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Abstract 

In the autumn of 2012 the fictional character “Lilla Hjärtat” created by the Swedish author 

and illustrator Stina Wirsén, became a much-discussed topic in Swedish media. This 

following the premiere of the children’s film “Liten Skär och alla små brokiga”.  

Stina Wirsén is an established and well-acclaimed name in children’s literature. “Lilla 

Hjärtat”, a jet-black doll, had become one of many popular characters in her books. However, 

two years later at the time of the film release, social media picked up on the idea that “Lilla 

Hjärtat” resembled a racist stereotype, a so-called picaninny or a blackface.  

According to Wirsén, her intention was to deflate an outdated stereotype and refill it with a 

new and positive meaning. The purpose was to offer children of all skin colours and all 

backgrounds an empowering role model to identify with. Those who were opposed argued 

that using a racist stereotype in a children’s book or film was inappropriate and harmful. On 

the other hand, those in favour did not view the character as racist and believed it would 

contribute to openness and diversity.  

The purpose of the thesis is to make an analysis of the debate and the arguments that were 

presented. As a result I could find two discourses, one that argued against “Lilla Hjärtat”, and 

one that argued that “Lilla Hjärtat” was a positive character. In the discourse against Lilla 

Hjärtat, debaters maintained that small children were unable to distinguish between the 

different meanings of stereotypical pictures, and also that a privileged white person does not 

have the interpretative prerogative to change a stereotypical image that has been 

discriminating black people for generations. In the other discourse, debaters meant that the 

character could be an important and strong role model for young dark-skinned children. They 

also discussed that the real problem was that there were so few characters of children of other 

nationalities in children’s literature.  

 

 

Nyckelbegrepp: Lilla Hjärtat, debatt, stereotyp, barnlitteratur, barnboksfigur, blackface, 

mångfald. 
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1. Inledning 

Under 2012 pågick flera kulturpolitiska debatter där frågor kring rasism togs upp. Bland annat 

diskuterades förekomsten av n-ordet i Astrid Lindgrens bok ”Pippi Långstrump i Söderhavet”.  

Konstnären Makode Linde skapade stor kontrovers med sitt konstverk ”Painful cake”, en tårta 

i form av en naken svart kvinna. Dåvarande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth fick 

motta hård kritik och uppmanades avgå efter att ha skurit en bit ur tårtan. Även Hergés serie-

album ”Tintin i Kongo” ifrågasattes för dess rasistiska stereotypisering av kongoleser.  

Tintindebatten blev en ivrig diskussion om hur man ska hantera kulturella verk som äger ett 

rasistiskt kulturarv.  

 

Barnboksförfattaren och illustratören Stina Wirsén blev anklagad för att ha skapat en rasistisk 

stereotyp av ett svart barn, figuren ”Lilla Hjärtat” ur ”Liten skär och alla små brokiga”-serien. 

Det året och åren framöver sattes starkt fokus på debatten i tidningar, TV och på sociala 

medier runtom i Sverige.  

 

Denna undersökning baseras på debatten om Stina Wirséns ”Lilla Hjärtat”. Debatten tar upp 

flera komplexa frågor, bland annat stereotypisering, rasism och frågan om vi ska ställa 

annorlunda krav på film och böcker som vänder sig till en barnpublik.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera de olika diskurser som tas upp i debatten om Stina 

Wirséns figur Lilla Hjärtat. De frågor som undersöks är: stereotypisering av svarta, censur 

och redigering av kulturella verk och vem som innehar tolkningsföreträde i en debatt som 

handlar om rasism med fokus på språkbruk.  

 

1.2 Frågeställningar 

De centrala frågeställningarna i denna studie är följande: 

1. Vilka olika diskurser återfinns i debatten?  

2. Vilka problematiseringar tas upp i diskurserna?  

3. Vilka krav ska vi ställa på film och böcker som vänder sig till en barnpublik? 
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1.3 Avgränsning 

Som jag nämnt i inledningskapitlet pågick det under perioden flera kulturdebatter på temat 

rasism kring Pippi Långstrump, konstnären Makode Linde, Lilla Hjärtat och Tintin i Kongo. 

Jag har valt debatten om Lilla Hjärtat som grund för min undersökning av den anledningen att 

den visar stor komplexitet då figuren Lilla Hjärtat är en illustration skapad i nutid, att debatten 

handlar om litteratur för barn samt att konstnären själv vidhöll att den skapades med anti-

rasistiska ändamål. Jag begränsade min undersökning till en debatt eftersom jag eftersträvade 

att göra en mer djupgående analys och få utrymme att ta upp flera element i debatterna. Jag 

övervägde att även ta med Tintindebatten i analysen men beslutade att undersökningen skulle 

bli för omfattande.  

 

1.4 Material 

Det empiriska materialet består av tidningsartiklar med ett urval från kultursidorna i Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen, som var de tre tidningar där debatten främst 

fördes. Vidare utgörs materialet till viss del av boken ”Lilla hjärtat är en mullvad!” – ”Nä, en 

pengvin!” – En studie av kontroversen kring Stina Wirséns filmfigur, skriven av Margareta 

Rönnberg som ger en överblick av hela debatten och tar upp argument för och mot Lilla 

Hjärtat. Hennes bok har främst använts som bakgrundsmaterial och analys, men också i 

slutdiskussionen. För analysen och slutdiskussionen användes även en radiointervju från 

programmet Nya Vågen i P1 med Margareta Rönnberg och Oivvo Polite. 

 

Som metod och teoribok för arbetet har använts Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, av Göran Bergström och Kristina Boréus och 

En introduktion till Foucault, av Roddy Nilsson för en mer djupgående inblick i Foucaults 

diskursteori om makt och kunskap.  

 

1.5 Metod och teori 

”Gemensamt för de diskursbegrepp vi presenterar är att de åsyftar någon typ av social praktik 

som har med språkanvändning i något speciellt sammanhang att göra. Sociala praktiker är sätt 

som interagerande människor gör saker på” (Bergström & Boréus, s.17).  

 

Det finns flera anledningar till varför diskursanalysen är användbar för ämnet. Diskursanalys 

fungerar bra för undersökningar av debatter och tankesystem som under tid är i förändring. 
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Det kan både handla om att lyfta fram dess motsättningar och att se det gemensamma. 

Diskursanalysen används även för att utforska olika identitetskonstruktioner. En diskurs kan 

ses som en gränssättare för vem som får uttala sig med auktoritet, men kan även ses som en 

kamp om meningsskapande. Den ständiga kampen kring meningsskapande kallas för 

antagonism och kan tolkas som diskursens motsättningar inom den sociala tillvaron. Här finns 

alltid ett konfliktperspektiv med mer fokus kring motsättningar än för harmoni och sam-

hörighet (Bergström & Boréus, s. 320). Inom diskursanalys står språket i fokus, men den har 

fått en breddad roll inom samhällsvetenskaperna. Bergström & Boréus refererar till Håkan 

Thörn som menar att ”… diskursanalys kan relateras till makt, till olika typer av maktord-

ningar, eftersom det språkliga mönstret just sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla” 

(Bergström & Boréus, s.306). 

 

I lingvistiska termer handlar diskurs om språket i tal och skrift, ”spoken and written 

language”, men det går djupare än bara en textanalys (Bergström & Boréus, s. 307). Det finns 

inom diskursanalysen ett stort antal begrepp och termer. De termer som kommer att användas 

i analysen är följande:  

 

Tecken är sammanvägningen mellan uttryck och innehåll. Tecknen får sitt innehåll när den 

skiljer sig från andra tecken, till exempel hur tecknen katt och hund skiljer sig. Tecknet hund 

vet vi alla vad det är men som kan ses på olika sätt beroende på våra olika associationer och 

erfarenheter. Man kan se tecknen som en öppen fråga. (Bergström & Boréus, s. 315-316). 

 

Element är tecken som alltid är utsatta för ständig kamp och belyser diskursens mångtydighet 

och kan inneha både positiva och negativa funktioner. Element är de tecken som förblir 

mångtydiga och används ofta i politiska diskurser. (Bergström & Boréus, s. 316). 

 

Flytande signifikant syftar på element inom en diskurs som är öppna för olika betydelser 

(Bergström & Boréus, s. 316). 

 

Ekvivalenskedjor är när man knyter ihop element eller tecken med varandra för att ge dem 

innehåll och betydelse. Bergström & Boréus hävdar att man omöjligt kan förstå en diskurs om 

man inte undersöker element och tecken som ställs i opposition mot vissa samt associeras till 

något positivt med andra tecken. I denna kedja finns även en kärnpunkt som är det element 
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som spelar en särskild roll i ekvivalenskedjan: Nodalpunkten. Denna centrerar diskursen. 

(Bergström & Boréus, s. 317-318). 

 

Antagonism visar diskursens motsättningar och påvisar en evig kamp kring mening och 

meningsskapande på en språklig nivå (Bergström & Boréus, s. 319).  

