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Abstract  
 
This licentiate-thesis, Stories About a red Cottage, is an attempt to 
combine cultural theory with a didactic method applied to Swedish as a 
field of study. With the two notions intertextuality and the foreign as a 
starting point, I discuss the importance of how an idyllic view of 
Sweden affects students studying Swedish as a foreign language as part 
of their studies in Scandinavistics. The students are familiar with the 
German culture and well aware of the legends and the myths about 
Sweden which are distributed via German media. At the same time they 
are shaping new images of Sweden in the didactic interaction with the 
teachers. The study indicates that the encounter with a foreign culture 
requires preparation to question even what seems to be self-evident. 
Hence, the study proposes an intertextual approach when using texts for 
studies in foreign languages. The result also demonstrates that even if it 
is important that we critically analyze the stories we hear and our 
interpretations of them, it is as important that we demand the right to get 
lost in dreams, because this is where we find a part of the secret of the 
esthetical experience. 
 
Key words: Astrid Lindgren, Bullerbysyndrom, German Heimat films, 
The theory and practice of teaching and learning Swedish,   
interculturality, intertextuality, interpretive communities, storytelling, 
Scandinavian studies, the foreign, the image of Sweden 
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Kapitel 1 

Sverige, en idyllisk berättelse 
 
”Sverige tilltalade mig mycket. Människorna var snälla, husen vackra 
och allt var som hämtat ur en Ikea-katalog. Överallt gavs det lax och 
vodka. Ett polarparadis” skriver Claudia Rusch i sin självbiografiska 
roman Meine freie Deutsche Jugend (2003) för att sammanfatta sina 
intryck av ett besök i Sverige.1 I sin populärkulturella beskrivning av 
Sverige knyter författaren samman upplevelser av natur och landskap 
med myter, föreställningar och minnen. För jagberättaren (Claudia 
Bradhering, född 1971) var Sverige under hennes uppväxt på ön Rügen i 
Östersjön, i Östtyskland, en förtrollad plats.2 Det var ett land som 
befann sig på andra sidan den mörka och djupa vattengrav, den vägg av 
stormiga vågor som omgav ön. Landet påminde henne om hennes världs 
gränser. Hon konstaterar att hon på den tiden visserligen inte visste så 
mycket om Sverige; hon kände till exempel inte till något om Carl 
Gustaf och Silvia Sommerlath. Men trots det, eller kanske just därför, 
var Sverige i hennes fantasi en förtrollad plats, ett land dit hon inte fick 
resa, där männen var starka som björnar och kvinnorna såg ut som 
Agneta i Abba och alla dansade runt midsommarstången med färgglada 
band. Sverige var ett lyckligt land, befolkat av blonda människor.3  

                                                        
1 Claudia Rusch skriver: ”Schweden gefiel mir sehr. Die Menschen waren nett, 

die Häuser wunderschön und alle hätten im Ikea-katalog auftreten können. 
Überall gab es Lachs und Wodka. Ein polares Paradies“. Claudia Rusch 
(2003/2009). Meine freie deutsche Jugend. Frankfurt am Main: Fischer Verlag 
GmbH, s. 12. Min övers. Rusch roman översattes till svenska av Erik Kjellberg 
2006, efter det att hon 2004 hade nominerats till Deutscher Bücherpreis vid 
bokmässan i Leipzig. På svenska har romanen titeln Honeckers kanderade 
äpplen (2006) efter en av romanens kapitelrubriker. Jag har valt att utgå från den 
tyska originaltexten och att översätta texten själv. 

2 Efternamnet Bradhering associerar till maträtten Brathering, det vill säga stekt 
sill och markerar samtidigt familjens anknytning till en sjöfarartradition.  

3 Rusch skriver: ”Ein Ort, an den wir nicht durften, wo die Männer groß und stark 
wie Bären waren, die Frauen aussahen wie Agneta von ABBA und alle mit 
bunten Bändern um Maibäume tanzten. So stellte ich mir das vor. Ein fröhliches 
Land, voller blonder Menschen”. Rusch (2003/2009). Meine freie deutsche 
Jugend, s. 9f. Min övers. 
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I den här studien har femtiofyra tyska studenter, som läser svenska 
som främmande språk vid tre tyska universitet, skrivit egna berättelser 
och diskuterat medierade föreställningar om Sverige i tyskspråkig 
populärkultur.4 Med en medierad föreställning menar jag en gängse 
föreställning i en bestämd kulturell kontext.5 Jag mötte studenterna 
under pågående svenskkurser och även om det inte var jag som 
undervisade dem, var det jag som formulerade undersökningens frågor 
och skrivuppgifter. Ingen av dem nämner Ruschs självbiografiska roman 
trots att de också diskuterar föreställningen om Sverige som ett sago-
land, befolkat av röda stugor, älgar och lyckliga invånare. De tillhör en 
annan generation än jagberättaren i romanen och är bosatta i andra delar 
av Tyskland. Romanen publicerades dessutom fyra år före vårt första 
möte. Jag vet inte om de har läst den, men de måste ha mött liknande 
beskrivningar av Sverige, för när jag frågar dem vilka föreställningar de 
tycker att de möter i Tyskland beskriver de ett idylliskt land.  

Föreställningen om ett idylliskt Sverige skymtar också i den 
tyskproducerade Inga Lindström-filmen Im Sommerhaus (2006). 
Studenterna diskuterade filmen vid det enda lektionstillfälle vi möttes.6 
Bakom pseudonymen Inga Lindström finns den tyska manusförfattaren 
Christiane Sadlo. Hon föddes i Ravensburg 1954, men är numera bosatt 
i Berlin. Innan hon började skriva manus till Inga Lindström-serien hade 
hon aldrig varit i Sverige och hon kan inte svenska. Serien består i 
skrivande ögonblick av fyrtiotvå fristående filmer och den första filmen 
i serien sändes 25 januari 2005. Teveserien är inspelad i Sverige med 
                                                        
4 Enligt den amerikanske medieforskaren John Storey är populärkultur de texter 

som inte omfattas av begreppet finkultur. Han menar att populärkultur kan 
definieras genom sin popularitet, att den vänder sig till en bred publik och är 
förankrad där. Här använder jag begreppet för att visa den medierade 
föreställningens popularitet och genomslagskraft i Tyskland. John Storey (1997). 
An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture. Hemel Hempstead: 
Prentice Hall, s. 5-15. 

5 Istället för att tala om gängse föreställningar väljer jag i fortsättning att beskriva 
de som medierade. Mediera kommer från tyskans ”vermitteln” (att förmedla). 
Begreppet betonar att vi tolkar och förstår världen förmedlat det vill säga utifrån 
den kulturella sammanhang som vi är del av. Jämför Roger Säljö (2005). 
Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Bokförlaget 
Prisma, s. 81. De begrepp som är centrala för min tolkning har jag valt att 
kursivera första gången jag använder dem, utom begreppet det främmande som 
jag genomgående har kursiverat. 

6 Filmen Im Sommerhaus visades på tysk teve den 21 augusti 2006 och den är 
regisserad av Heidi Kranz. Studenterna såg tre utdrag ur filmen. Se kapitel fyra, 
”En Bullerbyberättelse för vuxna”. 
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tyska skådespelare som talar tyska men hälsar varandra med ett hej, firar 
svenska högtider, äter kanelbullar och prinsesstårta, läser svenska 
dagstidningar och har svenskklingande namn. De rör sig bland röda 
trähus i ett grönskande svenskt sommarlandskap. ”Filmerna utspelar sig 
på sommaren. Protagonisterna kommer från staden till landet och finner 
sin lycka där” sammanfattar Åsa, en student som har deltagit i studien.7 
John Delbridge, en av seriens många regissörer, hävdar att teveserien 
”ger den tyska publiken något som de saknar just nu: Livet i ett litet hus 
i det lilla samhället, vackra landskap. Lite nostalgi, så som det var en 
gång i Tyskland”.8 Teveserien är mycket omtyckt. Cirka tio procent av 
den tyska befolkningen följer de fristående filmerna som visas varannan 
söndag på bästa sändningstid kvart över åtta på kvällen.9 Det innebär att 
serien är så populär som en teveserie i den här genren i Tyskland kan 
hoppas bli. Publikmätningar visar att serien är mest omtyckt bland 
kvinnor mellan trettio och femtio.10 Trots att studenterna, enligt 
publikmätningarna, är för unga för att tillhöra seriens målgrupp så visar 
deras reaktioner på filmen Im Sommerhaus att de är väl förtrogna med 
den genre och de föreställningar som de tycker att filmen appellerar till. 
Studenterna diskuterade sina egna och filmens föreställningar i längre 
skrivuppgifter och i gruppdiskussioner. I kapitel fem, ”En 
Bullerbyberättelse för vuxna”, diskuterar jag studenternas reaktion på 
filmen, och framför allt Åsas och Emils tolkningar. 

I de längre berättelser som studenterna skrev till mig på svenska före 
och efter att de hade sett filmen Im Sommerhaus beskrev fyrtionio 
Sverige som en idyll, trots att jag frågade dem om olika föreställningar 
om Sverige i Tyskland. De säger att det är en föreställning som de ofta 
möter i tyskspråkig media. Studenttexterna fick mig att reflektera över 
vad den idylliska föreställningen egentligen betyder för dem. Syftet med 
min studie har därför varit att ta reda på hur studenterna förhåller sig till 
                                                        
7 Åsa  (2008-12-05). Skrivuppgift 3. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. Se 

Bilaga 2.  
8 Teresa Skeppholm (2005-08-09). ”Svensk skärgårdsidyll på tyska”. Rapport. 

Svt. Tillgänglig: <http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a>. Hämtat 1 maj 
2010. 

9 ”Einschaltquoten Inga Lindström-Filme”. ZDF Unternehmensarchiv. Jämför 
www.tv-ratings.de. Tillgänglig: <http://www.tv-ratings.de/index.php> och Arb-
eitsgemeinschaft fernsehnforschung. Tillgänglig: <http://www.tv-ratings.de/ 
index.php>. Hämtat 1 maj 2010.  

10 ”Einschaltquoten Inga Lindström-Filme”. ZDF Unternehmensarchiv. 
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denna medierade föreställning. Deras berättelser påminner om varandra, 
trots att de studerar svenska som främmande språk inom 
utbildningsämnet skandinavistik på olika orter: Kiel, Köln och Bonn. 
Kiel är en stad, lika stor som Malmö vid Östersjön. Det är den enda 
tyska stad som är belägen vid en fjord.11 Hit går färjor till och från 
Göteborg. I staden märks närheten till de nordiska länderna bland annat 
av att ett danskt minoritetsparti har starkt inflytande i delstatens 
parlament. Köln är den största staden i det tätbefolkade Nordrhein 
Westfalen i centrala Tyskland och har lika många invånare som 
Stockholm. Staden grundades under romartiden och har en välkänd 
domkyrka. Stadsbilden i Bonn präglas av det gula slott som nu är ett 
universitet. Bonn är en mindre stad vid floden Rhen och var huvudstad i 
det forna Västtyskland. 

Att jag valde att besöka studenter i just dessa tre städer är mer en 
tillfällighet än ett strategiskt val. Jag genomförde den empiriska 
undersökningen vid universitet efter universitet, utan ett jämförande 
perspektiv. Istället ville jag förstå studenternas berättelser och det var 
först med hjälp av studenterna i Kiel som jag tydligt kunde se ett 
mönster i mitt empiriska material.12 Det är också om dessa studenters 
föreställningar som den här studien framförallt handlar, även om vi i 
kapitel tre, ”Bullerbü, en medierad föreställning”, möter Martina som 
studerar svenska i Bonn.13 För att studien skulle kunna säga något 
representativt om föreställningar om Sverige i Tyskland hade det varit 
önskvärt att studenter i de södra och östra delarna av landet hade 
deltagit. Men den här studien handlar inte om föreställningar om Sverige 
i Tyskland generellt, utan om några studenters berättelser om ett land i 
norr och de didaktiska implikationer som deras berättelser för med sig. 

Bland studenternas beskrivningar av hur de tycker att tysk media 
rapporterar om Sverige och av sina minnen av hur de trodde att det var i 
                                                        
11 Kiel är belägen vid Kieler Förde, en sjutton kilometer lång fjord. 
12 Mitt primära empiriska material består av studenttexter. Dessutom har jag 

intervjuat studenternas lärare och använt delar av filmen Im Sommerhaus som 
undervisningsmaterial. För en närmare beskrivning av metod och material se 
kapitel två ”Interkulturell textförståelse”, fyra ”Berättelser om en röd stuga” och 
fem ”En Bullerbyberättelse för vuxna”. För en detaljerad översikt över mitt 
material se Bilaga 1.  

13 I Tyskland stavas den fiktiva orten Bullerbyn, Bullerbü. Varje gång jag använder 
begreppet för att beskriva en tysk föreställning om Sverige som en förindustriell 
idyll använder jag den tyska stavningen.  
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Sverige innan de började studera svenska mötte jag en idyllisk 
föreställning, som påminde om den som det svenska språkvårdande 
institutet Språkrådet kallar Bullerbysyndromet. Begreppet blev valt till 
månadens nya svenska ord februari 2008. Språkrådet förklarar att ordet 
är ett uttryck för en tysk övertolkning av Astrid Lindgrens författarskap, 
enligt vilken Sverige tros vara lika ”utopiskt gulligt som i Bullerbyn”.14 
Bullerbyn är en fiktiv ort i Astrid Lindgrens berättelser om barnen i 
Bullerbyn (1947/1949/1952).15 I Bullerbyböckerna beskrivs en förind-
ustriell idyll och det är denna föreställning om landet som skymtar i 
studenttexterna. Begreppet Bullerbysyndromet blev aktuellt 2008 när 
både tyska och svenska medier diskuterade det i samband med 
teveserien Inga Lindström. Serien beskrevs appellera till liknande 
föreställningar som finns i Bullerbyböckerna och sades samtidigt vara 
ett exempel på en medierad föreställning om en svensk idyll i Tyskland. 
När jag först hörde begreppet hade jag redan genomfört de första två 
empiriska undersökningarna i Köln och Bonn. Jag tyckte mig i 
studenternas berättelser möta samma idylliska föreställning som 
begreppet Bullerbysyndromet ger uttryck för.16 Att nästan alla studenter 
berättade om en svensk idyll gjorde mig nyfiken på den föreställning 
som de tycktes så förtrogna med och vad den betyder för dem. I kapitel 
tre, ”Bullerbü, en medierad föreställning”, diskuterar jag hur tysk media 
rapporterar om Sverige som en förindustriell idyll för att kunna jämföra 
studenternas föreställningar med en allmän mediebild. 

Att det generellt finns ett positivt intresse för Sverige i Tyskland, inte 
bara hos Rusch och i Inga Lindström-serien, har uppmärksammats av 
svensk media, men då förklaras det ofta med att Tyskland är ett 

                                                        
14 Bullerbysyndomet (2008). Språkrådet. Institutionen för språk och folkminnen. 

Månadens nyord 2008. Tillgänglig: <http://www.sprakradet.se/2457>. Hämtat 6 
mars 2010. 

15 Astrid Lindgren skrev tre barnböcker om Bullerbybarnen: Alla vi barn i 
Bullerbyn (1947), Mera om oss barn i Bullerbyn (1949) och Bara roligt i 
Bullerbyn (1952). Samlingsboken heter Bullerbyboken (1962). Samtliga är 
utgivna på Rabén & Sjögren. Böckerna filmatiserades både av Olle Hellbom 
(1960) och Lasse Hallström (1986). Både Hellboms och Hallströms filmer har 
titeln Alla vi barn i Bullerbyn. Lasse Hallström producerade också filmen Mer 
om oss barn i Bullerbyn (1987). Hans båda filmer blev senare en serie i sju delar 
med namnet Alla vi barn i Bullerbyn (1989). Hellboms och Hallströms filmer är 
inspelade i Sevedtorp, cirka en mil söder om Vimmerby i Småland. 

16 Bullerbysyndomet (2008). Språkrådet. Månadens nyord 2008.  
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industrialiserat och överbefolkat land.17 Att förklaringen inte riktigt är så 
enkel visar studenternas berättelser. Det kan kanske tyckas lite märkligt 
att jag kallar Ruschs roman, filmen Im Sommerhaus och de texter som 
studenterna har skrivit till mig för berättelser. Men med berättelse 
menar jag en kommunikationssituation vars avsikt det är att förmedla en 
åsikt eller känsla.18 Den tyske litteraturteoretikern Wolfgang Iser 
förklarar att: ”Förstår man fiktion som en kommunikationsstruktur, då 
måste den gamla ställda frågan ersättas av en annan: Inte dess betydelse, 
utan dess funktion är det då viktigt att betona”.19 Studenternas 
skrivuppgifter, filmen Im Sommerhaus och Claudia Ruchs 
självbiografiska roman är berättelser därför att de utifrån sin kontext 
(kulturella och historiska position, språk och intertextuella referenser) 
följer vissa regler utifrån avsikten att kommunicera något. Dessa 
berättelser appellerar, i likhet med andra berättelser, till det vi tror oss 
veta om världen genom att kombinera välkända tecken och symboler på 
nytt. Varje nytt berättelseögonblick, både när vi berättar och när vi 
tolkar berättelser, är ett spel mellan det välbekanta och det obekanta. 
Hur vi tolkar beror på vår förförståelse. Men vad som är eget och 
välbekant eller nytt och främmande i en berättelse är inte bara beroende 
av våra egna upplevelser, utan också av den kontext i vilken vi ingår.  

En viktig utgångspunkt i mitt arbete är alltså att kontexten har 
betydelse för vad vi berättar och hur vi tolkar. För att betona hur viktig 
kontexten är för oss har jag valt att utgå från de båda begreppen 
intertextualitet och det främmande. När jag här talar om intertextualitet 
handlar det inte bara om textens relation till andra texter, utan också om 
att berättelser kan tolkas som ett uttryck för en social kontext och dess 

                                                        
17 Jämför Björn Sandmark (1995). Det andra Tyskland. Tollarp: Studiekamraten, s. 

15 eller Frank-Michael Kirsch (1998). Stille ist aber Mangelware: Deutschland 
und die Deutschen in schwedischen Schulbüchern für das Fach Deutsch 1970-
1995. Stockholm: Stockholmer germanistische Forschung 54, s. 27.  

18 För en utförligare diskussion om begreppet berättelse, se kapitel fyra, 
”Berättelser om en röd stuga”. Jämför Wolfgang Iser (1976/1994). Der Akt des 
Lesens: Theorie ästhetischer Wirkung. München: Wilhelm Fink Verlag, s. 38f. 

19 Wolfgang Iser skriver: ”Versteht man Fiktion als Kommunikationsstruktur, dann 
muss im Zuge ihrer Betrachtung die alte an sie gerichtete Frage durch eine 
andere ersetzt werden: Nicht was sie bedeutet, sondern was sie bewirkt, gilt es 
nun in den Blick zu rücken“. Iser (1976/1984). Der Akt des Lesens, s. 88. Min 
övers. 
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koder, men också som ett avståndstagande från denna kontext.20 Härvid 
utgår jag från att traditioner, övertygelsesystem, nyckelsymboler samt 
främmande- och självbilder kan ta sig uttryck i litteratur, film, musik 
och bilder. Dessa symboler och föreställningar blir till röster i ett 
intertextuellt rum, där varje ny berättelse bidrar till att konstruera och 
samtidigt förändra dialogen i den kulturella kontext som de i 
tolkningsögonblicket är del av.  

Vi översätter våra föreställningar i tecken och symboler i berättelser. 
Studenternas berättelser handlar om det främmande. Med det 
främmande menar jag inte en egenskap hos ett objekt, utan relationen 
mellan det betraktade och den som betraktar. Om jag uppfattar något 
som främmande eller inte beror på mina erfarenheter och föreställningar 
om världen.21 Ur ett kulturteoretiskt perspektiv handlar både intertext-
ualitet och det främmande om berättelsens relation till mig som läsare, 
min erfarenhet av andra texter och min förståelse av omvärlden. När jag 
försöker förstå det främmande i en text tolkar jag det genom det 
välkända, medan jag vid en intertextuell jämförelse letar efter textens 
likheter med andra texter.22 Berättelser är yttranden och som sådana är 
de uttryck för erfarenheter och känslor. De rymmer ett förråd av möjliga 
upplevelser och tankar. De hjälper oss att förstå andra människor och 
nya livssituationer, hävdar den tyske litteraturdidaktikern Dieter 
Wellershoff.23 Att berättelser gör det möjligt att lära känna det 
främmande är en ofta anförd förklaring till varför det är så viktigt att 
diskutera berättelser i språkundervisningen.  

                                                        
20 Den franske filosofen och litteraturteoretikern Roland Barthes menar att alla 

texter kan förstås som ”a tissue [...] as a skein of different voices and multiple 
codes which are at once interwoven and unfinished”. Roland Barthes (1988). 
”Textual Analysis: Poe's 'Valdemar'”. I red. David Lodge. Modern Criticism and 
Theory. London: New York: Longman, s. 172-195, här s. 193.    

21 Jämför Dietrich Krusche (1985). Literatur und Fremde: Zur Hermeneutik kultur-
räumlicher Distanz. München: Iudicum Verlag s. 88. 

22 Jämför Wolfgang Hallet (2002). Fremdsprachenunterricht als Spiel der Texte 
und Kulturen: Intertextualität als Paradigma einer kulturwissenschaftlichen 
Didaktik. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 60f och Krusche (1985). 
Literatur und Fremde, s. 13. 

23 Dieter Wellershoff menar att den imaginära erfarenheten är ett ”Vorrat an 
Wahrnehmungs-, Denk- und Ergebnismöglichkeiten [bilden], der uns befähigt, 
auch andere Menschen und andere Lebenssituationen zu verstehen”. Dieter 
Wellershoff (1980). Die Wahrheit der Literatur: Sieben Gespräche. München: 
Wilhelm Fink Verlag, s. 80. 
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Mötet med texten är ett möte mellan textens och läsarens kulturellt 
positionerade föreställningar och erfarenheter. Eller för att uttrycka det 
utifrån ett läsarperspektiv, vi tolkar det främmande i texten genom vår 
förförståelse. Det får till följd att berättelser från en främmande kultur 
först måste översättas med hjälp av välkända kulturella koder om vi vill 
förstå dem. Detta översättningsarbete berör inte bara textnivån. Det 
handlar inte bara om en översättning från ett språk till ett annat, som när 
jag här har översatt de använda citaten ur Ruschs roman, så att den 
svenska läsare som inte är förtrogen med det tyska språket kan förstå 
dem. Istället handlar det om att vi fyller berättelsens bilder och symboler 
med emotiv betydelse genom det välkända och förtrogna. Eftersom det 
inte är möjligt att tolka en berättelse bortom vår förförståelse är mötet 
med det främmande i texten samtidigt ett möte med det egna. Det gör 
den narrativa erfarenheten till en speciell form av erfarenhet. Den tyske 
litteraturdidaktikern Dietrich Krusche menar att vi tolkar texter med alla 
aspekter av något han kallar vårt sociohistoriska à priori. Med det menar 
han att kontexten har betydelse för hur vi tolkar och vad vi berättar.24 
Det är kontexten som väver samman en social praktik till en 
identifierbar helhet. Att vår förståelse är bunden till en viss kontext får 
till följd att om vi kan lära oss något om en främmande kultur genom 
berättelser, så lär vi oss samtidigt också lika mycket om oss själva och 
den kontext i vilken vi ingår.  

När deltagarna i ett undervisningssammanhang, eller som här i ett 
undersökningssammanhang, berättar för varandra skapar de kultur 
tillsammans. Med kultur menar jag ett konglomerat av ”föreställningar, 

                                                        
24 Dietrich Krusche skriver: ”Gerade aus Anlass von Lesen und dem Sprechen über 

das Lesen kann uns bewusst werden: dass wir einer bestimmten Gesellschaft, 
Klasse, Bildungsschicht angehören, dass wir durch einen Kulturraum mit dessen 
Tradition geprägt sind, dass wir Bestandteil zahlloser Beziehungsmuster sind. 
Auch und gerade in den Prozess des Lesens bringen wir uns mit allen Elementen 
unseres 'sozio-historischen Apriori' ein”. Dietrich Krusche (2000). ”Lese-
Unterschiede: Zum interkulturellen Leser-Gespräch“. I red. Alois Wierlacher. 
Das Fremde und das Eigene: Prolegomena zu einer interkulturellen 
Germanistik. Bern: Publikationen der Gesellschaft für Interkulturelle 
Germanistik, s. 373. 
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tankesätt, känslor, värden och betydelser”.25 Kultur är inte ett statiskt 
fenomen, utan istället ett system av föreställningar och symboler som vi 
delar med andra i ett visst sammanhang. Det är om en av dessa 
föreställningar som mitt arbete handlar. Trots att jag diskuterar kulturer 
eller snarare de imaginära fält i vilket föreställningar och myter 
produceras och reproduceras är arbetet inte en kulturantropologisk 
studie. Istället utgår jag från ett kulturteoretiskt och textdidaktiskt 
perspektiv när jag skriver mitt arbete inom forskningsfältet svenska med 
didaktisk inriktning. Utifrån några studenters berättelser vill jag ta reda 
på hur de förhåller sig till en medierad föreställning om ett idylliskt 
Sverige. Men jag diskuterar också mer allmänna frågor som vad vi kan 
lära av berättelser och hur berättelser blir trovärdiga. En diskussion om 
trovärdighet visar att föreställningar ofta är motsägelsefulla, 
ostrukturerade, latenta och otydliga. Trots dessa egenskaper visar de på 
något framförhandlat. Just föreställningars framförhandlade karaktär gör 
det intressant att diskutera dem ur ett didaktiskt perspektiv. Huruvida en 
berättelse uppfattas som en trovärdig beskrivning av verkligheten blir 
viktigt i undervisning i främmande språk där studenterna närmar sig 
målspråkskulturen genom att läsa om den.   

Eftersom det främmande inte är en egenskap, utan istället beskriver 
relationen mellan betraktaren och det betraktade, är alltså mötet med det 
främmande samtidigt ett möte med det egna. Att det är så upptäcker 
också jagberättaren i Claudia Ruschs roman under sitt tredje besök i 
Sverige. Vid andra besöket i Sverige hade hon upplevt landet som vore 
det hämtat ur en Ikea-katalog. Det trots att första vistelsen långt ifrån 
hade varit ett besök i den idyll som hon hade drömt om. Omedelbart 
efter murens fall 1989 hade hon rest dit tillsammans med sin mormor. 
Färjan till Trelleborg hade varit försenad. Det hade därför egentligen 
inte funnits någon tid att gå iland. Men de hade stigit i land i alla fall. 
Rusch beskriver protagonistens första möte med Sverige med orden ”10 

                                                        
25 Den tyske litteraturteoretikern och didaktikern Ansgar Nünning förklarar att 

kultur är ”der von Menschen erzeugte Gesamtkomplex von Vorstellungen, 
Denkformen, Empfindungsweisen, Werten und Bewertungen”. Ansgar Nünning 
(1995). ”Literatur, Mentalität und kulturelles Gedächtnis: Grundriß, Leitbegriffe 
und Perspektiven einer anglistischen Literaturwissenschaft“. I red. Ansgar 
Nünning. Literaturwissenschaftlische Theorien, Modelle und Methoden: Eine 
Einführung. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 173-197, här s. 179. Min 
övers. 
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minuter Sverige. En ful, anonym hamn, industriområden, allt grått av 
regn – men Sverige. Äntligen. Vi hade klarat det”.26  

Att jagberättarens längtan inte handlar om Sverige utan om något 
annat förstår hon först vid sin tredje resa 1996. Hennes pass har gått ut 
och hennes oro för att det ska upptäckas lugnas av att tulltjänstemannen 
bara behöver två minuter för att ställa ut ett provisoriskt pass. I mötet 
med den svenska tulltjänstemannen förstår hon att hon i det forna 
Östtyskland hade upplevt Östersjön som en oövervinnelig gräns. ”Det 
handlade inte om Sverige eller om denna färja; det handlade om friheten 
vid horisonten”.27 Mellan Trelleborg och Saßnitz finner protagonisten 
slutligen det hon har letat efter. Hon konstaterar ”Klockan två på natten 
den 20 juni 1996 hade jag kommit dit. Jag stod vid relingen och såg 
ljusen i Saßnitz försvinna i natten”.28 Hon lämnar det förtrogna 
representerat av ljusen i Saßnnitz och beger sig ut i det främmande. 
Härmed överskrider hon samtidigt också gränsen till sin egen barndom. 

