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1. Inledning 
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av det problemområde som studeras i kandidatarbetet, för 
att sedan övergå till det specifika syftet och forskningsfrågorna. Kapitlet avslutas med 
kandidatarbetets disposition.  
 
1.1 Ämnesval 
Syftet med vårt kandidatarbete är att beskriva och analysera hur traditioner uppkommer, 
reproduceras och framställs utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Denna 
samhällsvetenskapliga inriktning står för uppfattningen att verkligheten är en produkt av 
mänsklig interaktion och kollektivt handlande.1 Den tradition vi kommer att fokusera på är det 
svenska julfirandet sett ur ett diakront perspektiv. För att belysa detta kommer vi att studera 
tre bilderböcker med olika tidsmässiga fokus samt etnologiska studier. De tre böckerna är 
författade i tre samhälleliga kontexter, som speglar olika processer i samhället och dess 
påverkan på individen. Självet hos individen speglas alltid av samhället och i takt med att 
samhället förändras utvecklas individens jagbild och identitet. Anledningen till att vi valde tre 
författare är att de genom sina skilda erfarenheter speglar olika självbilder i sitt författarskap. 
År 1874 föddes Elsa Beskow och hon gav 1947 ut Petters och Lottas jul. Sven Nordqvist 
föddes 1946 och gav 1986 ut Julgröten. Anna Dunér är född 1967 och hon gav 2004 ut 
Emilias jul. Petters och Lottas jul skildrar en borgerlig småstadsmiljö runt sekelskiftet, 
Julgröten är förlagd till en bondgård runt 1930-talet och Emilias jul skildrar en vanlig svensk 
familj runt 1990-talet. Anledningen till att vi valde bilderböcker som analysobjekt är att vi 
inom ramen för sociologi fortsättningskurs genomförde en innehållsanalys av en skönlitterär 
bok. Vi fann uppsatsskrivandet inspirerande, både genom att vi analyserade en litterär text och 
genom att vi använde en för oss ny metod. Detta gjorde att vi ville fortsätta fördjupa oss inom 
litteratursociologin men samtidigt utveckla vårt metodkunnande. Det litteratursociologiska 
perspektivet inriktar sig på hur samhället speglar litteraturen och hur litteraturen speglar 
samhället. Ämnesområdet svenskt julfirande som det framställs i bilderböckerna är 
sociologiskt relevant eftersom det fokuserar på hur traditionen julfirande har förändrats i ett 
samhällsperspektiv, och därför anser vi att det är en sociologiskt viktig fråga som bör belysas.    
 
1.2 Problemprecisering och syfte 
Sett ur ett sociologiskt perspektiv spelar traditioner en viktig roll för det kollektiva 
medvetandet. Traditionen julfirande är för de allra flesta svenskar viktig. Traditioner utgörs 
bland annat av värderingar och beteendemönster som tillsammans bildar det sociala arvet och 
förs vidare mellan olika generationer. Vår upplevelse är att samhället har förändrats genom att 
globaliseringen har möjliggjort för nya kulturer att influera det svenska samhället och dess 
traditioner. Två andra viktiga förändringar som vi anser har påverkat samhället är att vi lever i 
ett högt tempo och i nya familjekonstellationer. Sammantaget har dessa aspekter bidragit till 
och påverkat det svenska julfirandet och det är i denna förändring som vårt intresse ligger. 
Det övergripande syftet med kandidatarbetet är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
beskriva och analysera hur julfirandet framställs i tre bilderböcker. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Berger, P. Luckmann, T. (1979). Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. 
Helsingborg: Schmidts Boktryckeri. s. 12. 
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Kandidatarbetet söker svar på följande frågor: 
 

• Hur framställs svenskt julfirande i text och bild i bilderböckerna Petters och Lottas jul, 
Julgröten och Emilias jul, samt vilka diskurser kan identifieras? 
 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan de tre framställningarna?  
 

• Hur förhåller sig diskurserna till etnologiska studier som belyser svenskt julfirande 
från slutet av 1800-talet fram till 2000-talet? 

 
1.3 Disposition 
Kapitel ett inleds med kandidatarbetets problemområde, för att sedan övergå till studiens 
specifika syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med kandidatarbetets disposition. I 
kapitel två beskrivs traditioner ur ett sociologiskt perspektiv och sedan skildras julfirandet 
som tradition, dess framväxt och förändring. Vidare redogörs för bilderbokens utveckling 
genom historien till det moderna formatet som är aktuellt idag. Kapitlet avslutas med att 
författarna/illustratörerna till de tre bilderböckerna presenteras. I det tredje kapitlet redogörs 
för tidigare forskning om bilderboken samt dess relevans för studien. Kapitel fyra framställer 
den kunskapssociologi som företräds av Peter L. Berger och Thomas Luckmann och som 
representerar kandidatarbetets teoretiska perspektiv. Teorins relevans för studien klargörs i det 
avslutande stycket. I femte kapitlet beskrivs den metodologiska utgångspunkten, metoden 
diskursanalys, analysmetoden för bilder och arbetets genomförande. Avslutningsvis förs en 
diskussion om metoden. Kapitel sex innefattar arbetets resultat som består av en analys av 
bilderböckernas bild och text, varje bok redovisas var för sig. I det sjunde kapitlet inleds 
analysen med en jämförelse mellan böckernas upplägg och bilder. Därefter ställs de 
utkristalliserade diskurserna mot etnologiska studier, diskursanalysens begrepp samt 
kunskapssociologiska begrepp. I kandidatarbetets avslutande del återfinns diskussionen och 
slutsatser. 
 
2. Bakgrund 

 
Kapitlet inleds med en beskrivning av traditioner ur ett sociologiskt perspektiv, därefter följer 
en introduktion i julfirandets historia och bilderbokens framväxt. Kapitlet presenterar Elsa 
Beskow, Sven Nordqvist, Anna Dunér och Kirsten Raagaard som har skrivit och illustrerat de 
tre bilderböcker som analyseras i detta arbete. Avslutningsvis redogörs för bakgrundens 
relevans för kandidatarbetet. 

 
2.1 Traditioner ur ett sociologiskt perspektiv 
Det historiska perspektivet är nödvändigt för att skapa en förståelse för samhörigheterna 
genom historien. För att kunna dra nytta av lagrade erfarenheter och därmed dra paralleller 
mellan dagens utveckling och tidigare händelser krävs kunskap om historien. Genom att 
använda ett långsiktigt perspektiv kan nya, kanske epokgörande utvecklingar i dagens 
samhälle urskiljas samtidigt som kontinuitet i det historiska förloppet kan upptäckas. Mellan 
de kortsiktiga förändringarna och den långsiktiga utvecklingen finns ett komplicerat 
sammanhang, till exempel i relationen mellan teknik, ekonomi och politiska eller 
institutionella förutsättningar.2 Alla nationella kulturer är genomsyrade av utpräglade 
traditioner. De traditioner som upplevs skapade under forntiden är oftast högst några hundra 

                                                 
2 Giddens, Anthony. (2003). En skenande värld: hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv. Stockholm: 
SNS. s. 7. 
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år gamla. Större delen av mänsklighetens historia har präglats av traditioner och seder. Ändå 
är forskningen inom detta område knapphändig medan modernisering och det moderna 
samhällets utveckling diskuteras flitigt. Traditionen framstår som modernitetens baksida och 
någonting som är mindre viktigt. Begreppet tradition härstammar från den latinska termen 
”tradere” som betyder att överföra eller att ge någonting till någon annan för bevaring, och 
användes ursprungligen i den romerska arvslagstiftningen. Dagens betydelse av begreppet 
tradition är en tvåhundraårig europeisk konstruktion. Under medeltiden fanns inget behov av 
ett gemensamt begrepp för traditioner och seder eftersom dessa inte var kollektiva utan 
existerade i olika former. Tradition som idé är med andra ord en skapelse av det moderna 
samhället.3 
 
Traditioner är både skapade och återskapade då de kan förändras relativt hastigt men också 
över en längre tidsperiod. Traditioner med religiös bakgrund har historiskt sett funnits 
betydligt längre än andra traditioner. Trots den starka kontinuitet som finns i dessa läror 
genomgår de förändringar genom att människor tolkar och följer dem på olika sätt. En 
fullständigt ren tradition förekommer således inte. Ritual och upprepning är de mest 
utmärkande dragen för en tradition och inte en lång varaktighet. En enskild individ kan följa 
en tradition eller sed men traditionen tillhör alltid grupper, samhällen eller kollektiv. Seden 
har istället större koppling till individens vanor och beteenden. Det finns inget alternativ för 
de individer som följer en tradition då den representerar en slags sanning. Handlingsstrukturen 
som utgörs av traditionen kan inte ifrågasättas hur den än förändras. Alltmer sällan efterlevs 
traditioner på ett traditionellt sätt. Med traditionellt sätt avses att traditionen och dess 
aktiviteter försvaras av sina egna riter, symboler och anspråk på sanning. Traditioner som 
kommersialiserats och därigenom tömts på sitt innehåll omvandlas till kulturarv eller till 
kitsch.4 Konst och litteratur som utan konstnärligt engagemang kopierar och överdriver 
former från dyrare verk och har tillverkats till en låg kostnad definierar vad som utgör kitsch.5 
Traditioner skänker livet kontinuitet och form, därför kommer de alltid att bestå.6  
 
2.2 Julfirande  
Människan har en lång erfarenhet av att bryta den grå vardagen för festligheter och högtider 
baserade på gamla och rika traditioner. De årliga festerna i Sverige styrs av kyrkoåret som 
inleds med den första söndagen i advent och följer solens och månens rytm. Nordens hedniska 
förfäder firade jul men tidpunkten för högtiden var troligtvis inte samma som idag, utan kunde 
inträffa någon gång under månaderna december till februari.7 Traditionen julfirande anses 
vara en viktig del av historien och intresset för årets största högtid är idag stort. Dagens 
föränderliga samhälle har gjort möten med andra kulturer och bakgrunder vanligare och 
därmed har traditioner formats och förändrats. Tiden från slutet av november till slutet av 
december är speciell då vardagen byter skepnad och människor ägnar sig åt andra saker än 
resten av året.8 Det som gör julen unik är upprepningarna, ritualerna och traditionerna, det 
som inom familjen förknippas med julfirande. Det välbekanta ger trygghet och en möjlighet 
att minnas tidigare jular, men det behövs också ett inslag av spänning i form av någonting 
nytt. Månaderna innan jul har under 2000-talet blivit alltmer juliga, direktreklamen kommer 

                                                 
3 Giddens, Anthony. (2003). s. 49 ff. 
4 Giddens, Anthony. (2003). s. 52 ff. 
5 Hugoson, Marlene. (2006). Endast tomten är naken. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), Nu gör 
vi jul igen. (s. 39). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
6 Giddens, Anthony. (2003). s. 52 ff. 
7 Schön, Ebbe. (1998). Svenska traditioner: årets fester och livets högtider. Sundbyberg: Semic. s. 3-15. 
8 Hagström, Charlotte. Hugoson, Marlene. Nordström, Annika. (2006). Förord. I C. Hagström, M. Hugoson, A. 
Nordström.  (Red.), Nu gör vi jul igen. (s. 9). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
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med årets första jultecken redan i augusti.9 Under slutet av 1990-talet blev det populärt i 
Sverige att dekorera huset och trädgården med julbelysning och intresset har under 2000-talet 
ökat. Inspirationen till detta kommer framför allt från amerikanska julseder som speglas i 
amerikanska filmer. För de allra flesta handlar dekorationen om en ljusslinga i ett träd medan 
andra har helt andra ambitioner och måste börja sina förberedelser redan i oktober för att bli 
färdiga tills advent.10 
 
Traditionen att skicka julkort kom från England till Sverige på 1880-talet. Rekordjulen var 
1995 då det skickades drygt 67 miljoner kort men sedan dess har traditionen att skicka julkort 
fått konkurrens av julhälsningar skickade via e-post och sms.11 Adventsstjärnan, 
adventsstaken och adventskalendern är seder som förknippas med advent men dessa var 
okända i Sverige på 1800-talet. Dessa seder hade sitt ursprung i Tyskland och spreds i Sverige 
under 1930- och 40-talet.12 Det var ovanligt med rödfärgade kläder och föremål i det svenska 
bondesamhället eftersom det var dyr färg att framställa, om den användes var det vid festliga 
tillfällen som till exempel under julen. I det moderna svenska samhället har färgen blivit 
vanlig och är inte mer dyr än någon annan färg. Den röda färgen förknippas idag med julen 
och återfinns i de flesta hem och i många dekorationer.13 Julen har dock omgestaltats genom 
att det används nya material, nya färger och nya former för att modernisera de traditionella 
juldekorationerna och därigenom skapa kitsch. Julgranens utseende kan variera mycket i 
material och färger, till exempel kan den vara guldsprejad eller gjord i armeringsjärn. Bilen 
kan prydas med en liten adventsljusstake på instrumentbrädan och hemmet med en 
Buddhaformad adventsljusstake i fönstret.14 Julen ska enligt den allmänna uppfattningen firas 
tillsammans med familj och släkt. Dagens nya familjekonstellationer har gjort att det finns 
många fler ensamstående i Sverige som är ensamma under julen. För de människor som 
tvingas till ensamhet kan julhelgen uppfattas som påfrestande, det är mer eller mindre 
vedertaget att julen ska firas med nära och kära. Det finns även individer inom yngre 
generationer som väljer att fira jul med vänner istället för med familjen, vilket kan orsaka 
konflikter både inom familjen samt i kontakt med samhället.15 Olika organisationer som Röda 
Korset, Frälsningsarmén och Svenska kyrkan anordnar julfirande för ensamma och hemlösa 
för att skapa julstämning genom god mat, musik och gemenskap.16  
 
Julförberedelserna började förr i tiden under advent, sköttes främst av kvinnorna och 
innefattade bland annat ölbrygden, ljusstöpningen, korvstoppningen och tillredningen av 
andra köttprodukter efter julslakten. Alla julens förberedelser var fulla av vidskepelse och det 
utfördes olika ritualer för att undvika olycka på gården. Förberedelserna avlöste varandra ända 
fram till jul och några av de slitsammaste var storbaket, julbyket och städningen av hemmet. 
Något som är populärt idag är småkakor men detta var inte möjligt att tillverka i den gamla 

                                                 
9 Nordström, Annika. (2006). Mormors ljusstakar och tomte latte. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. 
(Red.), Nu gör vi jul igen. (s. 13-18). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
10 Sjögård, Göran. (2006). Jul, jul strålande jul. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), Nu gör vi jul 
igen. (s. 47 f.). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
11 Skott, Fredrik. (2006). God jul & Gott nytt år. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), Nu gör vi 
jul igen. (s. 177). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
12 Schön, Ebbe. (1980). Julen förr i tiden. Stockholm: Natur och kultur. s. 15. 
13 Nordiska museet. (2007). Julens röda färg. www.nordiskamuseet.se. Läst 2010-05-06. 
14 Hugoson, Marlene. (2006). Endast tomten är naken. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.),  
(s. 37 ff.). 
15 Nordström, Annika. (2006). Mormors ljusstakar och tomte latte. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström.  
(Red.), (s. 19 f.). 
16 Ahlqvist, Carina. (2006). Tid att ge. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), Nu gör det jul igen.  
(s. 24). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 



 
 

7 

sortens ugnar, däremot kunde mandelmusslor i formar gräddas på eftervärme. När hemmet 
var färdigstädat pryddes det med bonader och allt vackert som fanns i huset plockades fram. 
När detta var avklarat skulle människorna bada för att bli rena och fina inför julen. För att få 
julstämning utomhus restes höga kvistade granar med endast en granruska i toppen på var sida 
om ytterdörren eller framför gården. Redan under 1700-talet sattes det upp julkärvar för 
fåglarna, som var ett tecken på att allt arbete skulle upphöra eftersom helgfriden var inne.17 På 
julaftons morgon och kväll anordnades förr i tiden andaktsstunder, religionen hade en 
betydelsefull roll i många människors liv. Andakten bestod av att julevangeliet lästes av 
husfadern och av att det sjöngs psalmer.18 Dagens julfirande har inte samma religiösa och 
kyrkliga innehåll som det hade förr och julen firas därför i många hem till stor del utan kristna 
inslag. Symboler med kristet ursprung såsom adventsstjärna och julkrubba finns dock 
fortfarande i en del hem men som dekoration stället för att ha den kristna symboliken.19 Julens 
psalmer och andliga sånger används fortfarande idag men på ett mer kommersiellt sätt, de nya 
julskivorna innehåller traditionella jullåtar i moderna tappningar. I likhet med julmaten, 
granen, tomten, klapparna och ljusen har julmusiken en fundamental plats i julfirandet.20 
 
Julgranen kommer ursprungligen inte från Sverige utan har sitt ursprung i Tyskland och 
Schweiz där dessa förekom redan under 1500-talet. I Sverige blev julgranen vedertagen sed 
under 1800-talet, först i de välbärgade hemmen för att sedan spridas till de allra fattigaste 
stugorna. I de välbärgade hemmen fanns det oftast mer utrymme och därför placerades 
julgranen på golvet. Julgransprydnaderna skulle både vara hemgjorda i form av till exempel 
snökristaller klippta ur papper och köpta såsom glaskulor, flaggor och glittergirlanger. I de 
enklare hemmen var det ofta trångt och på grund av detta ställdes granen på ett bord eller 
hänges i taket. Dessa mindre granar kläddes med äpplen, russin, nötter, pepparkaksfigurer och 
andra ätliga prydnader. Var granen lite större pryddes den med stora marknadskarameller och 
egengjorda girlanger av silkespapper. I de allra fattigaste hemmen bestod 
julgransdekorationen av papperstussar gjorda ur brunt omslagspapper.21 Den moderna granen 
kan vara dekorerad med arvegods, nyköpta prydnader och/eller egentillverkat pynt beroende 
på smak och stil. Dagens mest populära dekoration är julgranskulor i framförallt rött, i granen 
förekommer det också glitter, julgranskarameller, garntomtar, änglar samt halm- och 
träfigurer. Ätliga prydnader och flaggor är däremot inte längre vanligt förekommande i 
svenska julgranar.22 Under 1700- och 1800-talet dansades det från annandag jul till 
trettondagen och ibland längre, men eftersom granen först på 1900-talet blev en allmän 
julprydnad var det ingen tradition att dansa kring den. På 2000-talet dansar cirka 30 procent 
av den svenska befolkningen kring granen.23  
 
När det gäller maten så härstammar seden dopp i grytan från medeltidens julfasta då det inte 
var tillåtet att äta kött och att kalla julafton för dopparedan kommer alltså från denna sed. 
Fastan varade fram till julaftons kväll men genom att doppa i grytan var det möjligt att få 

                                                 
17 Schön, Ebbe. (1980). s. 17-57. 
18 Schön, Ebbe. (1980). s. 77. 
19 Odell, Susanne. (2006). Det är ingen som kan förklara. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), Nu 
gör vi jul igen. (s. 160). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
20 Ronström, Owe. (2006). Hur låter julen? I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), Nu gör vi jul 
igen. (s. 165 ff.). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
21 Nordiska museet. (2007). Julgranen. www.nordiskamuseet.se. Läst 2010-04-28. 
22 Wall, Tora. (2006). Ingen jul utan julgran. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), Nu gör vi jul 
igen. (s. 57 ff.). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
23 Nilsson, Mats. (2006). Dans kring granen. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), Nu gör vi jul 
igen. (s. 173 ff.). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
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känna köttsmak tidigare under dagen.24 Årets högtidligaste stund var julaftonskväll då alla i 
huset samlades till en festmåltid som bestod av rikligt med mat och dryck. Maten på julbordet 
varierade beroende på var i landet människorna bodde och hur de hade det ställt ekonomiskt. 
Till exempel åts det lutfisk i vissa delar av landet medan andra åt gädda eller abborre 
beroende på vilka fiskar som fanns i vattendragen nära hemmet. Oavsett var människorna var 
bosatta var brödet det viktigaste i julmåltiden. Risgryn var dyra och risgrynsgröten var därför 
ovanlig, istället gjordes det så kallad vitgröt på finare korn eller mjöl. Grötätandet var och är 
än idag förknippat med specifika seder som till exempel rim och mandel. Grötfatet placerades 
mitt på bordet och sedan fick var och en i tur och ordning ta sig en slev efter att ha rimmat. 
Mandeln lades i gröten under tillagningen och den som fick denna skulle enligt seden gifta sig 
under nästkommande år.25 Under 2000-talet är människor tidspressade, det finns inte tid att 
koka risgrynen till gröten i 20 minuter utan istället används så kallat minutris som tar tre 
minuter. Detta präglar ofta hela julfirandet, allt från matlagning till inhandling av julklappar.26   
 