 

Identitet ses som något konstruerat och instabilt, där det ses som omöjligt att någon grupp kan 

uppnå en stabil identitet (Bergström & Boréus, s. 320).  

 

Foucault undersöker relationerna mellan kunskap och makt i en diskurs och hur de påverkar 

varandra. Foucault menar att kunskap i första hand är etablerad makt som är drivmedlet i de 

så kallade utestängningsmekanismerna. I en diskurs kan dessa till exempel vara det som är 

förbjudet, det som definieras som tradition, det som definieras som sjukt eller inte sjukt eller 

som sant eller falskt (Bergström & Boréus, s. 311). Diskursanalys kan relateras till makt, till 

olika typer av maktordningar, då språket har en sådan stor betydelse eftersom det sätter 

gränser för vårt sätt att tänka och handla (Bergström & Boréus, s. 306). Foucault beskriver 

diskurs som ett slags regelsystem som legitimerar vissa kunskaper och sållar ut andra samt 

avgör vilka som har rätt att utrycka sig med auktoritet (Bergström & Boréus, s. 309). Ett 

exempel som de tar upp är frågan om vem som har rätt att uttala sig i t ex den svenska 

samepolitiken. Detta är av central betydelse i ett maktperspektiv eftersom diskursen styr det 

tillåtna och tänkbara (Bergström & Boréus, s. 328). 

 

Språket används på olika sätt för att upplysa och förstå relationerna mellan olika element och 

begrepp, ofta utgår den från distinktioner som ”vi och dom” (Bergström & Boréus, s. 328). En 

diskurs har alltid meningsskapande mål som på ett sätt alltid handlar om makt. Detta på grund 

av diskursernas behov av att alltid utgå från dess utestängningsmekanismer om vad som får 

sägas och vem som får säga det. En kritisk diskursanalys med makt som utgångspunkt 

omfattar:  

1. Utestängningsmekanismer 

2. Regler för vad man får säga 

3. Motsättningar om vad som är normalt och inte normalt 

4. Motsättningar om vad som är sant och falskt 
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Foucault har utvecklat ett genealogiskt arbetssätt och ett arkeologiskt arbetssätt. Jag kommer 

att arbeta med det förstnämnda. Inom det genealogiska arbetssättet för diskursanalys 

fokuserar man på hur man kan se på det man vet på ett nytt sätt istället för att se tillbaka på 

historien. Man går alltså inte tillbaka i tiden för att studera ämnet utan utgångspunkten är 

förståelsen av nuet. Genom genealogin undersöks diskursens möjlighetsvillkor, det vill säga 

varför ett visst fenomen problematiseras och leder till olika sociala praktiker, vilket innebär en 

tydligare fokusering kring makt (Bergström & Boréus, s. 311). Foucault menar att när 

diskurser skapas leder det till att människor kontrolleras och detta sker genom ett antal proce-

durer som sammantaget kallas för utestängningsmekanismer (Bergström & Boréus, s. 311). 

”Den etablerade kunskapen är drivmedlet i de beskrivna utestängningsmekanismerna. 

Kunskapen styr dem och reglerar vad som är möjligt att säga och hur.” (Bergström & Boréus, 

s. 312). 

 

”… Foucault intresserar sig för ”makt-kunskapsrelationer” mellan människor och vad dessa 

gör oss till” (Nilsson, s. 85). Han menar att kunskap är ofrånkomlig i alla maktrelationer, 

makt och kunskap är beroende av och förutsätter varandra (Nilsson, s. 84). Det är enligt 

Foucault inte möjligt att besitta makt utan den är rörlig och existerar endast som utövad makt.  

 

För att verkligen förstå relationen mellan vetande och makt räcker inte teorin utan man måste 

studera empirin. Foucault fokuserade på hur makten manifesterades, vad som hände i makt-

relationerna och vilka medel som kom till användning (Nilsson, s. 85). Alla maktrelationer är 

instabila på så sätt att de är ständigt utmanade samt alltid möjliga att förändra (Nilsson, s. 93). 

Foucault understryker även att makt är något dynamiskt och som ständigt är i förändring. Det 

betyder också att styrkeförhållanden kan ändras. De som varit i underläge kan hamna i ett 

överläge och tvärtom (Nilsson, s. 86).  

 

Genom att använda samma diskurs på ett annat sätt kan denna komma att fungera som hållpunkt 

för motstånd och således som verktyg för att förändra maktrelationernas karaktär. Homosexuella 

som talar om sig själva som ”bögar” liksom invandrare som kallar sig ”blattar” eller ”svartskallar” 

använder diskurser på ett strategiskt sätt vilket ger dem möjlighet att tala om sig själva och för sig 

själva på ett nytt sätt (Nilsson, s. 93). 

 

Det finns också alltid utrymme för ”motmakt” och motstånd i maktrelationer och på samma 

gång som en diskurs kan förstärka och sprida makten så kan den även underminera och 
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därmed inbegripa motstånd (Nilsson, s. 93). Eftersom makt ses som relationell så kan den inte 

elimineras helt. 

 

2. Bakgrund 

Det var i september 2012 som filmen Liten skär och alla små brokiga skulle ha världspremiär 

på barnfilmsfestivalen Lucas. Tecknaren Stina Wirsén regidebuterade och Linda Hambäck 

var producent och medförfattare. Wirsén hade skrivit ett femtiotal böcker och blivit ett stort 

namn efter många år i barnboksvärlden. Hennes samling av figurer hade då funnits i snart 10 

år och ungefär två år tidigare blev även Lilla Hjärtat en del av samlingen. ”Vi tyckte vi hade 

gjort en feministisk, antirasistisk pangrulle!” (Vi-tidningen, 2013-07-24) sa Stina Wirsén. Det 

var det budskapet som hon hoppades skulle lysa igenom.  

 

Det hade inte varit några invändningar mot bilderböckerna innan filmen hade premiär. Film i 

Väst, Svenska Filminstitutet, filmhandläggare, distributörer, medverkande och finansiärer 

samt recensenter hade alla lovordat filmen. Den 29 augusti 2012 förhandsvisades Wirséns 

Liten skär och alla små brokiga på Malmö filmdagar och Wirsén hade bara fått bra omdömen 

om den nya interaktiva filmen om alla de små brokiga – en film för 2-4 åringar. Inte heller 

CinemAfrikas kansli, en förening för spridande av afrikansk kvalitetsfilm i Sverige, som 

borde vara experter i frågor kring rasrepresentation och rasism, hade några negativa 

kommentarer (Rönnberg, 2013, s.11).  Ingen som hade sett filmen på förhandsvisningen hade 

haft någon invändning mot filmen.  

 

Starskottet till debatten om huruvida Lilla Hjärtat var en rasistisk stereotyp blev ett par inlägg 

skrivna av etnologen och genusforskaren Signe Bremer i en diskussion den 5 september på 

Folkets Bios ”gemenskapssida om film” på facebook (Rönnberg, 2013, s.12). Debattinläggen 

på facebooksidan blev snabbt fler och debatten tog fart på andra sociala medier. Några dagar 

senare tog även Dagens Nyheter upp debatten. ”Vi vill inte alls bråka och drar därför in den 

affisch som de har reagerat på.” sa Wirsén i en intervju (DN, 2012-09-11). Efter det uttalandet 

ökade förvirr-ingen bland kritikerna eftersom det egentligen inte var planschen som 

kritiserades utan själva figuren Lilla Hjärtat som enligt många liknade ett blackface eller en 

picaninny. 
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Under debatten om Lilla Hjärtat har Oivvo Polite anklagat Dagens Nyheters redaktion för att 

ha låtit valet av artiklar som publicerats i tidningen ha färgats till Wirséns fördel på grund av 

hennes tidigare karriär som illustrationschef. Han menade att det försiggått en form av 

nepotism, där Wirséns gamla (vita) kollegor däribland Sverker Lenas, Jonas Thente och Ulf 

Stark fått stort utrymme att skriva artiklar som försvarade Wirséns figur. Polite menade att 

flera skribenter och kulturutövare inom barnkulturfältet som gett en mer kritisk bild av Lilla 

Hjärtat blev refuserade. Han bestämde sig för att sätta upp en tidslinje på nätsajten 

notyourmoetleycrew.com/thedebate där alla debattinlägg, publicerade som refuserade, lades 

upp så att alla skulle kunna ta del av dem (Expressen, 2012-11-27). Han hävdade även att det 

var först efter han hade anklagat DN-redaktionen för nepotism (Expressen, 2012-09-26) som 

redaktionen publicerade ett antal artiklar med andra åsikter. Dagens Nyheters kulturchef 

Björn Wiman hävdade att Dagens Nyheter publicerat en rad artiklar av skilda åsikter, både på 

debatt- och kultursidorna, men menade på att de kunde tydliggjort tidigare att Wirsén varit 

anställd på Dagens Nyheter (DN, 2012-11-28).  

