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1. Introduktion 
1.1 Inledning 

En bok är något speciellt. Genom att läsa kan vi besöka en svunnen tid och lära oss att förstå 

vår egen historia, och ibland även vår egen samtid. Alla tänkbara ämnen kan behandlas i skön-

litteratur, exempelvis viktiga val vi ställs inför i livet och starka känslor som kärlek och svek. 

Men eftersom skönlitteratur kan användas för att spegla den verklighet vi lever i behandlas även 

större ämnen som systematiska orättvisor och andra samhällsproblem. Litteratur blir därmed ett 

viktigt medium i samhället och kan ha många funktioner, som att spegla problematiska situat-

ioner som existerar ibland oss, ge fler perspektiv i en samhällsdebatt, såväl som att söka att 

väcka en debatt. Detta möjliggör användningen av litteratur som ett verktyg för att kunna un-

dersöka det samhälle som boken skrevs i, och framförallt de attityder och normer som existe-

rade inom det samhället. Speciellt relevant blir detta för ungdomslitteratur, som är ett givande 

medium ur ett pedagogiskt perspektiv för att ge barn och ungdomar en möjlighet att kunna sätta 

sig in i andra kulturella fenomen och utforska andra perspektiv utöver sitt eget. Ungdomslitte-

ratur kan även ha en socialiserande eller uppfostrande agenda där boken försöker ge läsaren en 

bild av vad som anses vara rätt eller fel, och lämnar ett budskap till läsaren i slutet av boken.0F

1  

Ungdomslitteratur har med allt detta i beaktande analyserats djupgående ifrån nästan alla tänk-

bara perspektiv- framför allt har hur genus i litteratur värderats, framställts och behandlats varit 

ett populärt ämne. Vad som däremot inte har vetenskapligt studerats närmare är ungdomslitte-

ratur i relation till invandring, framför allt inte ur ett historiskt perspektiv.1F

2 Därför studeras i 

detta självständiga arbete närmare vilka attityder och värderingar som i existerar i ungdomslit-

teraturen och belyser hur de framställs och förändras mellan två tidsperioder. Tidsperioderna 

som valdes, 1970 och 1990-talen, är till följd av Sverige under dessa två perioder upplevde 

stora immigrationsflöden in i landet.  

 

                                                           
1 För vidare läsning se Kåreland, Lena (2000), Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och 
ungdomslitteratur 
2 Läs vidare i forskningsläget för mer information.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur synen på invandring i samband med tillström-

ningarna av immigrationen under 1970 och 1990-talet sett ut i ungdomslitteratur publicerade 

under dessa perioder.  

• Vilka attityder och värderingar till invandring och etnicitet framställdes i ungdomslit-

teratur under 1970- och 1990-talen, och hur förändras eller liknar de varandra?   

• Går det att utröna eventuella spår av uppfostrande och socialiserande agendor i käll-

materialet, och hur skiljer sig följaktligen detta mellan de två tidsperioderna? 

 

1.3 Bakgrund 

Efterkrigstiden blev för Sverige början på vad som skulle komma att bli en betydande immi-

gration in i landet, men det var framförallt under den första hälften av 70-talet och början av 

90-talet som de största invandringarna skedde.2F

3 Sverige utvecklades under efterkrigstiden som 

ett resultat av den växande välfärden i en takt som innebar att den inhemska befolkningen inte 

längre kunde täcka behovet av arbetskraft, vilket i sin tur ledde till en ökad import av arbetskraft 

från andra länder. Invandringen skedde främst från länder som Baltikum, Grekland, Italien, men 

även andra nordiska länder var vanliga och den störa delen som immigrerade in i landet kom i 

främsta fall för att bidra som arbetskraft.3F

4 1969 infördes nya regler som ställde som krav att för 

att invandra till Sverige behövde det finnas ett erbjudande om jobb såväl som en bostad färdig, 

vilket enbart gavs ut om det inte redan fanns arbetslösa inom Sverige som kunde utföra arbetet. 

De nya regleringen ledde till en minskad invandring som tidigare skett både i organiserad form 

genom officiella kanaler, såväl som på eget bevåg och utan godkännande av någon myndighet. 

Immigrationen som skedde efter att den nya regeln infördes handlade i allt större mån om fa-

miljer som följde efter en familjemedlem som hade arbete i Sverige, vilket de nya reglerna tillät, 

samt immigration från nordiska länder, som inte omfattades av de nya reglerna.4F

5  

Under 1990-talet var det betydligt svårare för invandrare i Sverige att få tag på jobb än för de 

som kom under 1970-talet. Under 1970-talet hade invandrare i snitt fått jobb i snabbare takt än 

den inhemska befolkningen, medan det nu det omvända som gällde under 1990-talet. Arbete 

                                                           
3 Migrationsverket (2016) Historik. Migrationsverket. Elektroniskt publicerad: http://www.migrationsver-
ket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html. [Hämtad 2016-04-29]. 
4 Scott, Kirk (1999), The Immigrant Experience: Changing Employment and Income Patterns in Sweden, 1970-
1993, s. 1ff. 
5 Migrationsverket (2016), Historik. [Hämtad 2016-04-29]. 
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hade blivit en bristvara i landet. Den invandring till Sverige under 1990-talet som skedde var 

huvudsakligen som följd av flykt från krig och oroligheter i hemlandet snarare än löften om 

arbetskraft som tidigare hade varit normen.5F

6 Under perioden som följde Jugoslaviens fall, med 

det efterföljande kriget och den etniska rensningen på Balkan, tog Sverige uppskattningsvis 

emot cirka 100 000 flyktingar från Balkanområdet. Det var framförallt, men inte begränsat till, 

bosniska flyktingar som flydde till Sverige.6F

7 Den stora invandringen in i landet och de minskade 

arbetstillfällen sammanföll även med tider av förändringar i arbetslivet där kommunikation blev 

en alltmer värdesatt förmåga. Detta bidrog till ytterligare problematisk för invandrare som inte 

kunde svenska men var i behov av arbete. Slutligen innebar en tid av ekonomisk kris för Sverige 

ytterligare problem med att hitta arbete och bostad för de som kom till Sverige under den här 

tidsperioden.7F

8 

Ett viktigt begrepp att definiera i den här uppsatsen, då det nämns ett flertal gånger i undersök-

ning är etnicitet. Etnicitet är den beteckning som ges en grupp människor som identifierar sig 

att tillhöra ett visst folkslag och/eller etnisk grupp och används ofta som en social kategorise-

ring. Grupperingarna som identifieras som en etnisk grupp innebär att de anses vara avgränsade 

ur en kulturell synpunkt från andra grupper.8F

9 Ett annat viktigt begrepp som används i den här 

undersökningen är assimileringsprocess och assimilation. Assimilering används för att besk-

riva hur flyktingar och invandrare anpassar och förändrar sig för att bli mer lika befolkningen i 

det nya landet. Detta innebär vanligtvis en anpassning till de kulturella, språkliga och ibland 

religiösa sedvanor som existerar i det nya landet. Assimileringsprocess blir därmed den process 

där invandrarna och flyktingarna anpassar sig till det nya landets förhållanden.9F

10 Assimilering 

var ett vanligt sätt att föra in flyktingar och invandrare in i ett nytt samhälle, medan det idag är 

vanligare att istället prata integration. Integration är när en ny grupp förs in i samhället utan att 

förlora alla karaktärsdrag från den tidigare kulturen utan istället behåller de särskiljande dragen 

och traditionerna. Det brukar även talas om att när en ny grupp integreras är det vanligt att den 

                                                           
6 Scott (1999), s. 1f. 
7 Migrationsverket (2016), Historik. [Hämtad 2016-04-29]. 
8 Nilsson, Åke (2004), Efterkrigstidens invandring och utvandring. Statistiska centralbyrån. Elektroniskt publice-
rad: http://www.scb.se/statistik/_publikationer/be0701_1950i02_br_be51st0405.pdf. Hämtad 2016-04-19. 
9 Lindholm Schulz, Helena, ”Etnicitet” i Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/etnicitet. [Hämtad 2016-05-17]. 
10 ”Assimilation” i Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/assimilation. [Häm-
tad 2016-05-17]. 
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redan existerande gruppen tar till sig drag från den nya gruppen, som exempelvis religion, trad-

itioner, men även mindre drag som måltider och dylikt.10F

11 

 

1.4 Forskningsläge  

1.4.1 Invandring och etnicitet i samhället 

Litteraturvetaren Magnus Nilssons tar upp i boken ”Den föreställda mångkulturen: klass och 

etnicitet i svensk samtidsprosa” upp etnicitet i relation invandring i litteratur som är skriven 

senare än de böcker som behandlas i den här undersökningen. Boken är skriven ur ett litterärt 

perspektiv men är relevant då den problematiserar och diskuterar begreppet etnicitet. I avhand-

lingen föreslår Nilsson att etnicitet har blivit ett nyckelbegrepp i samhällsdebatten kring invand-

ring men också för samhället i stort för att förstå förändringen Sverige genomgick till ett mång-

kulturellt samhälle genom invandring under 1900-talets senare hälft. Nilsson tar avstånd från 

förklaringen att mångkulturalitet är ett samhälle med ett flertal kulturer, med hänvisning till att 

kultur som begrepp i sig är problematiskt. Ett samhälle innehåller av naturen skillnader mellan 

klass, språk, religion, vilket innebär att ett homogent samhälle inte är möjligt.11F

12 Även histori-

kern Satu Gröndahl kommenterar etnicitet i litteratur om invandring i kapitlet ”Politik, litteratur 

och makt: hur görs ›invandrare‹ och ›minoritetslitteratur‹?” och menar att studier av litteratur 

som berör etnicitet och invandring börjar växa fram under 1970-talet. Det är dock 1990-talets 

som forskning i allt högre grad börjar problematisera termer som centrum och periferi i relation 

till analyser av etnicitet och utsatta grupper.12F

13 Gröndahls text som behandlar etnicitet är i stor 

del begränsad till samer och finländska invandrare i Sverige, men är intressent då den även 

berör etnicitet i relation till invandring som ett större begrepp i vissa delar av texten.  

1.4.2 Invandring i ungdomsböcker 

Tidigare forskning kring invandring under efterkrigstiden existerar men är ofta fokuserad på de 

ekonomiska följderna, och även oftare i relation till invandringen under 1970-talet snarare än 

senare tidperioder. När det kommer till invandring i ungdomslitteratur finns ett visst urval som 

hade kunnat vara relevant för denna uppsats, men har exkluderats från den här undersökningen. 

                                                           
11 ”Integration” i Nationalencyklopedin. Elektronisk källa: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/in-
tegration. [Hämtad 2016-05-17]. 
12 Nilsson, Magnus (2010), Den förställda mångkulturen: klass och etnicitet i svensk samtidsprosa, s. 17ff. 
13 Gröndahl, Satu (2007) ”Politik, litteratur och makt: hur görs ”›invandrare‹ och ›minoritetslitteratur‹?” i de los 
Reyes, Paulina och Gröndahl, Satu (red.), Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i den feminist-
iska debatten, s. 28ff. 
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Eftersom undersökningen är begränsad till material som publiceras i Sverige har den forskning 

som gäller andra länder valts att uteslutas. Medan jämförelsen mellan Sverige och andra länder 

skulle ha varit ett intressant ämne att undersöka är det inte relevant för den här undersökningen.  