Ruschs självbiografi handlar inte om att bekräfta eller vederlägga 
föreställningar om det främmande. Den främmande kulturen är något 
sekundärt. Den tydliggör jagberättarens längtan efter frihet genom att 
vara en kontrast till det välkända. Självbiografin handlar inte heller 
primärt om jagberättarens möte med ett land, utan om hur det var att 
växa upp i ett totalitärt samhälle. Rusch leker med stereotyper om 
Sverige i en populärkulturell berättelse för att tydliggöra protagonistens 
känsla av instängdhet. Dietrich Krusche betonar att det främmande inte 
är en egenskap hos objektet, utan istället en relation mellan subjektet 
och objektet, eller snarare del av och samtidigt också något mer än 
subjektets erfarenhet.29 I Ruschs beskrivning av Sverige är det ett 
lyckligt land, där solen alltid skiner. Det är en positiv beskrivning av en 

                                                        
26 Rusch skriver: ”10 Minuten Schweden. Ein hässlicher anonymer Hafen, 

Industrieanlagen, alles grau vom Regen- aber Schweden. Endlich. Wir hatten es 
geschafft”. Rusch (2003/2009). Meine freie deutsche Jugend, s. 12. Min övers. 

27 Rusch skriver: ”In diesem Moment begriff ich, dass ich mit der Schwedenfähre 
meinen Frieden machen musste [...] Es ging nicht um Schweden oder um diese 
Fähre; es ging um die Freiheit am Horizont“. Rusch (2003/2009). Meine freie 
deutsche Jugend, s. 15. Min övers. 

28 Rusch skriver: ”In der Nacht des 20. Juni 1996 um zwei Uhr morgens war ich 
dort angekommen. Ich stand an der Reling und sah die Lichter von Saßnitz in 
der Nacht verschwinden“. Rusch (2003/2009). Meine freie deutsche Jugend, s. 
15. Min övers. 

29 Krusche (1985). ”Lese-Unterschiede“, s. 371 eller Krusche (1985). Literatur und 
Fremde, s. 13. 
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plats, vars mest kännetecknande drag är att den synliggör det egna 
genom att främmandegöra och exotisera det.  

Främlingskapet i Ruschs roman är ett litterärt motiv. I protagonistens 
möte med den främmande kulturen och upplevelsen av att vara 
främmande i Trelleborgs hamn handlar det om imaginär förståelse av en 
kultur i en fiktiv berättelse. Berättelsen beskriver ett möte mellan två 
kulturer, en svensk och en östtysk. Precis som i Inga Lindström-filmen 
Im Sommerhaus handlar det om en narrativt gestaltad föreställning om 
ett land i norr. Båda dessa berättelser betraktar Sverige ur ett 
utifrånperspektiv, även om Inga Lindström-serien ger sken av att vara 
svenskproducerad och därmed beskriva Sverige ur ett inifrånperspektiv. 
Studenternas texter om Sverige visar att de har mött många texter som 
likt dessa berättelser förmedlar en idyllisk föreställning om Sverige. 
Dessa berättelser, bilder, ljud, och skriftliga texter, får betydelse för 
studenternas föreställningar om Sverige.30 I studenternas försök att 
förstå svensk kultur, något som de kallar ”svenskhet” eller ”typiskt 
svenskt”, blir dessa berättelser viktiga för dem. I utbildningen i svenska 
som främmande språk blir det narrativa ett sätt att lära känna Sverige.  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30 I den här studien använder jag både ett vidgat textbegrepp och ett vidgat 

berättelsebegrepp. Med berättelse menar jag med hänvisning till Wolfgang Iser 
en kommunikationssituation. Iser (1976/ 1994). Der Akt des Lesens, s. 38f. Med 
text menar jag ett betydelsesystem. Jämför Helene Decke-Cornill (1996). 
”Interventionen: Aufforderungen zum Sturm auf Bilder, Filme und andere 
Texte”. I Der fremdsprachliche Unterricht Englisch 32 (34) (4/1998), s. 43-47, 
här s. 43.  Skillnaden mellan text och berättelser är att när jag talar om berätte-
lser implicerar jag en avsikt att kommunicera något. Annars är de båda 
begreppen här nästan utbytbara mot varandra. 
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Disposition 

I det här inledande kapitlet har jag redogjort för fem begrepp som 
kommer att bli centrala för min tolkning av studenternas berättelser; en 
medierad föreställning, intertextualitet, det främmande, berättelse och 
kultur. I nästa kapitel, ”Interkulturell textförståelse”, presenterar jag 
ytterligare två begrepp; interkulturell textförståelse och tolknings-
gemenskap. Dessutom beskriver jag den kontext i vilken studenterna 
ingår och diskuterar hur det är möjligt att betrakta dem som del av en 
tolkningsgemenskap. Jag har redan förklarat att berättelser kan tolkas 
som ett svar på och samtidigt ett motstånd mot andra berättelser i en viss 
kontext. I kapitel tre, ”Bullerbü, en medierad föreställning”, visar jag 
vad jag menar med det utifrån studenten Martinas berättelse om en 
svensk idyll. Hennes berättelse ingår i en intertextuell dialog med andra 
texter i en tyskspråkig kontext. Samtidigt är den också en egen och 
högst subjektiv berättelse om ett land i norr befolkat av blonda bönder 
och röda stugor.  

I kapitel fyra, ”Berättelser om en röd stuga”, diskuterar jag de tre 
studenterna Hannas, Åsas och Lise Bergs berättelser om vad de tycker 
att de har lärt sig om Sverige genom litteratur, film och musik.31 De är 
inte överens om huruvida det överhuvudtaget är möjligt att lära sig 
något om verkligheten genom fiktion. Hanna menar att inget kan ersätta 
de primära upplevelserna av att vara i landet, medan Åsa och Lise Berg 
(i likhet med många andra studenter) minns hur de som barn tolkade 
böckerna om barnen i Bullerbyn som en trovärdig beskrivning av 
Sverige. De tre studenternas berättelser visar inte bara vilken betydelse 
berättelser hade för studenterna i deras försök att förstå svensk kultur, 
utan också hur berättelser blir trovärdiga i en intertextuell dialog i 
kontextbunna tolkningsgemenskaper. 

Utifrån ett receptionsteoretiskt sammanhang är det ett allmänt 
vedertaget antagande att berättelser inte är objektivt givna entiteter, utan 
istället blir till i tolkningen. I kapitel fem, ”En Bullerbyberättelse för 
vuxna”, undersöker jag vilken betydelse studenternas förförståelse har 
för hur de tolkar filmen Im Sommerhaus. Jag gör det genom att diskutera 

                                                        
31 Hanna, Åsa och Lise Berg studerar svenska vid Christian-Albrecht-Universität, 

Kiel.  
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Emils och Åsas reaktioner på filmen och framförallt huruvida 
studenterna uppfattar beskrivningen av Sverige som trovärdig.32 De 
jämför filmen med sina erfarenheter och förståelse av svensk kultur. I 
analyskapitlen har jag valt att utgå från några enskilda studenters 
berättelser, men de andra studenternas kommentarer och texter utgör en 
bakgrund, som antingen bestyrker eller reviderar min tolkning.  

För att värna om informanternas sekretess är samtliga namn på dem 
som har deltagit i den här studien fingerade. Medan studenterna själva 
valde sina pseudonymer, valde jag de undervisande lärarnas namn. 
Namnen Cecilia Björk, Stephan Rieger och Martin Wolff är i likhet med 
Martina, Hanna, Lise Berg, Åsa och Emil alltså bara pseudonymer. Jag 
valde pseudonymer som markerar de undervisandes modersmål, medan 
många av studenterna säger att de använder vänners förnamn för att 
lättare kunna komma ihåg dem när de läser mitt arbete. Andra valde 
namn som påminner dem om Sverige. Emil säger att han kallar sig Emil 
efter Astrid Lindgrens karaktär i berättelserna om Emil i Lönneberga 
(1963/1966/1970).33 Åsa är namnet på den första karaktären som 
studenterna i Kiel mötte i sin svenskbok.34 Lise Berg och Kleine Specht 
är fiktiva namn som genom sina främmandegöringsaspekter visar att den 
här studien, i likhet med studenternas berättelser, är en konstruktion av 
en långt mer komplicerad verklighet.35 Pseudonymerna är kanske också 
ett uttryck för en lekfull ironi över undersökningen och över 
studenternas egen roll i den.  

I studiens avslutande kapitel, ”Att möta det främmande”, diskuterar 
jag mina forskningsresultat och de didaktiska implikationer som de för 
med sig. Det bör kanske tydliggöras att även om min studie har en 
början, en mitt och ett slut är den bara en ordning som försöker säga 

                                                        
32 Emil studerar också svenska vid Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
33 I den tyska översättningen heter Emil Michel, eftersom förlaget Oetinger inte 

ville att karaktären skulle förväxlas med Erich Kästners karaktär Emil i Emil und 
die Detektive (1929), som hade givits ut ungefär trettio år tidigare. Att studenten 
som väljer att kalla sig Emil vet vad karaktären heter på svenska visar en 
förtrogenhet med den svenska originaltexten.    

34 Åsa (2008-12-09). Enkät 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
35 Lise Berg förklarar att hon tänkte på nöjesparken Liseberg i Göteborg när hon 

valde sin pseudonym. Lise Berg (2008-12-09). Enkät 2. Christian-Albrecht-
Universität, Kiel. Kleine Specht kan översättas med lilla hackspett, men namnet 
kan också vara ett smeknamn. 
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något om något oordnat. Just att försöka skapa nya mönster i det vi ser 
är dock en nödvändig förutsättning om vi vill försöka förstå en för oss 
främmande kultur och därmed också oss själva. 
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Kapitel 2 
 
 

Interkulturell textförståelse 
 
Den här studien handlar alltså om Martinas, Hannas, Åsas, Lise Bergs, 
Emils och några andra tyska studenters berättelser, eller snarare om hur 
de förhåller sig till en medierad föreställning om ett idylliskt Sverige. 
Studenterna läser svenska som främmande språk inom utbildningsämnet 
skandinavistik på tre av de arton universitet som erbjuder 
svenskundervisning i Tyskland. De är bara några av de cirka 
femtontusen studenter som läser svenska vid de tvåhundra universitet 
med svenskundervisning i utlandet. I Tyskland är de skandinavistiska 
institutionerna förhållandevis små jämfört med de större språkinstituten 
för franska, spanska och engelska. Vid de tre universitet som jag under 
läsåret 2007/2008 besökte inom ramarna för projektet var cirka 
trehundra heltidsstudenter inskrivna i Kiel, etthundratjugo i Bonn och 
tvåhundrafemtio i Köln. Ungefär lika många studenter läste svenska vid 
sidan av andra studier.36 Intresset för att lära sig svenska har ökat under 
de senaste tio åren i Tyskland och svenska är nu utan konkurrens det 
mest populära av de nordiska språk som kan ingå i utbildningen 
skandinavistik.37 När vi möts har studenterna läst svenska tre till fem 
terminer och de talar god svenska. 

Utbildningen i skandinavistik omfattar nästan allting som har med 
Skandinavien att göra, förklarar studenterna. Åsa säger att utbildningen 
rymmer ”litteraturvetenskap från vikingatiden till nutid, språkvetenskap, 
lingvistik och sedan en språklig inriktning där man satsar på ett 
huvudspråk och ett bispråk”.38 Svenska som främmande språk är således 
bara en del av en mer omfattande utbildning. I litteraturundervisningen 
                                                        
36 På de tre institutionerna var mindre än tjugoprocent av de inskrivna studenterna 

män. Enligt Årsredogörelser från de tre institutionerna 2007/2008 och 2008 
/2009. Tillgängliga via Svenska institutet. 

37 I skandinavistik ingår de fyra undervisningsspråken: danska, isländska, norska 
och svenska. I Köln är det också möjligt att läsa finska, men det är ett eget 
utbildningsämne (Finnistik), dock i nära samarbete med institutet för skandi-
navistik.  

38 Åsa (2008-12-05). Enkät 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
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behandlas nordisk skönlitteratur ur ett litteraturhistoriskt perspektiv. I 
fornisländska läser och översätter studenterna sagalitteratur och 
runskrifter. I språkvetenskap läggs tyngdpunkten på jämförande språk-
studier. Studenterna förväntas kunna tala minst ett skandinaviskt språk 
och förstå de andra. En eller två fast anställda professorer, några 
forskarassistenter och lärare i de moderna språken med tidsbegränsade 
kontrakt ansvarar för undervisningen.  

Som jag kommer att visa i det här kapitlet är undervisningen i 
svenska som främmande språk en komplex kulturell aktivitet. Den är 
inte bara komplex för att undervisningsprocessen, i likhet med andra 
utbildningsämnen, präglas av samhälleligt bestämda normer och 
värderingar. Dessa konventioner präglar hur undervisningen gestaltas, 
samtidigt som den också förutsätts orientera sig mot studenternas behov 
och utveckling (dessa demokratiska och kanoniserade aspekter bestäms i 
sin tur av ekonomiska och institutionella faktorer). Undervisningen är 
också en komplex kulturell aktivitet för att studenterna i sin utbildning 
inte har oförmedlad tillgång till svensk kultur, om vi med kultur menar 
delade gemensamma värderingar och föreställningar om verkligheten 
bundna till en geografisk plats eller till ett visst språk. Eftersom de 
befinner sig i Tyskland är de framförallt hänvisade till att försöka lära 
känna svensk kultur på avstånd genom berättelser, produkter och utifrån 
de undervisande lärarnas beskrivningar av hur det är i Sverige.  

För att markera vad textsamtalen i språkundervisningen handlar om 
har jag valt att kalla det här kapitlet ”Interkulturell textförståelse”. Med 
interkulturell vill jag tydliggöra att undervisningen utgår från att 
studenternas möte med en berättelse från en svenskspråkig kontext är ett 
möte mellan minst två kulturella kontexter, en tyskspråkig och en 
svenskspråkig. Ur ett interkulturellt perspektiv handlar det dialogiska 
och reflexiva mötet mellan läsare och text därför inte bara om ett möte 
med en enskild text, utan lika mycket om en medvetenhet om hur texter, 
klichéer och föreställningar förhåller sig till varandra och blir del av ett 
intertextuellt nätverk. Utifrån detta perspektiv räcker det inte att 
diskutera texter utifrån det enskilda verkets estetiska uttrycksförmåga. 
Istället måste berättelser och föreställningar tolkas i ett konglomerat av 
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symbolisk betydelseöverföring och betydelseförskjutning.39 Texts-
amtalen handlar om ”hur den lärande förstår en text från en främmande 
kultur”, om vi med text menar alla yttranden från en bestämd kultur.40 

Men de handlar också om hur en främmande kultur kommunicerar 
föreställningar om världen med hjälp av ett visst språk och en viss 
repertoar. Att lära sig ett nytt språk handlar då inte bara om grammatik 
och om nya ord, utan i lika hög grad om att lära sig nya kommuni-
kationsmönster.41  

Det främlingskap som impliceras i begreppet svenska som 
främmande språk beskriver inte bara ett möte med ett nytt språk, utan i 
kanske ännu högre grad förväntningar på ett möte med en främmande 
kultur. Det innebär att det främmande förstås utifrån språkliga och 
geografiska gränser. Viktigt att understryka är dock att jag i den här 
studien använder det främmande för att beskriva ett samspel mellan det 
välbekanta och en temporal eller rumslig aspekt hos en berättelse eller 
en kontext. Det innebär att det främmande inte är en egenskap hos ett 
objekt, utan relationen mellan betraktaren och det betraktade.42  

Begreppet interkulturell hör samman med förstaelsen av det 
främmande som en rumslig aspekt och det förutsätter en konventionell 
syn på kulturer som i sig är slutna enheter. Även om jag använder 
begreppet anser jag att vår tolkning av texter i viss utsträckning 
visserligen kan förklaras utifrån de kontexter i vilka vi ingår, men i tider 
av telekommunikation, internet, turism och snabba transportmedel 
behöver dessa inte vara knuten till en geografisk plats eller ett visst 
språk. För att markera att vår tolkning och förståelse av omvärlden inte 

                                                        
39 Hallet (2007). ”Literatur und Kultur im Unterricht”, s. 40. 
40 Den tyske litteraturdidaktikern Lothar Bredella förklarar att undervisningen i 

främmande språk handlar om ”wie die Lernenden diese Texte aus einer fremden 
Kultur verstehen“.  Lothar Bredella, Herbert Christ och Michael K Legutke 
(1997). Thema Fremdverstehen: Arbeiten aus dem Graduiertenkolleg. 
Tübingen: Gunter Narr Verlag, s. 28. Min övers. 

41 Jämför Hallet (2002). Fremdsprachenunterricht als Spiel der Texte und 
Kulturen, s. 271 eller Ansgar Nünning och Vera Nünning (2000). ”British 
Cultural Studies konkret: 10 Leitkonzepte für einen innovativen Kultur-
unterricht”. I Der fremdsprachliche Unterricht Englisch 34, s. 4-9, här s. 8f 

42 Med en främmande kultur menas ofta en utomeuropeisk kultur. Det innebär att 
det främmande beskrivs utifrån geografiska gränser. I den här studien är det 
främmande ett samspel mellan det välbekanta och en temporal eller rumslig 
aspekt hos en berättelse eller en kontext. Det innebär att det främmande inte är 
en egenskap hos ett objekt, utan relationen mellan betraktaren och det 
betraktade. Jämför Krusche (1985). Literatur und Fremde, s. 88. 
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nödvändigtvis behöver vara knuten till en plats väljer den tyske 
filosofen Wolfgang Welsch att tala om transkulturell istället för 
interkulturell textförståelse. Med det menar han att vår textförståelse av 
omvärlden visserligen är knuten till tolkningsgemenskaper, men att 
dessa gemenskaper kan sträcka sig utöver nationella och språkliga 
gränser.43 Vi kan alltså delta i tolkningsgemenskaper tvärs över nations-
gränser. I min studie är begreppet tolkningsgemenskaper centralt för 
min tolkning. Med tolkningsgemenskap menar jag, utifrån den ameri-
kanske receptionsteoretikern Stanley Fish, den gemenskap som vi ingår 
i vid det ögonblick som vi tolkar en bestämd berättelse.44 Att jag här har 
valt att utgå från begreppet interkulturell och inte transkulturell 
textförståelse kan förklaras med att jag diskuterar studenternas 
berättelser utifrån hur språkundervisningen vid de tre universitet som jag 
har besökt gestaltas. Dessutom menar jag att när vi lär oss ett språk gör 
vi det inte bara genom att jämföra det nya språket med de vi redan kan, 
utan också genom att jämföra de sammanhang i vilket det talas med 
kontexter som redan är oss förtrogna. Trots att den interkulturella 
ansatsen är en förenkling, har den varit en teoretisk utgångspunkt för 
den forskning som bedrivits om främmande språk under de senaste tjugo 
åren.45 Den har också praktisk relevans för hur språkundervisningen 
gestaltas, i val av texter och arbetsuppgifter, vid de tre institutioner som 
jag har besökt. 

 
 
 
 

 

                                                        
43 Wolfgang Welsch (1999). ”Transculturality – the Puzzling Form of Cultures 

Today”. I red. Mike Featherstone och Scott Lash. Spaces of Culture: City, 
Nation, World. London: Sage, s. 194-213. Tillgänglig: <http://www2.uni-
jena.de/welsch/Papers/transcultSociety.html>. Hämtat 1 september 2010. 

44 Enligt Stanley Fish består en tolkningsgemenskap av dem som delar en rad 
tolkningsstrategier, vilka ”exist prior to the act of reading and therefore 
determine the shape of what is read rather than, as is usually assumed, the other 
way around”. Stanley Fish (1980). Is There a Text in this Class?: The Authority 
of Interpretative Communities. Cambridge: Harvard University Press, s. 14. 

45 Wolfgang Hallet (2007). ”Literatur und Kultur im Unterricht: Eine 
Kulturwissenschaftlischer didaktischer Ansatz”. I red. Wolfgang Hallet och 
Ansgar Nünning. Neue Ansätze und Konzepte der Literatur und Kulturdidaktik. 
Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 31-47, här s. 31. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I den här studien kombinerar jag en kulturteoretisk och en textdidaktisk 
ansats. Utifrån de båda begreppen intertextualitet och det främmande 
diskuterar jag studenters föreställningar och tolkningar av berättelser. 
Inom tysk interkulturell forskning har det främmande de senaste tjugo 
åren varit ett centralt begrepp. Jag utgår från den forskning som har 
bedrivits om tyska respektive engelska som främmande språk av 
forskare som Dietrich Krusche, Wolfgang Hallet och Ansgar Nünning. I 
avsikt att diskutera det mångkulturella och det mångröstade förbinder 
dessa forskare medieteori, antropologi, diskursanalys och 
kultursociologi för att legitimera textsamtal i undervisningen.46 Men 
trots att jag i likhet med dem diskuterar det främmande skiljer sig min 
studie från deras. Eftersom jag skrev mitt arbete inom forskningsfältet 
svenska med didaktisk inriktning, har de forskningstraditioner som finns 
inom fältet haft betydelse för hur jag kom att utforma min studie. Det 
gör det också möjligt för mig att anta ett delvis annat perspektiv och 
knyta an till forskare som annars inte ofta skymtar i tyskspråkig 
forskning om främmande språk som Stanley Fish, Peter Brooks, Rob 
Schields, Kendall L. Walton och Siegfried Kracauer. När jag skriver om 
föreställningar om Sverige i Tyskland, gör jag det alltså utifrån ett 
svenskspråkigt perspektiv. Kontexten och den tolkningsgemenskap som 
jag ingår i har haft betydelse för min tolkning och hur jag presenterar 
mitt material. 

De gånger jag använder epiteten tysk litteraturdidaktiker eller 
textdidaktiker för att beskriva en forskare betyder det att han eller hon 
har bedrivit forskning inom något av de båda utbildningsämnena 
engelska eller tyska som främmande språk. Märkligt nog har mycket lite 
forskning bedrivits om hur vi legitimerar arbetet med texter inom 

                                                        
46 Jämför Ruth Mayer (1999). ”Vielbevölkerte Zone: Überlegungen zu einer 

Interpretationsfigur”. I red. Renate Glaser och Matthias Luserke. Literatur-
wissenschaft – Kulturwissenschaft: Positionen, Themen, Perspektiven. Opladen: 
Westdeutscher Verlag, s. 231-243, här s. 240, Britta Herrmann (2004). ”Cultural 
Studies in Deutschland: Chansen und Probleme transnationaler Importe für die 
(deutsche) Literaturwissenschaft“. I red. Ansgar Nünning och Roy Sommer. 
Kulturwissenschaftlische Literaturwissenschaft: Disziplinäre Ansätze – Theore-
tische Positionen – Transdiszipläre Perspektiven. Tübingen: Narr Verlag, s. 33-
53, här s. 43. 
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utbildningsämnet skandinavistik.47 Detta är fallet, trots att det finns en 
stark forskningstradition om vad det kan innebära att möta det 
främmande i berättelser i andra främmande språk i Tyskland. Att det är 
så hör säkert samman med den svaga ställning som didaktiska frågor i 
allmänhet har enligt forskningstraditionen i utbildningsämnet 
skandinavistik. Svenska som främmande språk är ju också en mycket 
liten del av en mer omfattande utbildning. Inom svenska med didaktisk 
inriktning är mitt arbete det enda om svenska som främmande språk. De 
frågor som diskuteras inom forskning i främmande språk om det egna 
och det främmande i Tyskland har dock stor relevans även för 
svenskämnesdidaktik därför att det ytterst handlar om hur vi legitimerar 
arbetet med texter.  

I min studie utgår jag från att studenterna är aktiva betydelseskapande 
subjekt. Även om den tyske litteraturdidaktikern Lothar Bredella inte 
utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv, som jag gör, utan ett 
hermeneutiskt perspektiv är det han som initierade den process-
orienterade litteratur- och textdidaktik som den tyske textdidaktikern 
Wolfgang Hallet och och den tyske litteraturdidaktikern Ansgar 
Nünning har fortsatt att arbeta utifrån och som jag delvis hänvisar till. 
Hallet menar att om förståelsen är en konstruktion, uppmanar 
intertextualitet till elevaktivitet.48 Utifrån ett koncept om en 
processorienterad litteraturdidaktik föreslår Ansgar och Vera Nünning i 
artikeln ”British Cultural Studies konkret: 10 Leitkonzepte für einen 
innovativen Kulturunterricht” (2000) att man bör utgå från att berättelser 
är viktiga för vår förståelse av främmande kulturer, men också från att 
texter i sig är kulturer. Artikelförfattarna ger inga tips på hur underv-
isningen kan gestaltas, utan deras artikel är en redovisning av tio 
grundläggande hypoteser som de tycker att den undervisande läraren 
borde utgå från.49 Wolfgang Hallet försöker i sin avhandling Fremd-

                                                        
47 En ansats till en didaktisk diskussion finns i den tyske skandinavisten Wolfgang 

Behschnitts artikel ”Bildungsdiskurs und Alteritätskonstitution in der jüngsten 
schwedischen Migrantenliteratur” (2006). I red. Christiane Barz und Wolfgang 
Behschnitt. Bildung und anderes: Alterität in Bildungsdiskursen in den skandi-
navischen Literaturen. Würzburg: Ergon, s. 201-229.  

48 Lothar Bredella (1987). ”Die Struktur schüleraktivierender Methoden: Über-
legungen zum Entwurf einer prozessorientierten Literaturdidaktik”. I Praxis des 
neusprachlichen Unterrichts 34 (3), s. 233-248, här s. 234f. 

49    Nünning och Nünning (2000). ”British Cultural Studies konkret”, s. 4-9. 
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sprachenunterricht als Spiel der Texte und kulturen (2002) visa vilken 
betydelse en processorienterad textdidaktik kan ha för undervisningen i 
främmande språk. Men han förklarar inte hur en sådan undervisning 
skulle kunna se ut i praktiken.50 Inte heller jag har utrymme att diskutera 
hur en processorienterad textdaktik skulle kunna se ut i den här studien.   

Inom svenska med didaktisk inriktning finns flera empiriska 
närstudier av litteraturläsning.51 De har delvis initierats till följd av och 
som reaktion mot den diskussion som fördes inom Pedagogiska gruppen 
vid Lunds universitet. Gruppen ställde en erfarenhetspedagogik mot den 
färdighetsträning som den tyckte kännetecknade svenskämnet i de 
svenska skolorna. I likhet med den forskning som har bedrivits om 
undervisning i främmande språk i Tyskland betonar de svenska 
forskarna att berättelser kan gestalta igenkännbar erfarenheter; ”direkta 
erfarenheter – och erfarenheter som eleverna är kulturellt och historiskt 
främmande inför – indirekta erfarenheter”.52 Den svenske litteratur-
didaktikern Lars-Göran Malmgren, en av initiativtagarna till Peda-
gogiska gruppen, konstaterar att litteraturundervisning är ett redskap för 
att ”utveckla elevernas sociala och historiska förståelse då det gäller 
centrala humanistiska problem”.53 Han skiljer mellan indirekta och 
direkta erfarenheter, precis som Hanna i den här studien, se kapiel fyra 
”Berättelser om en röd stuga”.54   Men utgår vi från att kultur är text och 
text är kultur, blir den distinktionen problematisk. I ett samhälle 
genomsyrat av berättelser är vår förståelse av omvärlden alltid en 
konstruktion.  

Jag är övertygad om att den forskning som har bedrivits om 
undervisning i främmande språk i Tyskland kan berika diskussionen om 
svenskämnesdidaktik. Den kan visa nya ansatser i samband med den 
övergripande frågan om varför berättelser är så viktiga för oss. Med 

                                                        
50    Hallet (2002). Fremdsprachenunterricht als Spiel der Texte und Kulturen. 
51 För en utförligare redovisning av forskningsfältets avhandlingar hänvisar jag till 

Annette Edwald (2007). Läskulturer: Lärare, elever och läsning i grundskolans 
mellanår. Malmö: Holmbergs, 103f. 