 

Efter den hetsiga debatten bestämde Stina Wirsén sig för att sluta rita Lilla Hjärtat. De sex 

pekböckerna med Lilla Hjärtat slutade säljas på initiativ av författaren själv. Lilla Hjärtat 

finns inte kvar längre, men hennes ande lever vidare. ”Leta efter solen i min nästa bok”, säger 

Wirsén (Vi-tidningen, 2013-07-24). 

2.1 Begrepp 

En kort förklaring till de begrepp som nämns i analysen: 

 

Blackface: En teatersminkning som oftast bars av vita män i underhållningssyfte, på scen och 

i film. Man använde blackface för rasistiska ändamål och syftet var att håna och förtrycka 

svarta. Med hjälp av bland annat skokräm målades ansiktet svart. De klassiska attributen var 

stora tjocka läppar, gapande eller fånleende munnar och gigantiska vita ögonvitor (Rönnberg, 

2013, s. 39). 

 

Picaninny: Ursprungligen ett ord för slavbarn och en mycket rasistisk karikatyr av ett svart 

barn. De typiska dragen på en picaninny är clownliknande munnar, röda läppar, stora 

utstående ögon, oftast springande runt hel eller halvnakna ätandes på melon. De fanns 

framförallt på skämtvykort där de förlöjligades och förnedrades på olika vis. De framställdes 

ofta som smutsiga och korkade (Rönnberg, 2013, s.40).  
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Stereotyp: Inom socialpsykologin innebär en stereotyp en förenklad bild där fokus ligger på 

utmärkande kännetecken hos alla som tillhör en viss grupp exempelvis ras, kön och religion. 

”Stereotyper bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder” 

(Nationalencyklopedin [NE], 2015) 

Karikatyr: En avbildning av en individ där man överdriver de utmärkande dragen medvetet 

för att uppnå en komisk, förnedrande och/eller grotesk effekt (Rönnberg, 2013, s. 35). 

Stilisering: En bildmässig abstraktion i en avskalad stil där man förenklar och förtydligar de 

typiska dragen (NE, 2015). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Margareta Rönnbergs tar upp debatten i sin bok ”Lilla Hjärtat är en mullvad!”– ”Nä, en 

pengvin!” – En studie av kontroversen kring Stina Wirséns filmfigur och diskuterar de frågor 

som kom upp. Där ställer hon sig kritisk till synen på Lilla Hjärtat som en rasistisk stereotyp. 

Hennes ståndpunkt är att alla karaktärerna i boken är fabelfigurer och att man måste se dem ur 

ett barns perspektiv. 

 

Utöver det har ämnet diskuterats i två C-uppsatser. Den ena i Lilla Hjärtat och alla små 

brokiga bibliotekarier – En studie av hur Lilla Hjärtat hanteras på folkbiblioteken, av 

Martina Karlsson och Sandra Lundin Hedlund vid Borås högskola. I uppsatsen koncentreras 

ämnet kring hur Wirséns böcker blev hanterade på utvalda folkbibliotek runtom i Sverige. 

Vidare undersöktes på vilka sätt de så kallade kognitiva auktoriteterna hade en avgörande roll 

för bibliotekarierna i valet om att ha kvar böckerna eller gallra ut dem.  Undersökningen 

innehöll bland annat intervjuer av bibliotekarier. Den andra i Lilla Hjärtat går i graven, Pippi 

lever vidare – En text- och bildanalys av barnlitteratur och en idéanalys av debatter, kring 

framställningen av Etnicitet, av Karin Edman och Veronika Johansson vid Uppsala 

universitet. I uppsatsen analyseras två barnbokskaraktärer: Pippi Långstrump och Lilla 

Hjärtat. Med hjälp av text- och bildanalys undersöktes debatternas likheter och skillnader. 

Slutligen analyserades vilka olika idéer om etnicitet som återfanns och användes i 

barnlitteraturen och i debatterna.  
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3. Analys 

3.1 Stereotyper 

3.1.1 Lilla Hjärtat: en rasistisk stereotyp? 

Tanken med Lilla Hjärtat var, enligt Stina Wirsén att skapa en stark liten figur som före-

språkade tolerans och mångfald. En figur som tog plats och som inte lät sig skrämmas. 

Wirsén trodde att hon hade varit tydlig med Lilla Hjärtats budskap: ”Jag ville bygga nya 

hjältar, motverka rasism. Spränga stereotyper, inte blåsa liv i dem!” säger hon i en intervju 

(SvD, 2013-07-25). När Wirsén skapade Lilla Hjärtat inspirerades hon bland annat av 

afrikanska och sydamerikanska bildtraditioner och hantverk, inte västerländska (SvD, 2013-

07-25). Men debattörer som kritiserar Wirséns figur har inte accepterat den förklaringen, utan 

menar att likheten mellan Lilla Hjärtat och en picaninny eller ett blackface är större än med de 

inspirationskällor hon hävdar att hon använt sig av. ”Den rasistiska ’blackface’-teckningen är 

och förblir symbol för slaveri, kolonialism, exotisering och ickevitas underordning”, skriver 

Erik Helmerson (DN, 2012-09-23). Samtidigt ställer han sig frågan: om målet med Lilla 

Hjärtat är att gynna mångfald, kan man fortfarande kalla den rasistisk? Makode Linde skriver 

(DN, 2012-10-05): 

 

Så närmar sig filmpremiären och mycket snabbt skakar journalistkåren fram tyckare som, utan att 

ha sett filmen, kan konstatera att den är rasistisk och använder sig av en rasistisk stereotypisering. 

Man väljer att helt bortse från sammanhang och intention, debatten blir fördummad och tar fokus 

från verklig, strukturell och personlig, rasism i samhället.  

Polite menar att många svarta människor känt att det pluralistiska budskapet inte varit 

tillräckligt tydligt, och Wirsén har tagit till sig den kritiken (Expressen, 2012-11-27).  

Amerikanske professorn John Jennings tror inte att det fungerar att använda en stereotyp, 

även om Wirsén hade ett positivt syfte med den. ”Vi tror att vi kan rekonstruera dem, men det 

är svårt att få dem att betyda något nytt. Stereotyper förändras inte” (DN, 2012-11-22).  

Statsvetaren Sherlot Jonsson har dock en annan bild av Lilla Hjärtat och hävdar att om en 

stereotyp fylls med ett nytt innehåll kan den istället bli till en stärkande symbol. På samma 

sätt som när afro-amerikaner inom hip-hopkulturen tog tillbaka ordet ”nigger”. Det som är ett 

djupt rasistiskt och kränkande ord, avdramatiserades och omdefinierades när de själva började 

kalla sig för det. ”Det tvättade bort den gamla skammen och förnedringen som förknippades 

med ordet. Det handlade alltså om att gå från självförakt till självrespekt.” (SvD, 2012-09-12).  
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Jonsson uttrycker att man inte kan jämföra Lilla Hjärtat med äldre rasistiska skildringar av 

svarta eftersom Lilla Hjärtat är en huvudrollsinnehavare som skildras på samma villkor som 

den ”vita” Liten Skär, det andra barnet i ”Brokiga-serien” (SvD, 2012-09-24). Men den 

amerikanske journalisten Farai Chideya ser något helt annat. I en intervju tar hon upp 

problematiken med att Lilla Hjärtat är den enda figuren som är en så kallad ”antropomorf”, 

alltså som är människoliknande. ”Vad kan man dra för slutsats av det annat än att människor 

av afrikansk härstamning på något sätt är att likställa med djur?” frågar hon (Expressen, 2012-

10-15). Ulf Stark å sin sida menar att Wirsén lyckades fylla klichébilden med så mycket nytt 

positivt innehåll såsom värme och humor att den gamla bilden sprack för att aldrig bli som 

den tidigare varit. Bilden blev något helt nytt (DN, 2012-09-13).   

Stina Wirsén säger i en intervju (DN, 2012-09-11): 

 

Vi har mött så många som välkomnat Lilla hjärtat, och att det äntligen finns mörka barn i 

barnlitteraturen. Och Lilla hjärtat har funnits i böckerna i två år, men hittills har ingen reagerat. 

Däremot möter jag ofta bokhandlare som säger att många frågar efter böckerna just eftersom de 

också har mörka personer. Men när det blir film blir det så mycket kraftigare. 

 

3.1.2 Stilisering av svarta människor 

Aktivisten och skribenten Nathan Hamelberg säger i en intervju att det inte finns någon 

anledning att göra en stiliserad figur på det här sättet, som om den är ritad innan avkoloni-

aliseringen (DN, 2012-09-11). Linda Hambäck kontrar med att det sällan eller aldrig visas 

bilder av riktigt mörka människor. Hon menar att allt är så tillrättalagt och känsligt. ”Vi 

trodde tiden var mogen för något annat, och själva frågan handlar om hur man då ska illust-

rera svarta, stiliserat?” (DN, 2012-09-11). Wirsén säger att hon talat med flera afrosvenskar, 

som såg ett problem i att det fanns så få förebilder för dem. ”De har välkomnat det faktum att 

Lilla hjärtat är stiliserad, kolsvart och har flätor och sagt att ’äntligen kan flätor bli ett ideal’”, 

säger Wirsén (DN, 2012-09-20).   