Litteraturprofessorn Staffan Thorson har i avhandlingen ”Barnbokens invandrare: En motiv-

studie I svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980” analyserat alla ungdomsböcker publi-

cerade mellan 1945-1980 som behandlar invandring, där olika teman och framställningar ana-

lyseras utifrån ett litteraturperspektiv. Avhandlingen studerar hur invandring, däribland inräk-

nat kulturkrockar, etnicitet och rasism, tas upp i ungdomslitteraturen. Thorson konstaterar att 

det avvikande beteende som framställs ungdomsböckerna från invandrarnas sida ofta har nega-

tiva inslag som våld och bärande av vapen. Vidare hävdar Thorson att dessa avvikande beteen-

den, som just våld, ofta i litteraturen berörs i relation till stereotyper som den inhemska befolk-

ningen bär med sig, snarare än faktiska företeelser bland invandrarna som porträtteras i hand-

lingarna.13F

14 Thorson tar även upp de stereotyper som skildras kring svenskar från invandrarnas 

sida: framförallt gällande svenskarna som främlingsfientliga och socialt inåtvända. Thorsen tar 

slutligen upp att 1970-talets ungdomslitteratur i huvudsak präglas av konflikt.  Barnen till ar-

betskraftsinvandrare hamnar i barn- och ungdomslitteratur i allt större utsträckning i konflikter 

än till exempel barn som invandrat till följd av krig eller blivit adopterade.14F

15 Thorsons har som 

tidigare nämnts gjort en övertäckande analys av alla ungdomsböcker som skrivits under 1970-

talet i relation till invandring, vilket betyder att böckerna som används i denna undersökning 

nämns. Dock går Thorson in väldigt begränsat på varje bok, inklusive de böcker som används 

i denna undersökning, i sin avhandling. Thorson använder dem enbart sporadiskt som stöd för 

sina fynd snarare än att studera böckerna mer ingående och i helhet. I kontrast gör denna under-

sökning en djupgående analys av böckerna och med andra förutsättningar, nämligen hur de 

förhåller sig till andra böcker. Med detta i åtanke är Thorsons avhandling relevant för under-

sökningen för att ge stöd eller för att kontrastera resultaten som framkommer från denna analys. 

Denna undersökning ger i gengäld en mer djupgående analys av böckerna än vad Thorson ge-

nomförde, vilket ger en kompletterande bild av Thorsons avhandling. 

                                                           
14 Thorson, Staffan (1987), Barnbokens invandrare: en motivstudie I svensk barn och ungdomslitteratur 1945-
1980, s. 74–79. 
15 Thorson (1987), s. 114ff. 
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1.4.3 Uppfostran i litteratur 

Litteraturvetaren Sonja Svensson skriver i kapitlet ” Så skulle världen bli som ny – barn- och 

ungdomslitteratur efter andra världskriget” hur 1900-talet präglades av en ny syn på uppfost-

ran. Barnen skulle lära sig genom upplevelser, snarare än att lära sig genom att tuktas. Detta 

innebar ett behov av nytt utbildningsmaterial, inklusive skönlitteratur. Allt detta hamnade på 

sparlåga i och med utbrottet av andra världskriget, men efterkrigstiden hamnade återigen denna 

tanke i fokus. Författare som Tove Jansson och Astrid Lindgrens böcker gick i led med dessa 

nya idéer som fick stort genomslag.15F

16 Barnboksforskaren Lena Kåreland i ”Möte med barnbo-

ken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur” menar på att efterkrigstiden 

kom att bli startskottet för den moderna barnboken som den ser ut idag, där Pippi Långstrump 

anses vara närmast en brytpunkt i litteraturskrivande som bröt mot många normer och klassiska 

auktoriteter och gav möjlighet för fler typer av karaktärer att utvecklas i ungdomslitteratur.16F

17 

Barnböcker som behandlar invandrares situation i Sverige skrevs flitigt under den senare delen 

av 1900-talet i Sverige, framförallt runt 1980-talet och senare. 1970-talets ungdomslitteratur 

var ofta djupt rotade i verkligheten, med huvudsakliga mål att upplysa och orientera barnen i 

det samhälleliga och politiska situationen i Sverige, samt att fostra barnen till en medmänsklig 

inställning mot sina medmänniskor.17F

18 1900-talet präglades däremot av mörkare teman och gav 

rum för mer komplexa problem i samhället som sexualbrott, ensamhet, och även medias ibland 

komplicerade roll i samhället.18F

19 

1.4.4 Källkritik 

De avhandlingar och böcker som tas upp i detta forskningsläge är i huvudsak skrivna av litte-

raturvetare snarare än historiker som hade varit mer konventionellt i en historisk undersökning. 

Som tidigare nämnts är dock historiska undersökningar i relation till skönlitteratur få vilket har 

nödvändiggjort en sökning av alternativ forskning från andra, om än relaterade, fält. Forsk-

ningen som har presenterats ovan har en koppling till det ämne som behandlas i denna under-

sökning, men är inte bedriven med en historisk utgångspunkt. Med detta blir det därmed viktigt 

att ta med detta i beaktandet av forskningsläget när det ska relateras till resultaten från den här 

undersökningen.   

                                                           
16 Svensson, Sonja (1990) ”Så skulle världen bli som ny – barn- och ungdomslitteratur efter andra världskriget” i 
Lars Lönnroth & Sverker Göransson (red), Medieålderns litteratur. (Den svenska litteraturen VI), s. 221. 
17 Kåreland, Lena (2000), s. 36. 
18 Kåreland (2000), s. 103–109. 
19 Kåreland, Lena (2000), s. 126.  
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1.5 Teoretiska perspektiv 
Intersektionalitet 

Intersektionalitet är en teori som går ut på att studera och hitta förhållanden och situationer av 

maktpositioner i förhållande till etnicitet, genus och klass. Teorin används framförallt i forsk-

ning inom diskriminering. Intersektionalitet sätter fokus på att en individs position, identitet 

och rörelseutrymme i samhället kan förstås i relation till etnicitet, genus och klass men även 

faktorer som ålder, intelligens och vidare och kan inte förstås uteslutande från en av dessa fak-

torer.19F

20 Detta kan vid första anblick anses vara motsatsen till det som ska studeras i den här 

undersökningen, då etnicitet är det som är relevant för undersökningen. Men snarare är den här 

uppsatsens huvudsakliga mål att göra en fördjupad analys av etnicitet, men med hänsyn till 

andra faktorer. Genom att applicera ett intersektionalistiskt perspektiv på resultaten från denna 

undersökning kan flera aspekter av etnicitet ges större utrymme att utvecklas. Utöver detta 

skulle ett fokus på enbart etnicitet vara alltför begränsat för att kunna ge en nyanserad bild av 

de attityder som ligger utanför begreppet etnicitet men likaväl påverkar det.  

Ett intersektionellt perspektiv studerar hur makt men även diskrimination och ojämlikhet ställer 

sig till flera identitetsskapande kategorier som genus, klass, etnicitet och vidare.20F

21 Intersektion-

alitet sätter även en stor tyngdpunkt på det faktum att de kategorier som vi använder oss av i 

samhället som genus, etnicitet och klass påverkar och formar varandra, inte minst för att skapa 

och formatera maktpositioner.21F

22 Denna teori gör det lättare att undersöka källmaterialet som 

har valts ut och analysera resultaten som källmaterialet ger. Ett intersektionalistiskt perspektiv 

gör det möjligt att undersöka etnicitet i litteratur, men också hur det behandlas i relation till 

andra faktorer som exempelvis klass och genus. En undersökning enbart intresserad av etnicitet 

som ett enskilt begrepp och avfärdande av andra aspekter som genus och klass går miste om en 

mer nyanserad bild. Istället ger intersektionalitet ett bredare fält att röra sig i undersökningen 

snarare att vara begränsad till enbart begreppet etnicitet och till följd tvingas undvika aspekter 

som vore relevanta i relation till begreppet.  

En viktig aspekt som bör tas i beaktande gällande den här teorin är det faktum att de källor som 

citeras i det här avsnittet alla är skrivna av Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia. 

                                                           
20 de los Reyes, Paulina, ”Intersektionalitet” i Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/l%C3%A5ng/intersektionalitet [Hämtad 2016-04-26]. 
21 De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005), Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap, Malmö, Liber, s. 9f. 
22 de los Reyes, Paulina, ”Intersektionalitet” i Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/l%C3%A5ng/intersektionalitet. [Hämtad 2016-04-26]. 
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De los Reyes var delaktig i att introducera begreppet intersektionalitet i Sverige, något som gör 

henne till långt ifrån neutral till begreppet, och sedan införandet har både begreppet och de los 

Reyes hyllats men även kritiserats. Begreppet intersektionalitet har blivit ifrågasatt om det är 

ett politiskt begrepp eller ej samt om det är en översimplifierad sammanförning av politiska och 

feministiska förhållningssätt.22F

23 Detta innebär inte att teorin inte är gångbar men är viktig in-

formation att bära med sig i förhållningssättet till teorin.  

1.6 Material och metod 

1.6.1 Material  

I samband med att böckerna väljs till denna undersökning används Margaretha Ullströms bib-

liografi ” Skolan - vår gemensamma verklighet?: skolskildringar i skönlitteraturen”23F

24 för att få 

en snabb överblick och säkerhetsställa att alla nedanstående kriterierna inför undersökningen 

var uppfyllda. I urvalet av böcker är det centralt att välja böcker som utspelas i en skolmiljö i 

någon mån för att komma närmare det forum som varje elev huvudsakligen rör sig i under en 

stor del av vardagslivet, vilket gör det en viktig plats att studera i litteratur för lärare. Detta 

kriterium uppfylls med lätthet då bibliografin innehåller alla böcker skrivna i Sverige under 

efterkrigstiden som sker i en skolmiljö. I urvalet av litteratur är kriterierna även att böckerna 

ska i någon form behandla invandring, vara skrivna antingen på 1970- eller 90-talet, samt vara 

riktade till ungdomar. Även detta går lätt att säkerställa genom bibliografin, som har delat in 

böckerna i olika teman, däribland just invandring. Genom att välja böcker som uttryckligt har 

invandring som huvudtema blir det naturligtvis ett visst resultat som framträder i källmaterialet. 

Hade böcker valts som hade andra huvudteman för att undersöka hur invandring behandlas hade 

eventuellt det gått att undersöka mer vilka förutfattade meningar och stereotyper som figurerade 

i samhället under den här tiden. Dock kan valet av vilket tema för böckerna som ska väljas i 

denna undersökning motiveras genom att undersökningen fokuserar på hur litteraturen ville 

leda läsaren att betrakta denna mångfasetterade fråga från en viss synvinkel. Författarens skild-

ring av invandring är det som är relevant för undersökningen och ur en vidare historisk vinkel 

för att förklara den sociala synvinkeln under tidsperioden. 