Sedan 1960 har programmet God Jul önskar Kalle Anka och hans vänner sänts i svensk 
television och det har blivit en ny sed att familjen mellan klockan 15.00 och 16.00 samlas i 
tevesoffan. År 2004 var det över 80 procent av det svenska folket som tittade på 
programmet.27 Denna sed påverkar när huvudmåltiden, julbordet, äts på julafton. Dagens 
julbord varierar precis som förr i tiden beroende på var i landet människor bor, dock är 
skinka, korv och sill ett måste på de allra flesta platser. Det traditionella julbordet 
kompletteras numera med nya rätter som bland annat är gjorda på grönsaker, rotfrukter och 
gryn. Denna utveckling beror på en allt större hälsomedvetenhet, det är inte ovanligt att någon 
i familjen är vegetarian eller matallergiker. Julbordet kan också vara helt utbytt till 
exempelvis italienska eller thailändska maträtter. En del rätter på julbordet är ett bestående 
inslag men andra börjar försvinna med den äldre generationen såsom lutfisk, dopp i grytan 
och grisfötter. Till maten dricks öl, julmust och snaps men dryckerna varierar efter gästernas 
tycke och smak, nyare inslag är vin och champagne. Efter julmiddagen serveras efterrätt i 
form av ris á la malta eller risgrynsgröt, för många väntar sedan gottebordet med både köpta 
och hemgjorda sötsaker. Trots utvecklingen av julmaten är skillnaden mellan olika delar av 
landet mindre idag än för hundra år sedan. Om det finns barn i hemmet kommer tomten med 
julklapparna någon gång på eftermiddagen eller kvällen mellan ätandet. 28  
 
Den gråklädde gårdstomten har sitt ursprung i hednisk forntid och var en vresig, hämndlysten 
gammal gubbe. Den rödklädde julklappstomten var inspirerad av det katolska helgonet Sankt 
Nikolaus samt var givmild och gladlynt.29 Gårdstomten var en del av folktron och hade som 
viktigaste uppgift att ge människors liv mening och samhörighet samt förklara det 
obegripliga. Bondesamhället var i behov av en gårdstomte och på sätt och vis behöver dagens 
samhälle också någon form av mystik, till exempel i form av julklappstomten.30 Människorna 
på gården såg sällan gårdstomten utan främst resultatet av det arbete han utfört på gården. De 
som fick se honom påstod att han var liten som ett barn på sex till sju år till storleken. Hans 
klädsel bestod oftast av grå vadmalskolt och han hade en röd toppluva på huvudet, men ibland 

                                                 
24 Nordiska museet. (2007). Julafton. www.nordiskamuseet.se. Läst 2010-04-28. 
25 Schön, Ebbe. (1980). s. 69-75. 
26 Wollinger, Susanne. (2006). Jul i tid. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), Nu gör vi jul igen.  
(s. 219). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
27 Kättström Höök, Lena. (2006). Kalle Anka önskar god jul. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström.  
(Red.), Nu gör vi jul igen. (s. 74). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
28 Hagström, Charlotte. (2006). Sylta, sill och saffransbullar. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), 
Nu gör vi jul igen. (s. 65-73). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.  
29 Schön, Ebbe. (1996). Vår svenska tomte: sägner och folktro. Stockholm: Natur och kultur. s. 7 ff. 
30 Schön, Ebbe. (1996). s. 106 f. 
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skiftade färgerna mellan rött, grönt och blått. Tomten arbetade i uthusen och därför bosatte 
han sig oftast där för att ha nära till sina göromål. För att gården skulle få lycka och välgång 
var det viktigt att tomten fick en skål vitgröt med en klick smör på julafton och att denna 
serverades på samma plats varje år. Om offergåvan inte levererades i tid eller mötte tomtens 
förväntningar förde han oväsen tills han fick ny mat av gårdsfolket, i värsta fall ruinerades 
gården. Grötskeden skulle vara av trä eller horn eftersom tomten inte tyckte om järn och att 
utföra en kristen ceremoni i närheten av grötfatet var bannlyst för då flyttade tomten. Enligt 
kristendomen var gårdstomten djävulens redskap och kyrkan försökte på alla vis utrota tron på 
tomten.31 
 
De vuxna skrämde ofta barnen med att tomten skulle komma om de inte var snälla och detta 
gjorde att många barn hade respekt för gårdstomten. När julklappstomten sedan kom till 
gårdarna för att dela ut julklappar blev barnen rädda för honom. Detta ändrades när barnen 
såg att den nya tomten hade med sig gåvor till dem samt såg snäll och tillmötesgående ut.32 
Innan julklappstomten blev vanlig i Sverige delades julklapparna ut av andra figurer som till 
exempel julbocken. Bocken har sina rötter i vikingatidens hedniska utklädningsupptåg och i 
katolicismens firande av Nikolausdagen den sjätte december. Helgonet Sankt Nikolaus delade 
ut gåvor till snälla barn och vid sin sida hade han bocken som representerade djävulen. 
Julbocken som julklappsutdelare blev vanlig under 1800-talet i Sverige.33 Julklappstomten 
kom till Sverige genom jultidningar och julkort på 1860-talet. Mest känd blev han genom 
Jenny Nyströms illustrationer under 1880-talet. Nyströms tomte är en blandning mellan Sankt 
Nikolaus och gårdstomten till utseendet, men sinnelaget är mer tillmötesgående än 
gårdstomten.34 Varje individ har en egen uppfattning om tomtens utseende, en del anser att 
han ska vara gråklädd, andra att han ska vara rödklädd och så vidare. Gårdstomten från 
folktron lever vidare genom dessa olika synsätt, framförallt genom Jenny Nyströms kända och 
uppskattade illustrationer. På 1950-talet började försäljningen av tomtedräkter bestående av 
jacka, byxa, luva och lösskägg. Dagens utbud är betydligt bredare och mer varierat, det är till 
och med möjligt att köpa en tomtedräkt till sin hund.35 
 
Julklapparna i bondesamhället bestod oftast av nyttoföremål och en eller annan hemgjord 
träleksak. I de allra fattigaste hemmen delades det inte ut några julklappar alls. Även om 
gåvorna inte var lika påkostade som de är idag var det sed att vara snäll och givmild under 
julen. Julklapparna var länge enkla skämtgåvor som slängdes in i hemmen av anonyma 
givare, dessa gåvor kunde till exempel vara ett vedträ eller halmgubbe med tillhörande 
nidvers eller skämtdikt.36 Under 1800-talet skrev barn i välbärgade familjer julklappslistor 
men för de flesta var det otänkbart med dyrare gåvor. Det skrivs julklappslistor även idag och 
de liknar till viss del de äldre versionerna då de båda består av fysiska saker. Nu som förr har 
barn önskat sig kläder, smycken, böcker och leksaker, skillnaden är modets och teknikens 
utveckling i dagens moderna samhälle.37 Nutidens föreställningar om julen är att den ska vara 
gammaldags och lantlig. Bland annat ska familjen själv ut och hugga sin gran, julkärvar ska 
sättas upp till småfåglarna och det ska pysslas inför julen. Pysslet kan bestå av att göra egna 

                                                 
31 Schön, Ebbe. (1996). s. 9-36. 
32 Schön, Ebbe. (1996). s. 70. 
33 Nordström, Annika. (2006). Mormors ljusstakar och tomte latte. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström.  
(Red.), (s. 16 f.). 
34 Schön, Ebbe. (1996). s. 10. 
35 Liby, Håkan. (2006). Från vadmalskjortel till plyschkappa. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström.  
(Red.), Nu gör vi jul igen. (s. 32 ff.). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
36 Schön, Ebbe. (1980). s. 80. 
37 Sjöberg, Karin. (2006). Ipod och Galoscher. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), Nu gör vi jul 
igen. (s. 147 f.). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 
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sötsaker, julkort, julgransdekorationer, ljus och julklappar som ska slås in på gammaldags vis 
med lack och rim.38 
 
2.3 Bilderbokens framväxt 
Den engelske filosofen John Locke (1632-1704) menade att barn lär sig mer genom 
underhållande aktiviteter och lekar i jämförelse med den på den tiden vedertagna metoden 
aga. Barnet var i hans ögon ett oskrivet blad som genom sina erfarenheter förvärvade 
kunskap. Vilken sorts erfarenheter som barnet introducerades till var därför viktigt, Locke 
rekommenderade fabler och goda bilder. Kyrkan hade som institution en stor roll i barnets 
uppfostran, individen skulle snarast möjligt formas till att passa in i den kristna kyrkans etiska 
normer. Den tidiga barnlitteraturen bestod till stor del av berättelser ur Bibeln med religiöst 
och moraliskt innehåll. Denna litteratur användes bland annat av söndagsskolorna som växte 
fram under slutet av 1700-talet i England. Undervisningen var tillgänglig för alla, fattig som 
rik, och blev av den anledningen betydelsefull som folkbildare. Den allmänna uppfattningen 
var att det var pojkar som skulle undervisas. Flickor skulle istället lära sig praktiska husliga 
bestyr för att senare som hustru kunna ta hand om sina män och sitt hushåll. Under 
romantiken ändrades synen på barn och under denna period författades de första böckerna 
riktade till barn. Romantikerna menade att barnlitteraturen främst skulle fokusera på fantasin 
och känslan för att roa istället för att undervisa. Detta kan relateras till att barndomen i det 
moderna industrisamhället har blivit allt längre då skolundervisningen successivt har 
förlängts. I det agrara samhället ansågs ett barn vara vuxet vid sju år och redo att hjälpa till 
med att försörja familjen. I det moderna samhället görs en åtskillnad mellan barn och vuxna 
samt mellan barns och vuxnas aktiviteter. Lek och sagoläsande tillhör barndomen medan det 
vid sagans födelse var en familjeaktivitet.39 
 
År 1591 gavs Een sköön och härligh jungfrw speghel ut i Stockholm av Laurentius Johannis 
Laelius. Enligt barnboksforskaren Göte Klingberg är detta verk den första svenska barnboken 
eftersom den är skriven på svenska, inte är tänkt som lärobok inom skolan eller kyrkan och 
riktar sig till unga läsare. Kritiker menar dock att Klingbergs påstående är felgrundat, boken 
är en översättning av en tysk förlaga utgiven 1580 och dessutom har den inget berättande 
innehåll utan är en regelbok för flickors uppförande. För att komma fram till vad som utgör en 
barnbok är det viktigt att klargöra att en barnbok inte är skrivna av barn utan för barn och 
ungdomar. Begreppet barnlitterära böcker är att föredra för att undvika missförstånd. 
Barnboksförfattare använder sig av lätta ord, enkla meningsbyggnader och av att dela in 
texten i mindre, lättlästa stycken. Språket i den barnlitterära boken är således anpassat för 
barn. Vuxenlitteratur som Robinson Crusoe (1719) och Gullivers resor (1726) skrevs om till 
förkortade och förenklade versioner för att passa barn. Att rikta sig till barn i litteratur är inte 
per automatik enkelt utan kravet på konstnärlighet är lika högt för en barnbok som det är för 
en vuxenbok. Det kan istället vara svårare för författaren att använda sig av ett enkelt 
konstnärligt språk. Det didaktiska draget är återkommande i barn- och ungdomslitteraturen, 
vilket innebär att författaren använder sig av ett föredömligt och/eller ett avskräckande 
exempel för att förmedla goda seder och god moral. Barnlitteratur som framställer våld som 
någonting positivt eller som en problemlösning, samt böcker där humanismens och 
demokratins grundläggande värderingar ifrågasätts är svåra att acceptera. En diskussion om 
etik och moral i barnlitteraturen bör därför ständigt pågå. Lennart Hellsing är under senare 
hälften av 1900-talet en av de stora barnboksförfattarna i Sverige. Han anser att en barnbok 
ska fylla tre kriterier: Att den intresserar barnen, att den har tillräckliga estetiska 

                                                 
38 Kättström Höök, Lena. (2006). Drömmen om julen. I C. Hagström, M. Hugoson, A. Nordström. (Red.), Nu 
gör vi jul igen. (s. 226-230). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.  
39 Nettervik, Ingrid. (2002). I barnsbokens värld. Malmö: Gleerup. s. 6-9. 
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kvalifikationer samt att den har en moral som är acceptabel om den berör etiska frågor. Det är 
vuxnas skyldighet att ansvara för att barnboken håller en viss kvalitet då barn påverkas av de 
erfarenheter som barnboken förmedlar.40   
 
Sagan som fenomen är uråldrig och spreds muntligt mellan människor innan skrivkonsten 
uppfanns. Ett exempel på detta är Askungen som för första gången nedtecknades i Kina på 
800-talet före Kristus. Ytterligare ett exempel är texterna i Gamla Testamentet som också 
spreds muntligt innan de skrevs ner, varav en del har samma karaktär som sagoberättelser. 
Den äldsta kända sagoantologin är Panchatantra som nedtecknades i Indien på 200-talet före 
Kristus. Många sagor kommer ursprungligen från Indien och en del av dessa återfinns i 
sagosamlingen Tusen och en natt. Två personer som bidrog till att väcka intresset för sagor 
under 1800-talet var bröderna Jacob och Wilhelm Grimm från Tyskland. Hela sina liv ägnade 
de åt att samla in och skriva ner muntliga berättelser, så kallade folksagor. Dessa berättelser 
kännetecknas av att de inte har någon känd författare. Bröderna Grimm omarbetade 
folksagorna för att de bättre skulle passa barn. Deras sagosamling kom första gången ut i två 
delar, 1812 och 1815, och hette Kinder- und Hausmärchen. De omarbetade samlingen sju 
gånger under sin livstid, sista upplagan kom ut 1857 och innehöll 201 sagor och 10 
barnlegender. I Sverige översattes Bröderna Grimms sagor successivt under 1800-talet. En av 
de första var sagan om Askungen som gjorde att intresset för inhemska svenska folksagor 
ökade. Lorenzo Hammarsköld gav redan 1819 ut den mindre samlingen Svenska folksagor. 
Folklivsforskaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och språkforskare George Stephens 
representerade den stora svenska sagosatsningen. De följde i bröderna Grimms fotspår och 
reste över hela Sverige för att samla in folksagor som resulterade i samlingen Svenska 
folksagor och äfventyr utgiven 1844, som de dedikerade till Bröderna Grimm. Folkskolläraren 
Fridtjuv Berg ansåg inte att de folksagor som tidigare publicerats var barnvänliga. 
Tillsammans med andra folkskollärare grundade han Barnbiblioteket Saga som gav ut en serie 
innehållande folksagor med hög kvalitet. År 1899 gavs den första boken i serien ut där bland 
annat Jenny Nyström och Elsa Beskow stod för illustrationerna.41 En av de stora svenska 
sagoberättarna är Selma Lagerlöf som fick i uppdrag av Fridtjuv Berg och en kollega till 
honom att skriva en geografisk läsebok för folkskolan. Detta resulterade i Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige som utformades som en saga och gavs ut i två delar 1906-07. 
Fram tills böckerna om Pippi Långstrump gavs ut på 1940-talet var Lagerlöfs saga den mest 
översatta svenska boken i världen.42  
 
Begreppet saga är inte enhetligt då det finns olika typer av sagor och även andra 
litteraturformer som utan att vara riktiga sagor är besläktade med sagan. Två närliggande 
genrer är myten och sägnen, vilka i likhet med folksagan inte har något känt ursprung. Myter 
handlar om gudar eller sagohjältar och följer ett bestämt händelseförlopp: kallelsen, sökandet, 
den äventyrliga färden och återvändandet. Många av både äldre och nyare sagor är 
strukturerade efter samma mönster. Sägner har gemensamt med sagor att de berättats muntligt 
och innehåller äventyrliga inslag. De berättar ofta om naturväsen i nordisk folktro och deras 
möten med människor. Exempel på dessa naturväsen är näcken, älvor och tomtar. Det som 
skiljer sägnen från sagan är att sägnen framställs som att den baseras på verkliga händelser. 
Den historiska miljö som presenteras är autentisk, platser och personer har äkta namn samt 
innehåller inga stereotypa karaktärer utan så kallade verkliga människor. I de flesta fall är 
sägnen dessutom kortare än sagan. En annan närliggande genre till sagan och sägnen är 
legenden. Den innehåller precis som sägnen övernaturliga delar och benämner personer och 

                                                 
40 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 5-14. 
41 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 28-32. 
42 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 49. 
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platser vid namn. Centralt för legenden är dock den religiösa anknytningen. Ursprungligen 
handlade den om ett helgons liv, dess underverk och i regel plågsamma död. I bröderna 
Grimms sagosamling ingick ett antal legender riktade till barn. De två huvudtyperna av sagor 
är folksagan, som vi redan har presenterat och konstsagan. Det som skiljer dem åt är att 
konstsagan har en given författare, är nyskriven och är en medvetet skapad genre, i övrigt är 
de två sagoformerna lika. Vanligt förekommande för konstsagan är människans relation till 
naturen och olika former av symboler. En författare som är känd för sina konstsagor är Hans 
Christian Andersen, verksam i Danmark under 1800-talet samtida med bröderna Grimm. Det 
som var särskilt intressant med honom var att han genom att blanda olika typer av sagor 
skapade en egen personlig sagostil, och därmed bidrog till att sagan blev en litterärt erkänd 
genre. Exempel på hans verk är Den fula ankungen, Den lilla sjöjungfrun och Den lilla flickan 
med svavelstickorna. Andra kända konstsagor är Alice äventyr i underlandet och Pinocchio. 
Kriteriet för en saga är att det i berättelsen förekommer någon form av övernaturligt inslag.43  
 
”En bilderbok är inte detsamma som en bok med bilder i utan en bok där bilderna spelar en 
dominerande roll”. Vanligtvis består ett uppslag i en bilderbok av minst en stor bild vilken 
oftast är i färgtryck. Eftersom utbudet av bilderböcker idag är rikt betraktas den som 
någonting självklart. Den konstnärliga kvaliteten är hög då bilderna är estetiskt vackra och 
välgjorda. Olika människor förknippar begreppet bilderbok med olika författare, en del med 
Elsa Beskow, vissa med Lennart Hellsing och andra med Sven Nordqvist. En pionjär inom 
bilderboken är tyske läkaren Heinrich Hoffmann. Han ville julen 1844 köpa en bilderbok till 
sin son men hittade ingen lämplig, och författade därför en egen bok. Detta resulterade i 
boken Struwwelpeter som kom ut 1845, på svenska mer känd som Pelle Snusk. Boken har ett 
uppfostrande inslag och Hoffman ansågs förnya bilderboksgenren genom att han berättade 
historien med hjälp av sina bilder. Genomslaget för den moderna bilderboken kom genom 
Toy books i England under slutet av 1800-talet. Böckerna var tunna, häftade och billiga för att 
kunna nå ut till en så stor publik som möjligt.44 Den första svenska bilderboken gavs ut 1882 
och var första delen av Jenny Nyströms Barnkammarens bok. Ottilia Adelborg stod för nästa 
stora händelse inom bilderboksgenren med utgåvan av Barnens julbok för mamma och 
småttingarne 1885. En av de som Adelborg har inspirerat genom sitt konstnärskap är Elsa 
Beskow. Hon var under 1900-talets första hälft den dominerande bilderboksförfattaren i 
Sverige. Eftersom hon starkt förknippades med bilderboken var det svårt för andra författare 
att bli ett namn inom genren. Den förste som lyckades ta sig in och förnya bilderboksgenren 
var Lennart Hellsing som debuterade 1945. Denne författare bidrog med språkligt nyskapande 
texter som ofta bestod av rim och ramsor.45 Några av hans böcker är Krakel Spektakelboken 
och Boken om Bagar Bengtsson.46 Under senare år har Inger och Lasse Sandberg som 
debuterade 1953 utgjort det enda hotet mot Hellsings ställning. Inger författar texterna och 
Lasse illustrerar bilderna, och tillsammans har de bland annat gett ut böckerna om Lilla Anna, 
Långa farbrorn och Spöket Laban.47  
 
2.4 Presentation av författare och illustratörer till de bilderböcker som analyseras 
 

2.4.1 Elsa Beskow 
Elsa Maartman föddes på Söder i Stockholm 1874 och dog 1953. Redan när hon var sex år 
bestämde hon sig för att hon ville lära sig att rita och allra helst i sagoböcker. Hon 

                                                 
43 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 33-43. 
44 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 67-72. 
45 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 78-85. 
46 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 60 f. 
47 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 84 f. 
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komponerade även egna sagor som hon berättade för sina syskon. Beskows pappa dog när hon 
var 15 år och detta resulterade i att familjen flyttade till hennes mammas yngre ogifta syskon, 
som delade bostad. Mostrarna och morbrodern blev förebild till Beskows sagofigurer tant 
Grön, tant Brun, tant Gredelin och farbror Blå. Hon började teckna för barn under åren 1892-
95 då hon utbildade sig till teckningslärare vid Tekniska skolan. År 1894 publicerades hennes 
bilder, berättelser och verser för första gången i barntidningen Jultomten.48 Trots att Beskow 
växte upp i ett hushåll tillsammans med bildade, intellektuella kvinnor tvingades hon 
underkasta sig mannens villkor när hon gifte sig med prästen och konstnären Natanael 
Beskow 1897. En del av denna underkastelse var att hon trots att hon försörjde familjen 
genom sitt författarskap inte fick ett eget arbetsrum.49 Parets bostad på Djursholm med den 
tillhörande vildvuxna trädgården inspirerade Beskows levande illustrationer av blommor och 
växter. Beskow hämtade även inspiration av sina sex söner när hon illustrerade och författade 
sina böcker. Hennes främsta motiv var barn, stugor och landskap. Under samma år som hon 
gifte sig debuterade hon som barnboksförfattare med bilderboken Sagan om den lilla lilla 
gumman. Denna ramsa är inte Beskow upphovskvinna till, utan hon hade fått höra den som 
barn sittandes på sin mormors knä. I hennes version av barnrimmet lade hon till en sista 
versrad samt tecknade nya illustrationer.50 Sitt genombrott fick hon med Puttes äventyr i 
blåbärsskogen 1901 och efter det gav hon bland annat ut Tomtebobarnen, Pelles nya kläder 
och fem böcker om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin.51 Miljön som skildras i 
böckerna är borgerlig och reflekterar den värld hon själv levde i.52 Typiskt för Beskows 
bilderböcker och sagor är att det på högersidan finns färgbilder och på vänstersidan återfinns 
text och svarta siluettbilder, samt att bokformatet är liggande. I författarens sagor spelar 
naturen en aktiv roll då bland annat blommor, träd, berg och kottar kommer till liv. Detta 
beror på att Beskow uppfattade blommorna, djuren och naturens övriga verkliga och overkliga 
väsen, samt barnen som sina bundsförvanter. Naturmiljöerna skildras noggrant samtidigt som 
hennes fantasifullhet blir synlig genom de små detaljer som fyller bilderna.53 Beskow var 
under 1900-talets första hälft den enda barnboksförfattare i Sverige som nådde internationell 
framgång. Endast Selma Lagerlöf hade som svensk författare nått större framgång.54  
 