52 Lars-Göran Malmgren och Jan Nilsson (1993). Litteraturläsning på lek och 
allvar: Om tematisk litteraturundervisning på mellanstadiet. Lund: Student-
litteratur, s. 37. Lars-Göran Malmgren var en av dem som en initierade en dis-
kussion om svenskämnets litteraturläsning inom det som senare kom att bli 
svenska med didaktisk inriktning. 

53 Lars-Göran Malmgren (1997). Åtta läsare på mellanstadiet, s. 89.  
54 Se kapitel fyra, ”Berättelser om en röd stuga”. 
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utgångspunkt i den forskning som har bedrivits i Tyskland och Sverige 
skulle det vara möjligt att diskutera vad det är som händer när vi läser 
texter. En sådan diskussion är speciellt viktig eftersom de flesta klass-
rum som möter oss lärare idag är mångkulturella. Det innebär att det är 
många kulturer som möts i undervisningen och som ska komma överens 
om vilka tolkningar som anses vara möjliga. En interkulturell diskussion 
om berättelser kan också tydliggöra hur viktigt det är att diskutera olika 
typer av texter i undervisningen. Inte minst därför att olika medieformer 
kan förmedla olika typer av kunskap.55  
 

Metod och material 

Jag mötte de tre studentgrupperna i Kiel, Köln och Bonn under 
pågående svenskkurser och trots att jag inte undervisade studenterna var 
det jag som koncipierade frågor och uppgifter, medan de undervisande 
svensklärarna hjälpte mig att etablera ett förtroende hos studenterna. 
Studenterna skrev längre berättelser till mig på svenska i hemuppgift. 
De diskuterade en populärkulturell film vid ett lektionstillfälle som jag 
ledde. I anslutning till att de såg filmsekvenser ur Inga Lindström-filmen 
Im Sommerhaus audioinspelades deras gruppdiskussioner. De besvarade 
också enskilt ett frågeformulär. Dessutom har jag intervjuat lärare och 
följt mediediskussionen om Inga Lindström-produktionen. Vilka frågor 
jag ställde till studenterna och hur undersökningen såg ut kommer jag att 
diskutera närmare i kapitel fyra, ”Berättelser om en röd stuga”, och fem, 
”En Bullerbyberättelse för vuxna”, i anslutning till min tolkning och 
analys av studenternas berättelser. Att jag har valt att vänta med det hör 
samman med att jag är övertygad om att de frågor som jag ställde till 
studenterna hade betydelse för vad och hur de valde att berätta.  

Mitt empiriska material består av tre längre skrivuppgifter som 
studenterna skrev före och efter de hade sett tre utdrag på vardera tio 
minuter ur Inga Lindström-filmen Im Sommerhaus. Anledningen till att 
de bara såg utdrag och inte hela filmen var att jag mötte dem under ett 
lektionspass på nittio minuter och vi inte hade hunnit med det. Vilka 

                                                        
55 För en utförligare diskussion om detta se Lisa Källström (2011). ”Vad kan vi 

lära oss av berättelser: Om det fiktivas funktion i svenska som främmande 
språk”. I red. Lotta Bergman. Educare. Malmö: Holmbergs, s. 139-161. 
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konskvenser det kan ha haft för studenternas tolkningar diskuterar jag i 
avsnittet ”Studenter ser på film” i kapitel fem ”En bullerbyberättelse för 
vuxna”. Under filmvisningen var studenterna indelade i mindre grupper. 
De skrev först ned sina egna tankar och reflektioner i samband med ett 
frågeformulär och diskuterade sedan i grupp de frågor de hade fått. Jag 
spelade in studenternas gruppsamtal och transkriberade vid senare 
tillfälle dessa inspelningar. Dessutom besvarade studenterna en 
inledande och en avslutande enkät. Jag intervjuade också undervisande 
lärare. Det var jag som ställde samtliga frågor och som utvärderade 
materialet.  

När jag planerade inför undersökningen utgick jag från en empirisk 
metod som de engelska pedagogerna Sasha Barab och Kurt Squire kallar 
undersökningsdesign. Enligt Barab och Squire handlar den kvalitativa 
metoden om att forskaren planerar undersökningen utifrån de frågor hon 
vill ställa till en undervisningspraktik. Avsikten med de frågor som 
forskaren formulerar och sedan ställer till deltagarna i ett 
forskningsprojekt bör tydliggöra en problematik som har direkt relevans 
för undervisningen.56 Mina frågor till studenterna handlade om vilka 
föreställningar de har om Sverige eftersom jag antog att deras 
föreställningar har betydelse för hur de tolkar berättelser och varför de 
vill lära sig svenska. I likhet med de studier som Barab och Squire 
beskriver är mitt arbete en kvalitativ studie och den har en etnografisk 
ansats. Enligt den amerikanske antropologen Harry F. Wolcott handlar 
kvalitativ forskning om hur forskaren gör den undersökta världen till en 
personlig värld och reflekterar över sina erfarenheter. Det innebär en 
dubbel självreflexiv rörelse, utåt mot det undersökta fenomenet och inåt 
i en kritisk reflektion över vilken betydelse förförståelsen har för 
tolkningen.57  

                                                        
56 Sasha Barab och Kurt Squire (2004). “Design-Based Research: Putting a Stake 

in the Ground”. I The Journal of Learning Sciences 13 (1). Mahwah, N. J: 
Lawrence Erlbaum Associates Inc, s. 1-14 här s. 2f. Jämför även Nikolaj Elf 
(2009). Towards Semiocy?: Exploring a New Rationale for Teaching Modes and 
Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four Commercial Upper-
Secondary “Danish” Classes. A Design-Based Educational Intervention. 
Avhandlingen i kopia, en gåva av avhandlingsförfattaren, s. 15. 

57 Harry F. Wolcott (1995). The Art of Fieldwork. Walnut Creek: Alta Mia Press, s. 
251f. 
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Den kvalitativa ansatsen i mitt arbete medför att jag som forskare 
ställs inför viktiga frågor som handlar om studiens trovärdighet. Den 
tyska litteraturdidaktikern Edith Ihekweazu frågar ”i vilken utsträckning 
måste man förhålla sig kritisk till sig själv, inte bara för att ifrågasätta 
främmande definitioner, utan också för att ifrågasätta sina egna 
föreställningar om det främmande och kanske komma i samtal med 
det?”.58 Hon betonar att eftersom det är svårt att bli medveten om hur vi 
tillskriver berättelser betydelse förutsätter forskning om det främmande 
att forskaren ifrågasätter sina egna utgångspunkter. Konkret innebär det 
att jag i min analys av studenternas skriftliga och muntliga berättelser 
ställer samma krav på min tolkning som studieplanerna vid de tre 
universiteten ställer på studenterna, där allt textarbete uppmanas leda till 
kritisk reflektion.59 Samtidigt bör jag redan här betona att berätta och 
ordna ju alltid innebär samtidigt att utesluta, att inte lyfta fram 
alternativa berättelser som också hade kunnat vara intressanta. Hur 
viktigt det än har varit för mig att behandla studenternas utsagor med 
största respekt och källtillförlitlighet, förblir mitt arbete med att 
strukturera deras berättelser till en sammanhängande text bara en av 
flera möjliga tolkningar. 

Jag vill här också understryka att mitt möte med studenterna kanske 
bäst kan beskrivas som ett kulturmöte eller krock. Det är ett möte därför 
att det sker ett kommunikativt utbyte. Samtidigt är det en kulturkrock 
därför att jag försöker förstå studenternas berättelser utifrån deras 
perspektiv och det förutsätter ett påtagligt reflexivt arbetssätt. I detta 
möte har min förförståelse inte bara haft betydelse för hur jag 

                                                        
58 Edith Ihekweazu skriver: ”Wie weit muss es sich selbst erforschen, nicht nur um 

fremden Definitionen Widerstand zu leisten, sondern auch um aus der nun 
befestigten Bastion des Eigenen Fremde anvisieren und mit ihr ins Gespräch zu 
kommen?”. Edith Ihekweazu (1987). ”Wie weit muss das Forschungsobjekt das 
Forschungsobjekt sein?”. I red. Alois Wierlacher. Perspektiven und Verfahren 
interkultureller Germanistik. München: Iudicum, s. 141-156, här s. 141.  

59 Abteilung für Skandinavistik. Universität Bonn: Amtsstudienordnung für 
Skandinavistik. Institut für Germanistik: Vergleichende Literatur und 
Kulturwissenschaft. Tillgänglig: <http://www.skandinavistik.uni-bonn.de/ amtst- 

 udord.htm>. Institut für Skandinavistik/Fennistik. Universität zu Köln: 
Merkblatt für Abiturientinnen und Abiturienten: Was ist Skandinavistik (auch 
Nordische Philologie genannt)? Was macht man in einem Skandinavistik-
studium?. Tillgänglig: <http://skanfen.phil-fak.uni-koeln.de/4162. html>. Nord-
isches Institut. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Studien-informations-
blatt. Tillgänglig: <http://www.zsb.uni-kiel.de/infoblaetter/daenisch 

 -skandinavistik-ba.shtml>. Hämtat 1 maj 2010.  
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formulerade de frågor som jag ställde till studenterna, utan också för hur 
jag tolkade deras röster, berättelser och kommentarer. Medan 
studenternas berättelser är avhandlingens röster, använder jag jagformen 
för att beskriva min egen roll i mötet med studenterna och för att 
framhäva det intersubjektiva drag som varje tolkning oundvikligen för 
med sig. Min analytiska uppgift blir att undersöka de koder, 
föreställningar och värden som studenterna delar när de skapar kulturell 
förståelse.60 De skulle själva säkert kunna förklara sina berättelser med 
hänvisning till sociala, kulturella, och ideologiska kategorier och på så 
sätt göra dem till del av en självförståelse. Här lyfter jag ut dem ur sitt 
sammanhang och de blir istället till röster i en ny berättelse.  

 Studenterna skriver och diskuterar på svenska, eftersom vi möts 
under pågående svenskkurser. Att studenterna uttrycker sig på svenska 
faller sig också naturligt, eftersom jag skriver den här studien inom 
forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning. Här diskuteras 
läroprocesser knutna till det svenska språket. Min studie skiljer sig dock 
från många andra projekt inom detta forskningsfält, eftersom jag skriver 
om svenska som främmande språk. Vad som skiljer undervisning i 
svenska som främmande språk och svenska som andra språk är framför 
allt den geografiska närheten till målspråket. Det geografiska avståndet 
till målspråket och dess kultur (eller kulturer) öppnar för nya frågor om 
främlingskap och berättelser.  
 
Att diskutera svenskhet  

”Jag ser fram emot att träffa dig när du kommer till Kiel. Jag är 
nämligen också intresserad av svenskhet” skriver Sophie till mig i 
samband med mitt besök hos studentgruppen i Kiel.61 Vad hon menar 
med begreppet svenskhet förklarar hon inte, men hennes kommentar 
tyder på att hon är förtrogen med något som hon kallar så och att hon 
förutsätter att jag också är det. Hennes kommentar säger också något om 
hur hon tolkar de uppgifter och frågor som hon har fått av mig. Även 
Åsa använder begreppet svenskhet när hon förklarar att hon tycker att 

                                                        
60 Jämför Clifford Geertz (1973). “Dichte Beschreibung: Bemerkungen zu einer 

deutende Theorie von Kultur”. I Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, s. 7-43, här s. 9. 

61 Sophie (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
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det är viktigt att diskutera medierade föreställningar om Sverige därför 
att det hjälper henne att reflektera över vilka föreställningar hon själv 
har om landet.62 Samtidigt betonar hon att hon tycker att det är 
långtråkigt de gånger undervisningsgruppen är alltför enig om att allt är 
bra i Sverige. Trots det är det, konstaterar hon, kanske förståeligt att alla 
är överens, eftersom de annars inte skulle ha valt att läsa svenska. Just 
därför, anser hon, är det desto viktigare att kurslitteraturen och de 
undervisande lärarna framhäver alternativa berättelser om Sverige.63 
Cecilia Björk, svensklärare i Kiel, förklarar att hon tycker att det är 
viktigt att diskussionen om svenskhet inte leder till att studenterna 
kommer överens om hur det är i Sverige. Istället betonar hon hur viktigt 
det är att de får möjlighet att utveckla sina högst personliga 
Sverigebilder, därför att det tydliggör att verkligheten är komplex och 
motsägelsefull.64  

De andra studenterna i Kiel betonar att de tycker att det är viktigt att 
diskutera olika föreställningar om Sverige. De säger att de utifrån ett 
kulturjämförande perspektiv både vill lära känna samtida svensk kultur 
och förstå skillnader och likheter mellan de båda ländernas kulturer.65 
Emil förklarar till exempel att han tycker att det är intressant att 
diskutera svenskhet ”för att lista ut om det finns en allmän Sverigebild i 
Tyskland (eller om det bara är individuella föreställningar)”, medan 
Johnny Handsome förklarar att han tycker att det är viktigt att diskutera 
olika klichéer och i synnerhet den amerikanisering han tycker sig 
urskilja bland yngre svenskar.66 Medan Emil således vill diskutera hur 

                                                        
62 Åsa (2008-12-05). Enkät 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
63 Åsa (2008-12-05). Enkät 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
64 Samtal med Cecilia Björk (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 

Enligt Svenska institutet är Sverigebild en beteckning för vilka konnotationer 
varumärket Sverige inrikes och utrikes väcker. Institutet är medlem i Nämnden 
för Sverigefrämjande i utlandet, vars uppgift det är att saluföra Sverige 
utomlands. Cecilia Björk och studenterna använder begreppet för att tala om 
olika föreställningar om Sverige. Tillgänglig: <http://www.si.se/Svenska/ 
Innehall/Sverige-i-varlden/Sverigebilden-utomlands/>. Hämtat 1 september 
2010. 

65 Enkät 2 (2008-12-05). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
66 Emil och Johnny Handsome (2008-12-05). Enkät 2. Christian-Albrecht-

Universität. Kiel. Johnny Handsome är namnet på protagonisten i en film med 
samma namn från 1989 av regissören Walter Hill med manus av Ken Friedman. 
Det är en filmatisering av romanen The Three Worlds of Jonny Handsome 
(1972) av Morton Freegood. Freegood skrev romanen under pseudonymen John 
Godey. 
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föreställningar konstrueras i en specifik kulturell kontext, vill Johnny 
Handsome veta om det verkligen är så som han föreställer sig det i 
Sverige. I studenternas berättelser blir det tydligt att de använder 
begreppet svenskhet eller omskrivningen ”typiskt svenskt” för att 
beskriva det särskiljande och stereotypa, medan de kallar sina 
föreställningar om Sverige för Sverigebilder för att markera att det här 
handlar om en förenkling och konstruktion.  

Cecilia Björk berättar att hon gärna använder olika typer av texter 
som utgångspunkt i en diskussion om svensk kultur och hur det är i 
Sverige.67 De andra svensklärarna som har deltagit i projektet håller med 
henne.68 Det finns ingen gemensam studieplan för svenskundervisningen 
i Tyskland. Europarådet förklarar dock, i rapporten Gemeinsamer euro-
päischer Referenzrahmen für Sprachen (2001), att all språkundervisning 
bör utveckla den lärandes interkulturella kompetens. Interkulturell 
kompetens handlar, enligt Europarådet, om en medvetenhet om att 
tolkningen av en estetisk artefakt är ett resultat av potentiella, 
strukturerade möjligheter som först får betydelse genom kontextuellt 
förankrade handlingsparadigm. Språkundervisningen syftar då till att 
studenterna ska bli förtrogna med de strategier och konventioner som 
ryms inom ett visst paradigm för att kunna jämföra det med andra.69 
Europarådet förklarar att texter här har central betydelse för 
språkundervisningen, därför att de möjliggör ”kommunikation, trots en 
fullständig åtskillnad mellan producent och mottagare i tid och/eller rum 
– en egenskap som kännetecknar det mänskliga samhället i hög grad”.70  

Enligt Dietrich Krusche förutsätter ett interkulturellt textsamtal tre 
faser; medan läsaren rekonstruerar den värld som det estetiska uttrycket 
är ett svar på, bör hon samtidigt också reflektera över den 
tolkningsgemenskap som hon själv är del av, för att förstå vad som 

                                                        
67 Samtal med Cecilia Björk (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
68 Samtal med undervisande svensklärare (2007-11-09). Institut für Germanistik, 

Universität Bonn. Samtal med undervisande svensklärare (2008-02-05). Institut 
für Skandinavistik/Fennistik, Universität zu Köln. 

69 Europarat (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: 
Lernen, lehren, beurteilen.  Berlin: Langenscheidt, s. 51. 

70 ”Sie ermöglichen Kommunikation trotz der vollständigen Trennung von 
Produzenten und Empfängern in Raum und/oder Zeit  – eine Eigenschaft, von 
der die menschliche Gesellschaft in hohem Maße abhängt”. I Europarat (2001). 
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen, s. 99. Min övers. 
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händer i mötet med berättelsen och den egna tolkningen.71 Krusches tre 
faser beskriver hur ett kulturmöte genom litteraturläsning i ett idealfall 
kan se ut. Han utgår från att de studenter som läraren möter är 
representanter för en kultur. Om en intention med språkundervisningen 
är att studenterna ska lära sig det nya språkets betydelsesystem, 
förutsätter det inte bara att den undervisande språkläraren är väl 
förtrogen med och har reflekterat över sin egen kultur, utan också över 
de kulturer som de studenter hon möter är del av. Att studenterna är del 
av en och inte flera (kanske delvis motstridiga) kulturella kontexter är 
naturligtvis en förenkling, precis som det också är en förenkling att den 
estetiska artefakten skulle vara ett uttryck för en bestämd kultur, när den 
kanske lika gärna kan tolkas mot bakgrund av olika kulturer och 
delkulturer. 
 

Att vara del av en tolkningsgemenskap  

Nästan alla studenter berättar om röda stugor och natur när jag ber dem 
beskriva vilka föreställningar om Sverige de tycker att de möter i 
tyskspråkig populärkultur. Eftersom de är bosatta i olika delar av 
Tyskland, kan likheterna i deras berättelse inte förklaras med att de 
känner varandra eller delar samma undervisningskontext. Istället kan 
den kanske förklaras utifrån att de delar ett gemensamt språk och att 
detta språk tar sig uttryck i olika berättelser, föreställningar och 
symboler i det medielandskap som omger dem. Hur de väljer att förhålla 
sig till denna föreställning tycks höra ihop med tolkningskonventioner 
inom utbildningsämnet. Stanley Fish menar att vi socialiseras in i 
gemenskaper genom att lära oss vilka föreställningar, myter och klichéer 
som är viktiga för den grupp som vi i en viss situation är del av. Att 
socialiseras är inte att lära sig en uppsättning explicita regler; det är 
istället att tillägna sig en komplicerad insikt om när och var olika 
tolkningskonventioner är användbara. I de gemenskaper som vi ingår i 
finns en tyst, outtalad kunskap om vilka historier vi kan berätta om 
omvärlden och hur de historier vi möter bör tolkas.72  Genom att ta del 

                                                        
71 Krusche (1985). Literatur und Fremde, s. 139f. 
72 Fish (1980). Is There a Text in this Class, s. 318. 
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av varandras berättelser utvecklar vi en förståelse för hur sociala 
praktiker fungerar.73  

Studenternas förförståelse skiljer sig visserligen åt. Ändå visar deras 
föreställningar och berättelser om Sverige att de delar en gemensam 
repertoar och referensvärld. Om vi talar om gemensamma referenser är 
det dock viktigt att komma ihåg att det finns många orsaker till att vi 
tolkar berättelser på ett visst sätt och väljer att hålla fast vid bestämda 
föreställningar. Det antas ofta att genus har betydelse.74 Av de 
femtiofyra studenter som har deltagit i den här studien är fyrtiotre 
kvinnor och elva män. Könsfördelningen är karaktäristisk för det 
humanistiska utbildningsämnet skandinavistik i Tyskland.75  Naturligtvis 
har också studenternas förtrogenhet med Sverige betydelse för deras 
föreställningar om landet. Drygt en fjärdedel av aktörerna har vuxit upp 
i en tvåspråkig miljö, hälften av dessa har en förälder som kommer från 
ett nordiskt land. Lika många har släkt och vänner i Sverige och nästan 
alla har vistats en längre tid i något av de nordiska länderna. De har 
antingen varit utbytesstudenter, deltagit i språkkurser eller vistats där på 
längre och återkommande semestrar.76 Inte heller kommer alla stud-
enter från Tyskland. Två av studenterna är finsktalande utbytesstudenter 
från Finland och de har valt att läsa svenska därför att de kan 
tillgodoräkna kurserna i sin finska examen. De berättar att de också har 
läst Astrid Lindgren som barn, men de förklarar att deras föreställning 
om Sverige inte alls är lika idyllisk som de andra studenternas.77 Också 
en seniorstudent, med bakgrund i en dansk minoritet i norra Tyskland, 
                                                        

73 Den ungersk-österrikiske samhällsvetaren Karl Polanyi använder begreppet 
personlig kunskap i Karl Polanyi (1978). The Great Transformation: Politische 
und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 43. Med personlig kunskap menar han en 
kulturförmedlad kunskap som har flätats samman med våra individuella 
upplevelser. Genom den personliga kunskapen blir individen i stånd att använda 
kulturen för att skapa betydelse. 

74 Jämför Johan Elmfeldt (1997). Läsningens röster: Om litteratur, genus och 
lärarskap. Stockholm Symposion, s. 73f, Lisbeth Larsson (1989). En annan 
historia: Om kvinnors läsning och svensk veckopress. Stockholm: Symposion, s. 
27 eller Helen Schmidl (2008). Från vildmark till grön ängel: Receptions-
analyser av läsning i åttonde klass. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 38f.  

75 Samtal med Stephan Rieger och Martin Wolff (2008-11-26). Christian-Albrecht-
Universität. Kiel. Se även Årsredogörelser från de tre institutionerna 2007/2008 
och 2008/2009. De är tillgängliga via Svenska institutet. 

76 Svar enligt Enkät 1; Bonn (2007-11-01), Köln (2008-10-12), Kiel (2008-10-12). 
77 Aika och Johanna (2007-11-07). Samtal om filmen Im Sommerhaus. Universität 

Bonn. 
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beskriver en alternativ Sverigebild. Han berättar att han som barn trodde 
att Sverige var ett land befolkat av vilda ungdomar och stora 
amerikanska bilar. Det var inte ett land han ville åka till.78 

 Trots att begreppet tolkningsgemenskap är en förenkling, ett 
tolkningsverktyg, ett försök att förstå en komplex verklighet, och som 
alla verktyg kan riskera att vara lite väl trubbigt ibland, visar begreppet 
hur kultur skapas och omskapas i interaktion mellan olika aktörer, 
berättelser, symboler och produkter. Det är inte bara personliga erfar-
enheter som avgör vilka föreställningar vi har om ett visst fenomen. 
Istället hör våra tolkningar samman med gemensamma antaganden om 
verkligheten. Det gör det möjligt för oss att komma överens med andra 
om vår tolkning.79 Den betydelse vi tillskriver berättelser varierar med 
den kontext vi ingår i. Det innebär inte att tolkningen är förutsägbar. 
Istället visar begreppet att berättelser både har en subjektiv och objektiv 
sida. I den här studien ingår studenterna inte bara i en språklig 
gemenskap, utan de är också del av ett utbildningssammanhang. Vilken 
betydelse dessa båda tolkningsgemenskaper får för vad och hur de 
berättar, kommer jag att diskutera i kapitel fyra, ”Berättelser om en röd 
stuga”, och fem, ”En Bullerbyberättelse för vuxna”. 
 
Enquist & Co 

Vad innebär det att förstå en främmande kultur? Enligt Lothar Bredella 
handlar det om en perspektivförskjutning. ”Att förstå det främmande är 
en beredskap att byta perspektiv” konstaterar han och en förutsättning 
för det är: ”empati. Förmågan att försätta sig en främmandes position”.80 
Perspektivförskjutning tycks vara en grundläggande och nödvändig 
färdighet i mötet med det främmande. I föregående kapitel konstaterade 

                                                        
78 Oskar (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
79 Fish (1980). Is There a Text in this Class?, s. 15. 
80 Lothar Bredella skriver: ”dass Fremdverstehen die Bereitschaft enthält, einen 

Perspektivenwechsel vorzunehmen”. Lothar Bredella et al (1997). Thema 
Fremdverstehen, s. 23. ”Entscheidend ist die Empathie. Die Fähigkeit, sich in 
den Fremden zu versetzen”. aa, s. 14. Min övers. 
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jag att berättelser kan hjälpa oss att se på världen på ett nytt sätt.81 Om 
det är så gäller det inte bara skönlitteratur, även om skönlitteratur ofta 
har sagts tydliggöra ett främlingskap just genom sin estetiska form.82 
Istället är det, enligt Wolfgang Hallet, viktigt att språkundervisningen 
tar hänsyn till olika modus och medieformer, för att visa den studerande 
på en interkulturell mångfald.83  

Att studenterna i den här studien diskuterar en tevefilm hör samman 
med detta antagande, men också med den centrala ställning televisionen 
har intagit som kulturell förmedlare under de senaste femtio åren.84 
Televisionen är kultur i egentlig betydelse, hävdar den amerikanske 
journalisten David Zurawik ”När någon säger kultur, tänker alla på 
opera och konstmuseer – men den antropologiska definitionen av 
begreppet kultur är delad information, föreställningar och värderingar. 
Och televisionen är vår tids främsta förmedlare av gemensam 
information”.85 Televisionen har på grund av sin betydelse som kulturell 
artefakt kallats en berättelseapparat och en elektronisk lägereld för att 
markera att det är ett betydande kommunikationsmedium som präglar 

                                                        
81 Jämför till exempel Ansgar Nünning (2007). ”Fremdverstehen und Bildung 

durch neue Weltansichten: Perspektivenvielfalt, Perspektivenwechsel und 
Perspektivenübernahme durch Literatur”. I red. Wolfgang Hallet och Ansgar 
Nünning. Neue Ansätze und Konzepte der Literatur und Kulturdidaktik. Trier:  
Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 134 eller Lars-Göran Malmgren (1997). Åtta 
läsare på mellanstadiet: Litteraturläsning i ett utvecklingsperspektiv. Lund: 
Studentlitteratur, s. 89.  

82 Staffan Thorson och Christer Ekholm menar att ”just skönlitteratur är ett 
kulturellt fenomen som samtidigt främmandegör och öppnar ingångar till det 
främmande“. Staffan Thorson och Christer Ekholm (2009). ”Inledning”. I red. 
Beata Agrell och Staffan Thorson (2009). Främlingskap och främmandegöring: 
Förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen. Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos, s. 6-17, här s. 9. Jämför också Hans Robert Jauß (1970). 
Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 13 och 
Ansgar Nünning (2007). ”Fremdverstehen und Bildung durch neue 
Weltansichten”, s. 134.   

83 Hallet (2002). Fremdsprachenunterricht als Spiel der Texte und Kulturen, s. 269 
eller Hallet (2007). ”Literatur und Kultur im Unterricht”, s. 37. 

84 Bruno Zerweck (2007). ”Fernsehformate und deren kultureller Einfluss: Die 
Vermittlung von Fernsehkompetenz im Englischunterricht“. I red. Wolfgang 
Hallet och Ansgar Nünning. Neue Ansätze und Konzepte der Literatur und 
Kulturdidaktik. Trier:  Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 351-370, här s. 351. 