Böckerna som är valda är ”Tack- håll käften” och ”Jag heter Gojko” som är skrivna under 1970-

talet, och 1990-talets böcker är ”Bakom vindsdörren” och ”Lucia”. Värt att nämna för att sätta 

                                                           
23 Lykke, Nina (2005) ”Nya perspektiv på intersektionalitet: Problem och möjligheter” i Kvinnovetenskaplig tid-
skrift nr. 2-3 2005, s. 1–15. Elektronisk källa: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/2332/2086. 
[Hämtad 2016-06-02]. 
24 För vidare läsning, se Ullström, Margaretha (2001), Skolan - vår gemensamma verklighet?: skolskildringar i 
skönlitteraturen.  
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böckerna i kontext är att tre av de författare som valts ut är svenskfödda. 24F

25 Den fjärde författa-

ren, Margareta Sörenson, kunde inte bekräftas som svenskfödd då det inte gick att hitta en källa 

som listade hennes nationalitet. För att ge undersökningen möjlighet att använda materialet på 

ett generaliserbart sätt har fyra böcker valts ut, vilket efter noggrann eftertanke har bedömts 

vara det störta antalet böcker som rimligtvis kan behandlas under den tid som undersökningen 

bedrivs. Ett alternativ hade kunnat vara att välja ett större antal böcker, exempelvis alla böcker 

skrivna under 1970-talet och 1990-talet för att kunna möjliggöra en mer heltäckande och djup-

gående analys. Men till följd av tidsbegränsningen valdes dessa böcker för att användas som 

nedslag. Med detta i åtanke bedöms ändå böckerna i förhållande till kriterierna som nämns ovan 

för att kunna göra urvalet i den grad representativt för sin tid som är möjligt. Varför just dessa 

tidsperioder är aktuella i den här undersökningen är att Sverige under dessa två perioder upp-

levde stora immigrationsströmningar och invandring och etnicitet därmed blev aktuella ämnen 

att bearbeta. Nedan följer en kort beskrivning av böckerna som ingår i urvalet.   

”Tack- håll käften” (1972) är skriven av Gun Jacobson och följer familjen Markos från Grek-

land som beslutar sig för att emigrera till Sverige i jakt på ett bättre liv. Familjen stöter emel-

lertid på flera komplikationer, när det utlovade jobbet inte finns. Pappan tvingas arbeta som 

diskplockare och livet i Sverige blir inte alls som någon hade tänkt sig. Flera av familjemed-

lemmarna har svårt att anpassa sig till ett liv i Sverige, och svårast blir det för de äldre barnen 

och vuxna. Assimileringsprocessen blir lång och mödosam genom boken när alla får arbeta hårt 

för att få det att gå runt. Det är i slutet, i samband med att mamma Ioanna ska föda sitt barn, 

som en samhörighet nås med de svenska grannarna som kommer till undsättning. Boken tar upp 

både familjens bild av Sverige och hur den förändras över tid allt eftersom de börjar assimileras, 

men även hur olika delar av samhället i Sverige reagerar och förhåller sig till de olika familje-

medlemmarna.25F

26  

”Jag heter Gojko” (1972) av Runa Olofsson handlar om Gojko, en jugoslavisk pojke som flyttar 

till Sverige tillsammans med sin familj för att förenas med sin pappa som redan är i Sverige och 

har jobb. I boken får läsaren följa Gojkos försök till att hitta sin plats i Sverige, samtidigt som 

                                                           
25 ”Gun Jacobson” i Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gun-jacobson. 
[Hämtad 2016-05-17]. 
”Cannie Möller” i Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cannie-möller. [Häm-
tad 2016-05-17]. 
Svensk filmdatabas. Runa Olofsson. Elektronisk källa: http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdata-
bas/Item/?type=PERSON&itemid=330217. [Hämtad 2016-05-17]. 
26 För vidare läsning, se Jacobson, Gun (1972), Tack-håll käften. 
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han och hans familj drömmer om att åka tillbaka till Jugoslavien när familjen tjänat mycket 

pengar och kan bygga ett fint hus. Men allteftersom tiden går börjar Gojko inse att de kanske 

aldrig kommer att komma tillbaka till Jugoslavien. Hans pappa lägger pengar på en ny lägenhet 

och nya kläder istället för att spara till hemresan, Gojko börjar med tiden vänja sig vid Sverige 

och lär sig hur det nya samhället fungerar. Plötsligt dör Gojkos farmor Ivana, och familjen får 

hastigt resa tillbaka till hemlandet för begravningen. Det är under den här tiden som Gojko inser 

hur mycket hans tid i Sverige har påverkat och förändrat honom. Medan han reser tillbaka till 

drömmer han om att en dag kunna återvända till Jugoslavien för alltid.26F

27  

”Lucia” (1994) av Cannie Möller följer Lucia som är adopterad och bor i Sverige. När Lucia 

träffar svenska Jimmy blir de blixtförälskade- men Jimmys vänner är inte nöjda med att Lucia 

är mörkhyad och har annat påbrå än svenskt. Jimmys vänner blir alltmer fientliga mot den ut-

ländska befolkningen som bor i staden. När Lucia blir vald att spela Lucia i Luciafirandet slutar 

det hela med att Jimmys bästa vän, Blomman, tillsammans med Helen som är svartsjuk över 

Jimmys nya flickvän våldgästar Luciafirandet med en Ku Klux Klan demonstration. Boken 

slutar efter att Jimmy av misstag blir dödad i kaoset som bryter ut. Boken avslöjar inte vilken 

av sidorna av konflikten som avfyrade det dödande skottet och båda sidorna av konflikten, de 

utländska som de svenska, inser att de spelat en roll i dödsfallet.27F

28  

”Bakom vindsdörren” följer flickan Loppan som bor i Sverige. Loppans liv förändras en dag 

när en flyktingfamilj dyker upp i hennes värld som hennes familj gömmer illegalt på deras vind. 

Loppan konfronteras mot sina egna förutfattade meningar, och ser hur bilden av invandrare som 

getts av människorna i hennes omgivning skiljer sig från verkligheten. Hon börjar sakta lära 

känna två av barnen i flyktingfamiljen, men kan inte kommunicera med dem och träffar dem 

bara nattetid. Hon ser hur människor har olika uppfattningar till invandringen och börjar ta en 

egen ställning till sin omgivning, men börjar även lära känna invandrarna på hennes vind som 

individer. När polisen får tips om att Loppans familj härbärgerar illegala flyktingar tvingas 

människorna på vinden att fly. I slutet av boken hittar Loppan brev som ett av barnen i familjen 

skrev till sin farmor men aldrig lyckades skicka, och Loppan börjar själv skriva till flickan vars 

namn hon aldrig fick veta.28F

29  

                                                           
27 För vidare läsning, se Olofsson, Runa (1972), Jag heter Gojko. 
28 För vidare läsning, se Möller, Cannie (1994), Lucia. 
29 För vidare läsning, se Sörensson, Margareta (1995), Bakom vindsdörren. 
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1.6.2 Källkritik  

Den största problematiken med valet av källmaterial är kopplat till hur generaliserbart resultaten 

av underökningen är. Källmaterialet är enbart ett fåtal av de böcker som publicerades under 

1970- och 1990-talet som berör invandring. De resultat som kan utrönas ifrån det valda käll-

materialet kan därmed argumenteras bli i väldigt låg mån generaliserbart. Det finns dock stöd 

från tidigare forskning, som Thorsons avhandling som presenterades i forskningsläget, som kan 

ge ytterligare stöd för de resultat som framkommer i undersökningen. Med detta sagt blir resul-

tatenen från undersökningens huvudsakliga funktion att konstatera tendenser utifrån källmateri-

alet om de attityder som kan fastställas kring invandring och etnicitet under tidsperioderna.  

Ytterligare en aspekt av källmaterialet som bör tas upp är det faktum att böckerna är skönlitte-

ratur. Som tidigare har nämnts i uppsatsen finns det tidigare forskning som visar på att skönlit-

teratur har använts i ett utbildande syfte om den verkliga världen. Trots detta är det värt att 

nämna att den litteratur som analyseras inte är verkliga händelser. Men då undersökningen inte 

är fokuserad kring verkligheten för invandrare i Sverige under dessa tidsperioder utan snarare 

de attityder och värderingar som framställs som står i centrum är skönlitterära verk inte mini-

malt problem. Det faktum att de skrivna i tider av stora immigrationsrörelser in i landet och är 

skrivna med invandring i fokus snarare än att de skildrar verkliga händelser är snarare en fördel. 

1.6.3 Metod 

Böckerna analyseras genom att använda en kvalitativ och komparativ textanalys som metod, 

vilket innebär att frågeställningarna ställs till material och därefter besvaras genom att studera 

texterna. Metoden innebär, som namnet antyder, att forskningen bedrivs främst med text som 

forskningsmaterial som samlas in av forskaren, ofta genom att söka efter texter i olika former 

av sökbaser eller dylikt. Materialet som forskaren valt ut analyseras sedan för att användas för 

att förklara och besvara frågeställningarna. Texterna jämförs sedan med varandra och analyse-

ras utifrån frågeställningarna. I metoden analyseras kan vara alltifrån privata brev, officiella 

dokument och nästintill allt däremellan inklusive skönlitteratur, som är fallet för denna under-

sökning. När en kvalitativ textanalys används brukar tre dimensioner lyftas fram, där den första 

fokuserar på författaren bakom texten, den andra ställer i centrum innehållet i texten, och slut-

ligen den tredje dimensionen ställer textens innehåll i förhållande till samhället i stort.29F

30 Det 

blir därmed relevant i undersökningen att göra en kvalitativ textanalys utifrån den tredje di-

mensionen, genom att fastställa innehållet i texterna och därefter sätta det i samband med det 

                                                           
30 Widén, Pär (2015) ”Kvalitativ Textanalys” i Fejes, Andreas & Thornberg Robert (2015) Handbok i kvalitativ 
analys, s. 179–185. 
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samhälle som texten publicerades i. Även en dialogisk läsning är aktuell att använda i den här 

undersökningen. En dialogisk läsning har föreslagits som ett av tre möjliga sätt för historiker 

att använda sig av skönlitteratur. De tre olika förhållningssätten till att arbeta med skönlitteratur 

varierar beroende på vad som är relevant i undersökningen: handlingen i berättelsen, speglingen 

av verkligheten eller dialogen som förs.30F

31 Det dialogiska perspektivet innebär att flera röster 

förhålls och ställs mot varandra, där det går att utröna de normer och maktpositioner som för-

ställs, samt även den opposition som eventuellt existerar mot de rådande förhållandena i sam-

hället. Även är författarens budskap en central del av en dialogisk läsning. När författaren åter-

ger sin verklighet är det onekligen ett aktivt val från författaren som beslutar hur världen ska 

framställas i skönlitteraturen. Författaren skriver i relation till det samhälle runtomkring sig och 

väljer hur kritisk eller okritisk skönlitteraturen förhåller sig till de rådande samhällsnormerna.31F

32 

Denna ansats är speciellt relevant som metod för att studera källmaterialet i denna undersökning 

då det är framställningen av samhället som är målet med frågeställningen.  