 

Så är det möjligt att rita en helt svart stiliserad figur utan att bilden blir laddad? Illustratören 

Joanna Rubin Dranger menar att det är möjligt och hävdar att det endast blir ett känsligt och 

laddat ämne om man ritar eller stiliserar efter just en stereotyp. Enligt henne finns det ett 

flertal sätt att rita svarta på, liksom det finns flera olika sätt att stilisera vita figurer 

(Expressen, 2012-10-30). Margareta Sörenson ser det knepiga i situationen och skriver 

”[m]en i samma stund som någon protesterar mot rasism när ett av de stiliserade småbarnen, 



11 
 

Lilla Hjärtat, avbildas trycksvärte-svart med afrofrisyr i små, utstående flätor, måste det på 

något sätt hanteras. (De andra är lika profilerade, men inte etniskt: den kaninliknande Bosse, 

den rutiga lilla Ruta, den flickparodiska Lilla Skär)” (Expressen, 2012-09-17). 

 

3.2 Barnens Lilla Hjärta 

Rönnberg är den enda som tolkat debatten helt utifrån ett barnperspektiv. Hennes utgångs-

punkt är att barnen ser fem fabeldjur som alla är jämbördiga med varandra och inte någon 

rasistisk stereotyp i Lilla Hjärtat över huvudtaget. Barnen ser andra saker, som till exempel 

Lilla Hjärtas prickiga klänning eller funderar över om figuren är en pingvin eller en mullvad. 

Hon vill även understryka att eftersom böckerna har småbarn som målgrupp som omöjligt kan 

tolka bilderna på samma sätt som vuxna så innehar barnen också tolkningsföreträdet. Hon 

undrar varför ingen frågat barnen vad de tycker om Lilla Hjärtat (Sveriges Radio [SR], 2013-

04-13).  

 

Rubin Dranger däremot förstår inte det argumentet. Hon menar att barn i den åldern omöjligt 

kan förstå eller uttrycka vad rasistiska stereotyper innebär. Därmed håller inte argumentet att 

figuren inte är rasistisk så länge ett barn inte uttrycker att den är det. Istället ser hon allvarliga 

konsekvenser av att lära barn att tycka om nya rasistiska stereotyper, och att dessa fortsätter 

att vara en del i populärkulturen, generation efter generation (Expressen, 2012-10-30). Även 

Jennings menar att just på grund av att barnboksfiguren Lilla Hjärtat är riktad till en små-

barnspublik så blir den än mer problematisk. Han säger i en intervju att ”[b]arn har inget 

förhållande till exempelvis stereotyper, de känner inte till den historiska kontexten utan tar 

bokstavligen emot de bilder som presenteras för dem” (DN, 2012-11-22). 

 

Rönnberg problematiserar i sin bok vuxnas oförmåga att förstå bilderböcker för barn och 

synliggör fel som hon anser Rubin Dranger gör. Hon kontrar med att barn visst kan förstå 

rasism men inte utifrån bilder utan utifrån det som sker i praktiken, med andra ord så härmar 

barn det människor i deras omgivning gör och säger (Rönnberg, 2013, s.90-92). Enligt 

Rönnbergs forskning hade barnen under en filmvisning av Liten skär och alla små brokiga 

sett ett fabeldjur i Lilla Hjärtat, inte en människa. Som fabeldjur kan Lilla Hjärtat omöjligt 

vara en rasistisk stereotyp.  

 

Författaren Elise Karlsson undrar om det verkligen är nödvändigt för icke-vita småbarn att se 

en rasistisk stereotyp av sig själva på film och menar att ”risken är att filmen snarare blir ett 
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sätt för vita barn att få sin vithet förtydligad, i namn av att bearbeta fördomar” och fortsätter 

med ”… att en privilegierad majoritetsgrupp får lära sig att tolerera ’andra’ som avviker” 

(SvD, 2012-09-15). 

 

Margareta Sörenson ställer i Expressen ytterliga frågor om huruvida man ska visa stereo-

typiska bilder för barn och skriver ”den utpekade minoriteten (majoritet i andra världsdelar) – 

hur upplever deras barn Lilla Hjärtat? Som ett erkännande av faktiska förhållanden? Eller ett 

utpekande? Eller som skoj? Det är bara att läsa, fundera och tala med barnen, också de 

minsta” (Expressen, 2012-09-17). Ulf Stark skriver till Wirséns försvar att ”[d]en som efter att 

ha sett filmen inte inser att ’Liten Skär och alla små brokiga’ är ett av de roligaste och klurig-

aste konstverken på knattenivå mot rasism och för tolerans, lek och allmän brokighet är, vill 

jag påstå, både enögd och färgblind” (DN, 2012-09-13).  

 

3.3 Censur/redigering 

3.3.1 Ökad rädsla för att skildra olikheter i barnkulturen  

En av de frågor som diskuterats av de som försvarat Lilla Hjärtat är om debatten kommer att 

tillföra mer rädsla att inkludera olikheter i barnkulturen. Bland annat har Sverker Lenas och 

Ulf Stark lyft problemet med redigering och självcensur av verk. Lenas menar att det vore 

synd om debatten ledde till en ökad rädsla hos kulturaktörer och illustratörer för att ta sig ut 

på vad han kallar ”det minerade konstnärsfältet” (DN, 2012-09-11). Rubin Dranger menar att 

man inte ska rygga tillbaka för kritiken och att debatten behövs. Hon skriver (SvD, 2012-09-

22): 

 

Debatten är inget hot. Genom andras läsning och tolkning kan vi få syn på det som vi själva varit 

blinda för. Debatten kan göra oss alla bättre. Det är tvärtom när vi – illustratörer, barnboks-

författare, serieskapare, författare, journalister, förlag och läsare – inte diskuterar de här aspekterna 

och inte lyssnar, som vi brister. 

 

I en intervju i Dagens Nyheter säger Bonnier Carlsens litterära chef Eva Dahlin att debatten 

om Lilla Hjärtat inte kommer att skrämma förlaget från känsliga ämnen i framtiden. ”Vi vill 

ha böcker som skakar, berör och understryker viktiga frågor i samhället. Det får vi inte bli 

ängsliga inför”, menar Dahlin (DN, 2012-11-22). Dock uttrycker litteraturforskaren Elina 

Druker att hon sett en ökad försiktighetstrend de senaste åren. ”Många förlag och författare 

undviker laddade ämnen, för det blir alltid ett liv”, menar hon och drar parallellen med att det 
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exempelvis aldrig finns rökande föräldrar i litteraturen, fastän det finns föräldrar som röker i 

verkligheten (DN, 2012-09-11).  

 

Ulf Nilsson talar om intoleransen och skriver ” Dra in böcker, stoppa visningar. Där gick man 

över en gräns. Intoleransen kan aldrig få bli kulturens metod. Varje mångkultur måste vara 

demokratisk. Just mångfalden kräver ökad demokrati och bättre spridning av allas uppfatt-

ningar” (DN, 2012-11-29). Han ser också en tydlig rädsla bland förlagen och han tycker det är 

synd och han menar att även han själv tappar ”sugen”. Jonsson frågar sig hur man kan öka 

medvetenheten i en kritisk miljö och skriver ”Filmen ’Liten skär och alla små brokiga’ är ett 

försök att positivt skildra mångfald. Om varje sådant försök i framtiden bemöts med 

spaltmeter av kritik kan man tänka sig att många filmskapare, författare och politiker faktiskt 

kommer att bli avskräckta” (SvD, 2012-09-24).  

 

Wirsén uttrycker att alla oskrivna regler om vad som anses korrekt orsakar en rädsla för göra 

fel som hämmar kreativiteten. ”För mig handlar konst om identifikation, inte representation. 

Alla dessa tvångströjor, vad man får rita, skriva, tänka, gör mig livrädd. Jag var Lilla Hjärtat 

när jag målade henne. Trots min bleka hy” menar Wirsén (Vi-tidningen, 2013). Men Ylva 

Habel skriver (SvD, 2012-09-21): 

 

Fixeringen vid intentioner gör att konstverk och mediala framställningar i dagsläget främst bedöms 

utifrån skaparens avsikter. Tron på intentioner som betydelsefacit hänger också ihop med ett 

voluntaristiskt förhållningssätt – tanken att den som skapar ett verk genom medvetna viljehand-

lingar kan styra hur verket kommer att uppfattas. 