85 David Bianculli citerar Zurawik: ”When you say culture, everybody thinks of 
the opera and modern Museum of Art – but the anthropologists' definition is 
shared information, beliefs and values. And, in fact, television is the primary 
purveyor and vehicle or deliverer of culture”. David Bianculli (2000). 
Teleliteracy: Taking Television Seriously. Syracuse: Syracuse UP, s. 143. Min 
övers. 
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åskådarnas förståelse av verkligheten.86 Härigenom begränsas televis-
ionen som medium inte längre bara till sin ursprungliga funktion, att 
informera och underhålla, utan har istället blivit ett medium som i hög 
grad förutsätts ha betydelse för mottagarnas verklighetsuppfattning. Den 
amerikanske teverecensenten David Bianculli använder begreppet 
teleliteracy för att betona hur viktigt det är att reflektera över hur 
televisionen bidrar till att konstruera våra föreställningar om 
verkligheten.87 Han använder begreppet med hänvisning till den 
amerikanske litteraturpedagogen Eric Donald Hirschs begrepp cultural 
literacy, det vill säga den kulturella kompetens som fordras för att delta i 
ett offentligt samtal.88 Med teleliteracy vill Bianculli tydliggöra en 
kompetens om mediet som han menar att de flesta av oss har, samtidigt 
som han betonar att eftersom denna kompetens ofta är omedveten är det 
ett skäl till varför mediet inte kan ignoreras ur ett didaktiskt 
perspektiv.89  

På min fråga om de hellre ser film, läser böcker eller lyssnar på 
musik om de vill få en föreställning om hur det är att leva i ett samtida 
Sverige svarar elva av tjugo studenter i Kiel att de helst ser film. De 
förklarar det med att de då kan öva hörförståelse medan de ser hur 
aktörerna interagerar med varandra. Dessutom vill de se svensk natur 
och svenska städer. De berättar att några favoritfilmer är Jalla! Jalla! 
(2000) av Josef Fares och Det nya landet (2000) av Geir Hansteen 
Jörgensen. Fem vill hellre läsa en bok, därför att de då kan lära sig nya 
ord. En vill helst lyssna på svensk musik och förklarar det med att det 
kan man göra överallt. Tre läser gärna svenska dagstidningar på internet 

                                                        
86 Den tyska journalisten Hanne Landbeck kallar televisionen ”Erzählmaschine” 

och ”elektronisches Lagerfeuer” i Hanne Landbeck (2002). Generation Soap: 
Mit deutschen Seifenopern auf dem Weg zum Glück. Berlin: Aufbau 
Taschenbuch Verlag, s. 10. Jämför Lothar Mikos (2003). Film- und 
Fernsehanalyse. Konstanz: UVK, s. 19.   

87 Bianculli (2000). Teleliteracy, s. 7. 
88 Med cultural literacy menar Hirsch: ”the whole system of widely shared 

information and associations”. Eric Donald Hirsch (1987). Cultural literacy: 
What Every American Needs to Know. Boston: Houghton Mifflin, s. 31. Hirsch 
vill med en lista över 45000 händelser, personer, uttryck och fenomen som han 
hävdar är ett uttryck för en gemensam amerikansk kultur underlätta för 
nyinflyttade att finna sig tillrätta i det amerikanska samhället. Listan är 
problematisk, inte minst på grund av de fenomen som den utesluter. 

89   Bianculli (2000). Teleliteracy, s. 7. Jämför också Andrew Goodwyn (2004). 
English Teaching and the Moving Image. New York: Routledge, s. 22f. 
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för att hålla sig informerade om dagsaktuella händelser. Trots att det är 
uppenbart att film har stor betydelse för studenterna och att deras 
mediebruk i hög utsträckning är multimedialt, intar boken som 
medieform en betydande roll i utbildningen.90  

En viktig del i litteraturundervisningen inom utbildningsämnet 
skandinavistik är att studenterna läser nordisk skönlitteratur. I Kiel finns 
det visserligen ingen fastställd lista över den litteratur som studenterna 
bör ha läst under sin utbildning, men trots det visar valet av de verk som 
behandlas under utbildningens litteraturseminarier att det ändå finns en 
osynlig kanon. Studenterna förväntas vara förtrogna med författare som 
August Strindberg, Per Olov Enquist, Lars Gustafsson, Henrik Ibsen, 
Kjartan Fløgstad och Jon Fosse.91 Med kanon avses en korpus av texter 
som ett samhälle eller en grupp anser betydelsefull att bevara till 
eftervärlden. Kanon är ingen objektiv entitet; istället är den något som 
en grupp skapar i ett försök att avgränsa sig från andra och legitimera 
sig. Kanon hör ihop med de värden som en grupp tilldelar bestämda 
texter, men den handlar också om en syn på sig själv som deltagare i en 
bestämd grupp, eller för att förklara det med Hermann Kortes definition 
av begreppet ”Kanonbildningen är inte och har heller aldrig varit en 
inomlitterär process, utan en kulturell selektionsprocess vars värden 
sammanhänger med vardags- och livsvärlden”.92 Att känna till vad en 
grupp definierar som god litteratur och härigenom tillskriver en specifik 
kanon är därför att känna till lite om dess kultur.  

När jag frågar Martin Wolff, professor i fornnordiska, vilka 
berättelser som var viktiga för honom under hans studietid, nämner han 

                                                        
90 Johan Elmfeldt och Per Erixon (2007). Skrift i rörelse: Om genrer och 

kommunikativ förmåga i skola och medielandskap. Stockholm: Symposion, s. 
36.  

91 Samtal med Stephan Rieger, professor i nordisk litteraturvetenskap (2008-11-
26). Christian-Albrecht-Universität. Kiel. Rieger säger att han gärna skulle vilja 
visa mer film i sin undervisning, till exempel i en seminarieserie om Ingmar 
Bergman, men att det av praktiska skäl inte är möjligt. 

92 Hermann Korte konstaterar att, ”Kanonbildung war und ist kein 
innerliterarischer Prozess, sondern eine kulturelle Selektionspraxis, deren Werte 
einen Bezug zu Alltags- und Lebenswelt haben”. Hermann Korte (2003). 
”Historische Kanonforschung und Verfahren der Textauswahl”. I red. Klaus-
Michael Bogdal och Hermann Korte. Grundzüge der Literaturwissenschaft. 
München: Deutsche Taschenbuchverlag GmbH, s. 61-77, här s. 63. Min övers. 
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Lars Gustafssons romansvit Sprickorna i muren (1971-1978)93, Per Olov 
Enquists Kapten Nemos bibliotek (1991) och Ingmar Bergmans filmer 
Smultronstället (1957) och Persona (1966). Han betonar att det är 
etablerade verk i Tyskland.94 När studenterna får välja är det dock inte 
Per Olov Enquists och Lars Gustafssons romaner de väljer. Istället läser 
de svenska kriminalromaner av Henning Mankell och Håkan Nesser, ser 
nyare svenska filmer och lyssnar på Mando Diao, The Cardigans och 
metallrock. Studenterna förklarar sitt val av texter med att populärkultur 
förmedlar föreställningar om ett samtida Sverige.95 De berättar att de på 
svensklektionerna och vid sidan av undervisningen också får möta andra 
medier på universitetet.96 Medan Stephan Rieger, den tyske professorn i 
nordisk litteraturvetenskap i Kiel, undervisar om skönlitteratur, 
behandlar Cecilia Björk i viss utsträckning också populärkultur i sin 
svenskundervisning. Hon diskuterar svensk kriminal- och barnlitteratur, 
visar film och spelar musik.97 Trots det anser de flesta studenter att film, 
musik och bilder inte har en lika självklar plats i svenskundervisningen 
som skrivna texter.98    

En förutsättning för att undervisningen ska kunna utgå från ett 
interkulturellt perspektiv är ett brett texturval, menar Hallet.99 Det är ett 
sätt att bemöta Europarådets krav på att språkundervisningen bör visa 

                                                        
93 Till Lars Gustafssons mer kända verk räknas romansviten Sprickorna i muren. 

Den består av de fem böckerna Herr Gustafsson själv (1971), Yllet (1973), 
Familjefesten (1975), Sigismund (1976) och En biodlares död (1978). 2003 kom 
filmen Sprickorna i muren vars manus baseras på romanen Yllet.  Regissör var 
Jimmy Karlsson. 

94 Samtal med Martin Wolff (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität. Kiel.   
95 De tyska litteraturdidaktikerna Jürgen Donnerstag och Martina Wolff rapporterar 

om ett forskningsprojekt där hälften av de tillfrågade eleverna ville att 
språkundervisningen skulle behandla andra verk än dem som togs upp, samtidigt 
betonade ungefär lika många att det inte ville att deras favoritmusik, filmer och 
romaner diskuterades. Jürgen Donnerstag och Martina Wolff  (2007). 
”Literarische Texte und Emotionen im Fremdsprachenunterricht”. I red. 
Wolfgang Hallet och Ansgar Nünning. Neue Ansätze und Konzepte der Literatur 
und Kulturdidaktik. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 143-164, här s. 
351. I den här studien visar studenternas svar på en liknande tendens. 
Studenterna vill gärna diskutera olika medietexter, men de betonar att det inte 
behöver betyda att de musikgrupper, filmer eller romaner som de tycker mest 
om behandlas. Svar enligt Enkät 1; Bonn (2007-11-01), Köln (2008-01-01), Kiel 
(2008-10-12). 

96 Svar enligt Enkät 1; Bonn (2007-11-01), Köln (2008-01-09), Kiel (2008-10-12). 
97 Samtal med Cecilia Björk (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
98 Enkät 2 (2008-12-05). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
99 Hallet (2007). ”Literatur und Kultur im Unterricht”, s. 38.  
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narrativa mönster och förklara dessa utifrån antropologiska och 
kulturspecifika konventioner.100 Det unika och det originella i den 
konstnärliga artefakten framhävs ofta i samband med skönlitteratur, 
medan filmer, och i synnerhet populärkulturella filmer som Im 
Sommerhaus avfärdas i sin egenskap av att vara massproduktioner och 
triviala.101 Detta trots att även populärkulturella filmer genom sin 
multimediala struktur, hur den kombinerar dialog med musik, 
bakgrundsljud, bild, form och färg i ständigt nya variationer, skulle 
kunna tydliggöra frågor om produktion och reception, om gestaltat 
främlingskap och olika medieformers narrativa uttrycksmöjligheter. 
Utifrån ett brett texturval skulle det också vara möjligt att diskutera hur 
klichéer och stereotyper skapas och omskapas i olika berättelser, genrer 
och medieformer.102  

Det finns flera goda skäl till ett brett texturval. Enligt den tyske 
textdidaktikern Michael Wendt är just att jämföra olika texter med 
varandra ett av de mer givande sätten att analysera och tolka texter.103 
En förklaring till det är att diskussion runt en enskild text riskerar att 
bortse från den betydelse vi tillskriver myter och symboler. Eller för att 
uttrycka det annorlunda, myter skapas och återskapas i ett intertextuellt 
spel och för att förstå detta spel måste vi tolka texter utifrån en 
interkulturell ansats. Det menade också den tyske kulturdidaktikern 
Arno Heller redan 1992, i en av de första tyska textdidaktiska studier 
med kulturteoretisk anknytning. Diskussionen runt ett brett texturval kan 

                                                        
100 Europarat (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen,  

s. 51. 
101 Max Horkheimer och Theodor W. Adorno riktar polemisk kritik mot den 

massproducerade kulturen, som de menar kväver alla egna tankar hos publiken. 
De skriver: ”produkten bestämmer varje reaktion: inte genom ett sakligt 
sammanhang – detta faller sönder, vid närmare reflektion – utan genom 
signaler” / ”das Produkt zeichnet jede Reaktion vor: nicht durch seinen 
sachlichen Zusammenhang – dieser zerfällt, soweit er Denken beansprucht – 
sondern durch Signale”. Max Horkheimer och Theodor W. Adorno (1944/1969). 
”Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug”. I Dialektik der Aufklärung: 
Philosophische Fragmente. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, s. 
128-176, här s. 145. Min övers. 

102 Hallet (2007). ”Literatur und Kultur im Unterricht”, s. 38.  
103 Michael Wendt förklarar att ett intertextuellt förhållningssätt är ”die 

'natürlischste' Form des analytischen und interpretierende Umgangs mit Texten” 
i Michael Wendt (1996). Konstruktivistische Fremdsprachendidaktik: Lerner- 
und handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht in neuer Sicht. Tübingen: 
Narr Verlag, s. 80. 
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hjälpa oss att betrakta kultur på lite avstånd.104 Ett kritiskt reflexivt 
förhållningssätt gentemot texter är inte bara viktigt om vi vill förstå hur 
föreställningar produceras och reproduceras i en social kontext, utan det 
hjälper oss också att hantera den information vi möter i media. 

  
Varför just svenska?  

Det antas ofta att en förutsättning för att någon ska vilja lära sig något är 
att dennes erfarenheter tas på allvar och integreras i undervisningen.105  
Det kan tyckas ganska självklart, men detta antagande blir särskilt 
viktigt om den egna erfarenheten förutsätts vara en utgångspunkt i mötet 
med det främmande. Hallet betonar att den studerande bör betraktas som 
ett kulturellt subjekt, eftersom hennes erfarenhet, föreställningar, 
intressen och värderingar har betydelse för vad och hur hon lär sig.106 
Kleine Specht studerar svenska som främmande språk i Kiel. När jag 
frågar henne varför hon valde just svenska säger hon att hon ”ville 
studera något med språk och att den svenska musiken var 
övertygande”.107  De andra studenterna säger att de valde svenska för att 
de vill kunna läsa svensk litteratur och i synnerhet Astrid Lindgren på 
svenska, är intresserade av svensk kultur och vill lära sig ett språk som 
de tycker låter vackert.108 Kalle Leskinen förklarar sitt språkval med att 
han har släktingar i Finland och Sverige.109 Hans Maulwurf berättar att 
han bodde i Sverige när han var barn och därför redan kunde lite 
svenska när han började sina studier.110 Paul Nowel skriver att han valde 

                                                        
104 Arno Heller (1992). ”Between Holism and Particularism: Concepts of Inter-

textuality in the Pedagogy of American Studies”. Amerikastudien / American 
Studies 37 (4), s. 647-659, här s. 658. 

105 Dieter Buttjes (1991). ”Mediating Languages and Cultures: The Social and 
Intercultural Dimension Restored”. I red. Dieter Buttjes och Michael Byram. 
Mediating Languages and Cultures: Towards an Intercultural Theory of 
Foreign Language Education. Clevedon: Multilingual Matters, s. 3-16, här s. 12. 

106 Hallet (2007). ”Literatur und Kultur im Unterricht”, s. 38.  
107 Kleine Specht  (2008-10-12). Enkät 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
108 Svar enligt Enkät 1; Bonn (2007-11-01), Köln (2008-01-09), Kiel (2008-10-12). 
109 Kalle Leskinen (2008-10-12). Enkät 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 

Studenten valde sin kusins namn. 
110  Studenten valde pseudonym efter Hans Maulwurf, en karaktär i den tyska 

översättningen av den tecknade satirserien Simpsons. I det amerikanska 
originalet heter han Hans Moleman. Hans Maulwurf (2008-10-12). Enkät 1. 
Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
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svenska eftersom han tycker om Sverige.111 Hanna betonar hur roligt det 
är att läsa ett språk som inte så många kan. Hon säger att hon tror att 
framtida arbetsgivare tycker att det är en fördel att hon kan ett 
skandinaviskt språk. Hon tycker inte att det räcker med engelska, 
spanska och franska.112   

Studenternas positiva föreställningar om Sverige är desto viktigare, 
eftersom skandinavistik inte är en yrkesinriktad utbildning. Det är 
kanske därför inte heller förvånande att bara några få studenter vet vad 
de vill göra efter sina studier. För att markera sin osäkerhet ritar en 
student ett stort frågetecken på enkäten under frågan vad hon vill arbeta 
med i framtiden. Trots det marknadsför sig de tre skandinavistiska 
institutionerna i Kiel, Köln och Bonn på sina hemsidor genom att betona 
att studenterna efter sina studier har många möjligheter.113 Vilka yrken 
de kan utöva preciseras inte närmare, men det betonas på webbplatsen 
att det generellt är en fördel att kunna tala ett språk som inte så många 
kan. De undervisande lärarna betonar att språkkunskaper och 
arbetslivserfarenhet utomlands är fördelaktigt för ett framtida yrke.114 

Det kan vara en förklaring till att flera studenter svarar att de antingen 
vill flytta till Sverige för att arbeta eller studera där under några år. 
Sophie och Kalle Leskinen betonar att de vill använda sina 
svenskkunskaper i ett framtida arbete men att de inte vill arbeta i 
Sverige. Sophie vill hjälpa svenska gäster på Sunny Beach Resort i 
Bulgarien och Kalle Leskinen vill arbeta i baren på färjan mellan 
Helsingfors och Stockholm.115 Bara två av dem som vill arbeta i Sverige 
vet inom vilket yrkesområde. Hanna och Åsa vill undervisa i tyska vid 
ett svenskt gymnasium. Deras utbildning ger dock ingen formell 

                                                        
111 Paul Nowel heter en amerikansk jazztrombonist. Paul Nowel (2008-10-12). 

Enkät 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
112 Hanna  (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
113 Institut für Skandinavistik/Fennistik. Universität zu Köln: Merkblatt für 

Abiturientinnen und Abiturienten. Abteilung für Skandinavistik. Universität 
Bonn: Amtsstudienordnung für Skandinavistik. Institut für Germanistik. 
Nordisches Institut. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: Studieninformat-
ionsblatt.  

114 Samtal med Stephan Rieger och Martin Wolff (2008-11-26).  
 Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  

115 Sophie och Kalle Leskinen  (2008-10-12). Enkät 1. Christian-Albrecht-
Universität, Kiel. 
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lärarbehörighet i Sverige. Det trots att de vid sidan av sina svenskstudier 
också läser tyska som främmande språk och pedagogik.116  

Hanna förklarar lite skämtsamt att en bidragande orsak till att hon 
vill flytta till Sverige är att hon har hört att landet enligt tyska medier 
har lägre arbetslöshet och betydligt kortare arbetsdagar fyllda med 
kafferaster.117 Hon förutspår dessutom optimistiskt Sverige och de andra 
skandinaviska länderna en framtid på världsmarknaden.118 Även om 
Hanna och flera av de andra studenterna betonar att det för en framtida 
arbetsmarknad är viktigt att kunna flera språk, så visar deras svar att det 
är deras föreställningar om en svensk idyll som var avgörande för att de 
valde att studera just svenska och att dessa föreställningar fortfarande 
har betydelse för dem. En av de studenter som berättar att 
föreställningen hade betydelse för hennes språkval är Martina. Hon 
studerar svenska i Bonn.  Utifrån de berättelser om Sverige som hon har 
mött i tysk media och Astrid Lindgrens böcker berättar hon om en 
svensk idyll. I nästa kapitel diskuterar jag hur hennes berättelse kan 
tolkas utifrån den kontext som den är del av. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
116 Hanna och Åsa  (2008-10-12). Enkät 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
117 Föreställningen om Sverige som ett bra land att utvandra till sprids i tysk media, 

i bland annat teveprogram som realityshowen Mein neues Leben XXL. 
Kabeleins. 

118 Hanna (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
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Kapitel 3 

Bullerbü, en medierad föreställning119    

 
”När jag tänker på Sverige, så ser jag till att börja med stora skogar” 
förklarar Martina. Hon läser svenska som främmande språk i Bonn och 
är väl förtrogen med det svenska språket och landets kultur. När jag 
frågar henne hur hon föreställer sig det land vars kultur och språk hon 
närmar sig genom sina studier, beskriver hon ett idylliskt land med 
vidsträckta barrskogar, röda stugor och älgar. Hon skriver:  
 

Naturligtvis vet jag att det är en kliché. Men jag tror att många tyskar 
har liknande föreställningar. De tänker på jättestora barrskogar, på 
orörd natur, på älgar. Människorna är alla långa och blonda och 
blåögda. Många arbetar som bönder och bor i små faluröda hus på 
kusten eller i skärgården eller i små faluröda bondgårdar som är 
spridda över hela landet; precis som man har läst i Astrid Lindgrens 
böcker.120    

 
Martina konstaterar att hennes berättelse förvisso bara är en kliché, men 
så beskriver hon inte heller hur det verkligen är i Sverige. Alla svenskar 
är ju inte långa, blonda och blåögda. De bor inte heller i små röda 
stugor. Hon förklarar istället sin föreställning utifrån Astrid Lindgrens 
författarskap. Hennes berättelse är dock inte bara en intertextuell 
hänvisning till ett författarskap. Under berättelsens monologiska linjära 
yta skymtar många olika röster.121 En didaktisk diskussion om 
berättelsen skulle kunna göra dessa implicita röster explicita. För att 
förstå berättelsen räcker det dock inte att söka efter ledtrådar och 
hänvisningar till citerade källor i texten. Istället måste jag tolka den 

                                                        
119 För en förklaring av vad jag menar med begreppet mediera se kapitel 1, 

”Sverige, en idyllisk berättelse”, s. 10. 
120 Martina (2007-11-09). Skrivuppgift 1. Universität Bonn. 
121 Just berättelsers polysemiska och horisontella uttrycksform gör att den ryske 

litteraturteoretikern Michail Bachtin talar om romanen som ett flerstämmigt 
mikrokosmos. Michail Bachtin (1979). Die Ästhetik des Wortes. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, s. 290.  



48 
 

utifrån det kulturella sammanhang som den är del av.122 Martina menar 
själv att hennes berättelse delvis kan förklaras utifrån hur Astrid 
Lindgrens författarskap har tolkats och mottagits i Tyskland. Ingenstans  
utanför Sverige är Astrid Lindgren så omtyckt som här. Sedan den första 
översättningen av Pippi Långstrump publicerades 1949 av det tyska 
förlaget Oetinger har hennes böcker sålts i mer än trettio miljoner 
exemplar, varav böckerna om Pippi Långstrump i sju miljoner och 
Bullerbyböckerna i fyra miljoner exemplar. Det kan jämföras med att 
Lindgrens böcker – 1944 publicerade hon sin första (Britt-Marie lättar 
sitt hjärta) och 1981 sin sista (Ronja Rövardotter) – totalt har sålts i mer 
än etthundrafyrtiofem miljoner exemplar och har översatt till mer än 
nittioåtta språk och dialekter.123 Berättelserna om barnen i Bullerbyn är 
efter Pippi Långstrump populärast i Tyskland, men de kommer bara på 
femte plats i en lista över hur omtyckta Lindgrens karaktärer är i 
världen.124 

En av de berättelser av Lindgren som Martina menar har betytt 
speciellt mycket för henne är de tre böckerna om barnen i Bullerbyn.125  
När vi möts berättar hon att ett skäl till varför hon valde att studera 
svenska är att hon tyckte så mycket om böckerna när hon var barn, att 
hon ville läsa dem i original när hon blev äldre.126 I synnerhet 
uppskattade hon att byinvånarna firade ordentliga fester enligt 
årstidernas växlingar. Hon bestämde sig då för att så var det säkert i 
Sverige.127 Av de andra studenternas texter blir det tydligt att hon inte är 
ensam om att en gång ha trott att Sverige är likt Bullerbyn. Sophie, en 
student i Kiel, förklarar till exempel att hon också tyckte mycket om 

                                                        
122 Roland Barthes konstaterar att texter är ”’plugged in' to other texts, other codes 

(this is the intertextual) and thereby articulated with society and history”. 
Barthes (1988). ”Textual Analysis: Poe's 'Valdemar'”, s. 172. För en utförligare 
diskussion om begreppet intertextualitet se kapitel 1, ”Sverige, en idyllisk 
berättelse”, s. 14f. 

123 Information enligt Malin Billing på Saltkråkan AB i ett E-mail till mig  
(2010-01-15). Samma uppgifter finns också i Silke Weitendorf (2007). Astrid 
Lindgren: Lesebuch zum 100. Geburtstag: Almanach 2007. 44. Jahrgang. 
Hamburg: Oetinger, s. 20f. 

124 Informationen är hämtad på webbplatsen: www.astridlindgren.se. Karaktärerna 
i världen. Tillgänglig: <http://www.astridlindgren.se/varlden-runt/karaktarerna-
i-andra-lander>. Hämtat 1 september 2010. 

125 Martina (2007-11-01). Enkät 1. Universität Bonn.  
126 Martina (2007-11-01). Enkät 1. Universität Bonn. 
127 Samtal med Martina (2007-11-09). Universität Bonn. 
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Bullerbyböckerna när hon var barn. Hon skriver: ”Det jag älskade mest 
var att byinvånarna hade en bra gemenskap och alla är lyckliga med 
varandra, de har mycket roligt tillsammans och allt de gör är roligt och 
spännande och de har aldrig långtråkigt. Böckerna präglade min bild av 
Sverige, därför att jag fick veta så mycket om det sociala livet, 
familjelivet och landskapet. Det lät så bra och jag drömde om att bo 
där”.128  

Martinas berättelse om Sverige är inte så mycket en beskrivning av 
en geografisk plats som ett försök att i narrativ form beskriva en idyll. 
Det blir tydligt bland annat av att hon beskriver ett förmodernt samhälle 
som hon har placerat i nutid. I Martinas beskrivning är Sverige ett land 
med gröna, milsvida skogar som sträcker sig mot horisonten. I detta 
landskap lever människorna i samklang med naturen. Det är en lycklig 
berättelse. Här skymtar inget av det progressiva och tävlingsinriktade 
land som Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) väljer att 
betona när de vill marknadsföra Sverige utomlands.129 Martinas 
berättelse har inte heller lånat drag av en folkhemsberättelse, som 
beskriver hur Sverige på bara några år lyckades genomgå en förvandling 
från ett bondesamhälle med tydliga maktstrukturer markerade i 
tilltalsformerna ni och du, till ett jämlikt framgångsrikt välfärdssamhälle 
där staten med hjälp av personnummer och effektivt 
folkbokföringssystem håller rätt på och tar hand om sina medborgare på 
bästa sätt.130 Det är annars en mycket vanlig berättelse om Sverige, 
hävdar den svenske idéhistorikern Conny Mithander med lätt ironi i en 
artikel med den talande titeln ”Från Mönsterland till Monsterland” 

                                                        
128   Sophie (2008-11-26). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
129 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet: Tillgänglig: <http://www.regeringen.- 

se/sb/d/3028>. I den löpande texten har jag valt att kursivera nämndens namn för 
att underlätta textens läsbarhet. En av nämndens medlemmar är Svenska 
institutet (SI). SI presenterar det gemensamma internationella arbetet på 
webbplatsen under ”Gemensam plattform för Sverige”. Tillgänglig:  
<http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/ Gemensam-plattform-
for-Sverigebilden/>. Hämtat 1 maj 2010. Jämför Björn Kohlhepp (2008). Das 
Schwedische Institut: Ein Organ der auswärtigen Kulturpolitik Schwedens, und 
das Schwedenbild im Ausland. Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg, s. 43.  

130 Den svenske historikern Peter Aronsson hävdar att framstegsberättelsen om hur 
ett fattigt Sverige genom moderniseringen blir ett jämlikt och rikt land är en av 
de mest etablerade svenska nationella berättelserna i Sverige. Peter Aronsson 
(2004). Historiebruk: Att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur, s. 81. 
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(2000). I artikeln beskriver Mithander, med utgångspunkt i det svenska 
folkhemsidealet, hur den svenska självbilden har förändrats under de 
sista tjugo åren.131 Martina utgår inte från en folkhemsberättelse. Istället 
tar hon sin utgångspunkt i en naturromantik. Hon betonar att hon inte är 
ensam om denna föreställning, när hon konstaterar att många tyskar 
verkligen tror att det är så idylliskt i Sverige.132 I det här kapitlet 
kommer jag att diskutera Martinas text utifrån Astrid Lindgrens 
berättelser om barnen i Bullerbyn och hur tyska medier väljer att 
rapportera om Sverige som Bullerbü. Den tyska stavningen av den 
imaginära orten använder jag för att markera att föreställningen är 
förankrad i en tyskspråkig kontext. Kapitlet är samtidigt också ett försök 
att visa hur Martinas berättelse får betydelse i ett interkulturellt spel i en 
viss kontext. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
131 Berättelsen om Sverige som ett folkhem har ifrågasatts sedan 1990-talet, se till 

exempel Mats Svegfors (1993). Vi dumma svenskar: Essäer. Stockholm: 
Stockholm Timbro, s. 17, eller Conny  Mithander (2000). ”Från Mönsterland till 
Monsterland: Folkhemska berättelser”. I red. Åke Bergwall, Yvonne Leffler och 
Conny Mithander. Berättelser i förvandling: Berättande i ett intermedialt och 
tvärvetenskapligt perspektiv. Karlstad: Karlstad University Studies 2000:12, s. 
53-85, här s. 58.  