Precis som med de flesta kvalitativa analysmetoder är det frågeställningarna som ställs till 

materialet som ges stor betydelse. En kvalitativ textanalys används främst för att ”analysera 

samhällsdebatter, kartlägga olika politiska åsikter eller försöka förstå hur frågor och samhälls-

fenomen framställs i olika medier” 
32F

33. Inom en kvalitativ analys finns det följaktligen utrymme 

för att studera hur normer, ideal, eller sociala kategoriseringar som klass och kön uppfattas i 

litteraturen, vilket gör den synnerligen relevant för min undersökning. En kvalitativ textanalys 

är därmed klart relevant min frågeställning. Genom att använda texter tillåts i en kvalitativ tex-

tanalys ett urval av litteratur som publicerats tidigare. Detta ger i sin tur utrymme för en histo-

risk aspekt av min undersökning. Genom att även göra undersökningsmetoden komparativ får 

även förändringsperspektivet utrymme i undersökningen, vilket är en aspekt som kunde gått 

förlorad med enbart en kvalitativ textanalys.33F

34  

 

                                                           
31 För vidare läsning om de två perspektiv som inte nämns här, se Bagerius, Henric, Lagerlöf Nilsson, Ulrika & 
Lundkvist, Pia (2013), ”Skönlitteraturen i historievetenskapen– några metodologiska reflektioner” i Historisk 
Tidskrift nr. 133-3 2013. 
32 Bagerius, Henric, Lagerlöf Nilsson, Ulrika & Lundkvist, Pia (2013), ”Skönlitteraturen i historievetenskapen 
– några metodologiska reflektioner” i Historisk Tidskrift nr. 133-3 2013, s. 387ff. Elektronisk källa: 
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2013-3/pdf/HT_2013_3_384-410_bagerius_lagerlof-nilsson_lun-
dqvist.pdf. [Hämtad 2016-05-30]. 
33 Widen (2015), s. 176. 
34 Widen (2015), s. 176, 184–190. 
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2. Undersökning  
Resultaten från läsningen av de fyra böckerna presenteras nedan i en tematisk ordning i un-

derrubriker. Böckerna som är skrivna under samma årtionde presenteras samtidigt för att un-

derlätta en komparation.  

2.1 ”Tack- håll käften” och ”Jag heter Gojko” 

Bakgrund till invandring i litteraturen  

De två böckerna är skrivna av olika författare, men förmedlar snarlika berättelser. De beskri-

ver en assimileringsprocess där vissa karaktärer omfamnar livet i Sverige medan andra inte 

assimileras lika lätt. I båda böckerna får läsaren följa en familj som väljer att utvandra från sitt 

hemland till Sverige. Båda böckerna ger en ekonomisk anledning som motiverar familjerna att 

emigrera. Genomgående tema i båda böckerna är tanken att arbeta i Sverige för att sedan resa 

tillbaka till hemlandet med den nyvunna rikedomen. I ”Tack-håll käften” är det redan från 

början sagt att familjen ska flytta tillbaka till Grekland när de har tjänat tillräckligt med 

pengar i Sverige. Men allt eftersom familjen börjar dra på sig kostnader i Sverige börjar Ma-

nolis, som står för en stor del av berättandet, inser att familjen, eller snarare hans far, inte har 

några verkliga planer på att flytta tillbaka till Grekland.34F

35 Likaså finner Gojko i ”Jag heter 

Gojko” att hans pappas ursprungliga löften om att flytta tillbaka hem till Jugoslavien börjar 

bli allt mindre troliga allt eftersom tiden går och familjen blir allt mer rotad i Sverige och oro-

ligheterna ökar i hemlandet. Ändå föreställer Gojko att en dag att han kommer att kunna åter-

vända till sitt hemland.35F

36  

Attityder till invandring- Klass  

De attityder som framställs i relation till invandrare och den etnicitet som ställs i relation till 

invandringen varierar i böckerna, framförallt beroende på samhällsklass och genus. I båda 

böckerna visas olika attityder från olika samhällsklasser där de högre samhällsklasserna 

ibland har mer fördomar än de lägre. Ur ett intersektionellt perspektiv kan det konstateras att 

klass i samspel med etnicitet påverkar de olika attityderna som framställs. För Gojko demon-

streras detta framförallt när han får följa med två klasskamrater hem vid två olika tillfällen. 

Under det första besöket visas klasskamratens mamma vara en ensamstående sjuksköterska 

som bor i en liten lägenhet med sin son. Mamman gör ingen anmärkning på Gojkos härkomst 

                                                           
35 Jacobson (1972), s. 12. 
36 Olofsson (1972), s. 12, 78–104. 
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eller att han är ”annorlunda”36F

37, och när Gojko uttrycker en förvåning över detta förklarar hon 

att det viktigaste är att han ”verkar vara en trevlig pojke och en bra kamrat ”37F

38 åt hennes 

son.38F

39 I kontrast får Gojko hos den andra pojken, vars föräldrar uppenbarligen har det gott 

ställt, uppleva flera fördömande kommentarer från kamratens föräldrar om hans hemland. De 

har rest inom Jugoslavien på semester och fäller nedlåtande kommenterar om levnadssituat-

ioner i landet utan att ställa frågor eller be Gojko förklara varför till exempel djuren på mark-

naden bands fast, något som mamman i familjen beskrev som djurplågeri. Detta trots att 

Gojko förklarar tyst för sig själv varför djuren bands fast. Han tänker på att det var av nöd-

tvång som djuren bands fast snarare än en njutning av att låta djuren plågas.39F

40 I ”Tack-håll 

käften” är attityderna till invandring framförallt negativa när huvudkaraktärerna kommer i 

kontakt med offentliga platser som caféer. Familjen blir först avvisad från ett café efter att en 

servitris hävdat inte hade några lediga bord, något som Manolis upptäcker är en ren lögn. Fa-

miljen får senare plats på ett annat café, där de efter tre timmar blir utjagade för att de varit för 

högljudda och skrämt iväg kunder. Lärare i böckerna är en kategori i sig själv och ges ofta en 

viktig och positiv roll i assimileringsprocessen. De är i båda böckerna unga, kvinnliga och har 

en enormt gynnsam påverkan på huvudkaraktären. För Manolis yngre bror Christos är läraren 

där för att uppmuntra språkinlärningen och är en viktig förebild i det svenska samhället. Lära-

rens uppmuntran och förståelse över ett språkligt misstag, då Christos har felaktigt lä sig att 

potta är det svenska ordet för bänk och ber läraren komma och sitta på pottan med honom, är 

viktig motivation för Christos inlärning av det svenska språket.40F

41 För Gojko är lärarens upp-

muntran en stor tröst när han har svårt att förstå sig på det svenska spelet brännboll och alltid 

blir vald sist, och läraren förutspår att Gojko kommer bli ”den bäste av allihop”41F

42 om han bara 

får öva lite samt lovar dela in lagen i fortsättningen att Gojko inte behöver bli vald sist igen.42F

43  

Attityder till invandring - Genus 

I relation till genus förmedlas olika attityder till invandring från män och kvinnor. Männen 

från de två kulturerna ges ofta en fientlig ton och båda böckerna skildrar våldsamma konfron-

tationer mellan pojkar- ofta med slutet att svenskarna står på svenskarnas sida, och ingen står 

                                                           
37 Olofsson (1972), s. 78. 
38 Olofson (1072), s. 74. 
39 Olofsson (1972), s. 54. 
40 Olofsson (1972), s. 55ff. 
41 Jacobson (1972), s. 43–59. 
42 Olofsson (1972), s. 51. 
43 Olofsson (1972), s. 50f. 
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på invandrarnas. I Gojko blir konfrontationen resultat av språkliga missförstånd då Gojko och 

hans vänner lekt med en boll på gräs trots en skylt som förbjuder detta. Ett par svenska pojkar 

jagar då efter Gojko och hans gäng, som slutar med att de svenska pojkarna tog bollen och 

trycker ner Gojko på marken. Gojkos vänner hämnas med att kasta sten och spotta på de 

svenska pojkarna, som då tar till flykten. Samma kväll kommer Gojkos pappa hem, rasande 

över att ha blivit informerad av den svenska portvakten att Gojko kastat sten och spottat på 

svenskar. Det faktum att portvakten enbart delgett de svenska pojkarnas sida av händelserna 

är irrelevant för pappan, det viktigaste är att svenskarna inte ska kunna anklaga familjen för 

att vara våldsamma.43F

44 För Manolis blir konfrontationen ett resultat av flera veckors problema-

tiska möten med de svenska barn som leker utanför lägenheten där Manolis bor. De svenska 

barnen, framförallt en pojke som kallas Stickan, har i månader lärt Manolis och hans syskon 

svenska, men gett felaktiga översättningar på vad han lärt dem. Ett exempel på detta är Stick-

ans översättning att tack på svenska heter ”håll käften”. När Manolis förstår bedrägeriet och 

motstår Stickans lektioner tvingar med våld Stickan och hans vänner Manolis att säga ”jag är 

en djävla utlänning”44F

45 innan de släpper honom. Manolis syskon får också utstå samma be-

handling, då bland annat Manolis syster blir örfilad.45F

46 Efter detta syns de svenska barnen inte 

till igen. En av dem- som Alexandra gett en ring till i början av boken som ett vänskapsbevis- 

lämnar tillbaka ringen vid familjens dörr med lappen ”Ge den till någon som är snällare än 

mig!”.46F

47 

Kvinnans roll i hemlandet kontra i Sverige tas ofta upp, ofta med en negativ bild av hur av-

skärmad hemmafrun i invandrarfamiljerna är och i relation till invandranas ankomst på den 

svenska arbetsmarknaden. Ur ett intersektionalistiskt perspektiv så kan det konstateras att et-

nicitet med genus sammankopplas på olika sätt för att ge skilda intryck av individerna, där 

männen tillsammans med den etniska beteckningen invandrare ges en helt annan framställ-

ning än kvinnorna. Både i ”Jag heter Gojko” och ”Tack-håll käften” vantrivs mammorna i fa-

miljen i det nya landet. Gojkos mamma är avskärmad och tar sig inte ur lägenheten, vilket le-

der till att hon inte lär sig om Sveriges vanor eller språk. Hon blir alltmer deprimerad över att 

vara i det nya landet- tills det att hon en dag får ett arbete som städerska och blir överlycklig 

och stolt över att kunna vara delaktig i försörjningen av familjen.47F

48 Gojko får också höra att 

                                                           
44 Olofsson (1972), s. 13. 
45 Jacobson (1972), s. 64. 
46 Jacobson (1972), s. 63ff. 
47 Jacobson (1972), s. 68. 
48 Olofsson (1972), s. 80f. 
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det finns svenska kvinnor som är upprörda över att de kvinnor som invandrar i Sverige inte 

arbetar och anklagar dem för att förhindra det kvinnliga intåget på arbetsmarknaden.48F