Konstnären Makode Linde menar att censur och att rensa bort alla missrepresentationer är fel 

väg att gå om vi vill få ett mer jämlikt samhälle. Han anser istället att vi ska hylla de 

konstnärer som vågar testa gränser (DN, 2012-10-05). Linde skriver i samma artikel om hur 

Wirsén frågat honom om råd angående Lilla Hjärtat och velat diskutera om bland annat svart 

rasrepresentation. Linde påpekade att hon kunde måla figuren i en annan färg till exempel 

grönt eller i en mer nougatbrun nyans för att undvika problemet, men hur kunde inte det ses 

som rasistiskt, att bleka en svart karaktär (DN, 2012-10-05).  
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3.3.2 Att redigera bort stereotypen 

Både Oivvo Polite och Joanna Rubin Dranger, som hade starka och kritiska åsikter om Lilla 

Hjärtat, ansåg att det hade räckt om Wirsén hade ritat om figuren. Wirsén behövde inte sluta 

att rita figuren helt och hållet. Men Wirsén gjorde det valet efter att ha tagit till sig den 

konstruktiva kritiken hon fått. ”Att alla inte upplevt henne som det starka subjekt som hon är 

kan jag se som ett misslyckande. Hade jag gjort henne nougatbrun med en liten platt frisyr, 

hade debatten kanske inte uppstått” (DN, 2012-10-23). Hon fortsätter med att ställa frågan hur 

vi ska få lov att rita i väntan på att Sverige ska få in fler nya bildinfluenser annat än de 

västerländska.  

 

Flera debattörer har förespråkat redigering av Lilla Hjärtat. Att måla henne i en brun nyans, 

menar John Jennings hade fungerat och passerat utan kritik. Ulf Stark hävdar dock att en 

omredigering av Lilla Hjärtat så hon inte sticker ut eller inte är för mörk, också blir en form 

av rasism. Enligt Stark är det kanske då enklare att fortsätta låta vita barn och djur vara 

huvudrollsinnehavarna i barnkulturen. ”Den normala svenska barnkulturen: att göra det svarta 

lite lagom kanelbrunt. Att göra fylliga läppar smala. Och att sätta en keps på krulligt hår. Att 

helt enkelt smygskandinavisera dem med annat ursprung och hudfärg” (DN, 2012-09-13). 

Rönnberg instämmer med Starks ifrågasättande av att man avstått från att skildra de allra 

mörkaste barnen i barnböckerna, ”att en mångfald nyanser vore önskevärt – inklusive de allra 

mörkaste”(Rönnberg, 2013, s. 92). Sverker Lenas hävdar att det är avsaknaden av etnisk 

mångfald i barnlitteraturen som är den sanna boven i dramat. ”Det stora problemet med 

rasism i barnkulturvärlden syns inte”, skriver han (DN, 2012-09-11) och fortsätter: ”Den 

något bisarra konsekvensen är att barn uppvuxna i vita innerstadskvarter eller villaförorter kan 

ha blivit två, tre år gamla och aldrig – ens i fantasin – ha sett en annan hudfärg.” 

 

3.3.3 Avsaknad av svarta barnfigurer i barnkulturen 

Makode Linde och Sverker Lenas hävdar i debatten att det finns ytterligare problem inom 

barnkulturen som borde diskuteras. Bland annat att det finns en brist på mörkhyade huvud-

personer i barnböcker. Wirsén menar att även det är en form av rasism, att det inte finns en 

tillräckligt stor mångfald av olika barnfigurer och att just svarta barn inte blir till lika stor del 

representerade. Linde skriver (DN, 2012-10-05) att ”[d]et som skaver 2012 kan inte vara hur 

svarta har avbildats historiskt utan hur de inte avbildas idag”. 

 



15 
 

Om vi vill att det ska finnas ett spektrum av gestaltningar av svarta även i svensk kultur, måste 

konstnärer tillåtas att experimentera med figurernas färger, former, uttryck och betydelse. Det 

ligger i konstens kraft att kunna vända ut och in på vår begreppsvärld och ladda gamla symboler 

med ny innebörd. 

 

Det största problemet, menar han är att det i dagens samhälle inte finns ett tillräckligt brett 

utbud av svarta avbildningar att välja mellan. Istället för att blicka tillbaka på vår historia så 

bör vi hylla konstnärer som fritt vågar skapa nya och innovativa porträtt av svarta människor. 

Han menar att det är först då som konsten kommer att återge samma mångfald som finns 

därute i den verkliga världen. Dock hävdar Rubin Dranger att det har funnits mörka 

barnfigurer i barnlitteraturen i över 30 år (Expressen, 2012-10-30). Illustratörerna Gunna 

Grähs och Ann Forslind håller inte heller med i Lindes argument och skriver att under en 

timmes letande efter illustratörer som ritar svarta barn i svenska barnböcker hittades 60 

stycken, Wirsén inkluderad. Bilderna hade inte heller påtryckt onda eller otidsenliga 

associationer (DN, 2012-11-29).  

 

Rönnberg ifrågasätter Forslind och Grähs, och skriver att antalet bilderböcker med barn av en 

annan hudfärg än vit är försvinnande liten i jämförelse med det totala antalet utgivna böcker i 

samma genre. Svenska barnboksinstitutets statistik visar att under 2011 utkom hela 674 

bilderböcker. Det ska ställas mot de 80 titlar med svarta barnfigurer, som utkommit under de 

senaste 30 åren. Av dessa 80 räknas högst en femtedel vara riktad till de allra yngsta
 
. Hon 

kritiserar även det faktum att det saknas ett större spektrum av mörkare barn i barnböcker. 

”Av svenska småbarnsböcker kan ytterst få sägas ha ett mörkt svart barn i huvudrollen” 

menar Rönnberg (Rönnberg, 2013, s. 132) .  

 

Flera debattörer som varit involverade i diskussionen kring Lilla Hjärtat, däribland 

amerikanske John Jennings och Farai Chideya har argumenterat att i USA skulle man aldrig 

ha accepterat en kolsvart figur som Lilla Hjärtat. Jennings sa i en intervju (DN, 2012-11-22) 

att om Lilla Hjärtat hade varit mer brun än svart så hade figuren blivit accepterad. Samtidigt 

ser han inte bara färgen som problemet utan även den stora vita munnen och flätorna.  

Rönnberg hävdar dock att det finns flera omtyckta barnböcker med mörkare figurer och att ett 

flertal författare som ritar mörkare barnboksfigurer som Sveriges bibliotek valt att inte 

importera. ”Med så magert importerat utbud av riktigt mörka karaktärer, är de aktuella 

reaktionerna inte längre lika konstiga. Man har inte så mycket att jämföra Hjärtat med”, 

skriver hon (Rönnberg, 2013, s. 128).  
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3.4 Tolkningsföreträde 

En diskussion som Sherlot Jonsson tog upp är hur språket har använts under debatten. Termer 

som vit, svart och icke-vit har använts flitigt för att förtydliga vem som yttrar sig och mycket 

fokus har lagts på vilken grupp den som yttrar sig tillhör. Jonsson menar att självklart är det 

ytterst viktigt att allas åsikter synliggörs, men frågar sig varför det är just dessa termer som 

genomsyrat debatten. ”Antirasister angriper varandra men borde se till argument, inte till 

hudfärg” (DN, 2012-11-12), menar hon. Hon ser det som skrämmande att flera debattörer 

använt ett språkbruk som skapar tydliga ”vi” och ”dom” för att stärka den egna grupp-

tillhörigheten. Jonsson beskriver också det problematiska med att använda termen ”icke-vit” 

som hon menar härstammar från ett djupt rasistiskt sammanhang inom apartheidsystemets 

Sydafrika. ”Den enda mänsklighet som accepterades var vit och alla andra var negation, de så 

kallade icke-vita. Och det som befästs i språket kommer också att befästas i vårt medvetande” 

(DN, 2012-11-12).  

 

En del har inte velat ta till sig argument som förts fram av vita debattörer, såsom Sverker 

Lenas och Ulf Stark, eftersom deras perspektiv inte anses väga lika tungt. Jonsson ställer sig 

kritisk till detta ställningstagande och menar att det finns insikter och kunskaper från alla 

sorters erfarenheter av rasism och därför borde inte självupplevd rasism vara ett kriterium för 

att ha tolkningsföreträde i dessa frågor. ”Och väger verkligen min argumentation på grund av 

mängden pigment i min hud tyngre än Sverker Lenas? Jag kan absolut tillföra nya berättelser 

ur mitt perspektiv. Men Sverker Lenas, trots avsaknaden av pigment, är likväl en utmärkt 

skribent som ger berättelser ur sitt perspektiv” (DN, 2012-11-12). Jonsson menar att det 

handlar om att bygga ett samhälle där alla får ta plats och bli representerade på lika villkor. 

Att det inte bara är en persons erfarenhetsbakgrund som ska bestämma vilka frågor man har 

rätt att driva, då marginaliserade grupper har både skilda och likartade upplevelser (SvD, 

2012-09-24). Ylva Habel skriver att man i Sverige har svårt att diskutera rasism, stereotyper 

och hur man ska representera svarta människor som är i minoritet (SvD, 2012-09-21).  

 

Det är mycket svårt att rubba den spridda uppfattningen att svensk vithet är en mer objektiv, 

moralisk, oegennyttig och nykter variant än på andra platser i världen. Om det är tänkt att vita 

beslutsfattare och kulturaktörer även i fortsättningen ska leda diskussionerna om meningsinnehåll 

och avsikter, så kommer vi att se en utveckling där mångfald hanteras i enlighet med en 

separatistisk logik. 