132   Martina (2007-11-09). Skrivuppgift 1. Universität Bonn. 
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Bullerbyn, ett nostalgiskt minne 

”Min barndom levdes i ett land som inte finns längre, och vart tog det 
vägen?” frågade Astrid Lindgren sig en gång i en intervju.133 Samtidigt 
förklarade hon att berättelserna om Bullerbyn var ett försök att 
återvända till detta land. Genom jagberättaren Lisa och fem andra barns 
lekar bland tre röda stugor minns hon sin barndoms Småland.134 Det är 
dock inte om den geografiska orten Näs som hennes berättelser handlar. 
Inte heller är det sin barndom Astrid Lindgren beskriver. Istället är 
Bullerbyböckerna en nostalgisk berättelse om en imaginär plats där 
fiktionaliseringen tycks vara en förutsättning för minnet. Enligt den 
svenska idéhistorikern Karin Johannisson är nostalgi en experimentell 
lek med det förflutna, en längtan, ett begär, sinnlighet och identitet”.135 
Den imaginära orten Bullerbyn är, om vi får tro Lindgren, ett minne som 
har antagit fiktiv form.  

Trots att Astrid Lindgren själv betonade vilken betydelse hennes 
uppväxt i den småländska orten Näs hade för hennes miljöbeskrivningar 
är hennes berättelser om barnen i Bullerbyn inte en etnografisk 
beskrivning av en geografisk plats. Berättelserna är inte ett försök att 
minnas en barndom, utan nostalgiska landsbygdsskildringar och 
härigenom svar på vissa genrekonventioner.136 Det innebär att de platser 
som vi möter genom berättarinstansen Lisa inte är ett försök att så 
trovärdigt som möjligt beskriva ett Sverige som var. Istället är 
berättelsernas trovärdighet knuten till en genre. De tycks appellera till 
nostalgiska känslor. Att det är så blir tydligt när Martina berättar att hon 
tolkar berättelserna som ett försök att fånga och beskriva en 
barndomskänsla.137   

                                                        
133 Margareta Strömstedt (1977). Astrid Lindgren: En levnadsteckning. Stockholm: 

Rabén & Sjögren, s. 36. 
134 Egentligen bor det sju barn i den lilla byn. Men Olles lillasyster Kerstin är bara 

något år gammal och deltar därför inte så ofta i de andra barnens lekar.  
135 Karin Johannisson (2001). Nostalgia: En känslas historia. Stockholm: Albert 

Bonniers förlag, s. 156. 
136 Den svenska litteraturteoretikern Vivi Edström kallar denna genre för en kult av 

det lantliga och förklarar att Bullerbyberättelserna är en av de främsta 
exponenterna för förhärligandet av en landsbygd. Vivi Edström (1980). 
”Miljöillusion hos Astrid Lindgren”. I Vivi Edström. Barnbokens form: En 
studie i konsten att berätta. Stockholm: Rabén & Sjögren, s. 156-160,  
här s. 161. 

137 Samtal med Martina (2007-11-09). Universität Bonn. 
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Astrid Lindgren skrev de tre böckerna om Bullerbybarnen samtidigt 
med berättelserna om Pippi Långstrump (1945). Trots att Pippi leker 
kull med poliserna Kling och Klang på taket på Villa Villekulla, spelar 
kula med barnen på Kurrekurreduttön och är sakletare med Tommy och 
Annika hävdar den svenska litteraturteoretikern Lena Törnqvist att det 
är i Bullerbyböckerna som leken har sin mest framträdande plats.138 
Med lek menar hon lekens självförglömmelse och hängivelse i 
kombination med dess sociala regler, samförstånd, ömsesidighet och 
turtagande. Bullerbybarnens lekar är inte bara fyllda med lust och 
spänning, utan genom dem skolas barnen också in i framtida roller i ett 
konservativt bondsamhälle. Medan Lisa tar hand om ett litet lamm och 
bestämmer vem av pojkarna hon i framtiden ska gifta sig med hjälper 
Lasse, Bosse och Olle sina pappor i höskörden. I denna beskrivning 
skymtar en patriarkalisk ordning som också finns i Sörgården (1912). I 
den svenska författaren Anna Maria Roos beskrivning av hur Greta 
hjälper mor, medan Gustav och Sven är ute och fiskar med far finns en 
arbetsfördelning som blir tydlig i Lisas kommentar om att ”Det är väl 
bra konstigt i alla fall! Vad man än leker, så ska pojkarna alltid få göra 
någonting roligt, men vi ska bara hålla maten varm och sånt där”.139 De 
roller som barnen intar i några av sina lekar förbereder för mer 
traditionella könsroller, även om barnen genom sina gemensamma leker 
också utmanar dessa roller. 

Det är just lekens och gemenskapens centrala funktion i böckerna 
som gör att hon tolkar dem som en idyllisk beskrivning av en lycklig 
barndom, förklarar Martina.140 Sophie berättar att hon tyckte så mycket 
om böckerna därför att Bullerbybarnen har en märklig förmåga att 
omvandla allt till lek och allt är roligt.141 De leker på skolvägen, på 
potatisåkrarna, i ladorna bland djuren, och ute på ängarna. ”Oj vad vi 

                                                        
138 Lena Törnqvist (2002). ”Leka på allvar“. I red. Susanna Hellsing, Birgitta 

Westin och Suzanne Öhman-Sundén. Allrakäraste Astrid: En vänbok till Astrid 
Lindgren. Stockholm: Rabén & Sjögren, s. 252. 

139 Astrid Lindgren (1967). Bara roligt i Bullerbyn. Stockholm: Rabén & Sjögren, 
s. 73. 

140 Samtal med Martina (2007-11-09). Universität Bonn. 
141   Sophie (2008-11-26). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  



53 
 

hade roligt” konstaterar jagberättaren Lisa återkommande.142  Även 
arbetet på rovlandet eller den långa vägen hem från byskolan kan 
förvandlas till en lek. Att det tar dubbelt så lång tid att gå hem från 
skolan är ganska förståeligt när man bara är tvungen att tävla i att gå 
baklänges, vem som spottar längst eller råkar hitta en skatt medan man 
leker att man lider skeppsbrott. Bullerbybarnen är lyckliga barn 
omgivna av föräldrar som älskar dem och inte begränsar deras lekar. Till 
exempel förstår Lisas mamma att skolvägen på väg hem kan ta lång tid 
när man kan hitta på så mycket roligt under tiden. 

Martina förklarar att hon som barn tolkade Bullerbyböckerna som en 
beskrivning av ett samtida Sverige trots att handlingen är förlagd till en 
obestämd tid.143 Berättelserna kunde lika gärna utspela sig på 1930- eller 
1940-talet som på 1910-talet när Astrid Lindgren själv växte upp. De 
sex barnen som bor i de tre röda stugorna i byn åker visserligen 
hästskjuts till kalas och vid höskörden, de vandrar på en dammig 
slingrande väg till en byskola och de är med och tar hand om djuren i 
lagården. Det talas om kriget som ett diffust hot, men världen utanför 
det harmoniska bylivet är mycket långt borta. Dessutom 
överensstämmer föräldrarnas inställning till barnens lekar mer med en 
förstående förälder på 1940-talet än på 1910-talet. Även den sociala 
trygghet som är ett skäl till böckernas popularitet hör snarare mer 
samman med en folkhemsideologi än ett förmodernt Sverige.144  

Astrid Lindgren skrev Bullerbyböckerna utifrån litterära förlagor 
som Anna Maria Roos Sörgården.145 Att Lindgren förhåller sig till en 
genre föranleder den svenska litteraturteoretikern Vivi Edström att 
betona att trots att den småländska förankringen är tydlig i Lindgrens 
författarskap är det inte så provinsiellt som den danska litteratur-
teoretikern Ellen Buttenschøn antyder när hon kallar Lindgren en 

                                                        
142 Astrid Lindgren betonar i Bullerbyböckerna ofta hur roligt det är att växa upp i 

Bullerbyn. En av de tre böckerna heter också Bara roligt i Bullerbyn. Frasen 
leder tankarna till en annan naivistisk barndomsskildring. Selma Lagerlöf 
inleder kapitel efter kapitel i Ett barns memoarer (1930) med att konstatera att 
”vi tycker det är så roligt”. 

143 Samtal med Martina (2007-11-09). Universität Bonn.  
144 Christine Holmlund (2003). “Pippi and her Pals”. Cinema Journal 42. Nummer 

2, s. 3-24,  här s. 6. 
145 Björn Sundmark (2009). ”The Bullerbybooks and Tradition”. I Tidskrift för 

barnlitteraturforskning. Nummer 1. Årgang 32, s. 28-35, här s. 30f. 
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småländsk berättare.146 Inte heller är Lindgren, som den svenska 
författaren och journalisten Margareta Strömstedt hävdar i sin biografi, 
en typisk småländska.147 Istället förklarar Edström att det finns ett 
tydligt drag av förstoring i Astrid Lindgrens miljöbeskrivningar som 
spränger de realistiska gränserna och markerar barnets perspektiv.148 
Hon menar att det är ett skäl till att den imaginära orten Bullerbyn ofta 
har tolkats som en beskrivning av en lycklig barndomsvärld. Genom 
miljöbeskrivningarna framhävs det autonoma i barnens lekar.149 Martina 
förklarar att det just var barnens lekar i orörd natur som hon tyckte om. 
Det är också genom miljöbeskrivningarna som berättelserna blir 
trovärdiga för Martina.150 Hon förklarar att hon tycker att Lindgren 
beskriver platser samt seder och bruk med detaljerad trovärdighet. 
Martina berättar att hon vid sitt första besök i Sverige som barn 
upplevde att hon genom Astrid Lindgrens berättelser redan hade varit 
där. Hon utbrister: ”Att en människa kan beskriva allt detta så väl att det 
känns så bekant, när man själv befinner sig i hennes miljö för första 
gången. Är inte det otroligt?”.151  

Martinas berättelse om sin tolkning av Bullerbybarnens lekar präglas 
av nostalgi. Enligt Johannisson har det nostalgiska ”med det 
självupplevda att göra, det som ryms inom den egna livsberättelsen”.152 
”Nostalgisk kan man bara vara över det man själv har upplevt, inte över 
platser man aldrig har sett eller erfarenheter man aldrig har haft” 
förklarar hon.153 Nostalgi är ett minne, och som sådant en 
efterhandskonstruktion. Den tar en form. Johannisson kallar denna form 
för minnesplats. Enligt henne kan den vara en geografisk (ett 
barndomshem) eller tänkt (en föreställning om Sverige som hos 
Martina), sinnlig eller en kulturell plats. Dessa minnesplatser är sin egen 
verklighet. De är del av berättarens subjektiva historia.154 Nostalgi är 
dock inte bara ett subjektivt minne, utan också en kulturell konstruktion 
                                                        
146 Ellen Buttenschøn (1975). Historien om et ”påhit”: Om Pippifiguren og Astrid 

Lindgrens gennemsbrudvaerk. Copenhagen: Gyldendal, s. 11. 
147 Margareta Strömstedt (1977). Astrid Lindgren, s. 7. 
148 Edström (1980). ”Miljöillusion hos Astrid Lindgren”,  s. 159. 
149 Edström (1980). ”Miljöillusion hos Astrid Lindgren”,  s. 158. 
150 Samtal med Martina (2007-11-09). Universität Bonn. 
151 Samtal med Martina (2007-11-09). Universität Bonn. 
152 Johannisson (2001). Nostalgia, s. 10. 
153 Johannisson (2001). Nostalgia, s. 10. 
154 Johannisson (2001). Nostalgia, s. 148. 
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och som sådan bunden till en viss kontext.155 Att nostalgi är en kulturell 
konstruktion blir tydligt när tysk media rapporterar om Sverige, likt en 
Bullerbü.  

 
Att sätta ord på nostalgin 

”Svenska karameller smakar barndom” konstaterar den tyska 
journalisten Claudia Wachholz i ett reportage i tidskriften Maxi efter att 
ha ätit en och annan polkagriskaramell under en tre veckor lång 
semester i Småland. Wachholz artikel är ett kort personligt hållet 
resereportage om långa lediga dagar i en röd stuga, fisketurer vid en 
närliggande sjö, ett besök i upplevelseparken Astrid Lindgrens Värld i 
Vimmerby och kvällar då journalisten och hennes man läser högt ur 
Astrid Lindgrens böcker för varandra.156 Det är också en beskrivning av 
förväntningar på en idyll som infriades, ett återupplevande av 
barndomens förväntningar på en plats.157 Reportaget är ett svar på 
huvudrubriken på titelsidan ”Bullerbykänslan: varför en semester i 
Sverige gör en så lycklig”.158 Wachholz svar på den retoriska frågan är 
att en semester i Sverige är så mycket mer än att besöka filmkulisser i 
upplevelseparken Astrid Lindgrens Värld. Att semestra i Sverige är 
också upplevelsen av den ljusa sommarnatten, att springa runt på en 
blommande äng och äta nyfångad fisk. Att vistas i Sverige är att 
återuppleva barndomens sorglöshet.  

Sverige kan ibland vara som hämtat ur en bilderbok hävdar ett 
modereportage i samma upplaga av tidskriften Maxi. På det tolvsidiga 
färguppslaget syns lyckliga blonda och rödhåriga barn i Lederhosen, en 
äldre man med filthatt i bayersk stil och två unga blonda kvinnor i 
naturomgivningarna runt den lilla gotländska orten Vallentuna på 

                                                        
155 Johannisson (2001). Nostalgia, s. 148. 
156 Astrid Lindgrens Värld är en temapark i Vimmerby, Småland. Den består av 

sagomiljöer i förminskad skala 1:3, den så kallade sagobyn, och Bråkmakargatan 
i naturlig storlek. Bråkmakargatan är en filmkuliss till filmerna om Lotta på 
Bråkmakargatan. Gatan är uppförd som ett sammanhängande collage av Ilon 
Wiklands illustrationer. Joakim Karlén (2004). Tio år med Astrid Lindgrens 
värld: Tankar om turism och upplevelseindustri. Vimmerby: SIC-SAC, s. 12. I 
Stockholm finns upplevelse- och barnkulturcentret Junibacken. 

157 Claudia Wachholz (2009). ”Ferien auf Saltkrokan“. Maxi. September 2009, s. 
146-150. 

158 ”Das Bullerbü-Gefühl: Warum Urlaub in Schweden glücklich macht” (2009). 
Maxi. September 2009. Rubrik på titelsida. 
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Gotland. På fotografierna skiner solen från en klarblå himmel.159 I en 
sammanfattande kommentar förklarar modefotografen Elisabet Toll 
modeteamets upplevelse av Gotland med att ”Sverige är precis som 
hämtad ur en kitschig tysk heimatfilm”.160 Att modeteamet befinner sig 
på Gotland och inte bland sydtyska alper eller i ett nordtysk 
kustlandskap där den tyska heimatfilmen brukar utspela sig, hindrar inte 
Toll från att appellera till en etablerad populärkulturell genre i Tyskland.  

Den idylliserade beskrivningen av Sverige i Maxi kan tolkas som ett 
exempel på det som Språkrådet kallar Bullerbysyndromet. Det som låter 
som en sjukdom handlar enligt Språkrådet om en övertolkning av Astrid 
Lindgrens verk bunden till tyskspråkig kontext. Språkrådet förklarar 
begreppet på följande sätt ”Det kallas för Bullerbysyndromet eller 
Bullerbüsyndromet (på tyska Das Bullerbü-Syndrom), att Astrid 
Lindgrens böcker till absurditet präglar den tyska bilden av Sverige”. 
Begreppet blev valt till månadens svenska ord februari 2008. Det stavas 
med tyskt ü för att markera att det här handlar om en tysk företeelse. 
Begreppet fanns inte i Tyskland innan Språkrådet registerade det. 
Intressant nog väljer institutet att lyfta fram ett medicinskt begrepp för 
att beteckna en idyllisk föreställning om Sverige. Härigenom markerar 
institutet hur märkligt det är med en nostalgisk längtan efter Sverige. I 
modereportaget i Maxi tar denna hemlängtan sig uttryck i en blandning 
mellan lösryckta fragment av tyska Lederhosen, tovade hattar, leende 
barn och svensk natur.161 Den intertextuella hänvisningen till 
Bullerbyböckerna och Vi på Saltkråkan (1964) är tydlig.162 Här finns en 
gammal man, flera barn och två yngre kvinnor. Samtidigt är fotogra-

                                                        
159  Den blå himlen och det speciella ljus som uppstår vid intensivt solsken är central 

för den idylliska föreställningen om Sverige i modereportaget. Den är också 
viktig för den tyska teveproduktionen Inga Lindström. Ljuset kan inte skapas 
artificiellt. Det kan ställa till praktiska problem regniga somrar, då filmteamet är 
tvungen att vänta på en vacker sommardag. ”Svensk såpa bakom tysk turistvåg”. 
Bulletin.se. Tillgänglig: <http://uppland.bulletin.se/news/ 
more.aspx?ItemID=6340>. Läst 9 september 2009 

160  Elisabet Toll (2009). ”Landliebe: Mittsommer im Märchenland”. Maxi. 
September 2009, s. 48-62. här s. 62. 

161 Toll (2009).  ”Landliebe”, s. 48-62. 
162 Vi på Saltkråkan (1964) är en teveserie regisserad av Olle Hellbom med manus 

av Astrid Lindgren. Delar av serien klipptes om och blev en långfilm med 
samma namn (1968). 
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fierna, utifrån modereportagets speciella formspråk, också tydligt 
förankrade i en heimattradition. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

”Landliebe: Mittsommer im Märchenland” (2009). Ur tidskriften Maxi. September 2009, s. 54. 

 
Modereportaget publicerades nästan ett år efter mitt möte med Martina. 
Ändå tycks hon vara väl förtrogen med liknande föreställningar om 
Sverige. Den kanadensiske sociologen Rob Schields hävdar att vi skapar 
berättelser om platser, så kallade platsmyter, utifrån fragment.163 I de 
båda reportagen i Maxi är dessa fragment strålande solsken, vacker 
sommarnatur, lyckliga människor, bygemenskap, vänskap över 
generationsgränserna, en viss oskuldsfull naivitet och polkagris-
karameller. Ljud, ljus och smakfragment bidrar till att skapa en 
berättelse. I berättelsen synliggörs och förbinds dessa fragment till en 

                                                        
163 Rob Schields (1991). Places on the Margin: Alternative Geographies of 

Modernity. New York: Routledge, s. 47 och 60f. 
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sammanhängande helhet. Enligt Iser berättar och tolkar vi utifrån 
tolkningskonventioner och därför är våra berättelser bundna till en viss 
kultur och till en viss genre, om vi med genre menar ett stiliserat försök 
att orientera sig i världen och förhålla sig till den.164 Vår intertextuella 
kunskap om de tolkningskonventioner som finns i den kontext vi ingår i 
blir viktig om vi vill förstå våra föreställningar. En sådan kunskap lär 
oss inte bara mer om det som tycks oss främmande, utan också om oss 
själva, därför att det främmande är en del av oss och inte en objektiv 
egenskap hos ett objekt. Vi tolkar det främmande genom det välkända. 
Det är en förklaring till att de avbildade personerna i modereportaget i 
Maxi har Lederhosen och filthatt på sig, även om karaktärerna i Astrid 
Lindgrens berättelser inte är klädda så. Modereportaget är ett kulturellt 
uttryck. Samtidigt är det en tolkning av och ett avståndstagande från den 
kulturella kontext i vilken det har blivit till genom att det skapar och 
omskapar föreställningen om ett idylliskt Sverige.  
 
Inga Lindström-serien 

Språkrådet hävdar att den nostalgiska drömmen om Bullerbü i tysk 
media är förankrad i en tyskspråkig kontext. Berthold Franke, före detta 
chef på Goethe Institut Schweden, instämmer och förklarar, med 
hänvisning till den tyske filosofen Ernst Bloch, att Bullerbü är ”en tysk 
utopi, något som ger oss en glimt av en förlorad barndom men där ännu 
ingen varit, kort och gott: hem”.165 Bloch menar att nostalgi är den 
civilisationströtta individens längtan hem till en plats där hon har sitt 
ursprung. Det är inte en längtan till en konkret plats. Istället är det en 
längtan efter en stiliserad hembygd. Bloch kallar denna längtan en 
                                                        
164 Stephan Cohen, en företrädare för New Historicism, konstaterar i samband med 

ett försök till genredefinition att “What remains constant is not the meanings of 
literary forms but the fact that literary form have meanings, that they perform 
cultural work, and that they do so in a complex dialectical relationship with the 
ideological contents of individual texts”. Stephan Cohen (1995). “New 
Historicism and Genre: Towards a Historical formalism”. I red. Winfried Fluck. 
The Historical and Political Turn in Literary Studies. REAL 11 (Yearbook of 
Research in English and American Literature). Tübingen: Narr Verlag, 405-423, 
här s. 421. Jämför Wolf-Dieter Krause (1996). “Literarische, linguistische und 
didaktische Aspekte von Intertextualität. I red. Wolfgang Börner och Klaus 
Vogel. Texte im Fremdsprachenerwerb: Verstehen und Produzieren: Narr 
Verlag, s. 45-64, här s. 53f.   

165 Berthold Franke (2007-12-09). ”Tyskarna har hittat sin Bullerbü”. Svenska 
Dagbladet. 
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bakvänd utopi.166 Genom att hänvisa till Bloch och hävda att längtan 
efter Bullerbü handlar om en längtan efter en plats där ingen har varit, 
understryker Franke att det inte handlar om Sverige. Istället menar han 
att Bullerbysyndromet handlar om en längtan efter ett Tyskland som det 
hade kunnat vara utan andra världskriget. Längtan efter ett hem där 
ingen har varit är alltså en längtan efter ett möjligt Tyskland.  

Franke menar att ett av de tydligaste exemplen på Bullerby-
syndromet är teveserien Inga Lindström. Serien utger sig för att vara en 
svensk produktion, filmatiseringar av en svensk författares romaner, 
trots att Inga Lindström bara är en pseudonym för en tysk 
manusförfattare och hon ännu så länge bara har skrivit några få romaner. 
Eftersom de flesta utländska produktioner dubbas innan de sänds, förtas 
inte autenticitetsanspråket av att skådespelarna talar tyska. Med stort 
intresse följde svenska dagstidningar, som Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet, nyhetssändningar som Aktuellt och kulturprogrammet Kobra 
under 2008, det som i Sverige också kom att kallas Inga Lindström-
fenomenet.167 De svenska journalisterna förvånades framförallt av den 
idylliska beskrivningen av Sverige och produktionens stora popularitet i 
Tyskland. Diskussionen i Sverige kulminerade när SVT2 den 20 oktober 
2008 visade två Inga Lindström-filmer i samband med en tysk 
temakväll. Filmerna textades då till svenska. Av rubrikerna i de svenska 
dagstidningarna och i etermedierna framgår det tydligt att journalisterna 
tycker att serien är ett märkligt fenomen, samtidigt som det är möjligt att 
skönja en viss stolthet över det tyska intresset för Sverige. 
Nyhetsprogrammet Rapport kallar serien ”Svensk skärgårdsidyll på 
tyska” och journalisten Åse-Marie Nilsson konstaterar i Dagens Nyheter 
att ”Tysk tv-romantik spirar i svensk skärgårdsmiljö”.168   

Detta intresse för Sverige används också i ett marknadsföringsarbete. 
Turistbyråerna i Sörmland och Östergötland rapporterar att serien har 
                                                        
166 Ernst Bloch (1985). ”Wunschbilder des erfüllten Augenblicks”. Das Prinzip 

Hoffnung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag. Band 3, s. 148f. 
167 Göran Danesten, programansvarig på SVT, är en av dem som använder 

begreppet Inga Lindström-fenomenet i en intervju med Gunnar Herrmann i 
samband med att två Inga Lindström-filmer visades i Sverige. Gunnar Herrmann 
(2008-10-24). ”Deutsche Filme im schwedischen TV: Röhrende ZDF-
Romantik”. Süddeutsche Zeitung.  

168 Teresa Skeppholm (2005-08-09). ”Svensk skärgårdsidyll på tyska”. Åse-Marie  
Nilsson (2005-08-03). ”Tysk tv-romantik spirar i svensk skärgårdsmiljö“. 
Svenska Dagbladet.  
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lockat fler turister till Sverige.169 Sörmlands turistutveckling AB har 
utvecklat en webbplats där man med hjälp av en karta och interaktiv 
lekfullhet kan klicka sig fram till bilder av seriens inspelningsplatser, i 
något som kallas ”Inga Lindström-land”. På fotografierna skiner solen 
från en klarblå himmel och de lysande färgerna påminner om serien.170 
Christina Leinonen, turistchef i Norrköping, hävdar att det är dessa 
bilder av den svenska naturen som lockar tyska turister.171 Det hävdar 
också Lise Berg, en student i Kiel, när hon lite ironiskt förklarar att ”vi 
[tyskar] avundas er [svenskar] ett stycke oberördhet som vi upplever att 
vi har förlorat. Svenskt lantliv står för (positiv) naivitet, samklang 
mellan kropp och själ, ett 'back to the roots', som vi [tyskar] vill ha – om 
det så är bara en gång om året”.172 
 

Tyska medier rapporterar om Bullerbü  

Det är framför allt i populärkulturella texter som föreställningen om en 
svensk idyll framträder i Tyskland.173 Många är de tyska journalister och 
författare som har sökt efter den sanna Bullerbyupplevelsen i Sverige. 
Var är Bullerbü är titeln på en tysk turistguide över Småland.174 
”Överallt är Bullerbü” konstaterar den tyske journalisten Jan-Philipp 
Sendker nöjd i en artikel i Stern (2007) efter att ha varit på 
familjesemester i Sverige.175 Han konstaterar att Stockholms skärgård 
ser ut som vore den direkt hämtad ur Inga Lindström-serien och berättar 

                                                        
169 ”Inga Lindström ska locka tyskar till länet” (2009-05-08). Intervju med 

Christina Leinonen, turistchef i Norrköping. Sveriges Radio P4 Östergötland. 
Tillgänglig: <http://www.sr.se/cgi-bin/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel= 

       2820511>. Hämtat 1 maj 2010. 
170 Inga Lindström auf den Spuren. Tillgänglig:<http://ingalindstrom.se/?intro=no>. 

Hämtat 1 maj 2010. 
171 ”Inga Lindström ska locka tyskar till länet” (2009-05-08). P4 Östergötland.  
172 Lise Berg (2008-11-07). Skrivuppgift 2. Christian-Albrect-Universität, Kiel. 
173   För en utförligare diskussion om detta se den diskussion som följer. Jämför Lisa 

Källström (2011). ”Bullerbyberättelser i tysk populärkultur”. I red. Claes-Göran 
Holmberg och Per Erik Ljung. IASS 2010 Proceedings Föredrag vid den 28:e 
studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i 
Lund 3-7 augusti 2010. 

174   Sabine Schwieder (2006). Wo ist Bullerbü? Auf den Spuren von Astrid Lindgren 
      durch Schweden: Ein Reiseführer für die ganze Familie. Hamburg: Oetinger.     
      Min övers. av titel. 
175 Jan-Philipp Sendker (2007-03-27). ”Überall ist Bullerbü“. I Stern.de. Till-

gänglig: <http://www.stern.de/reise/2-suedschweden-ueberall-ist-bullerbue-5853 
       48.html>. Hämtat 1 maj 2010. 
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att hans nioåriga son håller utkik efter Karlsson på taket när familjen är 
på utflykt i Stockholm.176 ”Inte överallt är Bullerbü” konstaterar den 
tyska skandinavisten Birgit van der Leeden lite besviket i en rapport. 
Efter att ha blivit bestulen och trakasserad av ett gäng raggare en svensk 
midsommarnatt när hon var femton, använder hon begreppet för att 
beskriva en förväntan på Sverige och dess invånare som inte infriades. 
Hon beskriver mötet mellan sin föreställning om Sverige och 
verkligheten, det som brukar kallas distinktionen mellan sekundära och 
primära upplevelser.177 I sin rapport tar hon avsked från sin förväntan 
och beskriver hur det trots allt är möjligt att finna sig tillrätta i Sverige 
som invandrare.  

