perspektivet lyfter 

fram att det som tidigare ansetts vara en sanning idag kan tolkas som förtyck, eftersom 

kunskapen av världen är föränderlig. Detta kan förklara den vita vreden som har uppstått när 

man synliggjort de maktkonstruktioner som positionerar framför allt vita män i en överordnad 

position. Vidare i diskussionsavsnittet reflekteras slutsatserna i ett bredare perspektiv. 

7. Diskussion 
För att återgå till inledningen har västerländska böckers framställningar av tredje världen 

skapat postkolonial kritik inom media och olika debattforum. Framställningen av tredje 

världen i Tintin har skapat extra stor debatt. Vissa menar att böckerna ger en rasistisk 

framställning av tredje världen. Andra menar istället att Tintin bör ses utifrån en historisk 
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kontext och därmed inte behöver tolkas som rasism. Frågan är huruvida den historiska 

kontexten kan legitimera fortsatt användning av barnlitteratur om denna kontext skildrar en 

världsbild som inte är förenlig med principer i svensk läroplan idag.  

Gestaltningen av tredje världens invånare inom västerländsk barnlitteratur speglar en annan 

tid och uppfattning. Att okritiskt använda dem genom att läsa böckerna för barn skulle kunna 

reproducera förtryckande mekanismer. Det handlar kanske inte främst om att ställa sig för 

eller emot litteraturen utan att istället diskutera böckernas innehåll. På så vis kan man 

synliggöra och dekonstruera maktkonstruktioner, för att på så sätt upphäva reproduktionen av 

negativa föreställningar av tredje världen.  

Visserligen kan böcker som man läst eller hört läsas under ens uppväxt skapa nostalgi, men 

vad händer när det senare upptäcks att den ger rasistiska framställningar av tredje världens 

invånare? Utifrån ett vetenskapligt ställningstagande bör böckernas innehåll studeras 

objektivt, vilket innebär att det inte går att ta hänsyn till nostalgiska känslor och för den 

sakens skull försvara böckernas framställningar av tredje världen. Vad som är viktigare att 

bekräfta är människors rätt till lika värde, och som nämndes i inledning kan det vara 

problematiskt att tillämpa litteraturen i undervisningen eftersom framställningen av tredje 

världen strider mot läroplanens värdegrund. Kan hända att det är mer lämpligt utifrån 

läroplanen att använda böckerna som ett historiskt underlag mer än som ett narrativt 

berättande. 

8. Förslag på vidare forskning 
Då denna studie på många sätt är begränsad har jag under arbetets gång sett många behov av 

och möjligheter till fortsatta studier. Några exempel på detta skulle kunna vara: 

 Att ur ett feministiskt perspektiv undersöka hur beskrivningen av Fantomens relation 

till sin partner Diana förändrats under de år som Fantomen producerats. Vidare studier 

skulle även kunna fördjupa sig i hur Fantomens förhållningssätt till andra kvinnor har 

förändrats inom serietidningarna. 

 Att ur ett både postkolonialt och feministiskt perspektiv undersöka hur västerländskt 

barn - och ungdomslitteratur förändrats under 1900-talet. 

 Att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer med vuxna, som vuxit upp med 

litteraturen som barn, för att synliggöra deras uppfattningar om litteraturen i fråga, 

samt de förmedlade värderingarna. Materialet skulle kunna användas som en 
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samhällsindikator för att dra slutsatser om vilka idéer om tredje världen som 

förekommer idag inom västerländska kulturer. 
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