2.4.2 Sven Nordqvist 
Sven Nordqvist föddes i Helsingborg 1946 men växte upp i Halmstad.55 Hela sitt liv har han 
tecknat och målat, han utbildade sig till arkitekt i Lund men var endast verksam inom området 
i ett år. Under denna korta tid arbetade han även som lärare vid Arkitekthögskolan i Lund men 
gick sedan vidare till att frilansa som reklamtecknare. Sedan 1975 har Nordqvist arbetat som 
grafiker och illustrerat läroböcker, skönlitteratur, affischer och julkort. År 1983 gav han ut 
Agaton Öman och Alfabetet, vann Bokförlaget Opals bilderbokstävling samt blev 
barnboksförfattare och egen illustratör. Sitt stora genombrott fick han 1984 med 
Pannkakstårtan där han introducerade sagofigurerna gubben Pettson och katten Findus. Dessa 
figurer har Nordqvist fortsatt skriva om och hittills har det blivit nio böcker som har både små 
och stora läsare.56 Han illustrerar även andra författares böcker som till exempel böckerna om 

                                                 
48 Bonnier Carlsen. (2002). Elsa Beskows liv.  www.kampanj.bonniercarlsen.se/beskow. Läst 2010-04-07. 
49 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 81. 
50 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 6-9. 
51 Bonnier Carlsen. (2002). Elsa år för år. www.kampanj.bonniercarlsen.se/beskow. Läst 2010-04-07. 
52 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 5. 
53 Bonnier Carlsen. (2002). Elsa Beskows sagovärld. www.bonniercarlsen.se. Läst 2010-04-07. 
54 Nettervik, Ingrid. (2002). s. 83. 
55 Rabén & Sjögren. Datum för senaste uppdatering finns ej. Sven Nordqvist.  
  www.rabensjoberg.se. Läst 2010-04-07. 
56 Bokförlaget Opal. Datum för senaste uppdatering finns ej. Sven Nordqvist. 
  www.opal.se. Läst 2010-04-08. 
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Mamma Mu och Kråkan, skrivna av Jujja och Tomas Wieslander. År 2007 vann han 
Augustpriset i kategorin Årets svenska barn- och ungdomsbok för bilderboken Var är min 
syster? Miljöerna som Nordqvist illustrerar i sina böcker är fyllda med starka färger, mycket 
detaljer och rörelse. Det myllrar av små figurer och saker som på olika sätt bidrar till 
berättelsens utveckling.57 Vid första anblick verkar miljön naturtrogen men vid en närmre 
observation upptäcker betraktaren att proportionerna på detaljerna i bilderna inte är 
verklighetstrogna. Exempel från den absurda miljön är små gröna figurer som viker sig 
dubbla av skratt åt en tokig händelse och en liten pinne som hindrar ett klippblock från att 
falla ner och krossa ett miniatyrhus. Nordqvist har som barnboksförfattare använt sig av sin 
kunskap som arkitekt och reklamtecknare men även inspirerats av humortidningen Mad.58 
Sven Nordqvist säger själv att han skriver för att få tillträde till den fria värld som sagan 
representerar och inte för att behaga någon annan. Han menar att det är viktigt att bjuda in 
barnen till en värld som skiljer sig från vardagen, en värld fylld av fantasi där allt är möjligt.59  
 
2.4.3 Anna Dunér och Kirsten Raagaard 
Anna Dunér föddes i Uppsala 1967 men har sedan ett års ålder varit bosatt i Stockholm. 
Under sin utbildning till bibliotekarie har hon bland annat läst litteraturvetenskap men idag 
arbetar Dunér heltid som författare, översättare och frilandsskribent. 60 Hon har sedan åtta års 
ålder velat bli författare och har alltid tyckt om att skriva och berätta. Inspiration till sitt 
författarskap har hon bland annat fått från Historien om någon av Åke Löfgren och Egon 
Möller-Nielsen, och böckerna om Pulvret och Lilla Anna av Inger och Lasse Sandberg. 
Inspirationen till bilderböckerna om Emilia kom ur att hon berättade Emilia-historier för sina 
barn när de var små. Förebilden till Emilia är hennes två döttrar och miljön i böckerna är 
inspirerad av familjens tidigare lägenhet i ett loftgångshus i en förort till Stockholm. Böckerna 
utspelar sig till stor del på 1990-talet men då hon författar i nutid speglar vissa böcker 2000-
tal. Emilias jul skrevs i december 1993 men gavs inte ut förrän 2004 på grund av diverse 
ändringar i manuskriptet.61 Förutom bilderböckerna om Emilia, som vänder sig till barn 
mellan två och fem år skriver Dunér även böcker för äldre barn. Böckerna har översatts till 
sex språk och hon är en av de hundra mest utlånade författarna i Sverige.62  
 
Kirsten Raagaard föddes i Kastrup, Danmark 1947, flyttade till ön Tåsinge söder om Fyn när 
hon gifte sig 196863 men är numera bosatt i Skåne.64 Raagaard har tecknat och målat hela sitt 
liv trots att hennes familj inte var särskilt konstnärlig. Hennes yrkesval var redan i skolan klart 
för henne, hon skulle bli illustratör. Hon ansökte in till Brukskonstskolan i Köpenhamn men 
fick avslag. Hon sökte sig istället till en reklamtecknarfirma där hon var elev under tre år. 
Genom denna chans fick Raagaard lära sig reklamyrket från grunden. I början på 1970-talet 
debuterade hon med en novellteckning på Borgens förlag och därefter illustrerade hon 
omslaget till en bok. Sedan debuten har Raagaard arbetat som frilansare och har illustrerat en 
mängd barnböcker och lättläsningsböcker. När hon ska illustrera en bok börjar hon med att 
läsa texten och fundera runt den för att sedan forma bilder i huvudet. Illustrationerna hon gör 
är vanligtvis ljusa och harmoniska och det är viktigt att det finns en balans mellan text och 
bild så att bilderna inte hindrar läsarens egen fantasi. Mest känd i Sverige är Raagaard för sina 
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nyanserade och harmoniska illustrationer till Anna Dunérs Emilia-böcker. 2002 nominerades 
hon till Nordiska Barnbokspriset tillsammans med författaren Nils Hartmann för 
illustrationerna i De Otte Udødelige - Fortællinger fra Den Kinesiska Mur.65 
 
2.5 Bakgrundens relevans för kandidatarbetet 
Traditioner ur ett sociologiskt perspektiv är av relevans för arbetet då vårt syfte är att beskriva 
och analysera hur traditioner uppkommer, reproduceras och framställs utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vi har valt att belysa framställningen av svenskt 
julfirandet i tre bilderböcker med olika tidsmässiga fokus och därför är utvecklingen av 
traditionen ur ett diakront perspektiv av vikt för arbetet. Bilderbokens historia är av relevans 
för vårt arbete eftersom vi använder bilderböcker som analysobjekt, av den anledningen är det 
viktigt att klargöra vad som utgör en bilderbok. Presentationen av bilderböckernas författare 
och illustratörer har betydelse då den erbjuder en inblick i deras bakgrund och i hur de olika 
självbilderna speglas i böckerna. 
 
3. Tidigare forskning  
 
Här presenteras tidigare studier om bilderböcker: ”Bilderboken: på väg mot en teori” av 
Ulla Rhedin och ”Bilderbokens pusselbitar” av Maria Nikolajeva. Därefter förs en diskussion 
om studiernas relevans för vårt arbete. 

 
3.1 Bilderboken: på väg mot en teori 
Ulla Rhedins avhandling utreder vad som karakteriserar en bilderbok, hur den moderna 
bilderboken kom till, dess förutsättningar samt dess relation till den traditionella bilderboken. 
Det finns inte någon bilderboksteori och Rhedin lutar sig istället mot hur bilderboken har 
uppkommit genom historien.66 Den är baserad på en kvalitativ teorigenererande ansats som 
påminner om Grounded Theory då hon försöker skapa begrepp och struktur inom ett ännu 
obearbetat område. Huvudresultatet visar att bilderboken är mer än bara litteratur och konst, 
precis som film och teater behöver den en egen teoretiskt plattform och ett eget 
forskningsområde.67 Rhedins huvudanalys består av att dela upp bilderboken i tre koncept 
som visar olika förhållanden mellan text och bild. Koncepten bör tolkas som idealtyper eller 
beskrivningssystem, och inte som absoluta. Det finns böcker som passar in i flera av 
koncepten men också de som framstår som karakteristiska för något av dem. De tre koncepten 
består av ”den illustrerade texten”, ”den expanderande texten” och ”den genuina 
bilderboken”. Titta, Madicken, det snöar av Astrid Lindgren och Ilon Wikland är enligt 
Rhedin ett exempel på den illustrerade texten. Boken representerar en text som 
berättartekniskt klarar sig självt. Den är inte beroende av sina bilder utan utgör i sig själv en 
komplett eller fullständig text. Som exempel för den expanderande texten använde sig Rhedin 
av Vilda bebin får en hund av Barbro Lindgren och Eva Eriksson. Texten är i detta fall inte 
självständig utan är beroende av sina bilder, text och bild tillsammans blir en komplett 
upplevelse. Vid en jämförelse av de två koncepten är Astrid Lindgrens text konkret och 
bildskapande, symboliken finns redan i texten och kompletteras sedan med bilder. Barbro 
Lindgrens text är istället abstrakt, otydlig, kortfattad och innehåller ingen symbolik, den 
konkreta situationen och symboliken återfinns i bilderna. Till vildingarnas land av Maurice 
Sendak är enligt Rhedin ett exempel på en genuin bilderbok. Texten är begränsad och 
kortfattad, det är istället bilderna som först och främst berättar historien. Författarna och 
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illustratörerna i de tre böckerna påverkar handlingen genom att ändra format och storlek på 
bilderna och texten. Titta, Madicken, det snöar skiftar mellan dubbelsidesbilder och 
helsidesbilder samt mer eller mindre fristående vinjettbilder. Designen varierar i hög grad 
men bilderna är lugna. Vilda bebin får en hund har mindre omväxlande bilder i form av 
halvsidesbilder samt vinjettbilder men dessa är fyllda med handling och rörelse. I Till 
vildingarnas land växer bildformatet i takt med att innehållsinnehavarens livsvärld ökar. 
Bokformatet skiljer sig även mellan koncepten, de två första är i höjdformat medan den sista 
är i breddformat.68  
 
3.2 Bilderbokens pusselbitar 
Maria Nikolajeva formade i en tidigare publikation teorier och analysmodeller kring 
bilderbokens utmärkande drag som hon bygger vidare på i Bilderbokens pusselbitar. Syftet är 
att presentera okomplicerade, praktiska och stringenta verktyg för att förstå, uppskatta och 
tolka bilderböcker. Nikolajeva utreder vad som gör en bok till en bilderbok, vad som är 
skillnaden mellan en bilderbok och en barnbok med illustrationer, samt vilka olika 
förhållanden det finns mellan ord och bild i en bilderbok. Hon analyserar bilderbokens miljö, 
karaktärer och berättarperspektiv samt argumenterar för att bilderboken är ett estetiskt objekt. 
Några av de böcker som Nikolajeva använder sig av är Tant Grön, Tant Brun och Tant 
Gredelin av Elsa Beskow, Mamman och den vilda bebin av Barbro Lindgren och Eva 
Eriksson, Pannkakstårtan av Sven Nordqvist och Till vildingarnas land av Maurice Sendak. 
Nikolajeva indelning av bilderböcker består av: text med några få eller inga bilder, samspel 
mellan ord och bilder samt bild med några få eller inga ord. Inom kategorin samspel mellan 
ord och bild identifierar hon fem subgrupper. Den symmetriska bilderboken består av en 
berättelse i ord och en i bilder som löper parallellt och berättar samma historia. Genom att 
informationen är dubbel skapas en övertydlighet i berättelsen. Den kompletterande 
bilderboken består av att ord och bild uppväger varandras svagheter. Detta innebär att ord och 
bild fyller olika luckor och kompletterar varandra. Den expanderande/förstärkande 
bilderboken består av att orden stöds och förstärks av bilderna. Utan bilderna går det inte att 
förstå berättelsen. Förhållandet kan även vara det omvända, att det är bilderna som förstärks 
av orden. Den kontrapunktiska bilderboken består av att ord eller bild skildrar detaljer som 
den andra delen av berättelsen inte tar upp. Det är dock inte möjligt att förstå ord och bild utan 
varandra. Den motstridiga eller ambivalenta bilderboken består av att ord och bild står i 
konflikt. Detta innebär att det skapas förvirring och osäkerhet i och med att ord och bild inte 
stämmer överens.69   
 
Nikolajeva konstaterar att bilderböckernas storleksformat inte är en tillfällighet utan väl 
avvägt av författare och illustratörer. Hon nämner som exempel Sven Nordqvist som i sina 
böcker presenterar en detaljrik illustration. Nordqvists böcker är i A4-format och Nikolajeva 
undrar vad som skulle ske om hans bok presenterades i A5-format istället. De stora 
bilderböckerna är mer attraktiva och tillåter fler detaljer och Nikolajeva menar också att titeln 
och omslaget är viktig för barnbokens helhet. Eftersom titelsidan kan vara en stor del av 
bokens verbala innehåll har den stor betydelse då den tillsammans med omslaget förmedlar 
bokens budskap.70 Nikolajeva menar att handlingen i bilderboken etableras av den miljö som 
skildras i bilderna. Författaren/Illustratören använder sig av mer eller mindre detaljerade 
inom- eller utomhusscener för att framställa handlingens tid och rum. Det finns två typer av 
miljöskildringar, integrerad och bakgrundsmiljö. Integrerad miljö innebär att den är oersättlig 
för berättelsen, att förklara handlingen i en annan miljö är omöjlig. En bakgrundsmiljö är 
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däremot inte avgörande för berättelsen, utan finns där av andra anledningar. Bakgrundsmiljön 
kan till exempel berätta för läsaren i vilken kontext handlingen sker. Inomhusscener kan 
beskriva karaktärernas ställning i samhället genom till exempel inredning och dekorationer. 
Utomhusscener kan beskriva tidpunkten på dygnet, årstiden och även om aktören befinner sig 
i storstaden eller på landet. Miljön kan ha en symbolisk betydelse genom att framställa vissa 
fenomen i bilderna som symboler för trygghet eller faror, exempelvis gosedjur kontra ett 
mörkt rum vid läggdags. Miljöskildringar kan kopplas till olika karaktärers personlighet. En 
del kan kopplas till utomhusmiljöer medan andra relateras till inomhusmiljöer, en del rum är 
prydliga medan en del är ostädade.71 Nikolajeva delar upp beskrivningar av personer i yttre 
och inre framställningar. De yttre framställningarna består av personens utseende, klädsel och 
beteende. De inre framställningarna består av personliga egenskaper, det som inte syns 
utanpå. I en typisk bilderbok är bildernas uppgift framför allt att beskriva de yttre 
framställningarna, medan texten framför allt beskriver de inre framställningarna. Bild och text 
skapar tillsammans en enhetlig framställning av personen. Ett problem är att bild och text kan 
vara motsägelsefulla, texten säger att personen är ledsen medan detta inte återspeglas i bilden. 
Bilderboken skapar möjligheten att introducera personer i berättelsen antingen genom att 
dessa endast nämns i text eller endast visas i bild. Författarens/illustratörens tanke är att 
läsaren ska skapa en egen bild av personen om denna nämns i texten, eller en egen 
uppfattning om vem personen är om denna visas i bild. Bilderböcker får ofta uppföljare med 
samma personer och miljöer samt ett begränsat handlingsförlopp som fokuserar på en enda 
händelse eller episod.72  
 
3.3 Forskningens relevans för kandidatarbetet 
Studien av avhandlingen Bilderboken: på väg mot en teori är av relevans för arbetet eftersom 
Ulla Rhedins huvudanalys består av att dela upp bilderboken i tre olika koncept baserat på 
dess text/bildförhållande. Vi kommer att använda oss av dessa koncept i analysen av de tre 
bilderböcker vi har valt som analysobjekt. Maria Nikolajeva delar också in bilderböcker i tre 
olika koncept i sin publikation Bilderbokens pusselbitar, men dessa skiljer sig från Rhedins 
och vi kommer att göra en jämförelse mellan dessa två uppdelningar. Nikolajevas studier av 
format, titel, omslag, miljö och personer i bilderboken är även av vikt för vår analys.  
 
4. Teoretiskt perspektiv 
 
I detta kapitel introduceras arbetets teoretiska perspektiv som är den kunskapssociologi som 
företräds av Peter L. Berger och Thomas Luckmann. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 
innehållande teorins relevans för studien. 

 
4.1 Berger och Luckmanns kunskapssociologiska teori 
Kunskapssociologin är uppdelad i tre teman: samhället som mänsklig produkt, samhället som 
objektiv verklighet och människan som social produkt. Enligt teorin är verkligheten en social 
konstruktion. Individen uppfattar och formar sin sociala verklighet med hjälp av kunskap, 
nedärvda rutiner och traditioner.73 
 
4.1.1 Samhället som mänsklig produkt 
Berger och Luckmanns begrepp typifiering och habitualisering hör till stor del samman, alla 
handlingar som upprepas blir till viss grad habitualiserade, och alla handlingar som observeras 
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av någon kräver en viss typifiering.74 Typifiering innebär att individer genom olika scheman 
etiketterar de människor de möter efter till exempel kön, etnicitet och ålder. 
Typifieringsscheman är dynamiska och anpassas till den information som erhålls genom 
interaktioner med andra människor. De egenskaper som individen uppfattar hos en viss person 
kan sedan knytas till en viss typifiering av den personen, till exempel typiskt svenskt 
beteende.75 Habitualisering innebär att all mänsklig aktivitet vid upprepning kan bli 
vanemässig och gå på rutin. Handlingarna som upprepas inarbetas i mönster och det blir sedan 
mindre mödosamt för personen att upprepa handlingen. Vanorna blir självklara för individen 
och en del av individens allmänna kunskapsförråd, vilket ger fördelen att antalet alternativ vid 
ett beslutsfattande minskar. Typifieringar av vanemässiga handlingar kan sedan genom en 
gemensam historik bygga upp en institution, som genom sin existens kontrollerar handlandet 
inom den sociala gruppen genom i förväg definierade handlingsmönster som precis som ovan 
minskar antalet alternativ vid ett beslutsfattande. Denna kontroll inom en institution existerar 
vid sidan av de sanktioner som har etablerats för att stödja institutionen. Dessa sanktioner 
tillämpas bara i fall där institutionen i sig inte varit fullt framgångsrik i att vägleda eller hindra 
beteende.76 
 
Ur de typifieringar av vanemässiga handingar som skapar institutioner skapas även roller. 
Under tiden handlandet sker skapas en viss jaguppfattning för individen. En roll inom en 
institution är en del i den kontroll som institutioner utövar och att följa en socialt definierad 
norm för ett visst rollbeteende kan kännas som ett tvång. En person innehar mer än bara en 
roll och för att objektifiera dessa använder sig individen av sitt språk och sitt ordförråd.77 
Genom språket lagras mängder av betydelser och erfarenheter i minnet. Dessutom är språket 
en nödvändighet för att kunna kommunicera och därmed dela vardagslivet. Lagringarna i 
minnet blir genom språkets typifiering anonyma. Detta medför att det blir möjligt för andra att 
uppleva, förstå och också vidarebefordra lagringarna till nästkommande generationer. Språket 
har även en symbolisk komponent som möjliggör för oss att typifiera abstrakta känslor och 
tankar, vilka kan objektifieras och bevaras. Valet av vad som bevaras av det upplevda är 
ytterst selektivt. De ihopsamlade erfarenheterna och betydelserna resulterar sedan i ett socialt 
kunskapsförråd, som blir möjligt att föra vidare och dela med andra människor och 
generationer. Kunskaperna struktureras efter relevans beroende på praktiska intressen eller 
samhällssituation. Det som är relevant kunskap för vissa är det inte för andra. Av intresse är 
att ta reda på andra människors relevansstrukturer och delas den inte blir interaktionen 
långsam. Genom denna kunskap vet individen vem hon kan diskutera ett gemensamt intresse 
med.78 I relation till en institution påverkar relevansstrukturernas omfång allmängiltigheten, 
om många eller de flesta relevansstrukturer är gemensamma inom ett samhälle får 
institutionen stor räckvidd. Är endast några få relevansstrukturer gemensamma blir 
räckvidden istället mindre.79 
 