Van der Leedens rapport är bara en i raden av handledningsböcker 
för tyska immigranter i Sverige. Den tyska realityserien Mein Neues 
Leben XXL beskriver hur tyska familjer lär sig att anpassa sig till 
verklighetens Sverige, fjärran från lyckligt leende blonda bönder och 
älgar.178 Även den tyske journalisten Gunnar Herrmann beskriver i 
Älgtest, ett år i Bullerbü (2010) hur han upplevde mötet mellan sin 
förväntan på Bullerbü och verklighetens Sverige under det år han levde i 
landet.179 I samband med en generell besvikelse i medier över att 
Sverige kanske trots allt inte är så Bullerbyaktigt, har den tyska 
journalisten och sexbarnsmamman Isabel Köller skrivit en 
handledningsbok som riktar sig till stressade föräldrar i Tyskland. Den 
har den talande titeln Bullerbü är överallt: Hemligheten bakom lyckliga 
barn och ett stressfritt familjeliv (2008). Hon konstaterar att det är 
möjligt att skapa Bullerbylycka även i Tyskland, och att tyska 

                                                        
176 Astrid Lindgren har skrivit tre böcker om Karlsson på taket; Lillebror och 

Karlsson på taket (1955), Karlsson på taket flyger igen (1962), Karlsson på 
taket smyger igen (1968).  

177 Birgit van der Leeden (1999). ”Kapitel 5.2: Nicht überall liegt Bullerbü“. 
Schweden, Eintragung ins Gästebuch: Perspektiven auf Land, Gesellschaft und 
Kultur. Münster: LIT Verlag, s. 85-91, här s. 85.  Min övers. av titel. 

178 Föreställningen om Sverige som ett bra land att utvandra till sprids i media, i 
bland annat program som realityshowen Mein neues Leben XXL. Här beskrivs 
tyska barnfamiljers flytt till Sverige. Kabeleins. Lördagar klockan 12.10. I 
samband med serien har också en rådgivningsbok getts ut till tyskar som vill 
flytta till Sverige. Ricarda Essrich (2009). Mein neues Leben – Schweden: Der 
Ratgeber zum Einwandern, Leben und Arbeiten in Schweden. Haan: Verlag Rat 
& Reise GmbH. 

179 Gunnar Herrmann (2010). Elchtest, ein Jahr in Bullerbü: Amüsante Einblicke in 
den schwedischen Alltag. Berlin: Ullsteinbuchverlag. Min övers. av titel. 
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barnfamiljer därför inte behöver resa till Sverige för att uppleva 
gemenskap och trygghet.180  

Av alla dessa titlar blir det tydligt att Bullerbysyndromet inte bara 
kan tolkas som nostalgisk längtan efter en barndomsvärld. Nostalgi är 
inte bara ett uttryck för ett tvetydigt kulturellt fenomen, en kultursjuka, 
en aversion mot det osäkra och oordnade, mot det moderna livets 
komplexitet och rörlighet, ett svar på modernitetens motsägelsefullhet. 
Enligt den här tolkningen av begreppet nostalgi är det en väsentlig del 
av det moderna tillståndet att känna främlingskap inför det moderna 
livets krav och begrunda tidens oåterkallelighet.181 Nostalgi är också 
något annat: den är ett uttryck för en gemensam förståelse för ett 
specifikt fenomen i en tyskspråkig kontext. I berättelserna om en 
Bullerbyidyll hör nostalgin samman med en genre.182  

För att sammanfatta, tyska mediers beskrivning av Sverige, i till 
exempel veckotidningen Maxi, är förenklingar, sentimentaliseringar och 
idealiseringar av det förflutna. Samtidigt skapar och återskapar dessa 
berättelser också en föreställning om Sverige. De hävdar sin egen 
autenticitet genom att relatera till ett upplevt förflutet, en självupplevd 
erfarenhet. Det är en erfarenhet med en tydlig kontextuell förankring. 
Denna erfarenhet hör samman med en tolkning av Astrid Lindgrens 
böcker och idylliska berättelser om Sverige i en viss kulturell kontext. 
Längtan efter Bullerbü är en längtan efter att återuppleva och 
konkretisera en föreställning om ett lyckligt förr och därmed också en 
längtan efter en lycklig barndomstid. I denna längtan blir de mest 
triviala och förbisedda ting som polkagriskarameller meningsbärande, 
därför att de appellerar till upplevelser och känslor.  

Bullerbysyndromet handlar inte bara om en nostalgisk längtan efter 
en trygg och idyllisk värld. Det är också en tysk konstruktion med ett 
par få särskiljande kännetecken. Lise Berg skriver med öm ironi ”Vi 

                                                        
180 Isabel Köller (2008). Bullerbü ist überall: Das Geheimnis von Kinderglück und 

stressfreiem Familienleben. Frankfurt am Main: Campus Verlag. Min övers. av 
titel. 

181 Christoph Lasch (1984). ”The Politics of Nostalgia: Losing History in the Mists 
of Ideology”. Harper's. November, s. 65-70, här s. 66f. 

182 Ferdinand Tönnies skiljer mellan Gesellschaft, ett samhälle präglat av 
storstadens anonymitet, och Gemeinschaft, en gemenskap präglad av bylivets 
gemenskap och samhörighet. Ferdinand Tönnies (2005). Gemeinschaft und 
Gesellschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, s. 24. 
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[tyskar] vill inte att Sverige ska vara ett modernt europeiskt land med 
problem. Vår romantiska föreställning ska inte förstöras för vi vårdar 
den”.183 Det innebär att föreställningen om en svensk idyll inte främst 
handlar om en geografisk plats, vilket den danska förläggaren Kerstin 
Kvint hävdar när hon ställer sin egen föreställning om den stressade 
tyska storstadsbon mot den nostalgiska drömmen om en svensk idyll.184 
Istället hör den samman med en nostalgisk längtan efter en intakt värld, 
där föreställningen blir trovärdig i sin kulturella kontext i relation till 
andra berättelser i en viss genre. 
 

Tillbaka till Martinas berättelse 

Det här kapitlet tog sin utgångspunkt i Martinas berättelse om Sverige. 
När jag frågade henne vilka föreställningar hon har om landet beskrev 
hon, i likhet med fyrtioåtta andra studenter i den här studien samt många 
tyska journalister och författare, en idyll. Martinas berättelse kan tolkas 
som ett uttryck för en medierad föreställning, där inte bara Astrid 
Lindgrens berättelser, utan också andra texter som hon har mött i det 
omgivande medielandskapet, reklaminslag, artiklar, musik och filmer, 
får betydelse för hur hon beskriver Sverige. Samtidigt är den inte bara 
en enkel reproduktion av olika intertexter, utan också ett eget uttryck. 
Den är en tolkning av, men samtidigt också ett avståndstagande från den 
kontext som den är del av. Härigenom visar den på en rad personliga 
och individuella val och ger uttryck för känslor, drömmar, önskningar 
och upplevelser.  

Själv förklarar Martina sin föreställning om Sverige utifrån Astrid 
Lindgrens författarskap. Hon betonar också att föreställningen är typisk 
för en tyskspråkig kontext. Härigenom tillskriver hon föreställningen 
betydelse utifrån ett specifikt system av representation och social 
praktik. Hon markerar samtidigt att den kan förklaras utifrån en viss 
specifik historisk period, ett visst kulturellt och socialt sammanhang. Jag 
har visat att Martinas berättelse inte är en sluten textvärld, utan istället 

                                                        
183 Lise Berg (2008-12-09) Kommentar till Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-

Universität. Kiel. 
184 Kerstin Kvint (1997). Astrid Lindgren i vida världen, sannsagan om Astrid 

Lindgrens internationella succé: En kommenterad bibliografi. Højberg: Kvints, 
s. 37. 
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ett svar på många implicita röster. En didaktisk diskussion om texten 
skulle kunna handla om att göra dessa röster explicita och visa att 
berättelsen rymmer en mångfald av perspektiv och härigenom också en 
”önskvärd didaktisk polyfoni”.185 Diskussionen kunde visa hur våra 
berättelser får betydelse utifrån de kulturella sammanhang som vi deltar 
i. Men den kunde också tydliggöra textens relation till andra texter och 
till den kulturella kontext i vilken den producerades.  

Det interkulturella arbetssätt som jag här förespråkar hör samman 
med en konstruktivistisk syn på texter. De tyska språkdidaktiska 
forskarna Bernd Rüschoff och Dieter Wolff förklarar att vi genom våra 
erfarenheter skapar mening och betydelse. ”Vår värld är inte en objektiv 
realitet, som alla upplever på samma sätt. Istället består den av 
intersubjektiva verklighetskonstruktioner, som i sin tur är ett resultat av 
materiellt och immateriellt handlande”.186 Det spelar i detta 
sammanhang mindre roll om vi upplever Martinas berättelse som en 
trovärdig beskrivning av Sverige eller om hon själv gör det. Istället är 
det centralt att den kan tolkas som ett svar på andra texter i ett bestämt 
sammanhang. När jag i nästa kapitel diskuterar de tre studenterna 
Hannas, Martinas och Åsas föreställningar om Sverige, gör jag det 
också för att deras berättelser kan tolkas som intertextuella repliker till 
Martinas berättelse. De tre studenternas berättelser visar att mötet med 
det främmande egentligen handlar om ett möte med det egna, där det 
egna inte bara är något personligt och unikt, utan också kan förklaras 
utifrån den kontext i vilken tolkningen sker.  

 
 
 

 
 

                                                        
185 Helene Decke-Cornill (1994). ”Intertextualität als Literaturdidaktische Dimen-

sion: Zur Frage der Textzusammenstellung bei literarischen Lektürreihen”. I Die 
neueren Sprachen 93 (3), s. 272-287, här s. 282. 

186 Bernd Rüschoff och Dieter Wolff skriver: ”Unsere Welt ist nicht eine objektive, 
für alle gleich erlebte und allgemeingültige Realität, sie besteht vielmehr aus 
intersubjektiven Wirklichkeitskonstruktionen, die auf Grundlage geistigen oder 
materiellen Handelns zustande kommen”.  Bernd Rüschoff och Dieter Wolff 
(1999). Fremdsprachenlernen in der Wissensgesellschaft: Zum Einsatz der 
neuen Technologien in Schule und Unterricht. Ismaninge: Hueber, s. 31. Min 
övers. 
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Kapitel 4 

Berättelser om en röd stuga 
 
 
”I välkända hemtrakter upplever vi allt som om det vore mer eller 
mindre självklart” konstaterar den tyske filosofen Helmuth Plessner i 
artikeln ”Mit anderen Augen” (1979). Han förklarar att just avsaknaden 
av ett nyfiket undrande över de människor vi möter och deras handlingar 
är kännetecknande för det vardagliga: ”Allt går av sig självt, naturligt, 
som om det alltid måste vara så, och också vi går våra förtrogna vägar, 
utan att se speciellt mycket”.187 Först genom mötet med det främmande, 
kan vi betrakta det välkända med viss distans: ”Andra människor, 
upplevelser, rädslor måste komma för att vi ska kunna se på världen på 
ett nytt sätt. Först om vi betraktar vår omvärld med andra ögon kan vi 
förstå den”.188 Genom det främmande får vi distans till det vardagliga 
och härigenom får det ny betydelse för oss. De egenskaper som vi 
tillskriver det främmande är inte essentiella, utan de handlar istället om 
oss själva och den kontext i vilken vi ingår. Att det är så visade jag i det 
föregående kapitlet när jag argumenterade för att föreställningen om en 
svensk idyll inte hör samman med den geografiska platsen, utan istället 
är en narrativ konstruktion utifrån bestämda genrekonventioner.  

Genom berättelser kan vi möta det främmande. När vi läser tar vi del 
av andras erfarenheter, vilket i sin tur kan få oss att betrakta det 
välbekanta med andra ögon. Det välkända blir då något främmande, 
                                                        
187 Helmuth Plessner skriver: ”Im vertrauten Milieu der Heimat werden wir alles 

mehr oder weniger selbstverständlich finden, womit die Fraglosigkeit des 
täglichen Umgangs die Unnachdrüklichkeit der Begnung mit den Menschen und 
ihren Anliegen zu erkennen gibt”. Helmuth Plessner (1979). ”Mit anderen 
Augen”. I Zwischen Philosophie und Gesellschaft: Ausgewählte Abhandlungen 
und Vorträge. Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 233-248, här s. 236. Min övers. 
fritt efter originalet.  

188 Plessner skriver: ”Andere Menschen müssen kommen, andere Erschütterungen, 
andere Schrecken, damit es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt. 
Anschauung des Menschen und menschlicher Dinge ist stets nur als Anderer mit 
anderen Augen möglich”. Plessner (1979). ”Mit anderen Augen”, s. 246. Min 
övers. fritt efter originalet. 
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medan det främmande blir lite mer hemvant. Enligt Lothar Bredella kan 
berättelser bidra till ny förståelse just därför att ”läsaren med hjälp av 
sin fantasi under viss vägledning av texten låter en främmande värld 
uppstå och för att hon deltar i denna värld”.189 Berättelser blir en 
möjlighet för läsaren att utmana de föreställningar som hon tar för givna 
därför att de erbjuder nya erfarenheter.190 Samtidigt är det viktigt att 
komma ihåg att berättelser är förstrukturerade erfarenheter. De är 
uttryck för en för oss främmande subjektivitet och erfarenhet. Det 
innebär inte att de avspeglar verkligheten, utan skapar ordning i det till 
synes fragmentariska och svåröverskådliga. Dessutom är berättelser 
självreflekterande. De handlar inte bara om världen utanför texten utan 
också om sig själva och sin egen fiktionalitet. Härigenom visar de inte 
bara på relationen språk och verklighet, utan tematiserar också sin egen 
roll genom att vara en allegori över sin egen betydelse. Varje berättelse 
är ett uttryck för sin egen subjektivitet och samtidigt förhåller de sig till 
andra texter, genom att vara del av textvärldar. Det vi lär oss när vi läser 
är därför inte hur verkligheten ser ut, utan olika sätt att betrakta den. I 
det här kapitlet diskuterar Hanna, Åsa och Lise Berg vad berättelser har 
betytt för deras föreställningar om Sverige.191  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
189 Bredella skriver: ”Literarische Texte tragen zum Fremdverstehen bei, weil Leser 

mit Hilfe ihrer Imagination unter der Leitung des Textes eine fremde Welt 
entstehen lassen, und weil sie an dieser Welt Anteil nehmen”. Bredella et al 
(1997). Thema Fremdverstehen, s. 2. Min övers. 

190 Iser (1976/1994). Der Akt des Lesens, s. 118f.  
191 Hanna, Åsa och Lise Berg är tre av de nio studenter i Kiel som valde att delta i 

undersökningens samtliga sju frivilliga delmoment. De andra elva studenterna i 
gruppen genomförde de fyra delmoment som var knutna till undervisningen. 
Men de valde bort någon eller samtliga av de tre längre hemuppgifterna. Hannas, 
Åsa och Lise Bergs berättelser finns återgivna i Bilaga 2.  
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Skrivuppgifterna 

Om berättelser är kommunikationssituationer, är de uppgifter som jag 
formulerade till studenterna del av denna kommunikation. Innan vi 
möter Hannas, Åsas och Lise Bergs berättelser vill jag därför kort stanna 
upp och redogöra för hur de skrivuppgifter som berättelserna är ett svar 
på var formulerade. De tre studenternas texter är exempel på de två 
längre skrivuppgifter som gruppen skrev innan de såg Inga Lindström-
filmen Im Sommerhaus. Samtliga skrivuppgifter var frivilliga. 
Studenterna skrev sina berättelser hemma. Trots att uppgifterna inte 
hade någon direkt relevans för undervisningen valde samtliga studenter i 
Köln och Bonn att besvara de två första uppgifterna efter det att jag 
personligen hade presenterat min undersökning. I Kiel skrev bara nio av 
tjugo de första skrivuppgifterna. I den första skrivuppgiften bad jag 
studenterna berätta om en bok, film eller musik som betydde mycket för 
dem innan de började studera svenska och om en text som betyder 
mycket för dem nu. I den andra skrivuppgiften frågade jag dem om 
deras föreställningar om Sverige och vilken betydelse de tror att tyska 
medier har haft för deras Sverigebild. Båda uppgifterna innehåller två 
led. I den första uppgiften skymtar en temporal förändring, ett före och 
ett efter det att de har lärt sig svenska och mött svensk kultur. I den 
andra uppgiften appellerar jag till studenternas tankar om de 
föreställningar som de tycker att media förmedlar samtidigt som jag ber 
dem redogöra för dessa föreställningar. Gemensamt för de båda 
uppgifterna är att jag frågar efter vilken betydelse berättelser har för 
studenternas föreställningar om Sverige.  

De frågor som jag ställde förutsätter att den som vill besvara dem har 
reflekterat över de föreställningar som sprids via tysk media och sina 
egna föreställningar om Sverige. Det är nästan omöjligt att besvara 
frågorna om man inte är väl förtrogen med tysk populärkultur. Att 
frågorna är svåra är kanske en förklaring till varför de tycks kräva en 
muntlig introduktion för att alla ska vilja besvara dem. I Köln och Bonn 
där jag hade möjlighet att presentera min undersökning själv valde 
samtliga studenter att skriva de första två uppgifterna. I Kiel, där jag 
mötte studenterna först i samband med att de såg Im Sommerhaus, valde 
bara nio av tjugo att göra det. Förutom frågorna var det enda som 
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studenterna hade att utgå från en vag beskrivning av att mitt projekt 
handlar om olika föreställningar om Sverige i Tyskland.  

När jag formulerade frågorna gjorde jag det utifrån en diskussion om 
svensk kultur som jag har fört med studenter under de år som jag själv 
har undervisat i svenska i Tyskland. Att studenterna också i den här 
studien har ett generellt intresse för en diskussion om något de kallar 
”svenskhet” vittnar deras utsagor om, vilket jag visar i kapitel två, 
”Interkulturell textförståelse”, i avsnittet ”Att diskutera svenskhet”. De 
elva studenter i Kiel som inte valde att skriva de tre längre 
skrivuppgifterna förklarade det med att det var svårt att hinna med allt. 
Det kan dock lika gärna vara så att de tyckte att frågorna var svåra att 
besvara och att de hade behövt möta mig och höra min förklaring till 
varför jag är intresserad av deras berättelser om Sverige. Emil förklarar 
att han trodde att skrivuppgifterna förutsatte att han hade en bestämd 
föreställning om Sverige, och eftersom han inte hade det hade han valt 
att avstå.192 Efter att vi hade mötts och han hade förstått att jag var 
intresserad av hans svar på frågorna och inte av en objektiv beskrivning 
av Sverigebilden i Tyskland valde han att skriva den sista 
skrivuppgiften. Tre andra studenter i Kiel valde i likhet med Emil att 
skriva den sista uppgiften efter mitt besök. I den sista skrivuppgiften 
jämförde de sina egna föreställningar om Sverige med de föreställningar 
som de tyckte sig möta i filmen Im Sommerhaus.  

Viktigt att betona innan vi möter Hannas, Åsas och Lise Bergs 
berättelser är också att när jag här citerar dem har jag valt att försiktigt 
revidera dem. Det innebär framför allt att jag har ändrat ordföljden när 
den var tydligt tysk. Jag har även valt att rätta stavfel som inte har 
diskursivt värde. Ett exempel på hur jag har gjort är Hannas ironiska 
beskrivning av den tyska mediebilden av Sverige. Hon skriver ”När man 
har en bild av Sverige, är det säkert full av grönt skog, grå elger och 
röda hus. Av snygga blonda kvinnor åker Volvo och äter sköttbullar och 
lingonsylt och ingenstans finns där rätt öl” som jag har ändrat till ”Om 
man har en bild av Sverige, är den säkert full av grön skog, gråa älgar 
och röda hus, av snygga blonda kvinnor som kör Volvo och äter 
köttbullar och lingonsylt och ingenstans finns det rätt öl”.193 Jag går 

                                                        
192 Emil (2008-12-05). Enkät 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel 
193 Hanna (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
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härigenom miste om viss autenticitet, men det var ett önskemål från 
studenterna och ett löfte från min sida att inte bry mig om hur de stavar, 
utan bara vad de vill uttrycka. 

 
Hannas berättelser 

”Sverigebilden i Tyskland idag, om det finns en sådan, är fortfarande 
röd på utsidan och Carl Larsson på insidan med bakgrundsmusik av 
Abba och kanelbullar från Ikea” konstaterar Hanna för att sammanfatta 
hur hon tycker att tyska medier ofta väljer att beskriva Sverige.194 I 
hennes kommentar skymtar en lätt ironi. Ett ironiskt yttrande säger inte 
bara något om verkligheten, utan förutsätter en underförstådd 
medvetenhet om divergensen mellan utsagan och den verklighet som 
den förutsätts representera.195 Den speciella tjusningen med ironi är att 
det finns läsare eller åhörare som tolkar den ironiska utsagan 
bokstavligt. Här tydliggörs ironin i Hannas antydan om att det finns 
tyskar som verkligen tror att det är så idylliskt i Sverige.  

Enligt Hanna består den tyska mediebilden av Sverige av 
lättigenkännliga särskiljande kännetecken som röda stugor, Carl 
Larsson, musikgruppen Abba och kanelbullar från möbelföretaget Ikea. 
Genom sin ironi antyder hon att denna repertoar inte förmår beskriva 
landet på ett rättvisande sätt. Det är också den slutsats hon drar i sin 
berättelse, när hon skriver att ”Jag tror att Sverige är för mångsidigt för 
att kunna pressa in det i en bild”.196 I denna slutsats skymtar inte bara en 
kritisk appell till en förenklad beskrivning av Sverige i tyska medier, 
utan också till den skrivuppgift som hon har fått av mig genom sin 
svensklärare. I den första skrivuppgift som jag delade ut till studenterna 
bad jag dem beskriva vilka böcker, filmer eller musik som betydde 
något för deras föreställningar om Sverige innan de började läsa svenska 
och vilka som betyder något för dem nu när de har läst svenska några 
terminer och mött svensk kultur i undervisningen och på fritiden. 
Hannas kritik mot uppgiften riktar sig mot att hon inte tror att det är 
möjligt att få en rättvisande bild av en kultur genom att läsa om den. 

                                                        
194 Hanna (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
195 Hayden White (1978). Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth 

Century Europe. Baltimore: John Hopkins University Press, s. 208. 
196 Hanna (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
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När vi möts berättar Hanna att hon efter att ha läst svenska sju 
terminer har reflekterat över skillnaden mellan Tyskland och Sverige. 
Hon utbildar sig till lärare i tyska som främmande språk och vill flytta 
till Sverige eller något annat nordiskt land när hon har avslutat sin 
utbildning. Tyska som främmande språk är ett kulturjämförande 
utbildningsämne som vänder sig till dem som likt Hanna vill undervisa 
tyska som främmande språk i ett internationellt sammanhang.197 Hon 
tror att hennes studier kommer att hjälpa henne att utveckla en dubbel 
kompetens, som gör det möjligt för henne att röra sig mellan en 
tyskspråkig och svenskspråkig kultur, något hon betecknar som två olika 
kulturella kontexter.198 Det är också den kompetens som 
svenskundervisningen inom skandinavistik syftar till, även om de 
kulturella skillnaderna mellan Sverige och Tyskland kanske inte är lika 
stora som mellan andra länder, förklarar Hanna.199  

I den första skrivuppgiften konstaterar Hanna att hon inte tror att det 
finns något som skulle kunna kallas svensk kultur, eller ”typiskt 
svenskt”, för vad, frågar hon retoriskt men samtidigt lite utmanande, 
skulle det i så fall vara.200 Även i sin andra skrivuppgift betonar hon på 
nytt att hon inte tror att det finns en svensk kultur: ”Jag vet verkligen 
inte, vad det skulle vara – 'typiskt svenskt'”.201 Uppgiften var att jämföra 
sina egna föreställningar om Sverige med den tyska mediebilden i 
Tyskland utifrån frågan om vad som är ”typiskt svenskt”. Hanna riktar 
tydlig kritik i sitt uttalande mot uttrycket ”typiskt svenskt” för att det 

                                                        
197 Betydelseskillnaden mellan tyska som andra språk och främmande språk finns 

också i Tyskland, i den betydelse som dessa begrepp används i Sverige. Medan 
tyska som andra språk (Deutsch als Zweitsprache/ DaZ) är den tyska som 
invandrare får ta del av i tyska skolor kallas den tyska som man undervisar 
utanför Tyskland tyska som främmande språk (Deutsch als Fremdsprache/ DaF). 
Till skillnad från  Sverige, där det inte är möjligt att utbilda sig till lärare i 
svenska som främmande språk, är dock både DaZ och DaF utbildningsämnen.  

198 Samtal med Hanna (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. För en 
utförligare diskussion om interkulturell textförståelse se Alois Wierlacher 
(1993). ”Mit fremden Augen oder Fremdheit als Ferment”. I  red. Alois 
Wierlacher. Das Fremde und das Eigene: Prolegomena zu einer interkulturellen 
Germanistik. München: Iudicium, s. 3-28, här s. 17 eller Edith Ihekweazu 
(1985). ”Afrikanische Germanistik: Ziele und Wege des Faches in der 'Dritten 
Welt' am Beispiel Nigerias”. I  red. Alois Wierlacher. Das Fremde und das 
Eigene: Prolegomena zu einer interkulturellen Germanistik. München: 
Iudicium, s. 285-308, här s. 289. 

199 Samtal med Hanna (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
200 Hanna (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
201 Hanna (2008-11-07). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
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visar på något särskiljande. Samtidigt är det just i det särskiljande hon 
själv letar när hon söker något som hon tycker skulle kunna kallas 
svensk kultur. Hon ställer tre krav på nationell kultur. Den bör vara 
unik, internationellt känd och samtida. En förklaring till att hon just 
ställer dessa krav är att hon försöker förstå vad samtida svensk kultur är 
och om och i så fall på vilket sätt den skiljer sig från tysk kultur. I 
hennes studier i svenska som främmande språk är det hennes försök att 
lära känna ett samtida Sverige. Hon räknar upp olika exempel: 
engelskspråkig musik, svenska deckarförfattare i tysk översättning, Carl 
Larssons målningar bara för att åter förkasta dem antingen därför att de 
inte nödvändigtvis behöver representera svensk kultur, utan lika gärna 
kunde komma från England eller USA eller för att de inte förmedlar hur 
det är att leva i ett nutida Sverige eller är tillräckligt kända i Tyskland.  