49 Likaså 

har Manolis mamma svårt att anpassa sig till Sverige. Hon förstår sig inte på svenskarna och 

deras levnadssätt, och är för rädd för att lämna lägenheten. Hon lär sig inte språket eller 

svenskarnas seder, och beskriver lägenheten som ett fängelse.49F

50 För Manolis pappa är det helt 

otroligt att han har en chef som är kvinna i Sverige, och är djupt kritisk till att svenskarna har 

kvinnliga lärare som går runt i kort kjol och anställer kvinnliga rektorer.50F

51 

Assimilering  

I båda böckerna finns det i slutet av berättelserna en scener där huvudkaraktärens familj kom-

mer i kontakt och skapar relationer med svenskar. I scenerna träffas och umgås de två grup-

perna, och både svenskarna och immigranterna tycks komma till insikt om de båda inte är 

olika efter allt. För Manolis familj sammanfaller detta med att mamman i familjen ska föda 

och grannarnas telefon lånas för att kunna ringa efter ambulans. Familjen får vänta i grannens 

lägenhet medan Ioanna, Manolis mamma, forslas till sjukhus. Medan de väntar börjar Manolis 

pappa och grannen prata, där grannen berättar att hans familj från början var valloner, och de 

två männen hittar en gemensam grund och intressen, närmare bestämt bilar, och börja lära 

känna varandra.51F

52 I Gojkos fall börjar det med att en klasskamrats mamma bjuder över hela 

hans familj på besök där de umgås och lär sig att kommunicera med varandra, trots att Gojkos 

mamma inte förstår svenska och klasskamratens mamma inte förstår deras språk. De två fa-

miljerna trivs i varandras sällskap, och när de går hem vill Gojkos mamma att de ska bjuda 

tillbaka hem till dem. När hon dock uttrycker en oro att deras hem är annorlunda från deras 

eget, påpekar hennes man att precis som de har varit nyfikna på hur svenskarna lever, är nog 

de minst lika nyfikna på hur de lever.52F

53 Både Gojko och Manolis gör reflektioner i slutet av 

sina berättelser där de funderar över hur mycket de har förändras sedan de först kom till Sve-

rige. För Manolis ser detta när han hittar en motivation att aktivt börja förstå den svenska kul-

turen, nämligen en svensk flicka som han blir blixtförälskad it. Gojko nås insikten när han ges 

                                                           
49 Olofsson (1972), s. 66. 
50 Jacobson (1972), s. 94ff. 
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ansvaret för en nyanländ pojke från Jugoslavien. När den nya pojken klagar på den oförståe-

liga svenska kulturen tar Gojko landet i försvar, och inser att det inte var alltför länge sedan 

som han själv var den som inte kunde förstå hur svenskarna och deras samhälle fungerade.53F

54  

2.2 ”Lucia” och ”Bakom vindsdörren”  

Bakgrund till invandring och integration i samhället i litteraturen 

I ”Lucia” och ”Bakom vindsdörren” startar böckerna med invandrare som en ytligt integrerad 

del av populationen, men med tydliga spänningar och motsättningar med mellan de utländska 

och svenska delarna av befolkningen. I ”Lucia” påträffas klotter inne i staden med uppma-

ningen ”BSS, Bevara Sverige Svenskt”54F

55 och ”Svartingar go home!”55F

56 på parkbänkar och på 

väggarna.56F

57 Vid ett flertal tillfällen nämns en attityd av att de av utländsk bakgrund sätter den 

inhemskt svenska befolkningen i underläge. När Jimmy går förbi en mataffär märker han en 

lång kö av människor som Jimmy snabbt bedömer som ”svartskallar”57F

58 och misstänker att de 

ska köpa upp all kyckling som är på extrapris, innan svenskar hunnit ta sig till butiken. Jim-

mys förutsägelse visar sig riktig när flera svenska kvinnor senare under dagen beklagar sig till 

ägaren av matbutiken för att all kyckling är slutsåld. Handlaren och de svenska kunderna fäl-

ler underförstådda kommenterar att det är invandrarnas fel och att det inte går att bo kvar i 

Sverige när invandrarna tar det som borde tillhöra svenskarna.58F

59 I ”Bakom vindsdörren” exi-

sterar samma tankesätt, men har ett mindre uttalat budskap till läsaren rörande detta än i ”Lu-

cia”. Huvudkaraktären Loppan får snarare agera som läsarens ögon och öron och utifrån vad 

Loppan ser och hör själva förstå de underförstådda meningarna bakom. Loppans värld tycks 

enligt henne själv först förändra totalt av att hennes föräldrar beslutar att gömma en flykting-

familj på sin vind. Runtomkring sig möts Loppan av vuxna som har olika åsikter om flykting-

arna som kommer till Sverige. I skolan möts lärarens uppmaning om att hjälpa de utsätta län-

derna och flyktingarna i världen med en attityd hos eleverna att de utsatta får klara sig själva. 

Kvinnan i kiosken uttrycker ett stort missnöje med att flyktingar väljer att komma till just 

Sverige, och menar på att använda krig i hemlandet som ursäkt för att komma till Sverige är 

otillräcklig. Framförallt menar kvinnan på att de som invandrar utgör ett hot mot det lugn som 

                                                           
54 Olofsson (1972), s. 60–89.  
55 Möller (1994), s. 9. 
56 Möller (1994), s. 10. 
57 Möller (1994), s. 8-10. 
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59 Möller (1994), s. 15–19. 
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tidigare existerat i Sverige, och ifrågasätter om flyktingarna ens talar sanning om att de blivit 

tvungna att fly.59F

60   

Vad som räknas som svensk och utländsk är i ”Lucia” svårdefinierat. Boken följer Lucia, som 

är adopterad svensk och ser sig själv som svensk men identifieras som utländsk av Blomman. 

Trots att det finns grupper av invandrare i boken är det knappt några av dem som syns i berät-

telsen annat än i Pedros fall, som beskrivs mer ingående senare i texten. Flera av huvudkarak-

tärerna har utländskt påbrå men identifierar sig som svensk, men vissa får stämpeln i sam-

hället som utländska på grund av deras utseende. Här går det att dra kopplingar till forsk-

ningsläget där Nilsson menade på att etnicitet blev ett nyckelbegrepp under 1990-talet för att 

förstå det nya mångkulturella samhället. ”Lucia” undersöker i hög grad hur ungdomarna stäl-

ler sig till begreppen etnicitet såväl som invandring och vem som identifieras till vilken grupp. 

Lucias utländska bakgrund kombinerat med det faktum att hon är mörkhyad gör att hon blir 

utpekad av Håken- eller ”Blomman” som han kallas- som en invandrare trots att hon själv 

identifierar sig som svensk. Blomman är själv av utländskt påbrå, vilket han aldrig själv näm-

ner i boken, och när hans pappa kommenterar det faktum blir Blomman rasande. I ett försök 

att ta avstånd från sitt ursprung har han snaggat sitt hår för att dölja sitt mörka hår som han 

ärvt av sin pappa, som själv är en invandrare.60F

61 Jimmy, som inledningsvis är fientligt inställd 

till de som han bedömer som invandrare, har en mormor vars hela familj dog i Auschwitz och 

en kroatisk pappa som strider och blir tillfångatagen eller dödad.61F

62 Etnicitet och invandring är 

ett betydligt mer okomplicerat tema i ”Bakom vindsdörren” där svenska Loppan och hennes 

familj konfronteras med det okända utländska när flyktingfamiljen flyttar in. Dock finns det 

föreställningar om etnicitet som börjar raseras i boken i takt med att Loppan bekantar sig med 

den nya familjen. Loppan föreställer sig i början att familjen går klädda i sidentyg och spet-

siga tofflor, har en oljelampa som i sagan om Aladdin och att de tänder rökelse. Istället möts 

hon av en familj som är väldigt lik sin egen, och är förbluffad av att inse att den yngsta flickan 

i familjen är slående lik i beteende till hennes egen lillasyster.62F

63  

Attityder till invandring i litteraturen- Främlingsfientlighet och rädsla 
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Rädsla och fientlighet är genomgående teman i ”Lucia”. Signe, pensionären, är livrädd för in-

vandrare som ska stå på lur när hon slänger soporna. Hon är upprörd över tanken på en mörk-

hyad Lucia och skriver en insändare som hon anser försvarar den svenska tradition och fördö-

mer valet av Lucia där hon bland annat kallar Lucia för ”neger” 
63F

64. Håkan, på ett möte med 

svenska ungdomar, övertygar sin omgivning att samhället att invandrarna i Sverige kommer 

att överstiga antalet svenskar och att någonting måste göras innan det är försent. Han anklagar 

invandrare för att lägga beslag på sig av alltifrån socialbidrag som rätteligen borde tillhöra 

svenskar till kyckling på extrapris som, återigen, borde ha tillfallit den svenska befolk-

ningen.64F

65 Pedro, som står vid ett korvstånd mitt i staden, blir överfallen på grund av sin här-

komst, och när han återigen står vid korvståndet blir han konfronterad av pensionären Signe 

som säger åt honom att resa tillbaka till sitt hemland. Pedro försvarar sig och påpekar att han 

bott i Sverige i tio år, och inte skulle kunna återvända till sitt hemland utan att bli skjuten. 

Signe avfärdar dock detta och menar på att det är det alla invandrare säger och att det är omöj-

ligt att kontrollera vad som är sanningen.65F

66 I ”Bakom vindsdörren” är det snarare insikten om 

att Sverige måste hjälpa flyktingar som strömmar in i landet som står i fokus redan från bör-

jan. Istället handlar det om att Loppan, från att vara upprörd över den oreda som flyktingfa-

miljen skapar i hennes annars välordnade liv, börjar bry sig om familjen och börjar ta ansvar 

för deras säkerhet när polisen börjar knacka på.66F

67 

Attityder till invandring- Ålder och genus 

Den rädsla och fientlighet som står emot integrationsprocessen i böckerna skrivna under 

1990-talet beskrivs på nästan samma sätt, om än i olika omfattningar. För Loppan skildras 

detta huvudsakligen i hur hennes omgivning förhåller sig i tal till invandringsfrågan som dis-

kuteras i samhället. Kvinnan som arbetar i kiosken är ett exempel på detta, som misstror flyk-

tingarnas motivation till att komma in i Sverige. Eleverna i Loppans klass är ett annat exem-

pel, som invänder mot klassens projekt med att samla in tomglas för att kunna skicka panten 

till krigsdrabbade länder och menar på att länder bör försörja sig själva snarare än att ta emot 

allmosor.67F

68 Det är istället den äldre generation, som Loppans föräldrar men även hennes lära-

rinna, som står för det organiserade stödet till flyktingarna i boken. Föräldrarna tar flera 

gånger upp i boken hur viktigt det är att göra allt som går för att hjälpa varandra, även om det 
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kan kännas otillräckligt, och Loppans lärarinna är den som tillsammans med en modersmåls-

lärare ordnar att flyktingarna kommer in i landet och hittar en plats åt dem att gömma sig.68F

69 

Loppan lär själv lära känna två av flyktingbarnen som bor på vinden när de träffas under ett 

par nätter. De förstår inte varandras språk, och Loppan är besviken att de inte klär sig eller be-

ter sig som de gör i Aladdin, utan istället är väldigt lika hennes egna småsyskon. Loppans in-

sikt om att flyktingarna är vanliga människor och inte fantasifigurer från en saga blir dock 

grunden som möjliggör att de kan börja lära känna varandra.69F

70 I ”Lucia” är det ungdomarna 

som Blomman och Helen, som båda har personliga problem, som driver på grupperna i sam-

hället att demonstrera mot invandrarna i staden. Blommans problem är framförallt kopplade 

till hans pappa som misshandlar honom, medan för Helen är det snarare än brist på popularitet 

i skolan och hennes obesvarade kärlek till Jimmy.70F

71 Återigen så kan ett intersektionellt per-

spektiv antas för att förstå hur etnicitet samspelar med andra sociala kategoriseringar, vilket i 

böckerna är ett generationsskifte. Den äldre generation, som Jimmys mamma, är istället de 

som uppmanar till öppenhet mellan grupperna och organiserar evenemanget Lucia mot Ras-

ism. Dock definieras den äldre generationen även av en rädsla till invandrarfrågan och uppvi-

sar en ovilja att vilja ge sig in i debatten, och ibland ens att erkänna att den finns. Blommans 

pappa är lastbilschaufför men dricker alkohol och förlorar jobbet, och skyller då sin arbetslös-

het på invandrare som utkonkurrerar svenskar genom att genomföra arbetet billigare, trots att 

han själv är av utländskt påbrå.71F

72 Lucia är föraktfull när hennes föräldrar inte vågar kommen-

tera på att hennes hudfärg sätter henne i farozonen för en okänd förövare som slår ner alla av 

mörkhyade människor som bevistas i staden nattetid.72F

73  

3. Analys och slutsatser 
Nedan diskuteras de resultat som undersökningen i relation till frågeställningarna. Även här är 

diskussionerna indelade i underrubriker för att göra texten mer lättläst och överskådlig.  