Av all kunskap som bevaras är det bara en liten del som sedimenteras i minnet, vilket innebär 
att kunskapen stelnar i minnet som något som kan kännas igen och minnas. Hade 
sedimentering inte varit en naturlig process i minnet skulle det vara svårt för en individ att 
förstå sig själv och sin biografi. Dessutom skulle det bli omöjligt att överföra erfarenheter och 
kunskaper till andra människor eller andra generationer. I sedimenteringsprocessen är språket 
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viktigt och det gör det möjligt för alla att dela den objektifierade erfarenhet eller kunskap som 
kan leda till att en tradition skapas eller utvecklas. En institution kan ges ett socialt 
erkännande av att vara ”en ’permanent’ lösning på ett ’permanent’ problem”.80 Detta kräver 
dock att betydelsen av institutionen inpräntas i individernas medvetande och att detta vid 
behov på nytt kan inpräntas, om nödvändigt genom tvång och andra otrevliga metoder. Inom 
varje samhälle finns någon form av social process för överföring av traditionell kunskap, detta 
kan till exempel bestå av att den nya generationen fungerar som mottagare medan den gamla 
fungerar som sändare.81 Genom att den institutionaliserade världen förs vidare till nästa 
generation fullbordas institutionaliseringen, och institutionen blir historisk.82 De människor 
som samlas under samma tradition har ofta till viss del samma subuniversa, det vill säga delar 
denna grupp människor en kunskap som för andra kan vara svårbegriplig eller till viss del 
undangömd. Etableringen av ett subuniversa ligger i olika perspektiv som skiljer på de 
människor som är inkluderade och de som är utanför. Denna uppdelning i olika subuniversa 
kan baseras på kön, ålder, religion och så vidare.83 
 
4.1.2 Samhället som objektiv verklighet 
Den institutionella världen kräver legitimering, vilket innebär sätt på vilka den kan förklaras 
och rättfärdigas. Detta beror främst på att institutionen introduceras för den nya generationen 
som en historisk tradition och kräver tolkningar i form av legitimerande nivåer. Denna 
legitimeringsprocess förklarar institutionen genom att lägga fram kunskap och försvarar den 
med att presentera värderingar tillhörande institutionen. Enkelt uttryckt talar legitimering om 
för en individ varför saker är som de är och hur det förväntas att individen ska bete sig. Den 
första nivån av legitimering ligger i språket. För att kunskapen om en institution ska kunna bli 
möjlig måste först ett ordförråd läras ut som innehåller de grundläggande gemensamma 
begreppen. Nivå två består av elementära teoretiska satser som förklarar institutionens etik 
och moral genom ordspråk, sagor och poesi. Tredje legitimeringsnivån består av utpräglade 
teorier, som experter och forskare inom den specifika institutionen vidarebefordrar genom 
initieringsriter eller invigningar. Den fjärde och sista nivån utgörs av symboliska universa, 
som kan förklaras som ett gemensamt perspektiv inom institutionen, innefattande dess 
medlemmars gemensamma människosyn, samhällssyn och kunskapssyn. Denna sista nivå 
resulterar i en universell referensram som utgör både samhällets historik och den enskildes 
biografi, och detta i sig resulterar i en väl förankrad institution.84 
 
De olika stegen i legitimeringsprocessen kan kallas för universumbevarande 
begreppsmaskiner, varje nivå har begrepp och förståelsen av dessa som grund. Olika begrepp 
måste kunna förklaras på ett utvecklat och relativt komplicerat sätt så att nästkommande 
generation vid frågor både förstår och kan använda sig av begreppen. Hot mot en existerande 
tradition eller institution förekommer genom att en alternativ version av traditionen eller 
institutionen arbetas fram. Detta utgör ett teoretiskt hot mot det symboliska universumet och 
ett praktiskt hot mot den institutionella ordningen som har legitimerats av det symboliska 
universumet. För att möta hot av detta slag gäller det att legitimera de metoder som används 
för att försöka undertrycka hotet, vilket därmed sätter olika begreppsmaskiner i rörelse. 
Processen inte bara legitimerar det symboliska universumet utan modifieras också av 
begreppsmaskinerna. Dessa består bland annat av typerna mytologi, teologi, filosofi och 
naturvetenskap, utav vilka mytologi utgör den äldsta. Men även terapi och tillintetgörande kan 
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inkluderas i dessa typer av begreppsmaskinerier. Terapi består i detta sammanhang av en 
förklarande teori, en diagnostisk apparat och ett begreppssystem. Tillintetgörande handlar 
istället om en negativ legitimering av de fenomen eller tolkningar av fenomen som inte passar 
in i det egna universumet. Förnekandet kan till exempel bestå av att hotet neutraliseras utanför 
samhället genom att individen inte alls ta det på allvar eller gör sig lustig över det. En annan 
version av tillintetgörande är att bekräfta sitt eget universum genom att översätta hotets 
negationer till ens egna begrepp, därmed framstår de avvikande åsikterna som en del av det 
egna universumet och hotet är undanröjt.85 
 
Verkligheten är socialt definierad och hur imponerande begreppsmaskinerna som 
vidmakthåller samhället än är, får det inte förbises att det är människor och grupper av 
människor som definierar verkligheten genom att skapa och legitimera begrepp. För att förstå 
verklighetens tillstånd och hur den förändras måste samhällets organisation som möjliggör 
uppställningen av nya definitioner förstås. Kunskapen i samhället blir allt mer specialiserad 
och expertinriktad och detta medför ett antal konsekvenser för kunskapens utveckling. För det 
första arbetar vissa experter på en nivå som ligger över och bortom det verkliga samhället, 
vilket innebär att de teorier som framarbetats har lite eller inget samband med det pågående 
livet. Eftersom denna diskrepans mellan vad som fungerar i praktiken och vad som anses vara 
rätt i teorin existerar, leder det till konflikter mellan experter och lekmän, samt mellan 
rivaliserande experter. Gäller konflikten ett pragmatiskt problem är det jämförelsevis enkelt 
att bevisa vem som ligger närmast sanningen, men i fall då det gäller ett abstrakt problem är 
det betydligt svårare att lägga fram några bevis. En abstrakt synpunkt kan dock få ett så stort 
socialt stöd att det anses ha samma bevistyngd som ett pragmatiskt problem, och därmed 
upplevs som en social vetskap.86   
 
4.1.3 Människan som social produkt 
Varje människas liv börjar med en tidsperiod där hon utvecklas till en medlem av den sociala 
världen, detta är den viktigaste socialisationen för en individ. Världen som barnet föds in i 
övervakas av hennes signifikanta andra, först och främst föräldrarna eller eventuell andra 
vårdnadshavare. Den värld som är verkligheten för ett barn är den som hennes signifikanta 
andra har presenterat för henne, en något modifierad version av deras egen verklighet. 
Perspektivet som barnet får genom sina föräldrar kan antingen resultera i att barnet blir 
förnöjt, bittert eller upproriskt gällande sin situation och sitt livsperspektiv. Under den 
primära socialisationen identifierar sig barnet med sina signifikanta andra, anammar deras 
roller och attityder samt etablerar sitt jag efter vad hennes signifikanta andra kallar henne. 
Genom detta stadium i ett barns liv lär sig barnet familjens normer och regler, och därmed det 
beteende som är accepterat och förväntas av barnet. En viktig beståndsdel som även lärs in 
under den primära socialisationen är språket, med hjälp av ord och dess betydelser kan barnet 
lära sig tolka olika situationer och dessutom motiveras.87 
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Figur 1. Människans utveckling till en social produkt. Jonskog, Ida. 2010. 
 
När begreppet de generaliserande andra har etablerats i barnets medvetande går barnet över 
till nästa fas: sekundär socialisering. Begreppet generaliserande andra innebär att barnet kan 
identifiera sig abstrakt med andra människor, med andra ord samhället. Den sekundära 
socialisationen inriktar sig på delar av bassamhället, till exempel skola och arbete. Individen 
utvecklar under denna fas rollspecifik kunskap och ordförråd, och beroende på situationen 
som individen hamnar i utvecklas olika attityder, uttryck och normer. Det är viktigt att den 
primära och den sekundära socialisationen i alla fall till viss del överensstämmer, den primära 
socialiseringen har en tendens att finnas kvar hos individen som generella kunskaper. Dessa 
visar sig i fall då individen snabbt måste fatta ett beslut eller yttra sig om någonting. En kris 
som kan inträffa under den sekundära socialisationen är insikten att den värld som i den 
primära socialisationen etablerats som den rätta världen, bara är en version av hur världen kan 
uppfattas och att denna dessutom baseras på föräldrarnas egna sociala betingelser. Det är i 
detta skede som individen antingen kan reagera på sin situation med förnöjdhet, bitterhet eller 
upproriskhet. Möjligheterna i dessa olika reaktioner är att individen kan välja vilken kunskap, 
attityd och vilka normer som passar henne. Hur individen än beslutar att bygga upp sin 
verklighet och sina kunskaper är det viktigt att jaget på insidan harmoniserar med jaget som 
visas utåt.88 
 
En individs socialisering upphör aldrig och därför uppstår hela tiden nya hot mot den 
verklighet som individen har byggt upp i sitt medvetande. Det är viktigt att samhället 
tillhandahåller metoder med vars hjälp individen kan avvärja hoten och därigenom bibehålla 
sin subjektiva verklighet. Dessa hot består i att en individs genom den primära och sekundära 
socialisationen mer eller mindre djupt rotade rutiner ifrågasätts eller ändras mot individens 
vilja. De rutiner som har etablerats genom den primära socialisationen är betydligt mera djupt 
rotade än de som har etablerats genom den sekundära socialisationen, men detta beror också 
på hur stort hotet är. För att avvärja hot i vardagen använder sig individen av rutinmässigt 
vidmakthållande, vilket handlar om att få bekräftelse genom att testa sin subjektiva verklighet 
i interaktion med andra människor. Orsakar hotet istället en kris räcker inte det rutinmässiga 
vidmakthållandet till, istället måste individen söka sig till någon form av samhälleligt baserad 
hjälp, till exempel i form av experter, forskare eller terapeuter.89 
 
En framgångsrik socialisering går ut på att skapa dugliga samhällsmedborgare, misslyckad 
socialisation representerar istället fall där socialisationen har gått fel och individen har blivit 
någonting annat än just en duglig samhällsmedborgare. I ett komplext samhälle förekommer 
misslyckad socialisering relativt ofta och detta kan bland annat bero på motstridiga budskap 
under socialisationen. Detta kan till exempel bero på att individen av olika anledningar 
identifierar sig med fel version av verkligheten eller med en helt och hållet annan verklighet. 
Den sistnämnda är mycket mindre vanlig än den första och inträffar främst om någon annan 
person än föräldrarna har varit involverade i individens uppfostran. Liknande diskrepanser 
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kan uppträda mellan familjen och kamratkretsen: familjen förväntar sig att individen ska få 
bra betyg medan kamratkretsen förväntar sig att individen ska umgås med dem istället för att 
studera. Genom att en individ bryter mot en förväntning förråder hon sina signifikanta eller 
generaliserande andra, och samtidigt förråder hon sig själv. Även diskrepans mellan den 
primära och den sekundära socialisationen kan leda till en misslyckad socialisering, bland 
annat beroende på att individen av manipulativa skäl väljer att byta verklighet. För individen 
blir den nya verkligheten inte den verklighet som hon identifierar sig med, utan en verklighet 
som nyttjas för specifika syften. I denna verklighet iklär sig individen avsiktligt specifika 
roller, samtidigt som individen behåller sin subjektiva distans till dem.90 
 
Den subjektiva verkligheten som individen lever i modifieras hela tiden men ibland 
förekommer nästan fullständiga transformationer. För individen känns de som fullständiga 
men efteråt är individen fortfarande kvar i samma kropp och samma fysiska värld. Dessa 
nästan fullständiga transformationer kallas alterneringar, och för att dessa ska bli möjliga 
krävs resocialisering. Denna process liknar primär socialisering men skiljer sig genom att 
individen inte börjar från noll, utan först måste den subjektiva sociala verkligheten som omger 
individen plockas isär. En likhet är att individen behöver signifikanta andra, både för att 
individen ska kunna identifiera sig känslomässigt till dem, och för att ge individen en social 
bas där hon kan experimentera medan hennes nya subjektiva verklighet byggs upp. De 
signifikanta andra fungerar som vägvisare och förmedlar den nya världen till individen. För 
att alternering och resocialisering ska lyckas krävs att individen knyter sin nya identitet till sin 
nya verklighet och klipper alla band till den gamla verkligheten och dess invånare, idealet är 
att individen ändrar geografisk hemvist. När den nya verkligheten sedan har stelnat kan 
individen försiktigt inleda förbindelser med utomstående, detta kan dock leda till frestelser att 
återvända till den gamla världen. För att minska risken för återfall är det därför viktigt att 
individens samtalsapparat förändras, och att individen genom samtal med sina nya 
signifikanta andra upprätthåller sin nya verklighet. En annan viktig del i en framgångsrik 
process är legitimering av individens nya verklighet, de steg som tas för att vidmakthålla den 
och förkastandet av det gamla samhället. I en sådan situation blir begreppsmaskineriet 
tillintetgörande till stor hjälp med tanke på storleken av det som måste skrotas. Denna 
tillämpning av legitimeringsapparaten tolkar om individens biografi genom att den gamla 
verkligheten tolkas utifrån negativa begreppsbilder och genom att livet kategoriseras in i före 
och efter resocialiseringen.91  
 
4.2 Teorins relevans för kandidatarbetet 
Syftet med vårt kandidatarbete är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv beskriva och 
analysera hur julfirandet framställs i tre bilderböcker. Eftersom vi kommer att studera hur 
traditionen julfirande uppkommer, reproduceras och framställs ansåg vi att den 
kunskapssociologi som företräds av Peter L. Berger och Thomas Luckmann var mest lämpligt 
som teori i vårt kandidatarbete. Alla begrepp som representeras inom kunskapssociologin är 
relevanta för vårt arbete, men särskilt intressanta är habitualisering, språk samt primär och 
sekundär socialisation.  
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5. Metod 
 
Metoddelen inleds med bakgrund till arbetets metodval och en redogörelse av den 
metodologiska utgångspunkten. Metoden diskursanalys och Gustaf Cavallius metod för 
bildanalys presenteras och därefter behandlas studiens urval och praktiska genomförande. 
Avslutningsvis förs en diskussion om metodens dess trovärdighet och giltighet samt styrkor 
och svagheter. 

 
5.1 Metodologisk utgångspunkt  
Syftet med arbetet är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv beskriva och analysera 
julfirandets framställning i tre bilderböcker och därför fann vi att en kvalitativ analys var att 
föredra. Den kvalitativa metoden kännetecknas av att det som analyseras utgör forskarens 
verklighet samt av att datainsamling och analys sker parallellt. Forskaren strävar efter att ge 
en helhetsbild av analysobjektet och har för avsikt att visa att en teori eller ett generaliserande 
är möjligt utifrån sin empiri.92 En enkel och vid förklaring av begreppet diskurs är innehållet i 
vad som framförs i tal och skrift samt hur dessa utformas och byggs upp. Språket avspeglar, 
binder och begränsar de tankar som framkommer i tal, skrift och handlingsmönster. Det finns 
ett samband mellan tal, skrift, kunskap, problematisering och tankemönster inom en diskurs, 
där alla delar är en förutsättning både för varandra och för diskursen.93  
 
5.2 Diskursanalys 
Kännetecknet för diskursanalysen är att den behandlar texter som data, det vill säga inte i 
första hand som förklaringar om verkligheten som texten återberättar. Den är kvalitativ till sin 
karaktär i och med att den analyserar text och mönster, men inom sociologin kan det aldrig 
handla om en ren textanalys. Istället bör analysen bidra till en förståelse av villkoren inom 
diskursen och den samhälleliga kontext som diskuren härstammar ifrån, samt de konsekvenser 
som diskursen genererar och upprätthåller genom den verklighet som den skildrar. En 
diskursanalys inriktar sig på att studera hur uppgifter uppkommer, vidmakthålls och nyttjas 
för att förklara deras innebörder, istället för att värdera hur sanna uppgifterna om verkligheten 
är. Med andra ord fokuserar inte metoden på de fenomen som förekommer i texten. Istället 
försöker forskaren besvara frågeställningar som hur beskrivningarna är uppbyggda, dess 
struktur, vilka underliggande förutsättningar som ryms inom dem, vad som tas för givet samt 
vilken verklighetsbild som texten bygger på och även leder till. Oavsett vad som används i en 
diskursanalys: serietidningar eller vetenskapliga tidningsartiklar, ska de behandlas med 
samma respekt som empiri. Analysen kan inte räknas som objektiv då individer kan tolka en 
text olika. Men däremot är det möjligt för andra forskare att granska om påstådda meningar 
och mönster framträder i en analys av samma text.  För att en diskursanalys inte ska framstå 
som meningslös utan istället som övertygande, måste tolkningar och beskrivningar inom den 
alltid vara relativt transparenta och ordnade.94   
 
Diskursanalysen som metod härstammar från språkvetenskapen och litteraturanalysen. I 
Sverige har metoden sedan 1990-talet blivit alltmer populär även om begreppet diskurs känns 
främmande för många som därför avstår från att använda sig av den. Dock är metoden inte ny, 
bara begreppet diskurs. Begreppet verkar inte ha en självklar definition inom sociologin, 
vilket är förvånande eftersom en sociolog ofta använder sig av metoden omedvetet. Inom 
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filosofin finns det däremot flera alternativa betydelser av begreppet diskurs, bland annat kedja 
av uttalanden eller formuleringar, och problematiserande diskussion. Framställningen av 
diskursen varierar både inom olika professioner, vetenskapliga discipliner och paradigm samt 
kulturellt och historiskt. Diskursanalysens funktion är att ge den sociala verkligheten mening 
genom att beskriva och organisera den. Det finns två typer av diskurser: hegemoniska 
diskurser och motdiskurser. Den hegemoniska är dominerande och står för offentliga scener 
som teves nyhetsprogram och tidningarnas debattsidor. Dessa är knappa resurser som inte 
tillåter många samtalsämnen, uttryckssätt eller diskussioner åt gången, och dessutom påverkas 
de av ekonomiska och politiska influenser. Motdiskurser avser diskurser som har regelverk, 
klara gränser, centrala begrepp, förgivettaganden och argument, men som utgör motsatserna 
till de hegemoniska diskurserna. Motdiskurser formas av grupper som befinner sig i en 
underordnad ställning och som inte godkänns i det offentliga samtalet, eller sprids lika mycket 
i media.95  
 
Michel Foucault är den sociolog som har betytt mest för diskursanalysens användning. Hans 
definition av begreppet är ”praktiserat språk”, ”framställningsordning” eller hur det genom 
språket produceras kunskap och mening. I en diskursanalys ligger intresset inte på avsikten 
bakom texten utan fokus ligger på textens struktur eller regelsystemet inom den. Foucault 
menar att utan diskurser inom olika områden skulle det inte vara möjligt att kategorisera 
människor, till exempel ”förbrytare” eller ”vansinniga”. Utan dessa kategorier skulle det vara 
omöjligt att studera, utforska och behandla dem.95 Foucaults metodologi består av tre 
angreppssätt: arkeologi, genealogi och diskurs. Hans arkeologiska angreppssätt är att 
kartlägga det som redan har sagts på den diskursiva nivån. Kartläggningen går ut på att 
definiera de regler som givits historiskt och kulturellt, och som fastställer vad som produceras 
och hur det går till. Utsagan är den primära analysenheten inom arkeologin och är ett objekt 
som, enligt Foucault, skapas, nyttjas, förvandlas och ersätts av människan. Kunskapsobjekten 
tillåts framträda i sin historiska form genom utformningen på det regelsystem som de 
fabriceras i. Arkeologin kännetecknas av att den är begränsad och regional samt lägger 
tonvikten på olika formationers likheter. Det historiska fältet består av ett kluster av 
kontinuiteter och diskontinuiteter som arkeologin problematiserar samtidigt som den skapar 
en förbindelse mellan ekonomiska praktiker, processer och politiska händelser samt mellan 
diskurser och institutioner. Istället för att hänvisa till förändringar analyserar arkeologin 
förvandlingar och är inte intresserad av vem det är som yttrar sig utan av de omständigheter 
som har gjort det möjligt för en individ att yttra sig. Foucaults genealogiska angreppssätt är att 
kartlägga fenomens släktskap. Kartläggningen fokuserar på fenomenens härkomst och 
förvandling istället för deras ursprung, identitet, orsak och förändring.96 I historiska 
situationer förekommer kraftrelationer och det är dessa som intresserar genealogen. Syftet 
med utforskningsmetoden är att skapa ett underlag som kan användas i kritik av nutida 
fenomen genom att den blottlägger och härleder maktrelationer.97 Genealogin framstår som en 
mer tolkande metod i jämförelse med arkeologin.98 Dock ersätter genealogin inte arkeologin 
utan kompletterar den genom att möjliggöra sökande efter släktförbindelser mellan makt och 
sanning.99 Foucaults diskursiva angreppssätt är att kartlägga hur en tankeprocess stegvis 
byggs upp till en sammansatt kunskap om ett socialt problem. En diskurs består av 