 



17 
 

Liten skär och alla små brokiga var en film som skulle handla om mångfald och tolerans. ”Nu 

är vi farligt ute, polarisering och kategorisering leder till ökad främlingsfientlighet. Vit. Svart. 

Icke-vit. Begreppen tränger sig in i språket igen. Ingen är sin yta. Det vill jag säga.” Säger 

Wirsén i en intervju (Vi-tidningen, 2013). Wirsén frågar sig varför de personer som såg Lilla 

Hjärtat som en förebild, inte fick sina röster hörda. Erik Helmerson tar också upp 

problematiken kring vem som har tolkningsföreträde. Bara för att man har samma hudfärg 

betyder det inte att man har samma åsikter: ”Varför i all världen skulle alla ickevita ha samma 

åsikt i frågor som huruvida man ska stoppa ’Liten skär och alla små brokiga’? Och eftersom 

de inte har det: Varför är det just de mest högljudda som ska sätta agendan?” (DN, 2012-09-

23).  

 

Ivar Arpi diskuterar om anledningen till att Wirséns budskap inte gick fram var att hon är vit. 

”Men kan man ens skriva utanför sin position? Kan en vit kulturtant verkligen teckna en svart 

figur? Nej, tycker vissa. Vita kan inte befria svarta från stereotyper, bara fjättra dem ännu 

hårdare” (SvD, 2013-07-29). Arpi anser att det finns en ”kulturell äganderätt”. Problemet är 

således inte att Wirsén är rasist, utan att hon är vit och inte kan förstå. Det spelar ingen roll 

vad hennes goda intentioner var, eftersom hon inte innehar den ”kulturella äganderätten” att 

porträttera svarta, menar Arpi.  

 

Även Ulf Nilsson berör frågan om tolkningsföreträde: ”Inom kulturen tävlar olika idéer om 

vad som blir viktigt i människors medvetande. De olika tankarna prövas alltså mot verklig-

hetens läsare. Så får man se vem som får rätt… Nej, det får man inte. För nu är Lilla Hjärtat-

böckerna indragna. Och kanske filmen också. Och det som är kulturens livskraft, ’prova nu 

denna tanke, kära läsare!’ är avhuggen vid roten” (DN, 2012-11-29). Helmerson ifrågasätter 

vem som har tolkningsföreträde i debatten och skriver (DN, 2012-09-23):  

 

 

En del har i denna debatt hävdat att vita människor inte ska ha synpunkter på rasism mot svarta. 

Och ja, den som har utsatts för fördomar äger en erfarenhet som ger tolkningsföreträde. Men 

resonemanget leder också till märkliga konsekvenser: Får bara människor med körkort ha åsikter 

om vägskatt? Kan man vara emot slakten i Syrien även om man aldrig satt sin fot i Damaskus 

närhet? 

 

Polite skrev om att svarta personer inte är lika delaktiga i vår gemensamma kultur. ”Den 

större bilden som framträder är en av den vita svenska majoritetens kraftfulla avfärdande av 
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icke-vita svenskars anspråk på att vara med och forma vår gemensamma kultur” (Expressen, 

2012-09-26). Polite startade tillsammans med amerikanske professorn John Jennings ett 

upprop mot rasism, där människor bland annat kunde lägga upp bilder på Polites nätsajt Not 

Your Moetley Crew. På sajten kunde man även läsa om debatten och argumenten illustre-

rades med bilder på Lilla Hjärtat så att människor runt om i världen skulle få se henne och 

bilda sin egen uppfattning. Polite ville på detta sätt höja nivån på den svenska kulturdebatten. 

”En sådan här aktion ökar trycket på frågan, får människor i Sverige att tänka till” menade 

han (DN, 2012-11-20). 

 ”Svarta minoriteter har generellt en mycket svag ställning i det offentliga samtalet om hur 

bilder av dem produceras”, säger Habel (SvD, 2012-09-21) och skriver om den rasism som 

fortfarande råder i vårt land. Därför kritiserar hon flera debattörer som diskuterat varför vi inte 

kopplar bort de ideologiska kontexterna från kulturella verk som Lilla Hjärtat (SvD, 2012-09-

21). Rubin Dranger kritiserar att ”tre vita män” på Dagens Nyheters kultursida har sagt att 

Lilla Hjärtat inte är en rasistisk stereotyp av ett svart barn, trots vad andra ”svenska svarta” 

debattörer hävdat (SvD, 2012-09-22). 

3.5 Lilla Hjärtat som konst 

I debatten har det diskuterats om inte Lilla Hjärtat hade passat bättre i konstsammanhang, 

bland andra John Jennings. Barn kan inte förstå stereotyper eftersom de inte förstår eller 

känner till den historiska kontexten men ”[k]onst kan aktivt använda sig av stereotyper. 

Makode Lindes ’tårtincident’ riktades till en vuxen publik och lekte med och ifrågasatte 

stereotypen”, menar Jennings (DN, 2012-11-22). Grähs och Forslind uttrycker att ”konstens 

frihet” är en intressant fråga, men att de anser det vara viktigare att diskutera begreppet 

kommunikation. Bildberättare är givetvis konstnärer men även kommunikatörer som har 

läsare att förhålla sig till (DN, 2012-11-29).  De menar på att man alltid måste vara beredd på 

kritik då man har en publik att förhålla sig till och eftersom det är till för just barn så är det 

ännu viktigare.  

 

Farai Chideya menar att i USA kan man inte använda stereotyper som till exempel picaninnyn 

i kommersiellt syfte eller i barnkultur. Stereotyper kan fungera som en del i ett konstverk, och 

nämner konstnären Kara Walker, just för hennes starka bilder. Men fallet med Lilla Hjärtat 

menar hon är en helt annan diskussion, eftersom filmen och böckerna är till för småbarn och 

därför inte kan ses som fri konst. ”Om man tror att bilder äger makt, och det måste man tro 
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om man skapar tecknad film för barn, så måste man också förstå att en rasistisk stereotyp och 

likställandet av svarta barn med djur, utgör en återtraumatisering” säger Chideya (Expressen, 

2012-10-15). Hon fortsätter i samma artikel: ”Det finns ingen historisk stereotyp av ett vitt 

barn med samma avhumaniserande innehåll. Jag stöder fullt ut konstnärens rätt att testa 

gränser, men jag tycker det är en annan diskussion”. Hon tillägger att möjligen kan man 

återanvända en stereotyp och fylla den med nytt positivt innehåll om det är i utbildningssyfte 

för att lära sig mer om rasism, slaveriets historia och kolonialism, men det lämpar sig inte för 

de minsta barnen. 

 

Tonsättaren Tebogo Monnakgotla har skrivit om rasism och stereotyper. Artikeln 

publicerades visserligen några månader innan Lilla Hjärtat-debatten satte igång, men den ger 

ändå perspektiv på debatten. Hon skrev att ”[…]det är viktigt att fördomar får bearbetas på 

olika sätt, till exempel med humor. Själv tycker jag att en blackfacemålning kan förlora sin 

kraft att smäda och kränka när den tas fram i ljuset och man skrattar åt den” (DN, 2012-04-

24). Hon frågar sig (DN, 2012-04-24):  

 

Rasism är också på ett plan kollektiv, men på ett annat djupt individuell och måste få bearbetas ur 

ett subjektivtperspektiv. Man kan också fråga sig hur effektivt det antirasistiska budskapet når ut 

om det endast tillåts förmedlas genom att man reser runt på skolor och håller upp ett strängt 

pekfinger. 

Makode Linde menar att ”det ligger i konstens kraft att kunna vända ut och in på vår 

begreppsvärld och ladda gamla symboler med ny innebörd” (DN, 2012-10-05). Konsten 

måste få vara fri. 
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4. Resultat  

Här presenteras en kort sammanfattning av de olika argumenten som diskuterats i debatten. 

Dessa har varit mest diskuterade: 

 

Stereotyper 

I det första kapitlet var kärnfrågan om Lilla Hjärtat var en rasistisk stereotyp eller inte. Vissa 

ansåg att figuren var uppenbart rasistisk medan andra ansåg att man tog ut henne ur hennes 

kontext om man hävdade det. Dessa var också positiva till Wirséns ambition att fylla en 

stereotyp med ett nytt positivt innehåll. Tydligt var också att de som ansåg att Lilla Hjärtat 

inte var en stereotyp kritiserade avsaknaden av svarta figurer i barnlitteraturen medan de 

debattörer som tvärtom såg en rasistisk stereotyp i Lilla Hjärtat, hävdade att det fanns ett 

flertal böcker med svarta barnfigurer att välja bland.  