3.1 Attityder och framställningar i förändring 

Skillnader i syn på etnicitet och assimilering  

I 70-talets böcker är budskapet relativt optimistiskt inställd till invandringen i landet och alltef-

tersom huvudkaraktärerna lär sig assimilering till den svenska normen börjar samhället återigen 
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att stabiliseras. Både Gojko och Manolis finner i slutändan att de börjat att finna sig tillrätta i 

det svenska samhället. Budskapet av sampel och förståelse från båda sidorna understrykas av 

att svenskarnas uppenbarelse av att de flesta har någon form av invandrarbakgrund i sitt släkt-

träd. Illusionen av det homogena samhället som senare visas vara betydligt mer delat i grupper 

i litteraturen går i led med Nilssons observation i forskningsläget. Nilsson menar på att ett sam-

hälle av naturen är sammansatt av olika indelningar och skillnader som klass, religion och et-

nicitet och vidare, vilket omöjliggör ett homogent samhälle. För en del av källmaterialet skrivet 

under 90-talet har begreppet etnicitet fått en mer laddad och svårtydlig betydelse under än 70-

talets källmaterial. ”Tack-håll käften”, ”Jag heter Gojko” och ”Bakom vindsdörren” behandlar 

ofta invandrare och utländsk som två synonymer, förutom i den mån att 70-talets källmaterial 

behandlar att många svenskar är ättlingar till invandrare som exempelvis Gojkos granne som 

härstammar från valloner. I ”Lucia” ges begreppen en betydligt mer svårdefinierad roll, där 

vilka som är svenskar och vilka räknas som utländsk och vem som klassas som invandrare 

aldrig riktigt reds ut, utan snarare verkar de flesta karaktärerna delvis tillhöra flera grupper 

samtidigt. Blomman är ett stort exempel på detta, förespråkaren för svenskarnas rättigheter som 

själv är andra generationens invandrare.  

I ”Lucia” är det samma budskap som lyfts fram till läsaren som under 70-talet om att se förbi 

någons härkomst och börja se personen som en individ. Men då 70-talets läsare låts förstå att 

det är en okunskap och rädsla som leder till missförstånden, till exempel de våldsamma kon-

frontationerna, är 90-talets resonemang något annorlunda. Här ges en mer komplicerad bild där 

exempelvis Blomman, som står som huvudsaklig förespråkare för en separation från invand-

rare, snarare tar ut sina känslor inför sina dåliga hemförhållanden. Läsaren får en tydlig uppma-

ning och varning i upplösningen av boken: att hålla fast vid hat och fördomar slutar det med 

våldsdåd. Ingen av parterna ges i slutändan skulden för våldet och mordet som sker, men snarare 

ges insikten att alla är inblandade och att alla har haft del i det som har skett. Den assimileringen 

som stod i centrum i 1970-talets källmaterial får här ge vika för vad som kan beskrivas som en 

ideologisk kamp mellan de olika generationerna gällande integration. Jimmys mamma uppma-

nar till förståelse för andra kulturer och organiserar det ödesdigra Luciafirandet. Lucias foster-

föräldrar beskrivs av Lucia som fega, att de inte vågar erkänna att de hellre velat ha ett svenskt 

barn istället för ett adopterat barn med mörk hy- samtidigt som föräldrarna själva är oroliga för 

Lucias säkerhet på grund av överfallen av människor med invandrarbakgrund. Återigen kopplas 

rädsla in i attityder, här i relation till ålder och generationsskillnader.  
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Böckernas olika syn och behandling av etnicitet och invandring som teman går även att relatera 

till de olika samhällen som böckerna skrevs i. Under 1970-talet skedde en av de största immi-

grationsströmmar in i landet, vilket kan förklara varför böckerna är skrivna ur just den invand-

rande familjens perspektiv- för att ge de svenskar som läser böckerna en inblick i det perspektiv 

som de är omedvetna om och har relativt begränsad kunskap om sedan tidigare. Böckerna po-

ängterar att även de som beskrivs som svenskar ofta själva har förfäder som invandrat i Sverige 

vid någon punkt. Detta kan tolkas som ett sätt för författarna att knyta an till läsarnas eget 

historiska minne och sätta in invandrarnas upplevelser i en historisk kontext i förhållande till 

sin egen utgångspunkt i historiens gång. För böckerna under 1990-talet har den stora immigrat-

ionen av arbetskraft från 70-talet passerat och istället är det nu den stora mängden flyktingar 

som flödar in i landet som står i fokus. Frågan om hur de ska assimileras under 1970-talet har 

ersatts med en fråga om de ska föras in i samhället, eller avvisas från att bosätta sig i Sverige. 

För Loppan i ”Bakom vindsdörren” är huvudtemat om att förstå varför flyktingarna måste ges 

skydd från det krig de flytt ifrån. Det faktum att det är skrivet från ett svenskt barn är därmed 

troligtvis ingen tillfällighet, utan ett strategiskt sätt från författarens sida att introducera ett nytt 

perspektiv för läsaren på ett naturligt sätt. I ”Lucia” är frågan om invandring in i Sverige tätt 

kopplat till en oro att den svenska delen av befolkningen kommer att hamna i underläge. Räds-

lan av att bli förbipasserat av invandrare som de menar på tar för sig av resurser som borde bli 

tillfördelade till svenska medborgare i första hand. Det samhälle som böckerna skrevs på 1990-

talet var betydligt mindre lägligt ur en ekonomisk och social synvinkel att ta emot stora mängder 

invandrare i landet. Sverige upplevde under den här perioden tider av ekonomisk kris, och till 

skillnad från 70-talets behov av arbetskraft fanns det istället en brist på arbete. Detta kan ges 

som en möjlig förklara att böckerna tar upp en viss ovilja bland den svenska befolkningen att 

ta emot flyktingar.  

I båda böckerna skrivna på 90-talet nämns det en rädsla av vad flyktingarnas infart i landet 

kommer att innebära. Blomman och hans vänner antyder att invandrarna är i Sverige för att 

stjäla resurser i form av socialbidrag från den svenska befolkningen. Även attityden hos den 

svenska befolkningen att flyktingarna på 90-talet ljuger om att de inte kan återvända till sitt 

hemland är ett genomgående tema. Både pensionären Signe och kvinnan som arbetar i kiosken 

som Loppan pratar med är båda djupt skeptiska till att flyktingarna talar sanning. Denna misstro 

speglas igenom båda böckerna från 90-talet, men återfinns inte någonstans i källmaterialet från 

70-talet. Då framhävs istället en tanke hos invandrarfamiljerna att så snart de samlat ihop till-
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räckligt med pengar ska de åka tillbaka till hemlandet som rika. Dock finns det flera anspel-

ningar i källmaterialet att detta inte kommer bli verklighet, när huvudkaraktärerna ser tiden 

passera och familjerna allt djupare rota sig i landet och assimileras. Skillnaderna i attityder 

mellan de två tidsperioderna är ytterst påtaglig. Anledningen till varför attityderna förändras 

kan troligtvis återigen spåras till de samhällsförändringar som Sverige upplevde mellan tidspe-

rioderna. Arbetskraftsinvandringen under 70-talet fyllde ett tomrum i samhället under den här 

tiden och invandringen gynnade den svenska arbetsmarknaden. För 90-talets samhälle i Sverige 

var de stora flyktingströmmarna snarare en påfrestning på det ekonomiska systemet i landet. 

Flyktingarna kom i samband med ekonomiska kriser snarare än en välfärd, vilket kan förklara 

en större benägenhet att misstro och vara skeptisk till ankomsten av ytterligare människor i 

behov av ekonomiskt stöd under den här tiden. Samtidigt kan föreställningen av invandrare som 

arbetande och ödmjuka, som Pedro som inte tappar fattningen ens när konfronterad och bedd 

att försvinna i landet, ses som ett försök att motarbeta de negativa attityderna som framställs 

hos svenskarna.  

 

Attityder till etnicitet i relation till andra identitetskategoriseringar  

De attityder som återfinns i källmaterialet har starka kopplingar till ett intersektionellt perspek-

tiv. Etnicitet behandlas som ett huvudtema i alla fyra böcker, men står inte ensamt i någon av 

dem, utan istället förstärks och samspelar framförallt genus och klass men även ålder och kul-

turell bakgrund. Under 70-talets böcker relateras etnicitet i stor utsträckning till genus. För 

männen som invandrar blir introduktionen till Sverige ofta en konfrontation där de får utstå 

skällsord från den svenska befolkningen. Flytten blir för kvinnorna i familjerna som invandrar 

istället en utdragen process av leda och en känsla av rädsla inför det okända landet. Både Gojko 

och Manolis mammor kommer till landet som hemmafruar, vilket blir en viktig omständighet 

som visar hur viktig språket, eller avsaknaden av det, är i assimileringen. Detta demonstreras 

när rädslan för det nya landet hindrar kvinnorna från at lämna hemmet och därmed inte inför-

skaffar de nödvändiga verktygen, till exempel språket, för att fungera i det svenska samhället. 

En viktig skillnad i källmaterialet är att Gojkos mamma i slutet av boken får ett arbete som 

städerska och börjar bidra till hemmet samt för att spara pengar för att resa till hemlandet på 

besök. Här porträtteras Gojkos mamma som att få ett syfte i det nya landet som tidigare saknas 

och hon tar en större plats i samhället. Även genus blir relevant för den svenska befolkningen. 

De svenska kvinnorna har oftare i böckerna en positiv attityd till invandrarna, däribland lära-

rinnorna som är de främsta försvararna för de utländska barnens trivsel i det nya samhället. I 
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”Jag heter Gojko” blir även klass ett relevant begrepp i relation till etnicitet. Detta visas särskilt 

tydligt när Gojko besöker två klasskamrater vars föräldrar står väldigt långt ifrån varandra ur 

ett klassperspektiv. Den ena klasskamraten, vars mamma är en ogift kvinna som arbetar natt-

skiftet som en sjuksköterska, är positivt inställd till Gojko och har inga invändningar till att han 

umgås med hennes son trots att han är invandrare. Den andra klasskamratens föräldrar, som 

tillhör en högre samhällsklass är däremot djupt kritiska till Gojkos hemland. De likvärderar 

Gojko med hans härkomst och gör därifrån slutsatser om honom själv som individ.  