                                                 
95 Sahlin, Ingrid. (1999). s. 83-87. 
96 Lindgren, Sven-Åke. (2004). Michel Foucault och sanningens historia. I P. Månson. (Red.), Moderna 
samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Prisma. s. 367 f. 
97 Andersen, Heine. Kaspersen, Lars Bo. (2007). Klassisk och modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur. 
s.257- 262. 
98 Sahlin, Ingrid. (1999). s. 87-91. 
99 Lindgren, Sven-Åke. (2004). s. 367 f. 
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uppfattning, begrepp, teser och teorier om någonting, med andra ord en uttryckt artikulerad 
föreställning som blir synlig genom att människor uttrycker sin kunskap i handlande och tal, 
så kallad diskursiv praktik. Motsatsen till diskurs är tyst, fingertoppskänslig kunskap: den 
intuitiva kunskapen.100 
 
5.2.1 Analys med diskursanalys 
Tillvägagångssättet för diskursanalysen kan delas in i åtta steg enligt den engelska 
socialpsykologen Rosalind Gill. Analysmodellen som Gill representerar är inte kritisk till sin 
karaktär utan reflexiv. Diskursanalysen ställer särskilda krav på problemformuleringen men 
förutom det skiljer sig Gills modell ytterst lite från en generell innehållsanalysstrategi. Första 
steget består av att formulera forskningsproblemet som ska innehålla problemområdet, syftet 
med arbetet och de aktuella forskningsfrågorna. Efter att detta har utförts följer nästa steg som 
innefattar val av analystext, vilket innebär att det görs urval och begränsningar inom 
textmaterialet. Det tredje steget omfattar transkription av texten i de fall detta är nödvändigt 
såsom vid intervjuer och andra muntliga datainsamlingar. Nästa steg är den första fasen i 
kodningsprocessen och består av kritisk genomläsning av texten. Kodningsprocessen 
innefattar en inledande genomläsning av textmaterialet som leder till att forskningsfrågan kan 
formuleras samt att teori och metod kan väljas. Eftersom diskursanalysen inte är konstruerad 
för en viss kontext kan det vara nödvändigt att komplettera den med en ämnesteori som riktar 
sig mot det specifika forskningsområdet. Andra fasen i kodningsprocessen är steg fem, den 
textuella analysen, som delar upp materialets innehåll i olika kodningskategorier. Nästa steg 
är den tredje och sista fasen i kodningsprocessen som utgör genomförandet av analysen, den 
så kallade intertextuella analysen. Kodningarna och texterna sammanställs i nya begreppsliga 
sammanhang och mönster både inom och mellan texterna. Sjunde steget är en undersökning 
av analysens trovärdighet och tillförlitlighet, som säkerställs genom att de riktlinjer som 
föreskrivs i Gills modell följs. Det är väsentligt att endast använda begrepp som är relevanta 
för arbetets syfte. Avvikande fall i analysen kan bidra med stöd för arbetets pålitlighet och 
giltighet genom att de illustrerar en annan sida av textmaterialet. Det är även positivt för 
trovärdigheten om resultatet av analysen kan upphöjas till en samhällelig nivå. Det åttonde 
och sista steget i Gills analysmodell är att sammanställa analys och resultat till en helhet där 
forskningsfrågorna besvaras.101 
 
5.3 Analysmetoden Bilderbok och bildanalys 
Gustaf Cavallius har i Lena Fridells mångvetenskapliga antologi Bilden i barnboken 
konstruerat en analysmodell för text och bild i bilderböcker. Han menar att en analys av en 
bilderbok består av tre punkter: analys av en enskild sida, analys av ett uppslag och analys av 
alla bokens bilder. En analys av en bilderbok kan enligt Cavallius läggas upp i fyra delar 
bestående av: bilderna, texten, bild/text och slutsats om boken som en helhet. Cavallius menar 
att störst fokus ska läggas på bilderna, och att forskaren i sin bildanalys inte ska läsa texten då 
detta skapar förförståelse hos forskaren.102 Första delen av bildanalysen fokuserar på 
kompositionen i form av färgsättning, miljö, rörelse i bilderna och bildernas uppbyggnad. 
Andra delen fokuserar på associationer där forskaren beskriver vad bilderna berättar, enskilda 
och i sekvenser. Även analyseras miljön samt hur människorna är och vilken relation de har 
till varandra. Till sist analyseras vad boken genom sina bilder handlar om, både överskådligt 
och på djupet. Tredje delen av bildanalysen innefattar de genomgående dragen, vilket 
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perspektiv och vilka värderingar som uttrycks i boken. Efter att bildanalysen har avslutats går 
forskaren vidare till att analysera texten, förhållandet mellan bild och text samt drar slutsatser 
om och diskuterar boken som en helhet.103 Vi har vävt samman Cavallius analysmodell för 
bilder med diskursanalysens tillvägagångssätt, därmed har en ny modell för analys av bild och 
text formats genom vårt arbete.   
 
5.4 Studiens genomförande 
 
5.4.1 Urval 
Enligt Michel Foucault ska den aktuella problemställningen vara utgångspunkt för urvalet av 
material. Norman Fairclough menar att urvalet bör baseras på en mental modell som 
innehåller vad som är relevant för studien och som tar hänsyn till eventuella förändringar i 
den diskurs som ska analyseras. De flesta studier utgår från material inom ett visst ämne för 
att under arbetets gång inkludera ytterligare material för analysering.104 I vårt kandidatarbete 
har vi tagit hänsyn till både Foucaults och Faircloughs synsätt när det gällde urvalet av 
material. Syftet med kandidatarbetet är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv beskriva 
och analysera hur julfirandet framställs i tre bilderböcker. Att vi beslutade oss för att arbeta 
med just bilderböcker beror på att vi tidigare utfört en studie inom litteratursociologin, och 
hade ett intresse av att fortsätta med detta. De tre bilderböckerna vi valt är författade i tre 
samhälleliga kontexter som speglar olika processer i samhället och dess påverkan på 
individen. Anledningen till att vi valde tre författare är att de genom sina skilda erfarenheter 
speglar olika självbilder i sitt författarskap. Efter att de tre bilderböckerna var utvalda sökte vi 
ytterligare material som vi ansåg var relevant för arbetet för att fördjupa vår kunskap om 
bilderboken och traditionen julfirande.  
 
5.4.2 Tillvägagångssätt 
Vi började med att analysera bilderna i Petters och Lottas jul, Julgröten samt Emilias jul, 
därefter texten och sedan böckerna som helhet, för att urskilja hur julfirandet framställs samt 
vilka mönster som kunde identifieras. Därefter jämfördes bild- och diskursanalysens resultat. 
Vi fann då både likheter och skillnader i de mönster som framträtt och detta bildade diskurser 
om julfirande. De diskurser som identifierades relaterades till de etnologiska studierna och till 
kunskapssociologin för att analysera hur dessa förhåller sig till varandra samt vilka likheter 
och skillnader som framträder. All text i bilderböckerna behandlar julfirande därav har vi valt 
att analysera hela innehållet i böckerna. 
 
5.4.3 Analys  
Gustaf Cavallius analysschema Bilderbok och bildanalys är uppdelat i olika steg för att 
analysera bild, text och sedan förhållandet mellan bild och text. En fullständig redogörelse för 
hans schema återfinns i bilaga A. Vi har i arbetet med varje enskild bilderbok valt ut de delar 
av metoden som har relevans för arbetets syfte som är att ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv beskriva och analysera hur julfirandet framställs i tre bilderböcker. Till stor del är 
det samma steg i tillvägagångssättet som återkommer för varje bok i resultatet men det finns 
undantag. Vi har främst använt Cavallius analysschema till att analysera bilderna i böckerna. 
Textanalysen har vi istället utfört enligt Rosalind Gills modell för analys av diskurser. Vi 
inledde vårt analyserande med att kritiskt läsa igenom texten och kodade därefter materialet 
efter de mönster och teman som framträtt i varje bok. I nästa steg följde ytterligare en 
genomläsning då vi sammanförde de tre böckernas mönster och teman med varandra. Ur detta 
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formades olika diskurser som skildrar julfirandet. Dessa var julförberedelser, julfirande med 
familj, släkt och andra närstående, julklappsutdelare, julbord, julkaffe, julgran, 
juldekorationer, religion samt folktro. Dessa nio diskurser omarbetades till sex stycken. 
Diskursen julbord och diskursen julkaffe bildade tillsammans diskursen måltider under julen. 
Diskursen julgran ansåg vi passade in under diskursen juldekorationer. Diskursen religion och 
diskursen folktro förenades under samma diskurs som benämndes religion och folktro. De 
olika diskurserna är inte absoluta utan överlappar och påverkar varandra. Analysens 
trovärdighet och tillförlitlighet har höjts genom att vi följer de riktlinjer som Gill anger i sin 
analysmodell för diskursanalyser. I bakgrunden har vi medvetet beskrivit traditionen 
julfirande och bilderbokens framväxt mer utförligt än det förekommer i våra analysobjekt, för 
att ge kandidatarbetet och analysen en stabil grundstomme att stå på. I övriga kapitel och 
avsnitt har vi endast använt begrepp som är relevanta för arbetets syfte. Då diskursen 
julfirande är en svensk tradition och högtid med likartade seder runt om i landet skiftar 
analysen mellan en individuell och en samhällelig nivå. Det sista steget i vårt 
tillvägagångssätt är att besvara forskningsfrågorna genom att sammanställa resultat och analys 
till en helhet.  
 
5.5 Metoddiskussion  
Tillförlitlighet handlar om reproducerbarheten i en undersökning, med andra ord möjligheten 
att genomföra samma undersökning och uppnå samma resultat igen. Trovärdighet handlar om 
att forskaren mäter det hon har för avsikt att mäta i undersökningen. Det finns många delar i 
en undersökning som kan riskera tillförlitligheten och trovärdigheten, bland annat 
förförståelse eller vagt formulerade frågeställningar. Det är viktigt att uppnå så hög 
tillförlitlighet och trovärdighet som möjlig i en undersökning.105 Vi har försökt vara så 
noggranna som möjligt i vår bild- och textanalys samt i vårt tillvägagångssätt för att göra 
arbetet så tillförlitligt och trovärdigt som möjligt. Vi har försökt vara objektiva angående 
julfirandet och samtidigt har vi arbetat för att undvika förförståelse av bilderböckernas 
innehåll. Metodens styrka är att den förutom en metod även är en teori, på grund av detta har 
forskaren mer stöd i form av till exempel tillvägagångssätt än en annan metod kanske hade 
bidragit med. Det är möjligt att använda olika sorters datamaterial i en diskursanalys utan krav 
på vetenskaplighet vilket möjliggör för forskaren att arbeta med allt från serietidningar till 
doktorsavhandlingar. Positivt är även att diskurser inte fokuserar på vad som är verklighet 
utan på hur verkligheten framställs av materialets författare. Det finns många varianter av 
metoden vilket kan vara en styrka om forskaren hittar den version som passar hennes arbete 
bäst. En svaghet kan istället vara att det stora antalet version kan göra det svårt att hitta rätt 
utformning av metoden, dessutom kan den vara svår att förstå till fullo vilket gör att många 
undviker att använda den som metod. 
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6. Resultat  
 
Detta kapitel innehåller resultatet där en bild- och textanalys av de tre bilderböckerna utförs. 
Vi analyserar bilderna efter Cavallius analysmodell och texten efter diskursanalysens 
tillvägagångssätt, dessa vävs sedan samman till en helhet. 

 
6.1 Petters och Lottas jul av Elsa Beskow 
Petters och Lottas jul handlar om barnen Petter och Lotta som bor hos tant Grön, tant Brun 
och tant Gredelin. I berättelsen finns det även en karaktär som heter farbror Blå och han 
hjälper tanterna med vissa göromål. Händelseförloppet utspelar sig under ett år och tar sin 
början i förberedelserna inför barnens första jul hos de tre tanterna, deras första riktiga jul 
med gran och klappar. På julafton kommer julbocken med julklapparna och på kvällen 
berättar tant Gredelin en saga för barnen om julbocken, han är enligt sagan en förtrollad prins 
som bor djupt inne i skogen. När snön smält bort ger sig barnen ut i skogen för att leta reda på 
den förtrollade prinsen och be honom att ta med sig julklappar till tanterna och farbror Blå 
nästa julafton. De hittar en kolare inne i skogen som de tror är den förtrollade prins som 
förvandlas till bocken varje jul, och han lovar att utföra ärendet åt dem. Med tanternas hjälp 
tar Petter och Lotta under hösten hand om två tvillingflickor på grund av att deras mamma har 
brutit benet och pappan är i skogen och arbetar. När tvillingarna har åkt hem får Petter och 
Lotta bråttom med att färdigställa sina julklappar till tanterna och farbror Blå. På julafton 
kommer två julbockar till hemmet, den ene är farbror Blå och den andre är kolaren från 
skogen, som visar sig vara tvillingarnas pappa. Petter och Lotta tycker att detta är den bästa 
julafton de någonsin haft då de både har gett och tagit emot julklappar.  
 
Bilderboken Petters och Lottas jul består av sexton uppslag, text och vinjettbilder i svartvitt 
finns på vänster sida och färgbilder på höger sida. Vi valde att inte analysera vinjettbilderna 
eftersom en del av dessa var svåra att förstå utan att veta textens innehåll. Helsidesbilden på 
bokens framsida fick däremot vara en del av analysen då Beskow refererar till den i texten. 
Femton av färgbilderna är helsidesbilder medan fyra är mindre bilder som tillsammans skapar 
en helsida, elva handlar om julen medan de övriga åtta handlar om andra årstider. Miljön i 
boken karakteriseras av både inomhus- och utomhusscener, som utspelas i en borgerlig 
småstad nära naturen i Sverige. Den enda upprepade formen i bilderna är den mellan prinsen 
spelandes på sin luta och kolaren spelandes på sin gitarr. Färgerna är gråtonade men jämna, 
grönt och blått förekommer i klarare nyans medan övriga färger är dämpade vad gäller 
färgnyans. Inomhusbilderna är överlag mörkare än utomhusbilderna, med undantag för de 
bilder där kolaren förekommer. Återkommande färger är brunt, grönt och lila. När farbror Blå 
finns med på bilderna eller när tanterna saknas förekommer även blått. Den färgmässiga 
relationen återspeglas både i tanternas kläder och i rummens färgsättning. Tant Brun håller till 
i köket som är brunmålat, tant Gredelin associeras med finrummet som är lila och tant Gröns 
arbetsrum är målat i grönt. Petter är klädd i grönt eller har en kombination av gröna och bruna 
kläder, Lotta är klädd i lila och/eller rött. Den röda färgen återfinns, förutom hos Lotta, främst 
hos tvillingarnas mamma och i en del av tvillingarnas kläder. Hunden Prick har en rosett i 
svansen som för det mesta är grön men vid några tillfällen lila. Vår tolkning är att 
karaktärerna och rummen i boken hör ihop på grund av sin färgsättning.  
 
Bokens första bild visar tant Brun som bakar pepparkakor i köket med barnen medan hunden 
äter pepparkaksdeg, tant Grön står med ryggen mot dem och putsar kopparföremål. Genom 
dörrhålet i köket syns tant Gredelin, som sätter upp gardiner i salongen. Texten som hör till 
bilden berättar att det är Petter och Lottas första jul hos tanterna, de har aldrig hört talas om 
julklappar tidigare och förstår inte varför det ska stökas och städas inför julen. Det framgår att 
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tant Brun bakar tillsammans med barnen men vad de andra tanterna gör nämns inte. På andra 
bilden drar farbror Blå hem julgranen, som han har huggit ner i skogen, han verkar 
sammanbiten. Granen ligger på en kälke, Petter hjälper till att skjuta på medan Lotta går 
bredvid och hunden tittar på snöfigurerna vid skogskanten. Texten speglar att de går vilse på 
vägen hem på grund av mörkret och snön samt att Lotta blir rädd av smågranarna som verkar 
levande. Tredje bilden visar granen färdigklädd, alla står och beundrar den medan tant 
Gredelin spelar piano och farbror Blå vänder blad i nothäftet. Julgranen är pyntad med 
levande ljus, pärlgirlanger, röda kulor, hjärtan gjorda i filt eller papper, polkagriskäppar samt 
en stjärna i toppen. I texten får vi reda på att farbror Blå och barnen fick skjuts av en snäll 
timmerman, som hjälpte de hem med granen. Att farbror Blå håller i en bok tolkade vi inte 
som någonting relevant men genom texten får vi reda på att han ska läsa julevangeliumet för 
dem. Efter detta dansar de alla kring granen vilket, enligt Beskows referens, går att se på 
framsidan.  
 

 
Bild 1. Julförberedelser. Beskow, Elsa. Ur Petters och Lottas jul. 
  

Bild nummer fyra skildrar när julbocken kommer på julafton under julkaffet och skrämmer 
barnen så att de kastar sig in under bordet, tant Brun tittar förvånat på en pall som ramlar i 
farten. De andra tanterna ser förnöjt på bocken medan hunden springer fram och hälsar. Enligt 
texten har de precis satt sig vid julbordet och bilden visar att kaffe och kakor är framdukade. 
Bocken frågar om det finns några snälla barn i huset, barnen kryper fram under bordet och får 
sina julklappar. Petter och Lotta är förundrade över att bocken vet vad de har önskat sig. 
Femte uppslaget består av två bilder, den första föreställer en prins med krona på huvudet i 
skogen som spelar på sin luta i månskenet. På den andra bilden berättar tant Gredelin en 
godnattsaga för Petter och Lotta, som sitter i sina sängar med julklapparna. Uppslagets text 
berättar att godnattsagan handlar om en förtrollad prins som bor i den djupaste skogen där 
linneorna blommar allra rikast. Enligt tant Gredelin förvandlas prinsen varje jul till julbocken. 
Barnen beslutar sig för att leta reda på bocken för att be honom ta med julklappar till tanterna 
nästa jul. Den sjunde bilden illustrerar Petter, Lotta och tant Grön ute i skogen när de plockar 
blåsippor. Texten återger att barnen ritar av prinsen/bocken för att de inte ska glömma bort att 
leta efter honom. Lotta ritar honom som prinsen medan Petter ritar honom som bocken med 
rutiga byxor precis som Farbror Blå. De får inte gå själva i skogen eftersom tanterna är rädda 
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för att de ska gå vilse och därav kan de inte leta efter prinsen/bocken. Åttonde bilden visar en 
kvinna som kommit till hemmet med häst och vagn för att leverera mjölk, med sig har hon 
sina tvillingbarn. Petter och Lotta möter upp tillsammans med tant Brun och Lotta hälsar på 
tvillingarna. I texten får vi veta att bondhustrun en dag på hösten inte kommer med mjölken, 
Petter och Lotta erbjuder sig att gå och hämta den och kan äntligen leta efter prinsen/bocken.  
 
Bokens nionde bild speglar Petter och Lotta i skogen bärandes på varsin mjölkhink, de tittar 
förvånade och lite rädda på en man som sitter och spelar gitarr. Texten som hör till bilden 
berättar att mannen är en kolare vars koja finns i skogen där det växer flest linnearankor, 
därför måste han enligt Petter och Lotta vara prinsen/bocken. De frågar honom om han är 
bocken och han svarar att han i alla fall var det för grannens ungar föregående år. På tionde 
bilden står mannen framför sin kolmila medan barnen tittar på honom, han ser stolt ut och 
Lotta tittar förundrat på honom. Med hjälp av texten får vi reda på att barnen blir förvånade 
över att prinsen/bocken arbetar som en vanlig kolare. De bestämmer att mannen ska 
överlämna paketen till tanterna på julafton under förutsättning att Petter och Lotta själva gör i 
ordning dem. Elfte bilden visar Petter och Lotta hemma hos kvinnan som brukar lämna mjölk 
till dem. De matar tvillingarna medan hon ligger sjuk i sängen och doktorn kommer in genom 
dörren. Mjölkhinkarna står på golvet och vi tolkar det som att Petter och Lotta ska lämna 
tillbaka dem. Enligt texten har bondhustrun brutit benet och har ingen som kan ta hand om 
tvillingarna. Petter och Lotta erbjuder sig att hjälpa till och tar med tvillingarna hem till 
tanterna. Bild nummer tolv skildrar tvillingarnas framfart i huset, Farbror Blå snubblar nästan 
över den ena tvillingarna medan den andra drar ner en duk från ett bord så att en blomvas 
flyger i luften. Texten berättar att tanterna blir förskräckta av att barnen kommer hem med 
tvillingarna men de accepterar det. Petter och Lotta får fullt upp eftersom tvillingarna är 
mycket företagsamma. Tolfte uppslaget består av två bilder, på den första är tvillingarna ute 
och går i sele med sex främmande barn, Petter står i bakgrunden och tittar på. Den andra 
bilden visar hur tvillingarna badar i en balja i köket, Lotta tvättar dem medan de andra förnöjt 
tittar på. Uppslagets text berättar att Petter och Lotta går ut med tvillingarna i sele för att 
tanterna ska få lite lugn och ro. Andra barn hjälper gärna till att passa tvillingarna när de är 
ute, därför går Petter alltid ut när det är hans tur att passa dem. När tvillingarnas mamma är 
frisk kommer hon och hämtar hem sina barn.   
 