 

Barnens Lilla Hjärta 

I det andra kapitlet fokuseras diskursen på hur barnen tolkar Lilla Hjärtat. En diskurs är att det 

först och främst är barnen som har tolkningsföreträdet i frågan, eftersom filmen och böckerna 

är riktade till dem. Där förs fram att Wirsén har skapat en bra film för barn där alla får vara 

med och leka oberoende av hur de ser ut. Enligt en annan diskurs är det inte bra för barn att ta 

in och lära sig tycka om stereotyper eftersom det innebär att stereotyper kommer att fortsätta 

att florera i vårt samhälle.  

 

Censur och redigering 

En diskurs som förts fram gäller frågan om huruvida censur och redigering ökar konstnärers 

och förlags rädsla att inkludera olikheter i barnkulturen. De som är positiva till Lilla Hjärtat 

tror att så är fallet, medan de som är kritiska inte oroar sig över den frågan utan anser att kritik 

är en del av jobbet och att man som konstnär har en publik att förhålla sig till.  

 

En annan del av diskursen är huruvida redigering och borttagning av verk är rätt väg att gå. 

Det har förts diskussioner om att vi ska hylla de konstnärer som vågar testa gränser. Istället 

för självcensur borde antalet stiliserade och ritade figurer och bilder av svarta människor öka, 

så det blir en riklig mångfald av alla möjliga typer av bilder.  
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En annan diskurs i kapitlet handlar om att det är ”laddat” att stilisera en svart person. Mot-

ståndare i denna diskurs menar att om man undviker de typiska dragen hos de rasistiska 

stereotyperna, kan man stilisera ett svart barn lika fritt som ett vitt barn. Vissa som varit emot 

Lilla Hjärtat menar att om man redigerar bort färgen på figuren, ljusar upp den i en brun 

nyans samt ändrar munnen så kan man acceptera den. Andra har ifrågasatt om behovet att 

bleka en svart figur inte också är en form av rasism. 

 

Tolkningsföreträdet 

I det här kapitlet diskuteras hur språkbruket påverkat debatten genom användandet av termer 

som vit, svart och icke-vit. I diskursen har frågor kring vem som innehar tolkningsföreträde 

när det kommer till frågor om rasism diskuterats. Vissa i debatten har kritiserat att ”vita män” 

har fått stort utrymme att föra fram sina åsikter i debatten, medan andra ifrågasätter att 

betydelse sätts i vilken hudfärg en åsiktsbärare har. 

 

Lilla Hjärtat som konstprojekt 

Flera debattörer har hävdat att Lilla Hjärtat hade passat bättre som ett konstprojekt med syfte 

att provocera och ifrågasätta. Det har även diskuterats om figuren skulle ha fungerat i 

undervisning om rasism för barn. Stereotyper ska kunna bearbetas konstnärligt, men 

problemet i Lilla Hjärtats fall är att den riktas till småbarn. Konsten måste få vara fri, men 

som barnboksillustratör har man en roll som kommunikatör och en publik att förhålla sig till.  
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5. Slutdiskussion  

Jag har genom analys av mitt material funnit två tydliga diskurser där den ena ser en typisk 

stereotyp som konserverar fördomar och väcker smärtsamma minnen medan den andra 

diskursen välkomnar Lilla Hjärtat, ser en positiv laddning i figuren och gläds åt att det skapas 

fler svarta barnfigurer i barnkulturen. Inom ramen för dessa två diskurser fokuseras debatten 

kring frågorna: Vem bestämmer om Lilla Hjärtat är en stereotyp eller inte? Kan man förändra 

synen på en stereotyp och fylla den med nytt innehåll? Inom den stora debatten har noden 

varit termen stereotyp som följt genom hela debatten och som varit kärnan i dessa 

frågeställningar. Debattörerna har tolkat bilderna på många olika sätt och ser olika saker 

beroende på sina egna perspektiv och erfarenheter. 

 

5.1 Diskurs A: De argument i debatten som talat mot Lilla Hjärtat. 

5.1.1 Lilla Hjärtat är en rasistisk stereotyp 

De som har kritiserat Lilla Hjärtat ser ett tydligt blackface i figuren. Det har för dem oftast 

räckt som skäl att bojkotta figuren. Oivvo Polite, som var mycket delaktig i debatten 

kontaktade John Jennings och Farai Chideya, två professorer med afroamerikanskt ursprung 

som fick titta på bilderna med sin expertis i ämnet. De såg båda en tydlig rasistisk karikatyr av 

ett svart barn. Båda var medvetna om att Stina Wirsén hade ritat bilden för att punktera en 

stereotyp genom att ge den ett nytt innehåll, men de accepterade inte den förklaringen. De 

menade liksom flera andra i debatten att de goda avsikterna med bilden inte är relevanta (SR, 

2013). Jennings uttryckte i Dagens Nyheter, att trots att stereotyper inte förändras, söker man 

återanvända dem.  

 

Men stiliseringen ses som ett problem på fler sätt. Lilla Hjärtat ser inte bara ut som ett 

blackface, hon är den enda figuren i Liten Skär och alla små brokiga som är en antropomorf, 

alltså som är människoliknande. De övriga figurerna som ingår i Wirséns bildgalleri påminner 

om djur: haren Bosse, kaninen Liten Skär och kattungen Ruta. Chideya frågar sig hur man 

inte av det kan dra slutsatsen att Lilla Hjärtat likställer svarta människor med djur. Ett annat 

argument är att blackface alltid har varit en symbol för kolonialism och rasism och att det inte 

går att bortse från den historiska kontexten bakom symbolerna. Att intentionerna med Lilla 

Hjärtat varit goda eller att hon behandlas på samma sätt som de andra brokiga vännerna är i 

denna diskurs inte relevant. 
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5.1.2 Lilla Hjärtat är inte lämpligt för barn 

I den kritiska diskursen har man också ställt frågan om det är lämpligt att fortsätta använda 

rasistiska stereotyper för barn och hävdat att barn istället borde skyddas från stereotyper 

eftersom de inte kan värja sig och inte heller förstå vad dessa bilder innebär. Barnen som 

figuren riktar sig till är för små för att kunna förstå eller verbalisera varför bilderna är 

rasistiska. Dessutom ska ”icke-vita” barn inte behöva bearbeta stereotypiska bilder av sig 

själva. Det finns också en risk för att de vita barnen får sin vithet förtydligad genom att möta 

stereotyper. Det har framförts att istället för att låta vita barn lära sig att tolerera andra som är 

annorlunda än de själva så ska man arbeta med budskapet att alla är unika i sitt slag utan att 

peka på en viss etnicitet.  

 

5.1.3 Lilla Hjärtat borde redigeras 

Ännu ett inslag i den kritiska diskursen är att man har pekat på möjligheten att göra om Lilla 

Hjärtat. Om Wirsén hade tagit bort de stereotypiska dragen, såsom den vita runda munnen, 

flätorna samt blekt figurens färg, så hade den kunnat accepteras och hon hade inte behövt 

sluta rita den. Man tycker inte heller att kraven på att ta bort eller rita om Lilla Hjärtat kan ses 

som ett hot mot den konstnärliga friheten utan menar att det tvärtom är viktigt att i det här 

fallet diskutera sådana här frågor eftersom bilderna visas för barn. Man påpekade också att det 

ingår i arbetet som bilderboksskapare att ta emot kritik. Som bilderboksskapare är man inte 

bara konstnär utan också kommunikatör med en ung publik att förhålla sig till.  

 

Undviker man de stereotypiska fällorna så behöver det inte vara känsligt eller laddat att 

stilisera en svart figur. Lika lite som det är att stilisera en vit. När det kommer till frågan om i 

vilken utsträckning det finns mörkhyade barnfigurer i barnlitteraturen så pekar man i denna 

diskurs på att det har funnits mörkhyade barn i barnlitteraturen i över 30 år. Man har dock inte 

gett så många exempel förutom Joanna Rubin Drangers egna bilderböcker med mörkhyade 

barn. Gunna Grähs och Ann Forslind menar att det finns ett stort utbud. De hävdade att de 

påträffat ett antal svenska eller till svenska översatta barnböcker med mörkhyade barnfigurer, 

som inte påvisade några dåliga associationer.  
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5.1.4 Vita har inte tolkningsföreträde 

I diskursen kritiserades de vita debattörer som försvarat Wirsén och hennes Lilla Hjärtat. De 

har då tydliggjort vem, eller vilken hudfärg personen haft. Budskapet har varit att den som är 

vit inte har tolkningsföreträde, exempelvis kritiserade Rubin Dranger tre debattörer som hade 

uttalat sig positivt om Lilla Hjärtat genom att tydliggöra att de var ”vita män” som ”meddelat” 

läsarna att figuren inte är rasistisk – trots vad flera ”svarta svenska” debattörer påstått.  