För 90-talets böcker är det framförallt etnicitet i relation till ålder som framhävs, men även här 

är genus och klass en stor påverkan till hur etnicitet framställs. Den äldre generationen i både 

”Lucia” och ”Bakom vindsdörren”, framför allt ungdomarnas föräldrar och deras generation, 

är de som förespråkar öppenhet och men inget vågar ta ställning till den yngre generations 

problematik. Ungdomarna i böckerna brottas istället med att acceptera den invandrarbakgrund 

som finns hos föräldrarna och sig själva. Det är i båda böckerna den äldre generationen som 

försöker uppmana den nya generationen att hjälpa flyktingarna och att vara en medmänniska, 

medan de yngre ofta brottas med att väga sina egna behov mot flyktingarnas. I ”Lucia” ges 

intrycket av de flesta karaktärer som omger Blomman och Helen kommer ifrån en arbetarklass, 

inklusive ledarna själva. Exempelvis Blommans alkoholiserade pappa, lastbilschauffören som 

förlorade jobbet och skyller på invandrare, trots att pappan själv är av invandrarbakgrund. Här 

är Gröndahls problematisering i forskningsläget av etnicitet i relation till utsatta grupper samt 

periferi relevant. De grupper som står för huvuddelen av spridningen av främlingsfientligheten 

befinner sig i stora delar i utkanten av samhället. Helen, som inte är populär och avvisas av 

Jimmy, och Blomman, vars pappa slår honom och dricker. Detta stämmer även in på grundtan-

ken i intersektionalitet om att etnicitet i samband med andra identitetskategorier som klass på-

verkar varandra i formateringen i av maktpositioner. De sätter sig själva i överläge genom att 

placera en annan grupp, i det här fallet invandrare, i underläge till sig själva. Sedan finns ett 

ytterligare en aspekt av etnicitet i relation till ålder i ”Lucia”, nämligen pensionären Signe som 

ser invandrarna som ett hot mot sin egen person och går i ständig skräck för att bli attackerad 

och rånad. Trots detta är det snarare hon själv som verbalt attackerar invandrarna i samhället, 

först genom att konfrontera Pedro och be honom lämna landet, och sedan genom att skriva en 

insändare om Lucia och kalla henne för ”neger”. Framställningen av främlingsfientligheten som 

existerar i källmaterialet är därmed bevisligen utspritt mellan både genus och ålder, men noter-

bart enbart i relation till den svenska etniciteten. Framställningen av den svenska befolkningen 

är nyanserad, men ingenstans i källmaterialet under 90-talet, varken i ”Lucia” eller ”Bakom 
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vindsdörren” finns det bevis på invandrare som uppvisar en främlingsfientlighet mot den 

svenska befolkningen. Fallet är snarare helt i motsats, exempelvis då Signe konfronterar Pedro 

och ber honom åka tillbaka till sitt hemland. Pedro bibehåller sitt lugn under en stor del av 

argumentationen och försöker resonera och förklara sina anledningar att inte kunna resa till-

baka.  

 

Framställningen av invandrare och svenskar i litteraturen  

För invandrarfamiljerna i källmaterialet från 70-talet är det återigen snarlika framställningar 

som är i fokus. Båda familjerna kommer till Sverige av ekonomiska skäl och arbetar hårt för att 

få det att gå runt. Svenskarna runt omkring dem är ofta elaka, åtminstone i början av böckerna, 

och familjerna har svårt att förstå hur annorlunda allting är. Men med tiden går det framåt, 

familjernas hårda arbete lönar sig och familjer börjar att anpassa sig. Sammanfattningen av 

berättelserna kan beskrivas som att invandrarna i böckerna föreställs som ambitiösa, arbetsvil-

liga och beredda, men inte alltid förberedda, för att anpassa sig till det svenska levnadssättet. 

En positiv bild av människorna skiner igenom i texten och förklarar invandrarnas syn på Sve-

rige och vad landet betyder för dem. Drömmen om att leva ett bättre liv och löftet om arbete 

och efterföljande rikedomar är centrala i familjernas beslut att lämna hemlandet och vad det 

innebär för att färdas till ett land där de inte kan språket eller förstår människorna. För 90-talets 

invandare och flyktingar är framställningen liknande i vis mån. Framställningen av flyktingfa-

miljen är nästintill obefintlig i ”Bakom vindsdörren”, där de endast ses som hastigas på nät-

terna. Samtidigt är Loppans insikt om att de är precis som hennes småsyskon en viktig del i hur 

hon förhåller sig till familjen och hur hon känner inför att de gömmer sig på hennes vind. I 

”Lucia” är det framförallt Pedro som är den enda invandraren som ges utrymme i historien, 

utan att ta med exempelvis Lucia, Blomman och Jimmy vars nationalitet ges mer tolkningsut-

rymme. Det faktum att Pedro blir utmärkt och överfallen på grund av sin etniska tillhörighet 

men ändå väljer att återgå till sitt arbete talar minst om en stark arbetsmoral och som mest om 

ett väldigt mod. Hans lugn även när han blir ombedd att lämna ett land och misstrodd när han 

berättar att han skulle bli mördad om han återvände till sitt hemland styrker intrycket av mod 

och en uthållighet i ansiktet av motgångar. Genom både 70-talet såväl som 90-talets källmaterial 

finns det därmed en övervägande positiv bild av invandrare och flyktingar, som möter mot-

gångar men fortsätter att kämpa även när samhället går emot dem.   
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Thorsons bedömning som beskrevs i forskningsläget att invandrare i litteraturen ofta kommer i 

kontakt med våld stämmer väldigt bra in på både källmaterialet från 1970-talet, men även i 

”Lucia” från 90-talet. I samtliga böcker, med undantag av ”Bakom vindsdörren” sker det våld-

samma konfrontationer mellan de svenska och invandrarna i böckerna. Thorsons uppfattning är 

även att våldsinslaget i litteraturen allt oftare har att göra med stereotyper som framställs av den 

svenska befolkningen i boken, vilket dock är en sanning med modifikation här. Det stämmer 

att källmaterialet påvisar att invandrarna i böckerna inte visar ett omotiverat våldsamt beteende. 

Istället är det den svenska befolkningen som allt oftare är våldsamma. I ”Lucia” är det Blom-

man och hans gäng som våldgästar Luciafirandet i Ku Klux Klan kostymer. I ”Tack- håll käf-

ten” och ”Jag heter Gojko” är det de svenska pojkarna som initierar de våldsamma konfrontat-

ionerna som sker snarare än tvärtom, och det är invandrarna som drar sig undan sammandrabb-

ningarna. Därmed kan det konstateras att det är svenskarna som framställs som våldsbenägna i 

källmaterialet snarare än invandrarna. Att Thorson även poängterar att arbetskraftsinvandrare 

allt oftare i ungdomslitteraturen hamnar i konflikter är svårt att göra ett ställningstagande till i 

relation till källmaterialet, då allt källmaterial från 70-talet är utifrån ett perspektiv av arbets-

kraftsinvandrare snarare än adopterade eller flyktingar.  

Thorsons konstaterande av att invandrarna i ungdomslitteraturen ser svenskarna i främlingsfi-

entliga och socialt inåtvända stämmer till viss del i källmaterialet. Det går att se i samtligt käll-

material händelser där svenskar uppvisar främlingsfientlighet. Men i all källmaterial finns det 

även en mer komplicerad och nyanserad bild av den svenska befolkningen än den som Thorson 

erbjuder i sin avhandling. Det finns snarare nivåer och uppdelningar inom den svenska befolk-

ningen i relation till kön, klass och även ålder. I allt större utsträckning kan man tala om att de 

manliga och yngre i källmaterialet förknippas med våldsamma drabbningar och framställningar, 

både bland svenskar men även invandrare. Exempel på detta är Blomman och de svenska poj-

karna som både Gojko och Manolis drabbar samman med. Samtidigt är Jimmy en representat-

ion av de som identifieras som svensk som förespråkar ett pacifistiskt tillvägagångsätt. De 

kvinnliga och äldre, som till exempel Jimmys mamma, Loppans mamma, alla lärare som före-

kommer i källmaterialet, är representativa för en öppenhet till de invandrare som kommer in i 

landet, och är ofta viktiga symboler för likställdhet mellan svenskar och invandrare. Dock är 

exempelvis Helen, Blommans högra hand, den som i slutändan är en drivande kraft bakom Ku 

Klux Klan demonstrationen.  
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3.2 Uppfostran i litteratur 

De fyra böckerna knyts alla samman av en gemensam röd tråd- framställningen av hur invand-

rare av någon form etableras i Sverige och ofrivilligt utmanar det som tidigare beskrivs som ett 

relativt homogent svenskt samhälle. Allt eftersom böckerna fortskrider nås dock insikten om 

att Sverige är långt ifrån ett homogent samhälle som det först gett sken av, med många karak-

tärer som uppdagas vara ättlingar av invandring vid något tillfälle, vilket ger sken av uppfatt-

ningen i böckerna att det inte finns något som en typisk svensk i slutändan. Detta kommenteras 

särskilt starkt i två av böckerna, ”Lucia” och ”Tack- håll käften” i skildringarna av hur familjer, 

både traditionellt svenska som utländska, alla bär med sig ett arv av utländsk härkomst. Läsaren 

ges då möjlighet att reflektera över en svensk identitet som en föreställning och uppmuntras till 

att komma fram till tankeställningen om hur vi då döma varandra när de kommer in i landet.  

Det källmaterial som publicerades under 90-talet tar en mer problematisk inställning och ger en 

mörkare bild av vad invandringen i Sverige innebär men även vikten av att aktivt motarbeta 

främlingsfientlighet. I ”Bakom vindsdörren” är det varje individs skyldighet att öppna upp både 

de fysiska såväl som metaforiska dörrarna för flyktingar och invandrare i samhället som fram-

ställs. Loppans föräldrar påminner Loppan gång på gång att det är deras medmänskliga skyl-

dighet att hjälpa flyktingarna om de kan. Samtliga böcker är skrivna med fokus på invandrarna 

och komplikationerna som samhället måste adressera för att framgångsrikt integreras, men det 

kan ifrågasättas vilka det är som böckerna vill uppfostra. Budskapet om att försöka förstå 

varandra från olika perspektiv som lyfts fram i böckerna är applicerbart både för invandrare 

såväl som svenskar. De författare som står bakom ”Tack-håll käften” och ”Jag heter Gojko” är 

båda svenskfödda författare, något som kan te sig underligt då de båda illustrerar en invandrar-

familjs process av att flytta från sitt hemland till ett nytt, främmande land. Även författaren 

bakom ”Lucia” är svensk men valde att porträttera människor av utländsk bakgrund som hu-

vudtema i sina böcker. Nationaliteten av författaren bakom ”Bakom vindsdörren” har inte kun-

nat fastställas. När man hanterar källmaterialet ställs då frågan om varför de valde dessa frågor 

att lyfta i sina böcker och var de inhämtat inspiration och fakta ifrån. Svaret på båda delarna av 

frågan går kanske att besvara genom att studera den kontext som böckerna skrevs i. Strömmarna 

av invandring som skedde i Sverige var omfattande och två av de största tillströmningar av 

invandrare i Sverige under 1900-talet. Det kan därför bara tyckas naturligt att det fanns både 

oro, invändningar och nyfikenhet mot de människor som nu kommit in i landet. Alla fyra för-

fattare har valt att porträttera svenskarna som en grupp av motstridiga åsikter om vad invand-

ringen innebär för Sverige, något som kan vara en reflektion av att det fanns flera motsättningar 
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och till viss del agg i samhället till de nya människorna som kommer in i landet. Viktigare ändå 

är det faktum är att samtliga författarare sätter dessa attityder i ett dåligt ljus och gör det klart 

för läsarna att detta är ett orimligt beteende och leder istället läsaren till förståelsen om att vi 

alla är lika innerst inne.  