Den femtonde bilden illustrerar Petter och tant Grön i hennes arbetsrum där de arbetar på en 
bokhylla, tant Gredelin tittar på med armarna i kors. I barnens rum sitter Lotta vid ett bord och 
lackar en julklapp, det snöar utanför. Texten återger att barnen efter tvillingarna åkt hem gör 
julklappar till tanterna och farbror Blå, Petter täljer i trä medan Lotta syr och virkar.  
Bokhyllan som Petter och tant Grön arbetar på är en julklapp till farbror Blå. Barnen slår in 
paketen, lackar dem och skickar dem i hemlighet till prinsen/julbocken, utom bokhyllan som 
är för stor. Bild sexton beskriver barnen och tanterna runt bordet där julkaffet är uppdukat. 
Kaffebordet består av pepparkakor, lussekatter, tårta och två andra sorters småkakor. I 
bakgrunden syns julgranen som står klädd och tänd i finrummet. Till vänster står en bock med 
inslagna julklappar i ena handen och skidor till barnen i andra handen. Till höger står farbror 
Blå med bockmasken i ena handen och en säck julklappar i den andra. Han tittar förvånat på 
den andra bocken och det gör Lotta och tant Gredelin också. Petter och de andra tanterna tittar 
på farbror Blå medan hunden gömmer sig under bordet. I texten får vi veta att de ska sätta sig 
till bords efter dans kring julgranen när den första bocken kommer. Trots att denna bock 
verkar mer farlig än förra årets bock blir barnen inte rädda för de känner igen paketen. 
Skidorna som Petter och Lotta får är från tvillingarna som de passat under hösten. Bokens 
sjuttonde bild speglar när den ”farliga” bocken tar av sig masken och barnen tittar 
igenkännande på prinsen/bocken från skogen. De har sina nya skidor i händerna. Tant Brun är 
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på väg att hälsa på mannen och hunden tittar fram under bordsduken. Julklapparna till 
tanterna och farbror Blå ligger på bordet. Texten som hör till bilden berättar att Petter och 
Lotta får veta att mannen heter Persson och är pappa till tvillingarna. Barnen förklarar hur de 
påverkats av tant Gredelins godnattsaga förra julaftonen och sökt upp prinsen/bocken i 
skogen. Farbror Blå förmanar tant Gredelin, hon försvarar sig med att det bara var en saga och 
att hon trodde att barnen förstod det. På sista bilden åker Petter, Lotta och farbror Blå skidor 
medan tanterna tittar på. I texten anges att alla är nöjda och glada med sina julklappar. Denna 
julafton är enligt barnen roligare än förra julen då de i år även gett bort julklappar. 
 

 
 Bild 16. Julklappsutdelare. Beskow, Elsa. Ur Petters och Lottas jul. 
 
Miljöerna i boken speglar inomhus och utomhus relativt lika, det är dock stor skillnad mellan 
tanternas fina hem i småstaden jämfört med bondhustruns enkla stuga i skogen. Petter 
förekommer på alla bilder i boken medan Lotta saknas på en, farbror Blå och tanterna 
figurerar på lite mer än hälften av bilderna. En förändring som sker i boken är att Petter och 
Lotta blir mindre rädda för bocken: från att ha kastat sig under bordet den första julen blir de 
den andra julen mest förvånade över att det kommer två bockar. Julbockarna förvandlas från 
att vara övernaturliga väsen till att vara farbror Blå och kolaren maskerade till bockar, magin 
bryts när de visar sina ansikten bakom maskerna. På ytan handlar Petters och Lottas jul om 
julfirande och glädjen i att både få och ge julklappar. På en djupare nivå handlar boken om att 
ta hand om varandra, hjälpa till när någon behöver hjälp samt om att inte vara rädd för det 
okända. Den verklighetssyn som speglas är ett borgerligt småstadshem samt ett enklare hem 
under början av 1900-talet där julbocken har rollen som julklappsutdelare. 
 
6.2 Julgröten av Sven Nordqvist 
Julgröten utspelar sig under julaftons kväll och handlar om en tomtefamilj som bor på en gård 
tillsammans med en människofamilj. Gårdstomtarna brukar varje år få ett grötfat av 
människorna men sedan julklappstomtens ankomst har människorna alltmer glömt bort 
gårdstomtarna och den nytta de gör på gården. Tomtemor vet att grötfatet kommer att 
glömmas bort denna julafton. Hon lägger upp en hemlig plan tillsammans med de två äldsta 
tomtebarnen för att tomtefar ska få sin gröttallrik utan att upptäcka deras inblandning. 
Tomtarna lyckas med planen men de blir upptäckt av lillflickan Anna som berättar vad hon 
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sett för de andra människorna. Först är det ingen som tror på vad hon säger, men husfar 
skyndar snart till ytterdörren med de andra hack i häl för att titta ut i mörkret, där ser de små 
fotspår i snön. Tomtefar är nöjd med sin gröt och människorna kommer aldrig glömma ställa 
ut hans grötfat igen.  
 
Bilderboken Julgröten består av elva och ett halvt uppslag, varav en dubbelsidesbild, tretton 
helsidesbilder och åtta halvsidesbilder. Alla bilderna är i färg och förekommer på både vänster 
och höger sida tillsammans med textstycken. Det finns inget regelbundet mönster i storleken 
eller ordningen på texten och bilderna utan upplägget är ostrukturerat. Miljön i boken 
karakteriseras främst av inomhusscener men det förekommer två bilder som skildrar gården 
utifrån. Färgerna är dova och gulaktiga på grund av att ljuskällorna på gården är levande ljus 
och eld. Beroende på ljuskällornas riktning blir det både mörkare partier och samtidigt klarare 
färger i bilderna vilket för oss framstår som autentiskt. Starka färger som rött och grönt 
används i bilderna men det är mycket grått i färgerna så de blir inte klara. Återkommande 
färger är rött, grönt, brunt och gråblått, dessa har ungefär samma jämnhet och det förekommer 
inga större kontraster mellan dem förutom de som ljuskällorna orsakar. Det är stor skillnad 
mellan inomhus- och utomhusmiljön eftersom handlingen utspelar sig en mörk julaftonskväll. 
Däremot är det inte någon färgmässig skillnad mellan tomtarnas och människornas hem. 
Rörelser återfinns i nästan varje bild och dessa upplever vi som naturliga i en miljö där barn 
och vuxna möts. Mest dramatik och fart i bilderna blir det när tomtarna stjäl en gröttallrik från 
människornas bord. Denna aktivitet syns i bilderna genom uppbyggnaden i sekvenser, 
tomtarnas rörelser, ångan från gröten och smörklickens färd genom luften samt dess plask i 
gröten. Stämningen är glad och familjär hos båda familjerna med mycket skratt och prat. På 
en bild ser tomtemor allvarlig och fundersam ut, på en annan förmanar hon två av barnen och 
på en tredje förmanar tomtefar ett av barnen, i övrigt är det ett jämt glatt humör hos 
karaktärerna. Det äldsta tomtebarnet är en pojke men de andra två barnen går inte att 
könsbestämma utifrån enbart bilderna. Av texten framgår att de två yngsta tomtebarnen är 
flickor. På hälften av bilderna förekommer det små figurer som bidrar med mer handling och 
mer rörelse i bilderna, till exempel dansar de runt en grankvist och låtsas vara jultomte. 
Berättelsen följer tomtefamiljen från deras bostad, in till människorna och tillbaka till deras 
bostad igen. Vår tolkning är att tomtarna hör ihop genom sina luvor och sin storlek. Det finns 
också en koppling mellan gårdstomtarna och jultomten då även han bär luva. Den röda färgen 
i julklappstomtens dräkt har samma dova nyans som människornas klädesplagg, 
gårdstomtarnas röda färg är betydligt starkare och klarare. Människornas kläder har flera 
återkommande färger men det framgår inte helt klart på bilderna vilka människor som hör 
ihop. Däremot är vi relativt övertygade om att människorna i bilderboken är släkt med 
varandra.  
 
Bokens första bild visar gården och dess omgivning i skymning, på gårdsplanen kör det in en 
häst med släde. Vid gårdens grindhål står det en kvistad gran med en granruska i toppen och 
vid huset finns en julkärve uppsatt. Texten som hör till bilden berättar att det är julafton och 
att det inne i huset dukas fram julbord. På andra bilden kikar tomtefar och ett tomtebarn ut på 
gårdsplanen från höloftet. I texten får vi reda på att tomtebarnet heter Polka och är mellanbarn 
i familjen. Hon pratar om släktingarna som kommer med släden och tomtefar tillägger att 
barnen säkert är ivriga att få sätta ut julgröten till tomten. Tredje bilden visar tomtefar och 
samma tomtebarn, tomtefar verkar förmana barnet genom att hytta med fingret. Texten 
speglar att Polka tycker att tomtefar tjatar om julgröten och menar att tomtemors är lika god.  
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Tomtefar replikerar:  
 

Det är inte bara gröten det handlar om. Du förstår att när människorna 
sätter ut grötfatet till tomten så visar de att de respekterar honom. Det 
betyder att de är tacksamma för allt han gör, och att de är rädda för att 
bli ovän med honom. En arg tomte betyder olycka och elände för 
människorna. Och arg, det blir jag om de inte visar respekt.106 

 
Men detta har de inte tid att diskutera mera, de har bråttom till julmiddagen. Bild nummer 
fyra skildrar tomtarnas hem, tomtemor dukar fram på bordet medan det äldsta tomtebarnet rör 
i en gryta vid den öppna spisen. På bordet ligger en jullöpare, där står även ett fyrarmat ljus 
och i taket ovanför hänger en bonad och en halmkrona. På golvet står en kanna med ris i som 
är pyntat med levande ljus, äpplen, smällkarameller och ett flätat hjärta. Bredvid riset står en 
halmbock med rött band virat runt sig och på bocken sitter en enkel halmgubbe. Fyra små 
figurer dansar på golvet kring en juldekorerad grankvist. Enligt texten är det Pulka som står 
vid den öppna spisen och rör i julsoppan som består av örter, bär och svampar eftersom tomtar 
inte äter kött. I deras julbord ingår även bröd och nybryggt öl.  
 

 
      Bild 4. Julfirande med familj, släkt och andra närstående. Nordqvist, Sven. Ur Julgröten. 

 
Den femte bilden illustrerar tomtemor med ett oroligt ansiktsuttryck, hon håller i en skärbräda 
med en brödlimpa på och är omgiven av många levande ljus. Texten återger att tomtemor 
funderar på någonting som hon måste avklara innan kvällens slut, någonting allvarligt. Hon 
vet i egenskap av tomtegumma allt som händer samt allt som kommer att hända. Tomtemor 
vet därför att husbonden kommer glömma att ställa ut gröttallriken till tomten ikväll. Sedan 
människorna började med den nya julklappstomten har julgröten till tomtefar blivit mindre 
viktigt för dem, de förstår inte skillnaden mellan julklappstomten och gårdstomtarna. 
Tomtemor står inte ut med att se människor så olyckliga som de var det året de glömde 
gröten. Hon bestämmer sig för att göra någonting för att förhindra att tomtefar blir utan gröt 
denna julafton. Bild sex visar gammelfarfar sittandes i en stol med minsta tomtebarnet 
busandes i hans knä, tomtefar står bredvid och ser fundersam ut. I hörnet syns julriset och från 

                                                 
106 Nordqvist, Sven. (1986). Julgröten. Malmö: Corona. s. 14. 
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denna vinkel är ett tänt tomtebloss och en liten strumpa synliga. I texten får vi veta att det 
minsta tomtebarnet heter Pilka och att gammelfarfar och tomtefar diskuterar julgröten, vilket 
leder till att tomtefar går ut för att titta om människorna har satt ut den ännu.  Bokens sjunde 
bild speglar tomtemor som förmanar de äldsta barnen genom att hytta med fingret. Texten 
som hör till bilden berättar att tomtemor ber barnen om hjälp med gröten, den måste hämtas 
utan att tomtefar får veta deras inblandning. Hon påminner om att de kan förlora sina krafter 
om de blir sedda av människorna och berättar sedan sin plan. Det framgår även att tomtefar 
kommer tillbaka tomhänt utan någon gröt. 
 
På åttonde bilden syns tomtefamiljen som sitter runt matbordet, de äter någonting ur djupa 
tallrikar med träslevar medan de lyssnar intresserat på någonting tomtefarfar berättar. Vid 
första anblick tolkade vi innehållet i tallrikarna som gröt, men vid en närmare granskning 
upptäckte vi att det inte ser ut som gröt utan som gryta eller soppa. I texten får vi veta att det 
är julsoppa de äter samtidigt som de i tur och ordning berättar någonting som har hänt under 
året. Nionde bilden visar tomtarna på väg in till människorna, barnen har bråttom men 
gammelfarfar verkar sträva emot. Enligt texten muttrar gammelfarfar att de hade det ju så 
trevligt, han undrar varför de ska in till människorna och vad en jultomte är för ett spektakel. 
Tomtemor tar honom under armen medan hon påminner honom om att människorna har en 
utklädd jultomte som kommer med julklappar till dem varje jul. Eftersom tomtarna vet gångar 
och dörrar i huset som ingen annan känner till kan de lätt ta sig in till och upp på skåpet som 
står i stora salen. Bild nummer tio skildrar tomtarna som sitter uppepå allmogeskåpet och 
tittar på människorna som sitter runt julkaffet bestående av tårtor, småkakor, kaffe och avec 
samt saft till barnen. De vuxna pratar och skrattar runt bordet medan barnen endast är framme 
vid bordet för att hämta kakor eller för att fråga någonting. På bordet ligger en jullöpare och 
där står två röda trearmade ljusstakar med vita ljus i samt en vit kanna med röda detaljer på. 
På fönsterbrädan ligger en röd duk som det står en röd ljusstake på med ett vitt ljus i och 
bredvid står en tomteljusstake med ett litet vitt ljus i. Julgranen är pyntad med levande ljus, 
pepparkakshjärtan, smällkarameller, äpplen, garntomtar, sockerbitspaket samt en stjärna i 
toppen. Texten speglar att barnen står i fönstret och väntar på att tomten ska komma. Minsta 
flickan Anna springer fram och tillbaka mellan fönstret och farmor för att fråga om 
julklappstomten. Den elfte bilden illustrerar tomtarna när de sitter uppe på skåpet och tittar 
ner på människorna. Texten återger att tomteflickan Pilka har samma frågor som Anna om 
julklappstomten, som snart hörs bultandes på dörren.  
 
På tolfte bilden delar jultomten ut julklappar ur sin säck och alla är på gott humör. Tomten har 
långt vitt skägg, röd jacka, röd luva, en säck full med julklappar och är lik tomtarna men stor 
som en människa. Tomtarna syns i bakgrunden uppe på skåpet och på samma vägg syns även 
en väggbonad med jultema. Bredvid jultomten på golvet står en liten figur utklädd till 
jultomte och delar ut en julklapp till en annan liten figur. Av texten framgår att gårdstomtarna 
tycker att det är komiskt att julklappstomten frågar om det finns några snälla barn, de menar 
att han inte är mycket till tomte om han inte vet om barnen varit snälla eller inte då en tomte 
vet allt om människorna. Under paketutdelningen läses julklappsrim upp och julklappspapper 
samlas på hög. Tomtarna underhåller sig med att gissa om julklapparna kommer att bli 
uppskattade eller inte och kommenterar allt som händer. Sjunde uppslaget är en 
dubbelsidesbild som består av fem sekvenser: dans kring granen, blindbock, armbrytning, 
samkväm och lek med julklapparna. På en kista står en tomtegirlang och en röd trearmad 
ljusstake med vita ljus. Uppslagets text berättar att festen fortsätter efter att julklappstomten 
har gått: bland annat pratas det, knäcks nötter, gissas gåtor, dansas långdans, leks blindbock 
och barnen leker med sina nya leksaker. Att titta och lyssna på människorna är det bästa 
gårdstomtarna vet, särskilt på julafton när alla är glada. Efter ett tag blir det tystare i rummet 
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och husmor passar på att fråga om det är någon som vill ha lite julgröt, och det är det. 
Gröttallrikarna och det stora grötfatet dukas fram. Bokens fjortonde bild beskriver tomtarna 
uppe på skåpet, de har ett eget litet kaffebord på en julduk. Gammelfarfar och minsta 
tomtebarnet har somnat och tomtemor försöker fösa iväg tomtefar ut genom dörren. Texten 
som hör till bilden berättar att tomtemor har bråttom att köra iväg tomtefar för att han inte ska 
få höra människorna säga att tomtefars gröttallrik är onödig att sätta ut eftersom tomten redan 
har varit hos dem med julklapparna. Tomtefar stretar emot för han vill se när de lägger upp 
hans gröt, han muttrar att alltid är det någonting som händer just vid detta tillfälle, men han 
ger sig ändå iväg för att titta till djuren.  
 

 
Bild 12. Julklappsutdelare. Nordqvist, Sven. Ur Julgröten. 
 

På femtonde bilden drar mellersta tomtebarnet i moraklockans urverk för att eventuellt skruva 
fram det. Med hjälp av texten får vi veta att Pulka och Polka blir tillsagda av tomtemor att 
sätta igång med planen att ordna grötfatet till tomtefar. Tomtemor och Pulka springer ner 
under långbordet medan Polka skyndar in i moraklockan och börjar vrida på kugghjulen så att 
klockan slår elva. Sextonde bilden visar människorna som tittar på klockan när den slår tolv, 
tomtemor gömmer sig på bordet som är dukat med gröttallrikar medan äldsta tomtebarnet 
väntar på en stol. Grötfatet är rött och vitt med tomtar på, i det finns en träslev men 
människorna äter gröt med metallskedar. Enligt texten tittar alla på klockan, den slog alldeles 
nyss tio, sen elva och nu närmar den sig tolvslaget. När klockan slår tolv hoppar tomtemor 
upp på bordet bredvid husfars gröttallrik. Bild nummer sjutton skildrar tomtemor och det 
äldsta tomtebarnet i tre sekvenser bärandes på en gröttallrik från bordet ner på en stol för att 
till slut komma ner på golvet och springa vidare. Texten klargör att ingen av människorna ser 
dem när de tar gröttallriken och att tomtefar är på väg tillbaka så de måste skynda sig. Den 
artonde bilden illustrerar tomtemor och det äldsta tomtebarnet springandes med gröttallriken, 
när de nästan kommit fram till dörrtröskeln vänder de tvärt och springer tillbaka in i rummet. I 
bakgrunden står människorna runt moraklockan, en del tittar på den och andra är framme för 
att undersöka den. Texter återger att den hastiga vändningen av tomtarna beror på att 
tomtemor inser att de har glömt smöret, som är minst lika viktigt som gröten. Moraklockans 
underliga beteende får husfar att ifrågasätta om det är någon som skämtar med honom eller 
om det spökar.  
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Bild nitton beskriver tomtemor tillbaka på bordet med en stor träslev i händerna, hon har 
precis kastat en smörklick i grötfatet som står bredvid äldsta tomtebarnet på golvet. Samtidigt 
får hon ögonkontakt med minsta människobarnet som tittar storögt på henne. I texten får vi 
veta att tomtemor sedan försvann ner på golvet och ut ur rummet. Bokens tjugonde bild 
speglar familjen sittandes vid bordet, den minsta flickan berättar att hon precis har sett en 
tomte och pekar åt det håll den försvann. Alla tittar förundrat på henne utom en av pojkarna 
som skrattar. På bordet står förutom grötfatet och gröttallrikarna en kanna med tomtemotiv. 
Texten som hör till bilden berättar att husfar saknar sitt grötfat och undrar vem som har tagit 
det, Anna säger till honom att det gjorde tomtarna. Husfar småler en stund men blir sedan 
förvånad och fundersam. Farmor säger till honom att han har glömt grötfatet till tomtefar och 
att han ska vara glad över att tomtemor har ett bättre humör än tomtefar, annars hade han fått 
ångra sig. På den tjugoförsta bilden hänger familjen ut genom ytterdörren och stirrar mot 
uthusen, den äldsta pojken pekar. På trappan syns ett stort runt märke i snön samt små fotspår 
som leder bort mot uthusen. Med hjälp av texten får vi veta att husfar skyndar sig från bordet 
till ytterdörren och att alla de andra följer efter honom. De vet att de aldrig kommer att 
glömma tomtens grötfat igen efter vad de har sett i snön. Sista bilden visar tomtefar som sitter 
i en stol vid öppna spisen rökandes på sin pipa, tomtemor står bakom honom med händerna på 
hans axlar, båda ser nöjda och tillfredsställda ut. Enligt texten är tomtefar mätt och belåten, 
han är nöjd med att människorna har visat tacksamhet mot honom i form av en rejäl portion 
gröt. Han funderar på om han kommer att få en lika stor smörklick i gröten nästa år. 
Tomtemor undrar om hon tagit skada av att Anna har sett henne och även ifall människorna 
kommer ihåg julgröten till tomten i fortsättningen.  
 
Inomhus- och utomhusmiljöerna i boken anser vi skildras verklighetstroget då en bondgård på 
1930-talet i Sverige troligtvis såg ut på ett liknande sätt. Människorna har ett hem som är fint, 
prydligt och välstädat medan tomtarnas hem är litet, enkelt och fullt med saker vilket gör att 
det framstår som mindre ordningsamt. Båda hemmen är hemtrevliga men tomtarnas är mer 
ombonat. Fördelningen av karaktärerna på bilderna är mellan människorna och tomtarna inte 
jämnt, eftersom berättelsen följer tomtarna är de med på nästan varenda bild medan 
människorna förekommer på mindre än hälften av bilderna. En förändring som sker i boken är 
att människorna upptäcker gårdstomtarna. Inledningsvis bryr sig människorna endast om 
julklappstomten och anser därför julgröten till gårdstomten vara onödig. Efter att de har blivit 
påminda om gårdstomtarnas existens inser de att det finns olika sorters tomtar och detta gör 
att de aldrig kommer att glömma julgröten igen. På ytan handlar Julgröten om julfirande 
tillsammans med familj, släkt och andra närstående. På en djupare nivå handlar boken om 
gårdstomtar och vad de kunde åstadkomma enligt folktron. Den verklighetssyn som speglas är 
en bondgård där människor samt tomtar huserar och en utklädd jultomte har rollen som 
julklappsutdelare.  
 