 

Motståndarna har varit ovilliga att kompromissa. Deras argument har varit bestämda och icke- 

förhandlingsbara. Många har utgått från ett tydligt underlägesperspektiv då de utgått från den 

historiska kontexten med kolonialism och slaveri. Argumentet är ett viktigt sådant menar 

bland annat Ylva Habel och Oivvo Polite som båda utgått från en historisk kontext när de 

argumenterat mot Lilla Hjärtat. Polite har varit öppen i media med att hans delaktighet 

mycket har gått ut på en vilja att skydda sina egna barn mot stereotypiska bilder. Både Habel 

och Polite har hävdat att den vita majoriteten tolkar hur bäst de vill och har porträtterat svarta 

personer utan att göra svarta personer delaktiga i frågan.  

 

5.1.5 Lilla Hjärtat fungerar bättre som konstprojekt 

I den kritiska diskursen anses Lilla Hjärtat ha fungerat bättre i ett konstverk för vuxna med 

målet att provocera istället för att användas i kommersiellt syfte för barn. Bland annat har 

John Jennings och Farai Chideya framfört åsikten att konsten inte kan vara ”fri” på samma 

sätt när det handlar om konst för barn. Det har även diskuterats huruvida Lilla Hjärtat skulle 

ha kunnat vara en del i ett undervisningsprogram, men då för lite äldre barn. 

 

5.2 Diskurs B: De argument i debatten som talat för Lilla Hjärtat 

5.2.1 Varför Lilla Hjärtat inte är en stereotyp  

De debattörer som varit för Lilla Hjärtat anser att hon står för tolerans och mångfald och att 

Stina Wirsén har lyckats med ambitionen att punktera stereotypen och fylla den med ett nytt 

positivt innehåll. De menar också att Lilla Hjärtat representerar motsatsen till stereotyper och 

karikatyrer. Dessa användes som medel för att bland annat förnedra och förlöjliga svarta 

människor och tydliggöra svarta människors underordning i förhållande till den vita 

majoriteten. Men Lilla Hjärtat är huvudrollsinnehavare, ett subjekt och inte ett objekt. Hon är 

delaktig på samma villkor som alla andra brokiga. Därför menar debattörerna att hon inte är 

en stereotyp eller karikatyr.  
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Wirsén har sagt att det är förståeligt om figuren ses som laddad tagen ur sitt sammanhang. 

Hon menar dock att fokus borde ligga på de goda intentionerna bakom. Även andra debattörer 

har uttryckt en förståelse för att det kan vara en problematisk bild för andra, även om de själva 

ser den som en positiv figur.   

 

Wirsén förstod att det var känsligt att skapa en stiliserad bild av en svart figur, men trodde att 

Sverige var redo för andra bildtraditioner. Hon hade pratat med flera människor, bland annat 

afrosvenskar som varit mycket positivt inställda till figuren och som blivit glada över 

tillkomsten av fler mörka barn i barnlitteraturen.  

 

5.2.2 Lilla Hjärtat – en bra förebild för barnen 

Margareta Rönnberg menade att man förbisett vad barnen själva tyckte och kände i frågan om 

Lilla Hjärtat. Enligt henne hade barnen inte sett Lilla Hjärtat som ett människobarn utan som 

ett fabeldjur. Hon hävdar att om Lilla Hjärtat inte representerar en människa i barnens ögon, 

så kan den omöjligt vara en rasistisk stereotyp. Dessutom understryker Rönnberg att Lilla 

Hjärtat varken förnedras och objektifieras (SR, 2013). Hon menar att eftersom filmen och 

böckerna är till för barnen så är det barnen som har tolkningsföreträdet. I diskursen framhålls 

att Lilla Hjärtat är en positiv förebild som lär de allra minsta barnen om mångfald, tolerans 

och vänskap.  

När det kommer till frågan om att visa stereotypiska bilder för barn och vad det kan ha för 

konsekvenser så menar Rönnberg att barn inte lär sig om rasism genom bilder utan härmar 

vad människor runt omkring dem gör och säger.  

 

5.2.3 Lilla Hjärtat borde inte redigeras eller censureras 

Många debattörer, bland annat Rönnberg, Linde, Lenas och Stark har fört fram argumentet att 

redigering eller borttagning av Lilla Hjärtat endast kommer att leda till mer rädsla att tillföra 

olikheter i barnkulturen. Det finns redan för få etniciteter representerade i barnkultur och 

kritiken mot Lilla Hjärtat kommer att leda till att illustratörer och konstnärer inte vågar vara 

fria i sitt konstnärskap. Diskursen förespråkar konstens frihet och menar att debatten inte får 

skrämma folk till tystnad. Istället ska vi hylla dem som vågar testa gränser i sitt konstnärskap 

så att det en dag kan finnas en större mångfald av bilder och stiliserade porträtteringar av 

svarta personer.  
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Debattörer som Linde och Rönnberg har frågat sig varför så många av dem som kritiserat 

filmen eller böckerna inte tagit sig tid att utforska dem för att se budskapet istället för att stirra 

sig blinda på figuren Lilla Hjärtat. Rönnberg menar att Lilla Hjärtat kanske hade kunnat 

motverka rasismen genom att lära små barn att förstå att det inte spelar någon roll vilken 

hudfärg man har (Rönnberg, 2013, s. 168). Rönnberg efterfrågar ett större spektrum av 

hudfärger på barnfigurerna i svensk barnkultur. Hon menar att det faktum att det finns så få 

mörka barnboksfigurer i Sverige kan ha varit anledningen till att figuren väckte sådana starka 

reaktioner. De barn som oftast porträtteras är lite ljusbruna, och Rönnberg talar om att det 

saknas förebilder för de allra mörkaste barnen. 

 

Hösten 2012 valde Wirsén att ta bort Lilla Hjärtat och stoppa försäljningen av alla sex 

pekböcker där Lilla Hjärtat var med. Däremot valde Stockholms stadsbibliotek att fortsätta 

låna ut böckerna. ”En bok vars innehåll exempelvis kan likställas med hets mot folkgrupp kan 

man stoppa lagvägen. Men innehåll av det slaget förekommer inte i Lilla Hjärtat-böckerna”, 

ansåg den kommitté som tog beslutet (DN, 2012-11-23). Justitiekanslern avslog en anmälan 

från en privatperson med samma anledning och med motivationen att Lilla Hjärtat är ”en del 

av ett konstnärligt skapande med motsatta utgångspunkter” (SvD, 2013-01-18).  

 

5.2.4 Allas röster ska få höras 

I diskursen har ett antal debattörer kritiserat språkbruket i debatten, där Sherlot Jonsson tog 

initiativet att diskutera problematiken i hur vi väljer att uttrycka oss. De flesta har använt sig 

av termer som svart, vit och icke-vit i syfte att förtydliga vem det är som argumenterar. På så 

sätt har debattörerna delats upp i ”vi och dom” fastän alla i själva verket är anti-rasister som 

strävar mot samma mål. I början av debatten fick bland andra Sverker Lenas och Ulf Stark ta 

emot kritik av motståndaren Joanna Rubin Dranger som flyttade fokus från deras argument 

till deras hudfärg och kön. Jonsson menar att alla oavsett hudfärg ska få utrymme i debatten. 

En svensk person med afrikanskt ursprung kan självklart ge stora inblickar och nya perspek-

tiv, men också vita personer kan tillföra värdefulla argument.  

 

Erik Helmerson kritiserar att inte dialogen varit mer öppen och skriver att den som utsatts för 

fördomar självklart äger tolkningsföreträde, men frågar sig om samma regler då ska gälla för 

andra samhällsfrågor. Ska endast dem med rätt erfarenhet få tala med auktoritet? I diskursen 

ställer sig flera kritiska till att de som sett Lilla Hjärtat som en förebild för sina barn, eller som 

uppskattade en ökad mångfald med mörka barn i barnkulturen, inte fick sina röster hörda. 
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5.2.5 Konsten frigör 

I denna diskurs anser man att konsten måste få vara fri och att även kultur för barn är konst. 

Man menar också att det är viktigt att låta konstnärer testa gränser. Man avvisar också tanken 

att Lilla Hjärtat skulle passa bättre i ett utbildningsprogram med argumentet att det är mer 

kraftfullt att krossa och förlöjliga den rasistiska stereotypen, att med humor syna den och föra 

ut den i ljuset, att helt enkelt oskadliggöra stereotypen. Genom detta handlingssätt förlorar 

blackfacemålningen sin kraft. Det ligger i konstens natur att kunna förvränga och förändra vår 

begreppsvärld och fylla gamla avdankade symboler med ny innebörd. 

 

 

6. Vidare Forskning 

Vad som skulle vara intressant att fördjupa sig i är analysen kring tolkningsföreträdet, och 

varför identitetspolitiken haft en sådan genomslagskraft i kulturdebatter. Jag skulle även 

utforska på en mer djupgående nivå om vad som anses vara lämpligt som barnkultur. Detta 

anser jag är nära sammankopplat med tolkningsföreträdet och vem som får tala med 

auktoritet. Jag tycker även att en jämförande analys mellan Tintin-debatten och Lilla Hjärtat-

debatten hade varit intressant för att analysera debatternas likheter och skillnader samt 

undersöka dess olika efterverkningar.   
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