Ett intressant inlägg i frågan om vem det är böckerna försöker att uppfostra är det faktum att 

medan böckerna är tar upp invandring såväl som etnicitet som huvudteman är det framförallt 

det svenska samhället som står i fokus. Det är svenskarnas reaktion till de nyanlända i samhället 

som ställs i fokus under 70-talet. Andra invandrarfamiljer nämns knapp i böckerna. Detta kan 

vara en strategi för författarna att indirekt låta de svenska läsarna studera det egna samhället 

utifrån ett annat perspektiv än det egna. I källmaterialet från 90-talet är huvudkaraktärerna Lop-

pan, som är svensk, som Lucia, som ser sig själv som svensk men inte av Blomman. Även i 

dessa två böcker är det svenska samhället och svenskarnas reaktion på flyktingarna som står i 

fokus. Som tidigare nämnts är de flesta karaktärer i ”Lucia” från början identifierade som 

svenskar, varpå de senare avslöjas ha utländskt påbrå. Detta skulle kunna förklaras exempelvis 

genom att i kontrast till 70-talet agerar de svenska huvudaktörerna som en utgångspunkt för 

läsarna att påbörja läsningen, för att sedan gå vidare till att se från flera olika perspektiv.  

Det går att utröna från resultaten från källmaterialet flera anknytningar till de uppfostrande te-

man och trender i litteratur som återfinns i källmaterialet med de som togs upp i forskningsläget. 

I de böcker som skrevs under 1970-talet delges en relativt realistisk återberättelse av det poli-

tiska och sociala verkligheten under den här tiden. Både ”Jag heter Gojko” och ”Tack-håll käf-

ten” tar konsekvent upp hur familjerna som invandrar kommer i kontakt med den svenska kul-

turen och begår misstag som följd av oförståelse snarare än av mer illvilliga anledningar eller 

med ont uppsåt. Läsaren får en inblick i invandrarfamiljens vardag och låts se att de är männi-

skor av kött och blod som kan relateras till som har andra traditioner och andra värderingar med 

sig från hemlandet. Även det faktum att böckerna väljer att ställa de ekonomiska bakgrunderna 

i hemlandet som incitament till varför huvudkaraktärerna väljer att immigrera till Sverige följer 

den uppfostrande trenden av att undervisa barn och ungdomar i det politiska och ekonomiska 

spelplanerna i världen. Detta dock i något mindre mån än vad som skulle ha nämnts i exempel-

vis en samhällslektion i skolan. Detta går även i led med tankesättet som existerade under 70-

talet av att lära barn och ungdomar genom att låta dem uppleva och ledas till ett visst tankesätt 

snarare än att indoktrineras. I källmaterialet från 1970-talet är det som tidigare nämnts från en 

invandrarfamilj som ett perspektiv framställs. Det kan förstås som ett att naturligt introducera 
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barn och ungdomar till alternativa synsätt och kulturer utan att för den skull påtvinga läsaren 

ett visst tankesätt.  

Källmaterialet från 1990-talet ligger delvis nära den forskning av Kåreland som nämndes i 

forskningsläget, där 90-talets barn och ungdomsböcker tog upp mörkare teman än tidigare. ”Lu-

cia” är av källmaterialet som i höst grad problematiserar etnicitet och invandring i Sverige och 

även ur ett längre perspektiv i relation till ungdomarnas kamp att förlika sig med och acceptera 

föräldrarnas och deras egen etniska bakgrund. Jimmys död i slutet av boken är det enda döds-

fallet i källmaterialet som sker som ett direkt resultat till följd av främlingsfientlighet. Även 

förekomsten av rasistiska organisationer som Ku Klux Klan förekommer endast i ”Lucia” och 

ger en klart mörkare framtoning av det sociala och politiska läget i samhället än i det andra 

källmaterialet. I ”Bakom vindsdörren” är temat snarare det minst oproblematiska av allt käll-

material som studerats i den här undersökningen och går helt emot de trender som Kåreland 

beskrev under 90-talet. Loppans resa från att betrakta flyktingarna som gömmer sig på hennes 

vind till att kunna relatera till dem på ett personligt plan är högst okomplicerad och utan större 

förhinder. Det krig som flyktingarna har undkommit tas inte upp i boken, och det största be-

kymmer Loppan ställs inför är att hon måste hålla flyktingarnas existens hemligt. Jämförelsevis 

möter Lucia betydligt tyngre problem som systematisk rasism, social oro mellan olika grupper 

i hennes stad och inte minst att hennes pojkvän mördas.    

 

3.3 Avslutande ord 

Slutligen ska kan det konstateras att 70-talet och 90-talets litteratur skiljer sig i stor del kring 

hur berättelserna utformas och skildras för läsaren, ifrån vilket perspektiv läsaren följer händel-

serna ifrån till hur de slutar. Dock finns det ett övergående tema som överstiger en tidsbegräns-

ning och istället är ständigt närvarande- vikten av ett samarbete i samhället mellan olika grupper 

och insikten av att främlingsfientlighet inte leder till något produktivt. Sluten på böckerna på 

70-talet präglas av en stabilisering i huvudkaraktärernas liv då de slutligen börjar närma sig en 

assimilering till det svenska levnadssättet och börjar att finna sig tillrätta i det svenska sam-

hället. 90-talets litteratur är betydligt mer utmärkande av ett bitterljuv slut på händelserna. För 

Loppan tvingas flyktingarna försvinna för att undgå arrestering precis när hon börjar närma sig 

dem, medan Lucia förlorar sin kärlek och Blomman har sin bäste väns död på sitt samvete. 

Främlingsfientligheten ges ett större utrymme i 90-talets böcker, och går också mer djupgående 

in på en problematik och sociala spänning som följer när ett land i ekonomisk kris konfronteras 

av stora mängder flyktingar som flyr undan krig in i landet.  
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De attityderna som skildras i böckerna förändras över tid, från en framställning av arbetsdriftiga 

invandrare på jakt efter rikedomar i ett nytt land, till ödmjuka flyktingar i ett okänt land som får 

utstå misstankar var de går i det svenska samhället. I takt med denna förändring innebär det 

även att föreställningarna av svenskar genomgår en förändring. I 70-talets källmaterial fram-

ställas som oförstående av det nya okända, där enbart en okunskap ligger till grund för de miss-

förstånd som uppstår med de nyanlända. De förändras i 90-talet till en grupp som präglas starkt 

av social oro och ekonomiska svårigheter, med en djup misstro och rädsla mot de flyktingar 

som träder in i landet. Samtidigt finns det en djupare nyansering och intern motsägelse bland 

svenskarna än på 70-talet, där den främlingsfientlighet som existerar i samhället vägs upp av 

individer som uppmanar till ett jämlikt samhälle.  

De attityder och framställningar av invandrare såväl som etnicitet i samhället kan relateras till 

lärarens uppdrag i klassrummet av att ge eleverna tillgång till flera perspektiv och ge en histo-

risk förståelse av nutida händelser. Genom att använda sig av de fyra böckerna som analyserats 

i den här undersökningen kan eleverna studera de attityder som framställs och koppla dem till 

de samhällen som böckerna skrev i. Detta kan leda till en ökad förståelse hos eleverna av hur 

samhällets inställning och attityd till invandring har förändrats över tid, samt eventuellt även 

studera hur olika förutsättningar kan påverka samhällets reaktion till stora immigrationsström-

ningar in i landet. Allt detta kan även kopplas till vår nutid, då en historisk förståelse av det 

svenska samhällets attityder till invandring kan ge en mer djupgående förståelse av det samhälle 

som eleverna möter idag. Genom att koppla attityderna i källmaterialet till dagens attityder och 

porträttering av invandrare i media kan eleverna eventuellt även fundera över vad framtiden bär 

med sig.  

4. Sammanfattning 
I den här undersökningen har fyra ungdomsböcker studerats ur ett historiskt perspektiv för att 

kartlägga hur etnicitet och invandring har framställts i litteraturen, samt för att undersöka om 

ungdomsböckerna innehöll spår av uppfostrande och socialiserande agendor. Böckerna som 

studerats är ”Jag heter Gojko”, ”Tack- håll käften”, ”Lucia” och ”Bakom vindsdörren”. Dessa 

fyra ungdomsböcker, som är publicerade under 1970-talet och 1990-talet, har studerats och 

analyserat ur ett intersektionellt perspektiv. Böckerna har med hjälp av ett intersektionellt per-

spektivet använts för att kartlägga hur etnicitet och invandring i litteraturen har påverkas och 

formats i relation till andra sociala kategoriseringar som genus, klass och ålder.  
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Resultaten visade på att 70-talets ungdomslitteratur i allt större utsträckning beskrev en assimi-

leringsprocess för invandrarfamiljer in i det svenska samhället. Litteraturen förespråkade även 

till läsaren för en bättre relation mellan invandrare och svenskar. Båda böckerna skrevs ur en 

invandrarfamiljs perspektiv och skildrade därmed Sverige och deras kultur ur en utomståendes 

ögon. De attityder som framställdes berörde ofta etnicitet i relation till genus som exempelvis 

de kvinnliga invandrarnas avskärmning från det svenska samhället i egenskap som hemmafru. 

90-talets böcker var mer särdelade i sin utformning av händelseförloppen men inte den slutgil-

tiga poängen, som förespråkade öppenhet i samhället mellan invandrare och svenskar och för-

dömde en främlingsfientlighet som arbetade emot en fredlig samexistens. ”Bakom vindsdörren” 

uppmanade sina läsaren till en attityd av att hjälpa människor oavsett om de var svenskar eller 

var invandrare. ”Lucia” skildrade istället hur social oro och attityder av främlingsfientlighet 

ledde till framväxten av en grupp ungdomar som klär ut sig till Ku Klux Klan och slutar i ett 

oavsiktligt dödsfall.  

I 70-talets litteratur är invandrarfamiljens assimileringsprocess det väsentliga. Svenskarna i 

böckerna skildras antingen som oförstående av familjens annorlunda traditioner, och tvärtom, 

eller som viktigt stöd för att hjälpa familjen att lära sig om det nya landet. Attityderna från 

svenskarnas sida till de nyanlända går i 90-talets litteratur mer isär än på 70-talet. Attityderna 

hos svenskarna speglar både en rädsla för det okända och för invandrarnas påverkan på sam-

hället, men även som förespråkare för acceptans och likställdhet. Böckerna behandlade invand-

ring i Sverige och ger ett positivt intryck i allt källmaterial. Men böckerna tar även ofta i beak-

tande det svenska samhället och hur svenskar förhåller sig till nyanlända i landet och de problem 

och missförstånd som kan uppstå, antingen när kommunikationen brister eller en sida inte lyss-

nar på vad den andra vill säga.  
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