6.3 Emilias jul av Anna Dunér och Kirsten Raagaard 
Emilias jul handlar om Emilia och hennes familj i förberedelserna inför den stundande julen. 
De slår in paket, skriver julkort, bakar kakor och gör godis men under tiden försvinner det 
saker, bland annat mammas lackstång och pappas penna. Alla undrar vart sakerna tar vägen, 
utom Emilia som vet men inte säger någonting utan bara skrattar. På julafton upptäcker 
mamma paket hon inte känner igen, det visar sig vara de försvunna sakerna. Emilia ville 
också ge julklappar till sin familj. 
 
Bilderboken Emilias jul består av tolv uppslag, text och vinjettbilder i färg finns på vänster 
sida och helsidesbilder i färg på höger sida. Upplägget är detsamma genom hela berättelsen. 
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Vi valde att inte analysera vinjettbilderna då de endast består av små girlanger med olika 
motiv och inte bidrar med någonting till handlingen. Miljön i boken skildrar inomhusscener 
hos en barnfamilj i Sverige på 1990-talet. Baserat på Emilias kläder och de olika förberedelser 
som familjen utför inför julen utspelar sig berättelsen under fem dagar. Färgerna är starka och 
relativt klara, framförallt de röda och rosa tonerna. Bakgrunden är på de flesta bilderna 
odefinierad, den består av en färg som är mild och ljus utom den sista bilden vars bakgrund är 
starkt färgad. Bakgrunden står i kontrast till karaktärerna, möblemanget och övriga föremål i 
bilderna. När handlingen utspelar sig i köket syns köksinredningen i bakgrunden, resten av 
handlingen kan utspela sig var som helst i bostaden. Återkommande färger är rött och rosa 
utom i två av köksbilderna där blågrönt och gult dominerar. Rörelser återfinns i nästan varje 
bild och dessa upplever vi som naturliga i en miljö där barn och vuxna möts. Miljön i bilderna 
är lite stökig och oredig som det lätt kan bli i en familj med barn, och inredningen är i vissa 
fall förvrängd. Stämningen i bilderna är gemytlig och huslig, på mer än hälften av bilderna 
pysslas eller bakas det. Vår tolkning är att bilderna speglar julfirande, både genom sin 
handling och genom sin färgsättning. 
 
Bokens första bild visar Emilias mamma när hon slår in julklappar, Emilia tittar på och vill 
också hjälpa till. På bordet ligger julklappspapper, snöre, lackstång och julklappsadresser. På 
golvet står en hög färdiginslagna paket och flera sorters presentpapper i olika färger. Texten 
som hör till bilden berättar att Emilia hjälper mamma med att klippa papper och sätta på tejp, 
men hon vill ha egna julklappar att slå in. På andra bilden letar mamma under bordet bland 
presentpappret, Emilia ligger också på golvet och tittar på mamma när hon letar. I texten får 
vi reda på att mamma lämnar rummet en kort stund, återvänder och upptäcker att lackstången 
är borta. Hon letar men kan inte hitta den. Tredje bilden visar pappa när han skriver julkort, 
han sitter vid samma bord där Emilias mamma tidigare slog in julklappar. Emilia sitter på 
stolen mittemot pappa och tittar i ett av de hemgjorda korten. På bordet ligger snöret, saxen 
och presentpapper kvar sedan paketinslagningen och på golvet ligger det mer presentpapper, 
tillsammans med en röd låda. Alla de inslagna julklapparna är borta. Enligt texten kommer 
pappa hem, ser resterna av julklappsinslagningen på bordet och kommer på att han måste 
skriva julkorten, han tar fram sin penna och sätter igång.  
 
Bild nummer fyra skildrar pappa som letar efter någonting på bordet, Emilia gömmer sig på 
golvet under bordet bakom en hög presentpappersrullar med den röda lådan i sin famn. På 
stolen hänger en röd tomteluva. Texten återger att pappa lämnar rummet för att titta till 
Emilias lillasyster Teresia och när han kommer tillbaka kan han inte hitta sin penna. Han letar 
efter den men Emilia säger till honom att ta en annan penna istället och då gör han det. Den 
femte bilden illustrerar mormor som plockar ner pepparkakor i en burk, bredvid på en stol står 
lillasyster och äter en pepparkaka. På bordet står det en grön och en röd kakburk fyllda med 
pepparkakor, en plåt med pepparkakor och en burk med polkagriskäppar. Emilia går förbi 
bordet med den röda lådan i ett snöre efter sig, hon sneglar åt mormor och lillasysters håll och 
håller en påse i handen. Emilia har på sig en röd tomteluva och på en krok på väggen hänger 
en röd julstrumpa. Genom texten får vi veta att mormor och morfar är på besök och att alla 
bakar pepparkakor tillsammans. Under tiden försvinner den minsta grisformen men det är det 
ingen som lägger märker till. På sjätte bilden letar mormor, morfar och lillasyster efter 
någonting: mormor går runt med en barnkofta i handen, morfar letar under en dyna och 
lillasyster letar under mattan och under några teckningar som ligger på golvet. Emilia sitter 
och leker med sin nalle som sitter på den röda lådan, hon har den röda luvan på sig. På golvet 
står en liten julgran med röda kulor och en stjärna i toppen och där ligger en röd tygtomte.  
Med hjälp av texten får vi reda på att mormor syr fast knappar i koftan som hon har stickat 
men att den sista knappen fattas. Alla letar utom Emilia, men de hittar den inte. 
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                               Bild 5. Julförberedelser. Raagaard, Kirsten. Ur Emilias jul. 

 
Bokens sjunde bild visar mamma och pappa som står och funderar medan Emilia glatt skuttar 
omkring med sin nalle, den röda lådan står inte långt därifrån. I texten får vi veta att Emilia 
har gjort en tomte när de har julpysslat hos dagmamman, mamma har ställt den på Emilias 
byrå men när pappa vill se den är den borta. Mamma frågar Emilia om hon är ledsen men hon 
bara skrattar. Bild nummer åtta skildrar farmor och farfar i köket, de håller på att göra 
julgodis. Lillasyster står vid bordet och äter choklad medan Emilia hjälper till att bära fram en 
sockerpåse, hon har den röda luvan på sig. På bordet står en skål chokladgodis, en skål fudge 
samt en gul julstjärna på fot. Texten berättar att farmor och farfar är barnvakt åt Emilia och 
Teresia. De bestämmer att de ska göra julgodis tillsammans. Bild nio beskriver farmor med en 
kastrull i ena hand medan hon letar efter någonting med den andra, hon ser förvånad ut. 
Emilia sneglar på henne men leker vidare med sin nalle, den röda lådan syns bakom henne på 
golvet och på bordet ligger den röda tomteluvan. Texten som hör till bilden berättar att farmor 
inte kan hitta spritsen till julgodiset, Emilia föreslår att hon ska använda en sked istället.  
 
Tionde bilden visar farmor, farfar, mormor, morfar, pappa och lillasyster samlade runt 
julkrubban, Emilia smyger förbi med julklappssäcken och en röd luva på huvudet. Vi tolkar 
Emilias agerande som att hon är ivrig att tomten ska komma och dela ut julklapparna. Enligt 
texten tittar de på krubban eftersom oxen saknas, Emilia är mer intresserad av att öppna 
julklappar och menar att oxen säkert kommer fram. På elfte bilden gräver mamma i 
julklappssäcken medan Emilia och lillasyster öppnar paket, Emilia sneglar på mamma och 
lillasyster. Alla tre är röd- eller rosaklädda och Emilias tomteluva ligger på golvet bredvid 
henne. Julgranen är dekorerad med levande ljus och pynt i form av stjärnor, renar, änglar och 
strutar, toppen av granen syns inte. I texten får vi veta att barnen får många paket, men när 
mamma har delat ut alla deras julklappar finns det ändå några kvar i säcken. Hon undrar vem 
som ska ha dem för det står inte namn på dem. Bild nummer tolv visar en glad Emilia med de 
sju försvunna sakerna runt omkring sig, hon har tomteluvan på huvudet. Texten berättar att 
Emilia vet vems julklappar det är som ligger i botten på säcken och hon delar ut dem till de 
andra familjemedlemmarna.  
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                              Bild 11. Julklappsutdelare. Raagaard, Kirsten. Ur Emilias jul. 

 
Miljöerna i boken är förlagda till inomhus, känslan är att vi är hemma hos Emilia hela tiden 
men på grund av bakgrunderna är det svårt att vara säker. Emilia är med på varenda bild, 
förekomsten av de resterande karaktärerna varierar. Teresia är med på fem bilder, mamma och 
pappa är med på fyra bilder, farmor och mormor är med på tre bilder och farfar och morfar är 
med på två bilder. Emilias tomteluva förekommer på åtta av bilderna och hennes röda låda är 
med på sex bilder. Vi menar att det är i den röda lådan som Emilia gömmer sina ”julklappar”. 
Det som förändras i boken är Emilias humör, från att vara allvarlig, misstänksam och nyfiken 
är hon på sista bilden strålande glad. På ytan handlar Emilias jul om förberedelserna inför 
julen och julfirandet. På en djupare nivå handlar boken om den gemenskap som finns inom 
familjen samt glädjen i att både få och ge julklappar. Den verklighetssyn som speglas är en 
vanlig svensk familj under 1990-talet där mamman i familjen har rollen som 
julklappsutdelare.  
 
7. Analys 
 
I analysen följer en jämförelse mellan böckerna i relation till bilderbokens bakgrund och 
tidigare forskning. Avslutningsvis ställs de diskurser om julfirande som har utkristalliserats i 
resultatdelen mot etnologiska studier samt mot det socialkonstruktivistiska perspektiv som 
Peter L. Berger och Thomas Luckmann representerar.  

 
7.1 Analys av böckernas upplägg och bilder 
I de tre böcker har bilderna en dominerande ställning med minst en stor färgbild per uppslag, 
på grund av detta anser vi att Petters och Lottas jul, Julgröten och Emilias jul är bilderböcker. 
Både Petters och Lottas jul samt Julgröten innehåller övernaturliga inslag och utgör därför 
sagor. Båda böckerna är konstsagor då de har kända författare, är nyskrivna och ingår i en 
medvetet skapad genre. Petters och Lottas jul speglar människans relation till naturen mer än 
de övriga men alla tre böckerna är fulla med julsymboler eftersom de skildrar julfirande. 
Emilias jul är den av böckerna som har de minsta och mest lättlästa textstyckena, vi tolkar den 
som riktad till en yngre målgrupp än de två andra böckerna. Petters och Lottas jul och 
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Julgröten har betydligt större textstycken, för det mesta är språket i de två bilderböckerna lätt 
att förstå men ord som ”sjumilaskog”, ”kolmila”, ”spektakel” och ”beläte” kan vara svårt för 
små barn att begripa. Böckerna utspelar sig under 1900-talets första hälft, orden kan ha varit 
vanliga på den tiden men idag är de desto sällsyntare i det svenska samhället.  
 
Elsa Beskow bestämde sig tidigt för att hon skulle skriva och illustrera sagoböcker, främst 
tyckte hon om att teckna barn, stugor och landskap. I Petters och Lottas jul förekommer dessa 
noggrant tecknade och de gestaltas även ingående i texten. Inspiration till tant Grön, tant 
Brun, tant Gredelin och farbror Blå hämtade hon från sin mors ogifta syskon som bodde 
tillsammans. Det liggande bokformatet med text och svarta siluettbilder på vänstersidan och 
färgbilder på högersidan är ett typiskt upplägg i Beskows bilderböcker och sagor. 
Karakteristiskt för Sven Nordqvists illustrationer är starka färger, mycket rörelser och 
återkommande små figurer. I Julgröten finns det många fantasifulla inslag men vi tolkar ändå 
helheten som autentisk. Anna Dunér fick inspiration till Emiliaböckerna då hon berättade 
historier för sina barn när de var små, de två döttrarna är hennes förebilder till Emilia. Att vi 
tolkar Emilias familj som typiskt svensk kan ha sin förklaring i att Dunérs egen familj har 
varit dess förebild. Kirsten Raagaard visste, i likhet med Beskow, redan när hon var liten att 
hon ville bli illustratör. Raagaards illustrationer är vanligtvis ljusa och harmoniska, det är 
även viktigt för henne att det finns en balans mellan text och bild så att läsarens egen fantasi 
kan få utlopp. Vår upplevelse av bilderna i Emilias jul är att det krävs fantasi för att förstå 
hela innehållet, till exempel finns det ingen förklaring i texten till den upprepade röda lådan. 
Detta kan bero på att Emilias jul, till skillnad från de andra två bilderböckerna, har en 
författare och en illustratör. 
 
Av Ulla Rhedins tre bilderbokskoncept anser vi att den expanderande texten överensstämmer 
mest med våra tre bilderböcker. Böcker som passar in i detta koncept är enligt Rhedin i 
höjdformat, men våra bilderböcker är i breddformat förutom Emilias jul som är lika hög som 
de andra men kvadratisk. Text och bild i böckerna inom konceptet är beroende av varandra 
för att läsaren ska få en komplett upplevelse. Texten i Emilias jul är abstrakt, kortfattad och 
utan symbolik, de konkreta situationerna och symboliken återfinns i bilderna. Texten i Petters 
och Lottas jul samt Julgröten är utförlig med mycket detaljer med symboliken i både text och 
bild. Detta skapar en koppling till konceptet som Rhedin kallar för den illustrerade 
bilderboken där texten berättartekniskt klarar sig självt och inte är beroende av sina bilder.  
 
Det finns detaljer i Petters och Lottas jul samt Julgröten som vi anser vara svåra att förstå till 
fullo utan både text och bild. Till stor del är det i de två böckerna bilderna som förstärker 
orden. Inom Maria Nikolajevas koncept den expanderande/förstärkande bilderboken stödjer 
och förstärker text och bild varandra, utan båda delarna av boken går det inte att förstå 
berättelsen.  Text och bild i Emilias jul anser vi bidrar med olika pusselbitar som sammanlagt 
bildar en helhet. I det koncept som Nikolajeva kallar för den kompletterande bilderboken 
fyller text och bild olika luckor och kompletterar varandra. Petters och Lottas jul samt Emilias 
jul har samma upplägg med text och vinjettbilder på vänster sida och helsidesbilder i färg på 
höger sida. Det som skiljer dem åt är att Beskows vinjettbilder är i svartvitt medan Raagaards 
är i färg, samt att Beskows vinjettbilder delvis bidrar med handling till texten. Julgröten 
skiftar mellan olika bildformat på varje uppslag från små bilder till dubbelsidesbilder, även 
textens placering och storleken på styckena varierar på varje uppslag.   
 
På omslaget till Petters och Lottas jul dansar huvudkaraktärerna i boken kring julgranen. 
Julgröten speglar på sitt omslag tomtarna, vars berättelse vi följer i boken, springandes med 
ett grötfat. Omslaget till Emilias jul visar Emilia i röda kläder samt tomteluva, denna bild 
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återfinns inne i boken. Nikolajeva menar att bilderbokens titel har stor betydelse då den 
tillsammans med omslaget förmedlar bokens budskap. De tre bilderböckerna återger olika 
miljöskildringar, Petters och Lottas jul samt Julgröten har integrerad miljö vilket innebär att 
den är oersättlig för berättelsen. Emilias jul har istället bakgrundsmiljöer som inte är 
avgörande för berättelsens handling men talar om att tre scener utspelar sig i köket. I de tre 
böckernas bilder syns de yttre framställningarna i form av karaktärernas kön, ålder, utseende, 
klädsel och beteende. Texten kompletterar skildringen av personen genom att berätta 
personliga egenskaper som inte framgår av bilderna, de inre framställningarna. I alla tre 
bilderböcker finns det exempel på detta: att kolaren i Petters och Lottas jul är tvillingarnas 
pappa, att tomtemor i Julgröten har förmågan att veta allt som händer, samt att det som Emilia 
samlar ihop i Emilias jul ska bli julklappar till familjen.  
 
I Petters och Lottas jul framstår hemmet som borgerligt: kläder och inredning samt 
hushållerskan speglar en högre ställning, dessutom verkar ingen i hushållet arbeta utanför 
hemmet. På bilderna i Julgröten framgår det att människorna har det bra ställt, både genom 
kläder och inredning, men det är ändå ett relativt enkelt och lantligt hem. Inredningen i 
Emilias jul anser vi vara typisk för en svensk familj, eftersom vi endast kan se 
köksinredningen och några få möbler är det svårt att skapa sig en uppfattning om deras 
ställning. Alla tre böckerna innehåller barnkaraktärer men det är endast i Emilias Jul som det 
framgår tydligt att det bor barn i hemmet. Petters och Lottas jul visar på en bild barnen i sitt 
rum, där finns det leksaker och teckningar på väggarna men i övrigt är det välstädat. I 
Julgröten har det sannolikt städats inför julafton och samtidigt utspelar sig handlingen i ett 
enda rum på den stora gården, vilket kan förklara att det inte syns att det bor barn där. I 
Petters och Lottas jul går det att i utomhusscenerna se skiftningar i både tidpunkten på dygnet 
samt årstiderna, det går även att se att handlingen utspelar sig i en småstad nära skogen. 
Julgröten skildrar i sina utomhusbilder kvällsskymning, vinter och lantlig miljö. Det finns 
ingen utomhusmiljö i Emilias jul, därför är det även omöjligt att få reda på dygnets tidpunkt 
samt om de befinner sig i en stad eller på landet. Bilderböcker får ofta uppföljare med samma 
personer och miljöer samt ett begränsat handlingsförlopp som fokuserar på en enda händelse 
eller episod. Elsa Beskow har förutom Petters och Lottas jul gett ut fyra böcker till om 
barnen, tanterna och farbror Blå. Anna Dunér har förutom Emilias jul gett ut tretton böcker till 
om Emilia, Teresia och deras familj. Julgröten av Sven Nordqvist har däremot ingen 
föregångare eller uppföljare med samma karaktärer. 
 
7.2 Analys av bilderböckerna diskurser 
Under vår analys av bilderböckerna Petters och Lottas jul, Julgröten och Emilias jul 
utkristalliserades sex diskurser. Dessa var julförberedelser, julfirande med familj, släkt och 
andra närstående, julklappsutdelare, måltider under julen, juldekorationer samt religion och 
folktro. I detta avsnitt kommer de sex diskurserna att presenteras. 
 
7.2.1 Diskursen julförberedelser 
Julförberedelserna syns i alla tre bilderböckerna. Första uppslaget i Petters och Lottas jul 
beskriver julförberedelserna då de bakar pepparkakor och städar huset grundligt. Tomtarna i 
Julgröten brygger öl och bakar bröd. I Emilias jul berättas att pappan i familjen skriver 
julkort, vi tolkar julkorten som hemgjorda då de matchar julklappspappret. Petters och Lottas 
jul och Julgröten skildrar svenskt julfirande förr i tiden, det är föga förvånande att de hugger 
sin egen gran, sätter upp julkärve och pysslar inför den stundande julen. I Emilias jul som 
däremot speglar svenskt julfirande under 1990-talet görs egna sötsaker, julkort, 
julgransdekorationer och julklappar som de lackar vid inslagningen.  
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7.2.2 Diskursen julfirande med familj, släkt och andra närstående 
Julfirandet skildrar i de tre bilderböckerna gemenskap och glädje i olika 
familjekonstellationer. Den mest utmärkande familjekonstellation finner vi i Petters och 
Lottas jul som är den äldsta boken. Tanterna tolkar vi inte vara släkt med Petter och Lotta 
men de tar ändå hand om barnen. Farbror Blå framstår som en ensamstående bekant till 
tanterna och barnen, han firar jul tillsammans med dem och har till uppgift att läsa 
julevangeliet och vara julbock. I Julgröten är även gårdens dräng med i julfirandet, i övrigt 
består sällskapet av familj och släkt. De som firar jul gemensamt i Emilias jul är nära släkt 
med varandra och har dessutom hjälpts åt med julförberedelserna.  
 
7.2.3 Diskursen julklappsutdelare 
Julklappsutdelare i Petters och Lottas jul är två julbockar, den ena bocken ser mer farlig ut än 
den andra men båda skrämmer barnen. I Julgröten är det istället en granne utklädd till 
jultomte i röda kläder och långt vitt skägg som delar ut klappar. Tomtekläderna tolkar vi som 
en hemgjord dräkt eftersom tomtedräkter inte började säljas kommersiellt förrän på 1950-
talet. Emilia och hennes mamma delar själva ut familjens julklappar, vi menar att detta kan 
bero på att de inom familjen har valt bort tomtetraditionen i sitt julfirande. Den första julen får 
Petter och Lotta leksaker och kläder av tanterna, den andra julen får de skidor av tvillingarna. 
Petter och Lotta gör egna julklappar den andra julen i form av nyttoföremål till tanterna och 
farbror Blå, Petter täljer i trä medan Lotta syr och virkar. De anser det vara den bästa 
julaftonen de upplevt då de både ger och får julklappar. I Julgröten får både barn och vuxna 
julklappar i form av kläder, smycken och mekaniska leksaker. Emilia och Teresia får 
julklappar från sin familj och Emilia ger även julklappar tillbaka, vilket gör henne extra glad. 
En av julklapparna hon ger bort är en egengjord tomte, detta tolkar vi som ett relativt vanligt 
beteende i barnfamiljer då barn pysslar mycket. Bland vuxna menar vi att det är desto 
ovanligare med hemgjorda julklappar då allt finns att köpa i det moderna, globaliserade och 
kommersialiserade samhället.   
 