Hon berättar att hon genom att diskutera med sina kurskamrater har 
lärt sig att många musikgrupper som hon brukar lyssna på kommer från 
Sverige, som The Hives, Mando Diao, Emilia och The Cardigans, men 
de är inte alls speciellt svenska, menar hon, utan istället exempel på bra 
engelsk britpop. Inte heller svenska kriminalförfattare, likt Henning 
Mankell, som är så populära i Tyskland är speciellt svenska, förklarar 
hon. Förutom att det finns en svensk röd stuga på de flesta tyska 
bokomslag av svenska deckare så att den tyska läsaren ska känna igen 
att de kommer från Sverige, finns det inget speciellt svenskt med en 
författare som Henning Mankell. Han kunde lika gärna vara en 
amerikansk författare som låter sina kriminalhistorier utspela sig i 
Sverige, hävdar Hanna i den första skrivuppgiften. Om hon ändå, för att 
besvara min fråga, beskriver den bild av Sverige som hon har fått genom 
medier är det just Abba, kanelbullar, Carl Larsson och en röd stuga hon 
tar upp. Hon är inte helt säker på att Carl Larsson verkligen hör till 
denna korta uppräkning, både därför att hon inte tror att han egentligen 
är speciellt känd i Tyskland och för att hans tavlor från Sundborn inte 
beskriver ett samtida Sverige.202  

Sverigebilden i tysk media förmedlar inte en rättvisande föreställning 
om landet, förklarar Hanna i de båda första skrivuppgifterna. Inte bara 
för att den förenklar en komplex verklighet, utan också för att det inte 
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finns någon berättelse som kan ersätta erfarenheten att vistas i landet. 
Genom sin kritik undviker hon att svara på frågan om vilken betydelse 
berättelser har haft för hennes föreställning om Sverige. Hon berättar 
visserligen att hon hade läst en svensk roman innan hon började studera 
svenska, Katharina von Bredows Syskonkärlek (1944). Det är, förklarar 
hon, en roman om två syskon som inleder ett kärleksförhållande. Men, 
säger hon, den enda anledningen till att hon läste den var att den 
tillhörde de böcker som hennes tysklärare under gymnasietiden ville att 
hon skulle läsa. Hon betonar att den inte har haft någon betydelse för 
hur hon föreställer sig Sverige.203  

Hanna förklarar att hon inte tror att det finns någon bok eller sång 
som kan ersätta upplevelsen av att vara i landet: ”Jag tror inte att det 
finns någon beskrivning av de moderna invånarna i svenska storstäder, 
om deras traditioner. Det finns ingen låt om fika, ingen bok om 
svenskarnas kärlek till kaffe, ingen bild av hur svenskarna öppnar sig för 
världen eller en låt som berättar om hur stor del av svensk kultur det är 
att sjunga och hur bra det låter i omusikaliska tyska öron”.204 Hon 
berättar i första skrivuppgiften att hon innan hon började läsa svenska 
ofta var på semester i landet.205 Hanna menar att det hon upplevde i 
Sverige kunde hon inte ha läst sig till. Hon fikade, hörde svenskar 
sjunga på fester, vistades i svenska storstäder och såg hur invånarna 
levde. Hanna förklarar att berättelser inte kan ersätta det som ofta kallas 
de primära upplevelserna av verkligheten. När hon i den andra 
skrivuppgiften ändå försöker beskriva vad som skulle kunna kallas 
svensk kultur, är det just i de primära upplevelserna hon hittar dem: ”Så 
jag tror, att Sverige är mest berömt för sin natur och människor och 
olika produkter – huvudsakligen mat. Till exempel finns bara Kalles 
kaviar, eller surströmming, eller ost med räksmak i Sverige ... såna saker 
tycker jag är typiskt svenska”.206  

Vad Hanna antyder i sina berättelser är att relationen mellan språk 
och verklighet är godtycklig. Språket förmår inte beskriva verkligheten 
som den är. Därför måste man om man vill lära känna svensk kultur resa 
till Sverige. Det är den slutsats som hon drar i sina argumenterande 
                                                        
203 Samtal med Hanna (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
204 Hanna (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
205 Hanna (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
206 Hanna (2008-11-26). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
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texter. Trots att Hanna konstaterar att det inte är möjligt att med hjälp av 
språket beskriva den mångfacetterade och till synes kaotiska 
verkligheten, implicerar hon genom sina berättelser att hon ändå kan 
det. I denna divergens uppstår ironin i hennes berättelser. Den ryms i 
skillnaden mellan Hannas beskrivning av sin erfarenhet av att vara i 
Sverige, en bristande tilltro till att berättelser verkligen kan förmedla en 
rättvisande föreställning om ett land och en antydan om att det ändå 
finns de som tror att det är möjligt.  

 
Att berätta är att kommunicera 

I min tolkning av de skrivuppgifter som Hanna har skrivit till mig kallar 
jag dem för berättelser. Men är de verkligen berättelser? De är 
kommunikationshandlingar i en social kontext. De söker en reaktion hos 
mig som läsare, och de har en viss finalitet, det vill säga de utgör en 
avgränsad helhet. Enligt Svenska Akademiens ordbok är att berätta att 
”meddela väsentliga omständigheter (om ngt) i tidsföljd el. orsaksföljd 
el. annan naturlig ordning med avs. på händelseförlopp e.d.”.207 
Berättelser är enligt den här definitionen en organisation, med hjälp av 
ord eller andra tecken. Hanna organiserar sina berättelser runt 
antagandet att det inte är möjligt att beskriva verkligheten med hjälp av 
språket. Hennes texter har en inre ordning och skulle kanske just därför 
kunna kallas berättelser.   

En vanlig definition av begreppet berättelse är annars att det är ett 
uttryck för en förändring. Enligt den fransk-bulgariske filosofen och 
lingvisten Tzvetan Todorov handlar alla berättelser om en kausal 
förändring av en situation, där förändringen inträffar redan i början och 
resten av berättelsen sedan handlar om att återställa allt till en 
jämvikt.208 Utifrån denna förändring är det möjligt att dela upp 
berättelsen i en början, mitt och slut, eller som jag väljer att kalla det lite 
längre fram i en diskussion om Åsas berättelse, i ett före och ett efter en 
förändring. Hannas berättelse har en finalitet därför att hon organiserar 
sin berättelse utifrån en hypotes. Hon avslutar sin första skrivuppgift 

                                                        
207 Svenska Akademiens ordbok (SAOB). B 1373. Tillgänglig: <http://g3.spraak 
      data.gu.se/saob>. Hämtat 9 mars 2010. 
208 Tzvetan Todorov (1971). “The Two Principles of Narrative”. Diacritics, s. 37-
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med det som också är hennes hypotes när hon konstaterar: ”Jag tror att 
Sverige är för mångsidigt för att kunna pressa in det i en bild”.209 
Hannas berättelser handlar dock inte om en förändring. Istället är deras 
ordning uppbyggd kring en argumentation. Enligt Todorovs definition är 
Hannas skrivuppgifter inte några berättelser. Trots det väljer jag att kalla 
dem så. När jag här använder begreppet berättelse för att beskriva de 
texter Hanna har skrivit till mig, är det varken deras fabel (eller snarare 
avsaknad av fabel) eller hennes sätt att organisera texten som jag 
åsyftar, utan deras funktion.210 Med berättelse menar jag då ett 
kontextbundet försök att kommunicera något med hjälp av tecken.211  

Enligt den franske filosofen och litteraturteoretikern Roland Barthes 
kan en berättelse nästan vara vad som helst. Den kan vara muntlig eller 
skriftlig, uttryckas genom bilder, gester eller på något annat sätt. Den 
finns i myter och fabler, i tragedier och komedier, i filmer och 
serieteckningar, i tidningsartiklar och i vanliga samtal.212 Alla kulturella 
uttryck är berättelser så länge de berättar en historia, och därför är även 
teveprogram, konstverk och collage det. Barthes definition av begreppet 
för dock med sig två uppenbara problem. Det första problemet uppstår 
när han inte beaktar skillnaden mellan olika medier. Medan film och 
muntliga berättelser innehåller flera samverkande betydelsesystem; ljud, 
ljus och rekvisita (vilket till filmens formspråk kan översättas till musik, 
kameravinkel, ljussättning, skådespeleri, klippning), är den skrivna 
texten en uppsättning tecken på ett papper (vars multimediala aspekter 
bestäms av om den är skriven för hand eller på dator och i så fall med 
vilket typsnitt).  

 Ett annat problem med Barthes definition hör samman med att vi 
riskerar att gå vilse i begreppet om allt är berättelser. För att undvika det 

                                                        
209 Hanna (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
210 Med fabel menar strukturalisten Tzvetan Todorov den förändring som kommer 

till uttryck i en linjär berättelsestruktur. Den är något berättelsen har eller inte 
har. Todorov (1917/1971). “The Two Principles of Narrative”, s. 37. Den 
amerikanske litteraturteoretikern Peter Brooks menar istället att förändringen, 
som han väljer att kalla plot, inte är essentiell egenskap hos berättelsen utan 
uppstår vid berättandet och i tolkningen. Peter Brooks (1992). Reading for the 
Plot: Design and Intention in Narrative. Cambridge: Harvard University Press, 
s. 4. 

211 Jämför Iser (1976/1994). Der Akt des Lesens, s. 38f. 
212 Roland Barthes (1977). ”Introduction à l'analyse structurale des récits”. I red. 

Wolfgang Kayser, Philippe Hamon och Wayne C Booth. Poétique du récit. 
Paris: Éditions du Seuil, s. 7-57, här s. 7f. 
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väljer jag här att betona berättelsers explanativa och kommunikativa 
karaktär, för att tydliggöra hur berättelser får betydelse och visa hur de 
bidrar till att skapa kultur. Denna definition innebär att jag istället för att 
försöka reda ut vad en berättelse egentligen är, för att kunna skilja den 
från andra typer av texter, betonar dess funktion i en specifik kontext. 
Jag vill härmed visa att dess betydelse är framförhandlad. 
  

Åsas berättelser  

”När jag tänker tillbaka så var de mest präglande böckerna de som 
handlade om barnen i Bullerbyn, hur de firade jul och upplevde 
sommaren och vintern. Jag tror att de hade så stor betydelse för mig, 
därför att jag själv hade en sådan barndom tills mina föräldrar skilde 
sig” förklarar Åsa i en skrivuppgift till mig.213 Hennes kommentar är ett 
svar på den fråga som jag ställde i den första skrivuppgiften om vilken 
berättelse som betydde mycket för henne innan hon började läsa svenska 
och vilken som betyder mycket för henne nu. Hon berättar att hon som 
barn tyckte mycket om Astrid Lindgrens böcker. Tillsammans med sina 
två systrar läste hon nästan alla författarens böcker och hon tyckte om 
dem alla, men speciellt mycket tyckte hon om berättelserna om barnen i 
Bullerbyn. Hon berättar att hon upplevde att hon en liknande uppväxt. 
Familjen bodde på en bondgård och hon hade en hund som hette Ronja, 
efter Lindgrens karaktär Ronja Rövardotter (1981).   

Det var under den perioden som hon själv beskriver som ”min 
lyckliga barndomstid”, som hon första gången reste till Sverige.214 
Familjen hade hyrt en liten röd stuga i Småland. Vid huset fanns en 
trädgård och en sjö som hon kunde bada i. Åsa berättar att hon upplevde 
en överväldigande naturidyll. Förutom att hon strövade omkring i 
naturen, lekte i trädgården och badade, besökte familjen en dag också 
Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Hon säger att hon inte blev 
besviken av att besöka den plats hon tyckte sig så många gånger ha läst 
om i Lindgrens böcker. Istället menar hon att hennes romantiska 
föreställningar om platsen stämde överens med det hon upplevde. Hon 
kunde föreställa sig något som hon kallar ett Bullerbyliv, en uppspelt 
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och lycklig barndom i en orörd natur. Hon förklarar att en bidragande 
förklaring till upplevelsen var att hon hade sett Lasse Hallströms 
teveserie Alla vi barn i Bullerbyn (1987).215  

Åsas minne är ett nostalgiskt tillbakablickande på ett minne. Det är 
ett minne som höljs i känslosamhet just genom att hon betraktar det ur 
ett retrospektivt perspektiv. Om nostalgi är ett känslosamt minne, ett 
betraktande av en minnesplats vars emotiva styrka kan förklaras med att 
man inte kan återkalla det, bara betrakta det och längta efter det, är Åsas 
berättelse en nostalgisk berättelse.216 Även om Åsa förklarar sin 
berättelse utifrån ett personligt minne, är berättelsen också förankrad i 
den tolkningsgemenskap i vilken hon ingår. I kapitel tre, ”Bullerbü, en 
medierad föreställning”, diskuterade jag begreppet Bullerbysyndromet. I 
likhet med Martina, som vid sin första resa till Sverige tyckte sig möta 
det Sverige hon var så förtrogen med efter att ha läst Astrid Lindgrens 
böcker och tagit del av tysk media, tyckte Åsa sig också möta den plats 
hon hade läst om. Det är möjligt att Åsas upplevelse av Sverige som 
barn kan förklaras utifrån en alltför bokstavlig tolkning av en fiktiv 
värld, där fiktionen tolkas som om den hade varit en representant för 
verkligheten.217 Hennes upplevelse var möjligtvis också ett uttryck för 
en imaginär lek, där barnet fyller verkligheten med symbolisk betydelse 
i en fiktiv lek.  

I den första skrivuppgiften beskriver Åsa även sitt första möte med 
det svenska språket. I den lilla stuga som familjen hade hyrt i Småland 
fanns ett lexikon. På kvällarna slog Åsa upp ord och försökte 
tillsammans med de ord hon hittade och sina kunskaper om tysk 
grammatik skriva berättelser. Hon skriver att hon verkligen tyckte om 
hur språket såg ut.218 Åsa har nu läst svenska i sex terminer och är 
tjugofyra år gammal. Hon har vuxit upp i en enspråkig familj och hade 
förutom resan till Småland som barn ingen direkt kontakt med Sverige. 

                                                        
215 Åsa (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
216 Jämför Pierre Nora (1989). ”Between Memory and History: Les Lieux de 

Mémoire”. Representations 26. Våren 1989, s. 7-25, här s. 19f.  
217 Den tyske litteraturteoretikern Karlheinz Stierle (1980) använder begreppet 

kvasipragmatisk för att beskriva en alltför bokstavlig tolkning av fiktionen i 
”The Reading of Fictional Texts”. I red. Susan R. Suleiman och Inge Crossman. 
The Reader in the Text: Essays and Audience on Interpretation. Princeton: 
Princeton University Press, s. 83-105, här s. 86. 
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Förutom svenska studerar hon också tyska som främmande språk. Efter 
att ha varit utbytesstudent ett halvår i Göteborg vet hon att hon gärna vill 
göra lärarpraktik i Sverige om hon när hon har avslutat sina studier kan 
ännu bättre svenska. Men framför allt vill hon fortsätta att resa till 
Sverige på semester och använda det svenska språket privat.219   

Trots att Åsa betonar att hon nu har en annan och betydligt mer 
realistisk föreställning om Sverige, förklarar hon samtidigt hur viktigt 
det fortfarande är för henne att känna igen sig i det hon läser och hör. 
Men när hon nu läser Åke Edwardssons kriminalromaner tänker hon 
inte på Bullerbyn, utan på sina upplevelser som utbytesstudent i 
Göteborg. Hon betonar hur viktigt det är för henne att kunna knyta 
receptionen till personliga minnen och upplevelser, oavsett om hon läser 
böcker av Astrid Lindgren, Åke Edwardsson eller lyssnar på svensk 
musik.220  
 
En förändring  

Åsas berättelse tydliggör en förändring i mötet med det främmande. Hon 
nämner tre faktorer som har haft betydelse för hur hon nu föreställer sig 
Sverige: föräldrarnas skilsmässa, studietiden i Göteborg och svensk-
kurserna.221 Denna förändring är en drivande kraft i hennes berättelse, 
därför att den säger något om berättelsens mönster och avsikt. Genom 
förändringen tycks Åsa söka sin historia i rollen av att vara berättare. 
Hon inleder den första skrivuppgiften med ett personligt minne och 
avslutar med en vana när hon konstaterar att hon visserligen inte vet så 
mycket om svensk konst eller design men brukar handla på Ikea. För 
den amerikanske litteraturteoretikern Peter Brooks i Reading for the Plot 
(1992) är berättelsen inte en statisk struktur, utan en dynamisk relation. 
Relationen har att göra med berättarens motivation till varför hon 
berättar.222 Anledningen till att någon, likt Åsa i en viss situation, 
berättar något är att de vill uttrycka och/eller tillskriva något betydelse. 
Åsa understryker hur viktigt känslor är för vår tolkning av berättelser 

                                                        
219 Åsa (2008-12-05). Enkät 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
220 Åsa (2008-11-26). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
221 Åsa (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
222 Brooks (1992). Reading for the Plot, s. 4. 
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och för vilka berättelser som blir viktiga för oss. Samtidigt visar hon 
också på hur det främmande kan bli till något eget och förtroget.223  

Det är genom sin avslutning som berättelsens inre handling etableras, 
konstaterar Brooks. Eftersom inledningen och avslutningen sätter 
parenteser om berättelsen och ordnar händelser och skeenden i ett linjärt 
förlopp, är det först genom sin avslutning som de förändringar som 
berättelsen beskriver kan tolkas. Enligt Brooks kan en berättelses 
inledning och avslutning både betraktas från deras yttre och inre sida.224 
Ordningen sätter en parentes om det beskrivna genom att inhägna och 
skapa gränser.225 Det är dess yttre sida. Men inledningen är också det, 
efter vilket något annat naturligt följer. Detta andra är inledningens 
innersida. Inledningen öppnar mot något annat och härigenom 
implicerar den avslutningen. Avslutningen är en del av inledningen. 
Inledningen och avslutningen är därför inte två slumpmässiga punkter 
på en tidslinje. Avslutningen är inte detsamma som att bara sluta berätta, 
utan den finns alltid redan implicerad i inledningen. I Åsas berättelse får 
den förändring hon beskriver betydelse genom hur hon väljer att avsluta 
sin berättelse. Sverige är inte längre bara en romantisk idyll för henne, 
även om hon minns den tid när hon fortfarande trodde det. Genom 
avslutningen betonar hon hur föreställningen om ett idylliskt Sverige  
hör samman med ett nostalgiskt minne.226  

Enligt Brooks är det narrativa begäret egentligen ett begär efter 
avslutning, efter mening och betydelse. Avslutningen är det som ska 
kasta ljus över och ge mening åt berättelsen. Denna lust kallar han med 
hänvisning till Roland Barthes ”passion du sens”. Brooks använder 
Barthes begrepp för att betona att berättandet inte bara är en 
rekonstruktion av något redan givet, utan en målorienterad, framåtriktad 
rörelse. Genom berättelsens struktur söker både berättaren och läsaren 
förståelse, men denna struktur är inte en i texten given entitet, utan kan 
istället skapas och återskapas genom berättelser.227 I Åsas berättelse är 
denna rörelse tydlig genom beskrivningen av vilken betydelse Astrid 
Lindgrens författarskap hade för henne som barn. I konstaterandet att 

                                                        
223 Åsa (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
224 Brooks (1992). Reading for the Plot, s. 6. 
225 Brooks (1992). Reading for the Plot, s. 8. 
226 Åsa (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
227 Brooks (1992). Reading for the Plot, s. 12. 
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författarskapet fortfarande har betydelse för ett personligt minne, 
konstruerar hon en bild av sig själv, samtidigt som hon visar att hon 
tillhör en viss tolkningsgemenskap. Även Lise Bergs två collage, som vi 
kommer att möta i följande avsnitt, visar på ett narrativt begär, även om 
de till sin form skiljer sig från Åsas berättelser. 
 

Lise Bergs berättelser  

Lise Berg läser egentligen norska som huvudspråk. Hon är född och 
uppvuxen i Tyskland i ett tvåspråkigt hem. Hennes mamma kommer 
från östra Norge och hennes pappa är tysk. Trots att hennes huvudspråk 
är norska är hennes svenska i de två skrivuppgifter hon skriver till mig 
nästan felfri. Ibland stavar hon något ord norskt, som när hon i en liten 
hälsning skriver att hon ”håper att det går fint”, eller i den andra 
skrivuppgiften förklarar att ”Kanske nyheten ’Ensamjungfru’ är ackurat 
det vi behöver” i en ironisk kommentar över hur populära Ikeas 
produkter är i Tyskland. Studenterna uppmanas att läsa en språkkurs i 
ett språk som inte är deras målspråk eftersom de förväntas kunna läsa 
och förstå samtliga skandinaviska språk vid examen. Att Lise Berg läser 
svenska vid sidan av sina studier är kanske en anledning till att hon inte 
deltog i den empiriska undersökningens alla moment och att vi bara 
hastigt möttes under mitt besök i Kiel. Men de två skrivuppgifter som 
hon har skrivit till mig är desto utförligare. Dessutom reflekterar hon 
över sitt collage i ett brev till mig som svar på några frågor som jag 
ställde henne. Hennes collage och brev visar att hon har reflekterat över 
olika föreställningar om Sverige i Tyskland. 

I likhet med Åsa berättar Lise Berg att hon gärna läste Astrid 
Lindgrens böcker som barn, både på norska och tyska. Hon berättar att 
hennes norska mormor brukade läsa högt ur Pippi Långstrump för 
henne. En av de böcker som hon läste själv var bilderboken Titta 
Madicken det snöar! (1983).228 Sverige var för henne som barn den 
fiktiva värld som hon tyckte sig möta i Barnen i Bullerbyn, Emil i 
Lönneberga och Vi på Saltkråkan (1964): ”Natur, roliga människor, 
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idyll, vänskap och föräldrar som har god kontakt med sina barn”.229 Hon 
säger att hon hade en lycklig barndom och att hon därför inte upplevde 
att den beskrivna världen var så olik hennes egen. Naturen i östra Norge 
där hon brukade tillbringa somrarna som barn liknar det Småland som 
Lindgren beskriver, konstaterar hon.230 För henne är Astrid Lindgrens 
berättelser, precis som för Åsa, förknippade med ett minne. Hon 
förklarar att om någon skulle vilja lära sig något om Sverige genom att 
läsa fiktion skulle hon rekommendera dem att läsa Lindgren.231 Själv var 
hon, berättar hon med ömsint ironi, otröstlig när hennes bandspelare 
nyligen förstörde hörspelet med de tre böckerna om Kalle Blomkvist 
(1946/1951/1953).232  

Min fråga i samband med den andra skrivuppgiften om vilka 
föreställningar hon tycker att hon möter i tysk populärkultur, besvarar 
hon med två collage. Det ena har hon kallat ”Den vanliga Sverigebilden 
i Tyskland” och det andra ”Sverigebilden hos en tysk student som 
studerar nordiska språk och litteratur”. Det första collaget, ”Den vanliga 
Sverigebilden i Tyskland”, består av nio bilder som hon har hämtat på 
webbplatsen www.swedengate.233 Ingen av dessa bilder visar en svensk 
storstad, däremot har hon valt bilder på en röd stuga, en älg och den 
svenska flaggan. Hon förklarar det med att tyskar inte tänker på städer 
när de tänker på Sverige, utan på natur. Inte ens Stockholm är, enligt 
den tyska mediebilden, en riktig storstad, utan bara slott, broar och 
vatten, konstaterar hon. Natur hör samman med en föreställning om en 
svensk idyll, långt borta från andra europeiska länders problem och 
svårigheter. Till denna föreställning passar också köttbullar, kanelbullar, 
Lucia, midsommar, Ikea och Astrid Lindgren, menar Lise Berg som 
förklaring till de andra bilderna i collaget.    

Lise Berg berättar att Ikea och Wasabröd AB använder sig av 
positiva konnotationer i sin reklam anpassad till den tyska marknaden. 
Samtidigt bidrar reklamen till att konstruera en idyllisk Sverigebild, 

                                                        
229 Lise Berg (2008-11-07). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 

Lise Berg lämnade in Skrivuppgift 1 och Skrivuppgift  2 i omvänd ordning. 
230 Lise Berg (2008-11-26). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
231 Lise Berg (2008-10-12). Enkät 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
232 Lise Berg (2008-11-26). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
233 Webbplatsen Swedengate. Tillgänglig: <http://www.swedengate.de>. 
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hävdar hon.234 Ett exempel på det är en tyskproducerad reklamfilm från 
Ikea där en kvinna runt tjugondag jul kastar ut julgranen genom fönstret 
och råkar träffa sin intet ont anande man som har gått för att hämta 
posten.235 I en annan reklamfilm från samma företag faller en 
midsommarstång över ett vackert dukat bord till följd av en familjs vilda 
dans. De dansar till sången ”Små grodorna”. Det finns något barnsligt 
naivt i föreställningen om grodhoppande och klantiga svenskar, som hör 
samman med föreställningen om Sverige som en naturidyll. I 
reklamfilmerna är de svenska högtiderna, Lucia och midsommar, 
centrala indikatorer, menar Lise Berg, eftersom de förmedlar en känsla 
av tradition (sång, kläder och kakor), värme (sol eller stearinljus) och 
gemenskap.236 Dessutom firas varken Lucia eller midsommar i 
Tyskland, vilket gör att högtiderna också får en exotisk karaktär. Lise 
Berg har kanske just därför med två bilder på Lucia och midsommar. 
Samtidigt betonar hon att det bara är en mer erfaren Sverigeexpert som 
känner till dem. På institutionen i Kiel firas båda högtiderna. Lise Berg 
säger att hon tycker mycket om dem även om de kanske inte riktigt 
passar i en tysk vardag.237   

I det första collaget, som hon valt att kalla ”Den vanliga 
Sverigebilden i Tyskland”, har Lise Berg bara valt att nämna en 
författare, Astrid Lindgren. Hon betonar härigenom hur betydelsefullt 
författarskapet är för en idyllisk föreställning om Sverige. Enligt Lise 
Berg handlar denna föreställning om orörd natur, lyckliga invånare, röda 
stugor och älgar. Inte ens Ikea representerar i detta collage ett modernt 
och innovativt Sverige. Istället betonar Lise Berg att de tyska besökarna 
går dit – med skrikande barn efter sig – för att komma i kontakt med 
svensk tradition. Det är en endimensionell och relativt ytlig föreställning 
som tyskarna har snickrat ihop, konstaterar hon, inte utan viss ironi.238 

                                                        
234 Lise Berg (2008-11-09). Kommentar till Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-

Universität, Kiel. 
235  Eftersom Knut har namnsdag tretton dagar efter julafton är dagen mer känd som 

”tjugondag Knut dansas julen ut”. Språkrådet. Tillgänglig: 
<http://www.sprakradet.se/2124#item100300>. Hämtat 1 september 2010. 

236 Lise Berg (2008-12-09). Kommentar till Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-
Universität, Kiel. 

237 Lise Berg (2008-12-09). Kommentar till Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-
Universität, Kiel. 

238 Lise Berg (2008-12-09). Kommentar till Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-
Universität, Kiel. 
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Lise Berg berättar om en students Sverigebild  

Om Lise Berg är ömsint ironisk i det första collaget, ”Den 'vanliga' 
Sverigebilden i Tyskland”, har denna lekfullhet bytts ut mot en 
minimalistiskt hållen berättarton i det andra collaget, ”Sverigebilden hos 
en student som studerar nordiska språk och litteratur”. I sitt collage har 
hon ställt samman sju bilder på kända svenska män, från Jean Baptiste 
Bernadotte, Carl Michael Bellman, August Strindberg, Alfred Nobel, 
Olof Palme till författaren Håkan Nesser.239 På min fråga varför hon 
inleder sin berättelse med just Bernadotte skriver hon att hon förbinder 
tidig nordisk historia främst med Norge och Island, eftersom en del av 
hennes studier i skandinavistik också är att lära sig fornisländska och 
hon har norska som huvudspråk. Hon berättar också att svenskkurserna 
dessutom börjar med en diskussion om Gustav Vasa och kungafamiljen. 
Efter introduktionskursen i svenska vet hon att Jean Baptiste Bernadotte 
var en förfader till den nuvarande kungen Carl XVI Gustaf vars hustru 
Silvia är halvtyska, om hon inte hade vetat det innan, skriver hon lite 
skämtsamt till mig i en reflektion över sitt collage.240  

Innan jag nämnde det, hade Lise Berg inte tänkt på att hon bara har 
valt bilder på män. Hon förklarar det med att hon, förutom Selma 
Lagerlöf och Astrid Lindgren, faktiskt bara känner till män som har 
blivit internationellt berömda.241 När jag frågar henne varför hon har 
valt just dessa bilder, säger hon att hon ville visa personer som har betytt 
mycket för den svenska identitetskonstruktionen, antingen för att de 
representerar en viss epok eller för att de har betytt mycket för svensk 
kultur. De avbildade personerna tydliggör också hur Sverige 
marknadsförs i Tyskland, förklarar Lise Berg. Hon menar att Sverige, 
enligt tysk media, beskrivs vara en monarki med ett fungerande politiskt 
system och konstnärliga och innovativa invånare.242 Av de valda 
männen, en kung, en skald, en upptäckare, en politiker och två 
författare, är kanske det mest överraskande valet Håkan Nesser, 
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eftersom böckerna om van Veeteren inte utspelar sig i ett imaginärt 
Sverige. Men bilden på Nesser visar hur populär svensk 
kriminallitteratur har varit i Tyskland de senaste tjugo åren.243 Nessers 
kriminalromaner är också de enda svenska deckare som Lise Berg har 
läst.244  

Genom sina båda collage visar Lise Berg på en förändring. I det 
första collaget ironiserar hon ömsint över en alltför idyllisk förställning 
om Sverige, i det andra visar hon att en student genom sina studier i 
svenska lär sig att ifrågasätta klichéer och stereotyper. Samtidigt handlar 
båda collagen om henne. För Lise Berg är Bullerbyidyllen knuten till ett 
personligt minne, samtidigt visar hon tydligt att hon är medveten om att 
föreställningen om en idyll bara är en av många möjliga föreställningar. 
I det andra collaget betonar hon att det som efterfrågas i studierna är 
kunskap om svensk kultur och politik, samtidigt som denna kunskap 
problematiseras, så att det som till slut kvarstår inte är en kunskap om 
vad svensk kultur är, utan en möjlighet att kritiskt reflektera över olika 
stereotyper. Diskussionen om kultur handlar då ur ett didaktiskt pers-
pektiv om att bli medveten om att föreställningar och berättelser präglas 
av vår förförståelse och härigenom också i viss utsträckning av 
stereotyper, klichéer och förenklingar. Det hävdar i alla fall Lise Berg 
när hon avslutar det collage som hon har kallat ”Sverigebilden hos en 
tysk student som studerar nordiska språk och litteratur” med de tre orden 
”medveten om stereotyper”.245  
 

 
 
 
 
 

 

                                                        
243 Se till exempel Melanie Wigbers (2006). Krimi-Orte im Wandel: Gestaltung und 

Funktionen der Handlungsschauplätze in Kriminalerzählungen von der 
Romantik bis in die Gegenwart. Würzburg: Königshausen und Neumann, s. 13. 