7.2.4 Diskursen måltider under julen 
Det nämns både i Petters och Lottas jul samt Julgröten att de äter julbord men det framgår 
varken av text eller av bild i Julgröten vad det är människorna har på sitt julbord. 
Gårdstomtarna i Julgröten brygger öl som de dricker till sin julsoppa, de vuxna människorna i 
boken dricker avec till sitt kaffe och barnen dricker saft. I Petters och Lottas jul samt 
Julgröten syns det snarlika kaffebord dukade med flera sorters småkakor och tårtor. Då det är 
omöjligt att tillverka småkakor i en öppen spis antar vi att de i hemmen har någon slags 
vedspis. Det bakas pepparkakor i Petters och Lottas jul samt Emilias jul, där det även görs 
julgodis, i texten nämns chokladtoppar och på bilden syns chokladgodis och fudge. 
Människorna i Julgröten äter sent på kvällen gröt med smör. Vi anser att det är relativt vanligt 
att på julafton äta julbord och därefter dricka julkaffe för att senare äta julgröt.  
 
7.2.5 Diskursen juldekorationer 
I Emilias jul syns en modern version av en stjärna på fot i gult, detta tolkar vi som kitsch då 
det är en omgestaltning av adventsstjärnan i ny form och färg. I Petters och Lottas jul 
förekommer det röda inslag i kläder och dekorationer året om, både hos huvudkaraktärerna 
samt hemma hos bondhustrun. Hos både tomtarna och människorna i Julgröten förekommer 
röda kläder och dekorationer. Emilias jul domineras av röda och rosa färger, främst i kläderna 
men även i inredningen. Vi menar att eftersom Beskow växte upp i ett borgerligt hem var det 
möjligt att hennes familj hade råd med röda kläder och dekorationer, detta kan förklara den 
röda färgen hemma hos den fattiga bondhustrun. Det hänger bonader både hemma hos 
tomtarna och människorna, dessutom har hemmen dekorerats med julpynt i form av bland 
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annat löpare och ljusstakar. Första bilden i Julgröten speglar gården sedd utifrån och där syns 
en hög kvistad gran med en granruska i toppen samt en julkärve. Det förekommer granar i alla 
de tre bilderböckerna, hur de är dekorerade varierar. Granen i Petters och Lottas jul är pyntad 
med levande ljus, pärlgirlanger, röda kulor, hjärtan gjorda i filt eller papper, polkagriskäppar 
samt en stjärna i toppen. Trots att det är ett finare hem hänger det i julgranen ätliga 
polkagriskäppar, dessutom är det synligt att det redan i början av 1900-talet användes röda 
julgranskulor. I Julgröten finns det hos gårdstomtarna en kanna med julgransinspirerat ris i 
som är prydd med levande ljus, äpplen, smällkarameller och ett flätat hjärta. Människorna i 
boken har en julgran som är smyckad med levande ljus, pepparkakshjärtan, smällkarameller, 
äpplen, garntomtar samt en stjärna i toppen. Vi anser inte gården i boken vara ett fattigt hem 
men trots det hänger det ätliga prydnader i granen. Julgranen i Emilias jul är dekorerad med 
levande ljus och pynt i form av stjärnor, renar, änglar och strutar, toppen av granen syns inte. 
Ljushållarna tolkar vi som arvegods, änglarna och renarna som nyköpta utsmyckningar, 
stjärnorna och strutarna som egentillverkat pynt. Omslaget på Petters och Lottas jul visar 
huvudkaraktärerna dansandes kring granen, detta nämns även i bokens text. 
Dubbelsidesbilden i Julgröten skildrar också människorna dansandes kring granen, men 
texten beskriver att det dansas långdans.  
 
7.2.6 Diskursen religion och folktro 
I Petters och Lottas jul läser farbror Blå julevangeliet och tant Gredelin spelar och sjunger en 
julsång på sitt piano. Hemma hos Emilia finns en julkrubba med tillhörande figurer trots att vi 
inte tolkar det som ett kristet hem. Gårdstomtarna i Julgröten arbetar tillsammans på gården, 
tomtemor vet allt viktigt som händer samt kommer att hända på gården och berättar detta för 
tomtefar som utför arbetet. Enligt våra beräkningar är de vuxna gårdstomtarna till storleken 
mellan tjugo och tjugofem centimeter långa, med andra ord mindre än ett barn på sex till sju 
år. Alla gårdstomtarna har röda toppluvor förutom gammelfarfars toppluva som är grå i likhet 
med hans övriga klädsel. Resterande tomtar är klädda i rött, grönt och blått med inslag av vitt 
och brunt. Hela händelseförloppet i Julgröten handlar om hur tomtefamiljen hjälper 
människorna ordna så att tomtefar får sin gröt med en smörklick i. Tomtemor minns ett 
tidigare år när gröttallriken glömdes bort och den olycka det innebar för gården och 
människorna. Tomtefar säger att om människorna glömmer hans gröt blir han arg och skapar 
elände för dem. 
 
7.3 Analys av julfirande utifrån Foucaults diskursanalytiska begrepp 
Foucaults metodologi består av tre angreppssätt: arkeologi, genealogi och diskurs. Dessa 
begrepp är möjliga att koppla till framställningarna av julfirande som skildras i de tre 
bilderböckerna Petters och Lottas jul, Julgröten och Emilias jul. Arkeologi återfinns inom 
traditionen julfirande då den innehåller historiska och kulturella regler vilka fastställer vad 
som produceras och hur detta går till. Genom svensk historia och i den svenska kulturen har 
det med hjälp av kristendomen växt fram regler som bestämmer när och hur vi ska fira 
julhögtiden, dock med variationer genom landet. De tre bilderböcker som vi analyserar utgör 
tre utsagor inom arkeologin som har skapats, nyttjats, förvandlats och ersatts av människorna i 
samhället. Genealogin påträffas inom traditionens härkomst ur kristendomen och den 
förvandling som den har genomgått fram till dagens svenska julfirande. Diskursen julfirande 
har byggts upp genom att människorna i det svenska samhället uttryckt sin kunskap i sitt 
handlande och i sitt tal. Det finns en allmän uppfattning om julen, begrepp som specifikt 
tillhör julen samt teser och teorier om julfirande genom historien. En lång erfarenhet bland 
människor i Sverige är att bryta den grå vardagen för festligheter och högtider baserade på 
gamla och rika traditioner. Julen är en av dessa högtider, den har anor från våra hedniska 
förfäder och förberedelserna inför den startar redan under november. 
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7.4 Analys utifrån Berger och Luckmanns kunskapssociologiska begrepp  
Institutionen julfirande har uppkommit genom att svenska folket har skapat gemensamma 
traditioner under samma tid på året. Från början typifierade traditionen in 
samhällsmedborgarna i kristna och icke kristna, och till dessa begrepp kopplades gott och ont. 
I dagens svenska samhälle har julfirande delvis förvandlats från en kristen tradition till en 
svensk tradition, svenskar med olika religioner firar jul på liknande sätt. De 
typifieringsscheman som hör till julen har genom samhällets utveckling omskapats och 
förändrats för en del människor medan de för andra fortfarande har den kristna innebörden. 
Det som gör julen unik är upprepningarna, ritualerna och traditionerna, därmed är julen 
habitualiserad och en del av människans allmänna kunskapsförråd. Kyrkan försökte 
kontrollera den svenska folktron på gårdstomten genom att konstatera att tomten var ett av 
djävulens påfund och att folktron var en synd. Sanktionen inom institutionen bestod därför av 
att kyrkan hotade människor med att de skulle hamna i helvetet om de inte gjorde som de blev 
tillsagda.  
 
I den kristna traditionen är det kyrkan som har den största rollen genom bland annat 
julevangeliet, psalmer, julotta samt budskapet om givmildhet och omtanke under julen.  I det 
icke kristna julfirandet är det den kommersiella marknaden som har den största rollen genom 
bland annat julklappar, juldekorationer inomhus och utomhus samt andra kostsamma, 
tidssparande inslag i julfirandet. Inom familjen finns en rolluppdelning beroende på vilka 
sysslor som ska utföras: någon har till uppgift att förbereda maten, en annan att ordna gran 
och en tredje att vara julklappsutdelare. En person kan inneha flera roller i julfirandet. De 
olika roller som språket skapat inom institutionen formar individens jaguppfattning. Personen 
som har rollen att förbereda maten vet att hon bestämmer innehållet på julbordet, ansvarar för 
att matvarorna inhandlas samt att tillagningen av dessa sker. Språket hjälper etableringen av 
institutionen både genom att skapa begreppen, och genom att lagra betydelser och 
erfarenheter i dem. Institutionens syfte och förståelsen av vad den innebär kan därmed spridas 
till andra individer utanför institutionen. De flesta i det svenska samhället delar samma 
relevansstruktur när det gäller julfirande. När relevansstrukturen sedan testas av samhällets 
individer och den till stor del är gemensam ökar både institutionens räckvidd och dess 
allmängiltighet.  
 
Institutionen julfirande sedimenterades i människors minnen under sitt skapande, vilket 
resulterat i att den bevarats fram tills idag även om den omvandlats och förändrats i viss 
utsträckning. Genom språket och sedimenteringen blev det möjligt för alla att ta del av den 
objektiva erfarenheten och kunskapen kring julfirandet, och på grund av detta etablerades 
institutionen som en tradition. Det sociala erkännandet av julfirande som en varaktig lösning 
på ett varaktigt problem kan bero på svenska kyrkan, att omvandla en hednisk ritual till en 
kristen högtid var ett sätt att sprida kristendomens budskap. Överföringen av traditionen 
mellan olika generationer kan bland annat ske genom bilderböcker med julfirande, nedärvning 
av juldekorationer samt matrecept. Denna tradition har sedan växt till att innefatta stora delar 
av den svenska befolkningen, och därmed delar dessa människor till viss del samma 
subuniversa. Eftersom Sveriges befolkning skiljer sig från varandra på fler sätt än genom sin 
syn på julfirande innefattar Sverige flera subuniversa, men just detta perspektiv under 
traditionen julfirande skiljer på de som firar jul och de som inte firar jul. 
 
Legitimering av institutionen julfirande passerar genom fyra legitimeringsnivåer där den 
förklaras och rättfärdigas för att sedan överföras till nästa generation. Första nivån handlar om 
språket och inkluderar bland annat begrepp som högtid, advent, tomte och julklappar. Nivå 
två består av elementära teoretiska satser som till exempel myter, sägner och sagor vilka 
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förklarar etiken och moralen bakom institutionen. Tredje nivån omfattar utpräglade teorier 
som uttalas av bland annat teologer, etnologer och historiker i forskning och annan litteratur. 
Nivå fyra består av symboliska universa som presenterar julfirandets syn på människan, 
samhället och kunskapen. Varje legitimeringsnivå kallas för en universumbevarande 
begreppsmaskin och det är viktigt för den framtida överlevnaden av institutionen att dess 
begrepp förstås och tas på allvar. Om den nya generationen inte kan förstå eller ta till sig 
begreppen blir det heller inte möjligt för de att förstå och ta till sig institutionen bakom. Ett 
hot mot institutionen julfirande är moderniseringen, globaliseringen samt andra religioner som 
utmanar kristendomen. Istället för att begränsa institutionen till det traditionella utvecklas den 
då den inkluderar förändringarna. Hotet mot det svenska julfirandet undertrycks genom att 
traditionen legitimerar det som hotar. Verkligheten är socialt definierad och detta innebär att 
ansvaret för att fastställa den och dess begrepp finns hos människorna i samhället. Det är 
möjligt för dessa människor att förändra verkligheten och begreppen, vilket framgår av 
dagens julfirande som skiljer sig från gamla tiders julhögtid. Till skillnad från de flesta 
experter arbetar etnologer på samma nivå som det verkliga samhället, vilket medför att 
forskningen har ett samband med det pågående livet. Det förekommer dock konflikter mellan 
rivaliserande experter såsom teologer, etnologer och historiker. Jultraditionen innehåller både 
pragmatiska och abstrakta delar vilket innebär att vissa delar går att bevisa medan andra är 
diffusa.   
 
Den primära socialisationen inom institutionen julfirande tar sin början under en individs 
första levnadsår, både genom upplevelser och genom att de signifikanta andra berättar sagor 
och historier som innehåller julfirandets traditioner, seder och moral. Det sätt som de 
signifikanta andra firar jul på förs vidare till barnet som ur detta skapar sig en egen verklighet. 
Genom språkets begrepp kan traditionerna, sederna och moralen tillämpas i andra situationer 
som barnet tolkar med hjälp av sina föräldrar. Om barnets föräldrar inte firar jul lär sig barnet 
att det inte är en viktig tradition som behöver följas. Genom tillgång till ny kunskap och nya 
begrepp i den sekundära socialisationen kring julfirande kan barnet själv välja vilken kunskap 
hon tar till sig, vilken attityd som passar henne och vilka normer som hon anser viktiga. I 
relation till institutionen julfirande betyder detta att barnet antingen bygger upp en 
samhörighet till institutionen eller tappar förtroende för den. 
 
Verkligheten som individen byggt upp i sitt medvetande utsätts kontinuerligt för hot som 
består av ifrågasättande eller ändring av de rutiner kring julfirandet som den primära och 
sekundära socialisationen skapat. Familjer som av någon anledning splittras samt andra 
ensamstående påverkas negativt under julhelgen då det är mer eller mindre vedertaget att 
julen ska firas med nära och kära. Ifall individens primära och sekundära socialisation skiljer 
sig från varandra kan resultatet bli misslyckad socialisering. Om en individ upplever 
förväntningar både från sin familj och från sin vänskapskrets leder detta till att individen 
förråder den ena eller den andra. Valet som individen gör i relation till julfirandet kan i värsta 
fall resultera i uteslutning ur vänskapskretsen eller familjen. En individ kan även välja att byta 
verklighet av manipulativa anledningar, för att till exempel fira jul trots att individen tillhör en 
annan religion än kristendomen. En alternering kan vara aktuell om en individ lämnar sin 
gamla verklighet för ett nytt land, en ny religion eller en ny familjekonstellation. 
Resocialisering innebär för individen att alla band med den gamla verkligheten måste klippas 
och även att individen kan knyta känslomässiga band med nya signifikanta andra. När en 
individ blir ensamstående kan denna under julen söka sig till en ideell organisation som till 
exempel Frälsningsarmén för att få stöd, erkännande och bekräftelse. Det positiva med att luta 
sig mot en organisation istället för en person är att där alltid finns någon som har tid eller lust 
att lyssna, då individens samtalsapparat är viktig för att legitimera den nya verkligheten.  
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8. Avslutande diskussion och slutsatser 
 
Syftet med kandidatarbetet är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv beskriva och 
analysera hur julfirandet framställs i tre bilderböcker. De tre frågeställningarna är: ”Hur 
framställs julfirandet i text och bild i bilderböckerna Petters och Lottas jul, Julgröten och 
Emilias jul, samt vilka diskurser kan identifieras?”, ”Vilka likheter och skillnader finns 
mellan de tre framställningarna?” och ”Hur förhåller sig diskurserna till etnologiska studier 
som belyser svenskt julfirande från slutet av 1800-talet fram till 2000-talet?”. Svaren på dessa 
frågor anser vi oss ha besvarat i kapitlen resultat och analys, vi menar därmed att vårt syfte 
med uppsatsen har uppnåtts. Resultatet av frågeställningarna påvisar att framställningarna av 
julfirande i bilderböckerna speglar den kontext som de författades i på ett autentiskt sätt. 
Under analysen av resultatet fann vi en hel del återkommande mönster men även en del 
skillnader. Sex diskurser om julfirande utkristalliserades som senare analyserades i relation 
till etnologiska studier och teorin kunskapssociologi. Vi valde att använda diskursanalysen 
som metod eftersom den tillåter oss att använda icke vetenskapliga textmaterial som 
analysobjekt. Metoden var en prövning för oss då det finns många varianter att välja mellan 
men få som passar analys av julfirande i bilderböcker. Trovärdighet och tillförlitlighet är 
viktigt att sträva efter i alla vetenskapliga texter. Vi har varit noggranna i vår bild- och 
diskursanalys samt i vårt tillvägagångssätt, därför anser vi trovärdigheten och tillförlitligheten 
i vårt arbete vara hög. Vill någon upprepa vår studie är det möjligt att deras tolkningar skiljer 
sig från våra då diskursanalysen är en subjektivistisk metod, men det borde vara möjligt för 
andra forskare att följa vårt tankesätt. Vårt kandidatarbete fokuserar på julfirande, vilket är en 
svensk tradition, den kunskapssociologi som företräds av Peter L. Berger och Thomas 
Luckmann klarlägger hur traditioner uppkommer, reproduceras och framställs, därav valde vi 
denna teori. Julen firas inte enbart av kristna svenskar utan även av människor som tillhör 
andra religioner i Sverige och i resten av världen. Många av de människor som inte firar jul 
har istället en annan högtid som utspelar sig vid denna tid på året. Vi menar därför att vårt 
kandidatarbete är generaliserbart då det går att använda som modell för de flesta andra 
traditionella högtider.  
 
När vi utförde bildanalysen av Petters och Lottas jul framstod vinjettbilderna som irrelevanta, 
men i efterhand inser vi att en inkludering av dessa i analysen hade varit tillämpligt för 
kandidatarbetet och dess resultat. Lotta figurerar ofta klädd i rött, vilket gör att hon verkar 
höra samman med bondhustrun och hennes familj istället för med tanterna och Petter. Förr i 
tiden var lek och sagoläsande en familjeaktivitet, detta är möjligt att se i Julgröten där 
tomtarna berättar historier vid julsoppan och människorna leker efter julklappsutdelningen. I 
de andra två bilderböckerna är det endast barn som leker och lyssnar på sagor. I Petters och 
Lottas jul som är den äldsta bilderboken och i Emilias jul som är den nyaste bilderboken 
speglas glädjen i att ge, givmildhet. Traditionen julfirande är en viktig del av historien och det 
finns idag ett stort intresse för högtiden, vi hade trots detta svårt att hitta en nutida bilderbok 
om julfirande som var jämförbar med Petters och Lottas jul samt Julgröten. Det 
socialkonstruktivistiska perspektivet är synligt i form av misslyckad socialisering i Julgröten. 
Tomtebarnen förstår inte den symboliska innebörden av människornas gröttallrik till tomtefar, 
de menar att tomtemors gröt är lika god. Alla människorna utom farmor anser tomtefars 
gröttallrik vara onödig tills de upptäcker gårdstomtarnas existens, innan dess förstår de inte att 
det finns flera sorters tomtar. En iakttagelse vi har gjort under arbetet gång är att granen i 
Emilias jul inte är dekorerad med röda kulor eller glitter, enligt oss och enligt de etnologiska 
studierna är detta idag ovanligt. Det är inte heller realistiskt med levande ljus i granen hemma 
hos en barnfamilj, men i bilderbokens fria värld där allt är möjligt ifrågasätts det inte. 
Detsamma gäller Nordqvists små figurer som återfinns i Julgröten, de bidrar med en ny 
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dimension i berättelsen som kan underhålla både barn och vuxna. Nordqvists illustrationer av 
gårdstomtar anser vi vara mer logisk än de etnologiska studiernas tes om deras storlek. Var 
gårdstomtar lika stora som barn på sex till sju år borde de varit relativt synliga. Petters och 
Lottas jul samt Emilias jul anser vi har mest gemensamt, bland annat när det gäller de 
förberedelser, de religiösa inslag samt den givmildhet som speglas i julfirandet. Detta kan 
bero på att Julgröten endast skildrar julaftons kväll medan de andra två skildrar längre 
tidsperioder. I dagens svenska samhälle visas Kalle Anka och hans vänner på teve under 
julaftons eftermiddag, detta har i många familjer blivit en ritual. Vi relaterar detta till 
sagoberättande kring elden och andaktsstunderna i hemmen förr i tiden. Enligt de etnologiska 
studierna skrämdes barn som var olydiga förr i tiden med att gårdstomten skulle komma ifall 
de inte var snälla. Dagens vuxna har övergått till att skrämma barnen med att är de inte snälla 
kommer inte jultomten på julafton. I Petters och Lottas jul samt Julgröten frågar julbocken 
respektive jultomten om det finns några snälla barn i hemmen, vilket även dagens jultomte 
gör innan julklappsutdelningen. Vår slutsats är att traditioner har i sin natur att ständigt 
förändras, hur traditionellt julfirandet än upplevs förnyas det hela tiden genom att nya inslag 
tillkommer medan inslag utan funktion försvinner. Bilderböcker och andra berättelseformer är 
genom historien och än idag en källa för socialisering av traditioner, kunskaper och normer. 
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