244 Lise Berg berättar att hon i svenskkurserna har läst två böcker av Håkan Nesser; 
kriminalromanen Borkmanns punkt (1994) och ungdomsskildringen Och 
Piccadilly Cirkus ligger inte i Kumla (2002).  

245 Lise Berg (2008-11-07). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 



84 
 

Två collage 

Medan Hannas och Åsas berättelser är linjära, är de två collage som Lise 
Berg har ställt samman multimodala. Med det menar jag att de består av 
minst två medier, text och bild. I jämförelse med textens typografiskt 
jämna flöde i till exempel Åsas eller Hannas berättelser, är de båda 
collagens uppdelning i bild och text mer staccatorartade.  Med hjälp av 
Isers begrepp tomrum är det möjligt att se hur bild och text bidrar till att 
skapa en narrativ spänning genom att komplettera varandra.246 Här har 

Hannas och Åsas argumenterande och episka berättelser ersatts av ett 
fragmenterat och spatialt berättande. Härigenom visar de båda collagen 
luckor och snittställen, men också Lise Bergs medvetenhet om att det 
inte finns ett enkelt svar på vad kultur är. Istället för att söka ett svar på 
frågan vad svensk kultur egentligen är betonar hon genom 
collageformen att det är en fråga som inte kan besvaras. Det finns inte 
en kultur, eller ens kulturer, om vi med kultur menar en entitet. 

Lise Bergs collage visar dessutom på en förändring som den 
narrativa uttrycksformen sägs ha genomgått under de senaste åren, där 
en äldre tids breda, episka beskrivningar har fått ge plats för ett 
fragmenterat berättande.247 Det postmodernistiska berättandet närmar 
sig reklamen, medan reklamen i allt högre utsträckning använder sig av 
den narrativa formen för att marknadsföra sina produkter.248 Mellan de 
traditionella gränserna mellan högt och lågt uppstår blandformer och 
hybrider. De båda collagen visar också att det ibland inte räcker att 
uppehålla sig vid den klassiska linjära narrativa formen. Istället måste 
jag i min tolkning ta hänsyn till collagens spatiala aspekter.  

Den enda av studenterna som har valt att berätta i collageteknik är 
Lise Berg. De andras berättelser är antingen argumenterande likt 
Hannas, eller beskriver ett personligt minne likt Åsas. Men att Lise 
                                                        
246 Wolfgang Iser kallar dessa tomrum ”Leerstellen“ i ”Die Appellstruktur der 

Texte: Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa”. I red. 
Rainer Warning (1975). Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis. München: Fink 
Verlag, s. 228-253, här s. 230.  

247 Elmfeldt och Erixon konstaterar att hypertextuell läsning har slagit igenom som 
norm för vad läsning kan tänkas vara. Med hypertextuell menar de, med 
hänvisning till Ted Nelson, en icke linjär eller multilinjär läsning av en text 
istället för en monolinjär. Elmfeldt och Erixon (2007). Skrift i rörelse, s. 88. 

248 Per Strömberg (2007). Upplevelseindustrins turistmiljöer: Visuella berättar-
strategier i svenska turistanläggningar 1985-2005. Uppsala: Fronton Förlag, s. 
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Bergs berättelse har en spatial istället för linjär fabel, innebär inte att det 
narrativa begär, den framåtriktade rörelse mot förståelse som Peter 
Brooks talar om, saknas i hennes berättelser.249 Lusten att berätta, det 
vill säga att leka med klichéer och stereotyper genom att skapa en 
inbördes ordning, är tydlig i båda hennes collage. I det första collaget är 
denna lekfullhet ivrig och sprudlande, medan den i det andra är fåordig 
och minimalistisk. Men det narrativa begäret finns där och är en viktig 
aspekt i båda hennes berättelser. 
 
Att tolka som man vill – eller ändå inte  

Redan i inledningen till det här kapitlet konstaterade jag att mötet med 
det främmande varken handlar om det främmande eller om det egna, 
utan istället om mellanrummet mellan dessa båda och om ett 
perspektivskifte. För studenterna är detta perspektivskifte del av en 
didaktisk process. Den tyska litteraturdidaktikern Claire Kramsch 
förklarar att ”ju mer vi lär oss det nya språket, desto mer röster övertar 
vi från andra (läroböcker, lärare, modersmålstalare, fiktiva 
berättelser)”.250   Kramsch menar, utifrån ett interkulturellt perspektiv, 
att den som lär sig ett nytt språk positionerar sig i mötet med det 
främmande mellan minst två mångröstade och delvis motsägelsefulla 
kultursfärer, en målkultur och en ursprungskultur. Positioneringen 
förutsätter en lyhördhet gentemot olika röster och berättelser. Det är just 
denna lyhördhet som gör det möjligt att se på omvärlden med andra 
ögon och att inta nya perspektiv. Hon kallar denna positionsförändring 
för en tredje ort och menar att det är en plats i den lärandes medvetande. 

Den tyske litteraturdidaktikern Herbert Christ använder Kramschs 
begrepp i artikeln ”Mehrsprachigkeit und multikulturelle Perspektiven“ 
(1999) för att beskriva vad det är som händer i mötet med det 
främmande. Han konstaterar att språkundervisning handlar om att den 
lärande ”lämnar sin ursprungliga position, men inte för att inta det 
främmandes position, utan för att välja en ny, en position mellan sin 
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ursprungliga och det främmande”.251 En tydlig svårighet med både 
Kramschs och Christs definition av begreppet en tredje ort är att den 
inte säger något om vad som händer i mötet med det främmande i en 
didaktisk situation. Istället väljer de att tala om mötet som vore det 
något högst personligt och eget. Men om vi utgår från Stanley Fishs 
antagande att det egna inte bara är något unikt, utan också kontextuellt 
förankrat, har kontexten betydelse för hur vi tolkar och berättar, och 
härigenom också för hur mötet med det främmande ter sig.252 Det 
medför att vi måste ta hänsyn till kontexten om vi vill förstå vad det är 
som händer i mötet med det främmande.253 Om jag tolkar Hannas, Åsas 
och Lise Bergs berättelser som om de vore del av en 
tolkningsgemenskap skulle det kunna förklara varför de är överens om 
hur en tysk mediebild av Sverige ser ut. 

Claire Kramsch förklarar inte vilken betydelse undervisningen har 
för mötet med det främmande. Det är ett skäl till varför den tyske 
litteraturdidaktikern Werner Delanoy väljer att hänvisa till Kramsch 
definition av begreppet en tredje ort för att diskutera vad det är som 
händer i språkundervisningen. Han menar att begreppet inte bara är ett 
uttryck för en subjektiv process. Istället använder han begreppet för att 
beskriva en kollektiv didaktisk process. Härigenom markerar han den 
plats där det interkulturella utbytet kan äga rum. Delanoys resonemang 
runt begreppet visar hur viktigt det är att undervisningen möjliggör ett 
möte mellan olika kulturer. Han betonar att undervisningen bör 
betraktas som en plats där olika texter, föreställningar och kulturer kan 
mötas. Han förklarar visserligen inte hur undervisningen praktiskt bör 
utformas för att svara mot detta krav. Däremot betonar han att läraren 
måste träffa sina didaktiska överväganden utifrån en grundläggande 

                                                        
251 Herbert Christ skriver: ”Er oder sie verlassen ihren ursprünglichen Standort; sie 

nehmen zwar nicht den Standort des Anderen / der Anderen ein [...] sondern sie 
wählen einen anderen, einen neuen 'dritten' Standort zwischen ihrem 
ursprünglichen und dem 'der Anderen'”. I Herbert Christ (1999). 
”Mehrsprachigkeit und multikulturelle Perspektiven: Nachdenken über eine 
dritte Sprache und eine dritte Kultur”. I red. Lothar Bredella och Werner 
Delanoy. Interkultureller Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr Verlag, s. 
290-311, här s. 295. 

252 Fish (1980). Is There a Text in this Class?, s. 345. För en utförligare diskussion 
om begreppet tolkningsgemenskap se kapitel två, ”Interkulturell textförståelse”.   

253 Fish (1980). Is There a Text in this Class?, s. 347. 
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tanke om att undervisningen bör erbjuda möjligheter till ett möte mellan 
olika kulturer.254  

Den tyske litteraturdidaktikern Andreas Müller-Hartmann  utgår från 
Delanoys resonemang för att förklara vilken betydelse läraren har för 
undervisningen. Han menar att läraren står ”i centrum av en komplex 
process, i vilken hon [...] försöker skapa autentiska situationer för den 
lärande”.255 Det kan kanske tyckas ganska självklart, men eftersom den 
lärandes motivation har central betydelse för varför hon vill lära sig ett 
främmande språk, måste hennes förväntningar på undervisningen och 
föreställningar om vad hon vill lära sig vara en utgångspunkt för läraren 
när hon planerar undervisningen. Att det är viktigt att läraren tar 
studenternas föreställningar på allvar implicerar också Hannas, Åsas och 
Lise Bergs berättelser genom att tydliggöra att undervisningen har 
betydelse för hur de tre studenterna förhåller sig till föreställningen om 
ett idylliskt Sverige. 

Cecilia Björk betonar hur viktigt hon tycker att det är att studenterna 
tar avstånd från den medierade föreställningen om en idyll för att kunna 
finna sig tillrätta i landet och för att kunna ge plats åt egna 
erfarenheter.256 Stephan Rieger instämmer och förklarar att eftersom 
skandinavistikutbildningen bör förbereda studenterna för en intensiv 
kontakt med Sverige vill han inte att de ska vara alltför överens om vad 
de tycker är svenskt. Istället betonar han hur viktigt det är att de 
reflekterar över olika lokala och mer övergripande berättelser om 
Sverige, för att skapa utrymme för sina egna erfarenheter och historier.  
                                                        
254 Werner Delanoy (1999). ”Fremdsprachenunterricht als dritter Ort bei 

interkultureller Begegnung”. I red. Lothar Bredella och Werner Delanoy. 
Interkultureller Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr Verlag, s. 121-159, 
här s. 125. Jämför Hallet (2002). Fremdsprachenunterricht als Spiel der Texte 
und Kulturen, s. 41, Siegfried J. Schmidt och Guido Zurstiege (2000). 
Orientierung Kommunikationswissenschaft: Was sie kann, was sie will. 
Reinbeck: Rowohlt Taschenbuch Verlag, s. 163f eller Roy Sommer (2001). 
Fiction of Migration: Ein Beitrag zu Theorie und Gattungstypologie des 
zeitgenössischen interkulturellen Romans in Großbritannien. Trier: 
Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 48f.  

255 Andreas Müller-Hartmann menar att läraren är ”im Zentrum eines komplexen 
Prozesses, in dem er [...] authentische Situationen für die Lerner zu schaffen 
sucht”  i Andreas Müller-Hartmann (1999). ”Auf der Suche nach dem 'dritten 
Ort': Das Eigene und das Fremde im virtuellen Austausch über literarische 
Texte”. I red. Lothar Bredella och Werner Delanoy. Interkultureller 
Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr Verlag, s. 160-182, här s. 167. Min 
övers. 

256 Samtal med Cecilia Björk (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
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Rieger förklarar att det endast är genom att skärskåda illusionen om en 
idyll som studenterna kan lämna utrymme för de korta och intensiva 
självupplevda ögonblicken i Sverige.257 Just därför menar han är det 
viktigt att de tar del av nordisk skönlitteratur. Han menar att det kan 
hjälpa dem att komma till rätta med föreställningen om en svensk idyll. 
Sophie berättar att hennes Sverigebild har förändrats av att läsa 
skandinavisk litteraturhistoria: ”Genom de experimentella texter som 
togs upp och i många fall deprimerande beskrivningarna av livet och 
kulturen i Sverige. Det stör mig inte längre. Det är ju en del av livet och 
inte bara ett svenskt eller skandinaviskt fenomen”.258 

Hanna, Åsa och Lise Berg berättar om en svensk idyll, men de 
förhåller sig till denna föreställning på olika sätt. För Åsa och Lise Berg 
var det Sverige Astrid Lindgren beskriver en symbol för en lycklig 
barndom och en intakt värld när de var barn. De menar att böckerna 
gestaltar en föreställning som Lise Berg beskriver med orden: ”Natur, 
frihet, idyll, vänskap, föräldrar som har en god relation till sina barn”.259 
Hon tillskriver denna föreställning berättelserna om barnen i Bullerbyn. 
Åsa betonar hur viktig denna föreställning är för ett personligt minne om 
en lycklig barndom. Medan Hanna menar att berättelser inte kan ersätta 
upplevelsen av att vara i landet, håller Åsa fast vid ett personligt minne. 
Lise Berg kombinerar de båda förhållningssätten genom att leka med 
den idylliska föreställningen samtidigt som hon hävdar att studierna har 
lärt henne att vara ”medveten om stereotyper”.260  

Cecilia Björk förklarar att hon är förvånad över att studenterna tolkar 
Astrid Lindgrens berättelser som idyller, eftersom hon anser att 
författarskapet också förmedlar kritik mot sociala orättvisor. Som 
exempel på det nämner hon beskrivningarna av Abbe i böckerna om 
Madicken (1960/1967).261 Hon menar att hon i beskrivningen av Abbe, 
vars far är alkoholist, kan skönja en viss samhällskritik. Studenterna har 
läst Astrid Lindgren i tysk översättning. Deras tolkning kan möjligtvis 
förklaras utifrån den adaption berättelserna har genomgått för att passa 
                                                        
257 Samtal med Stephan Rieger (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
258 Sophie (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
259 Lise Berg (2008-11-26). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
260 Lise Berg (2008-11-07). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
261 Samtal med Cecilia Björk (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 

Det finns två barnböcker och en bilderbok om Madicken; Madicken (1960), 
Madicken, Junibackens Pims (1967), Titta Madicken, det snöar! (1983).  
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den tyska barnboksmarknaden. I Tyskland har de idylliska aspekterna i 
Astrid Lindgrens författarskap också framhävts vid 
marknadsföringen.262 Men troligare är att allmänna föreställningar om 
Sverige har betydelse för deras tolkning. Det menar också Martin Wolff 
när han förklarar att studenternas tolkning av Astrid Lindgren kan 
förklaras utifrån hur Sverige beskrivs i media. Han konstaterar att ”från 
ett idylliskt land förväntar man sig idylliska beskrivningar”.263 Sophie 
menar att hon visst har uppmärksammat att många av Lindgrens böcker 
handlar om ensamma och utsatta barn. Men, menar hon, det problemet 
finns ju överallt, och därför skymde det inte den positiva bild av Sverige 
som hon fick av att läsa böckerna.264 Dessutom konstaterar hon ”är det 
inte vad Lindgren skriver om, utan hur hon gör det som är viktigt. Jag 
älskar hennes personliga sätt att skriva. Det tilltalar mig, som så många 
andra läsare”.265 För att understryka sin förankring i en tyskspråkig 
kontext konstaterar hon i den andra skrivuppgiften att hon är ”en typisk 
Sverige-älskare på grund av Astrid Lindgren”.266  

När jag ber Rieger beskriva vad det, som studenterna väljer att kalla 
”svenskhet” eller ”typiskt svenskt”, är för honom beskriver han en 
järnvägsövergång i ett vinterfruset landskap och hur han när han andas 
kan se andedräktens varma ånga.267 Det är ett personligt minne från hans 
studietid i Uppsala; ett minne fyllt av ett stilla ljud av fallande snö i 
bitande kyla. För Martin Wolff hör svenskhet istället ihop med hans 
yrke. Han förklarar att Sverige för honom är medeltida stenristningar.268 
Både Rieger och Wolff är dock överens om att de tycker att den 
medierade föreställning om ett idylliskt Sverige är märkligt opolitisk 
och just därför farlig.269 Även om ingen av studenterna menar att 
föreställningen är farlig, är de dock överens om att de tycker att den är 
naiv. Att de väljer att betona hur naiv den är kan tolkas som ett försök 

                                                        
262 Astrid Surmatz (2005). Pippi Langstrumpf als Paradigma: Die deutsche 

Rezeption Astrid Lindgrens und ihr internationaler Kontext. A. Francke Verlag: 
Tübingen och Basel, s. 213. 

263 Samtal med Martin Wolff (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
264 Sophie (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
265 Sophie (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
266 Åsa (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
267 Samtal med Stephan Rieger (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
268 Samtal med Martin Wolff (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
269 Samtal med Stephan Rieger och Martin Wolff (2008-11-26). Christian-Albrecht-

Universität, Kiel. 
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att bemöta de undervisande lärarnas förväntningar. Även när Hanna 
menar att mediekonstruktionen inte förmedlar en rättvisande bild av ett 
modernt och mångsidigt Sverige, återspeglar hennes kritik de 
undervisande lärarnas inställning till vad de menar är en alltför idyllisk 
föreställning. Lise Bergs återhållsamma berättarton i det andra collaget 
visar också att hon försöker anpassa sig till den kontext i vilken jag 
möter henne. Åsas berättelse är unik därför att hon betonar hur viktig 
den idylliska föreställningen fortfarande är för henne. Både Åsa och 
Lise Berg förklarar att de har två delvis motsägelsefulla föreställningar 
om Sverige. Samtidigt som de är väl förtrogna med föreställningen om 
en svensk idyll, berättar de att de genom sina studier och kontakt med 
Sverige har börjat ifrågasätta denna föreställning. Det tycks således 
hända något i studenternas möte med lärarens krav på en normaliserad 
Sverigebild.  

Att det händer något med studenternas föreställningar om Sverige i 
mötet med utbildningsämnet visar också Kleine Specht, när hon i sin 
första skrivuppgift konstaterar: ”Innan jag började läsa svenska kände 
jag bara till Pippi Långstrump och böckerna om Karlsson på taket och 
pop/rockmusik. Så min Sverigebild var präglad av ren barnidyll med 
mycket natur och bondiga människor å ena sidan och å andra sidan av 
rockgrupper som The Hives eller Mando Diao. Det gjorde Sverige coolt. 
Jag trodde faktiskt att nästan alla svenska barn och ungdomar spelar 
gitarr i ett band”.270 Nu efter att ha studerat svenska i tre terminer har 
hon reviderat sin föreställning och konstaterar att ”Sverige är en helt 
vanlig modern nation, inte alls idyllisk, med verkliga problem som 
rasism, främlingshat och kriminalitet. Landet är inte mer paradisiskt 
eller så positivt annorlunda än andra länder, utan mer normalt”.271  I 
likhet med Lise Berg har Kleine Specht två delvis motsägelsefulla 
föreställningar om Sverige. Hon ställer den idylliska och en betydligt 
mer normaliserad föreställning mot varandra. 

Kleine Spechts berättelse om en idyll som förlorade sin glans kan 
tolkas mot de andra studenternas. Fyrtiosju studenter beskriver, likt 
Kleine Specht och Lise Berg, hur undervisningen och kontakten med 
                                                        
270 Kleine Specht (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, 

Kiel. 
271 Kleine Specht (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, 

Kiel. 
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Sverige har förändrat deras Sverigebild. För många hörde denna 
upptäckt samman med en känsla av besvikelse. Även Emil berättar hur 
hans studier och besök i Sverige har inneburit att hans föreställning om 
landet har förändrat sig. Han skriver att han innan han började läsa 
svenska och besöka Sverige, hade en förställning om landet ”som 
kanske var lite mer euforisk som Inga Lindström-seriens typiska 
klichéer: midsommar, den vackra naturen, ett liv som är lätt (kanske den 
typiska Sverigebild tyskar har, 'heile Welt' [en intakt värld] – 
ursprungligt, vackert, allt är bättre där)”.272 Han konstaterar att han nu 
efter att ha rest till Sverige ofta skulle säga att ”Sverige är vanligt! – 
svenskarna har samma problem som tyskarna, gör samma saker – livet 
är vardagligt och vanligt, ibland långtråkigt, ibland spännande både i 
Sverige och i Tyskland. Jag brukar inte längre idealisera Sverige (även 
om jag trivs där ☺ )”.273  

Emils kommentar visar att han känner igen den besvikelse som 
Kleine Specht och flera av de andra studenterna beskriver efter att ha 
upptäckt att Sverige inte är den idyll som de har hört talas om. Av 
studenternas kommentarer blir det tydligt att trots att den didaktiska 
processen ofta antas vara en oundvikligt progressiv process, kan 
nyvunna kunskaper samtidigt också innebära att förlora något annat. När 
den lärande ”utsätter sig för ett möte med det främmande i ett virrvarr av 
kulturer” kan det också medföra förluster och konflikter.274 Även om de 
undervisande lärarna tycker att det är viktigt att studenterna inte har en 
alltför idyllisk föreställning om Sverige, är det ju samtidigt också så att 
en positiv föreställning om det land vars språk man håller på att lära sig 
är betydelsefullt för motivationen. Åsas berättelser visar också att om 
empati är en beredskap att försätta sig i någon annans situation, är de 
känslor som berättelser väcker lika viktiga som kritisk reflektion. Utan 
empati och ett därpå medföljande perspektivskifte tycks det inte möjligt 
                                                        
272 Emil (2008-12-05). Skrivuppgift 3. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
273 Emil (2008-12-05). Skrivuppgift 3. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
274 Den tyska litteratur- och kulturteoretikern Doris Bachmann-Medick använder 

begreppet en tredje ort för att beskriva en plats: ”in der man sich innerhalb des 
Geflechts der Kulturen dem kulturell Anderen aussetzt” i Doris Bachmann 
Medick (1996). ”Multikultur oder kulturelle Differenzen?: Neue Konzepte von 
Weltliteratur und Übersetzung in postkolonialer Perspektive“. I red. Doris 
Bachmann-Medick. Kultur als Text: Die anthropologische Wende in der 
Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, s. 262-296, här s. 
279. Min övers. 
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att lära känna en främmande kultur. Denna insikt är central för Hanna, 
Åsa, Lise Berg och de andra studenterna som försöker lära sig svenska 
som främmande språk. Men insikten är lika viktig när vi i ett didaktiskt 
sammanhang försöker skapa ett tredje rum, i vilket vi lekfullt kan närma 
oss det främmande tillsammans. I nästa kapitel diskuterar jag Emils och 
Åsas tolkning av filmen Im Sommerhaus. Studenterna jämför filmen 
med sina föreställningar om Sverige och utifrån sin kunskap om 
liknande berättelser. 
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Kapitel 5 

 

En Bullerbyberättelse för vuxna275 

 
Inga Lindström-serien är ett exempel på det tyska public 
serviceföretaget ZDF:s satsning på romantiska filmer på söndagskvällar. 
Intentionen med dessa söndagsfilmer är att ”lekfullt och med stora 
känslor” ge publiken möjlighet att ”lära känna vackra och dramatiska 
landskap”, hävdar före detta programchefen Claus Beling.276 Han 
förklarar att det är därför handlingen är förlagd utomlands, på 
geografiskt relativt närbelagda platser som England och Sverige eller på 
mer avlägsna platser som Chile och de afrikanska staterna. Genom 
filmernas bild- och formspråk vill serierna väcka en längtan. Speciellt 
Sverige och de afrikanska staterna, betonar Beling, är platser som den 
tyska tevepubliken längtar till. I Inga Lindström-serien gestaltas ett 
svenskt sommarlandskap, där mid-sommarstänger och röda stugor är del 
av de fristående filmernas repertoar. Beling menar att föreställningen 
om en svensk idyll är en förklaring till seriens popularitet.277 En publik 
på drygt åtta miljoner följer serien kvart över åtta varannan söndagskväll 
och det innebär att den är så omtyckt som en teveserie kan hoppas bli.278  

På sin webbplats deklarerar ZDF att företaget med söndagsserierna 
vill skapa ”en alternativ plats som man gärna återvänder till för att 

                                                        
275 Oskar kallar Inga Lindström-filmen Im Sommerhaus för en ”Bullberbyberättelse 

för vuxna”. Oskar (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, 
Kiel. 

276 Kristofer Lundström intervjuar Claus Beling i Kobra Kulturmagasin (2008-10-
20) i SVT2. Del 2 av 9. Tillgänglig:<http://svt.se/content/1/c8/01/28/41/09/ 
KOBRA.PGM2.asx>. Hämtat 30 oktober 2008. 

277 Kobra Kulturmagasin (2008-10-20) SVT2. 
278 ”Einschaltquoten Inga Lindström-Filme”. ZDF Unternehmensarchiv. Jämför 

www.tv-ratings.de: Tillgänglig: <http://www.tv-ratings.de/index.php> och 
Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung: Tillgänglig: <http://www.tv-
ratings.de/index.php>. Hämtat 1 maj 2010. 
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känna sig lycklig, en plats där det för evigt är sommar”.279 Genom att 
betona landskapets och det lilla samhällets betydelse för produktionen 
hoppas företaget möjligtvis väcka tevepublikens förväntningar om en 
liten stunds verklighetsflykt. En av seriens många regissörer John 
Delbridge, betonar att den inte handlar om Sverige, utan om ”nostalgi 
och längtan efter bättre tider”.280 Han förklarar att filmerna ”ger den 
tyska publiken något som de saknar just nu: livet i ett litet hus, i det lilla 
samhället, vackra landskap. Lite nostalgi, så som det var en gång i 
Tyskland”.281 Serien appellerar till en längtan efter en annan värld och 
ger publiken möjlighet att drömma sig bort. Samtidigt menar han att 
teveserien inger ”en fiktiv känsla av att hela Sverige är så här”.282 Det 
finns all anledning att ifrågasätta Delbridges uttalande eftersom det är 
del av  marknadsföringen av serien. Samtidigt säger hans kommentar 
också något om intentionen med serien och hur det är möjligt att tolka 
filmerna. 

Inom ramarna för den här studien har studenter diskuterat tre 
sekvenser ur en film i serien. Att teveserien är omtyckt är inte ett 
tillräckligt skäl till varför studenterna har diskuterat sekvenserna. 
Däremot säger seriens popularitet något. Det kan vara en indikator på de 
värderingar som rådde inom en viss kultur och i ett samhälle när serien 
producerades.283 Studenterna diskuterade om filmen är en trovärdig 
beskrivning av Sverige men också vilka värderingar de tycker att filmen 
ger uttryck för. Om filmen är trovärdig är den det inte för att den 
reproducerar en verklighet (vilket det är tydligt att den inte gör), utan 
därför att den förmedlar en dominerande föreställning. Huruvida 
studenterna upplever att filmen är en trovärdig beskrivning av Sverige 
handlar därför inte främst om filmens relation till verkligheten, utan om 
hur den konstruerar en idyll. I förra kapitlet visade jag att studenterna 

                                                        
279 På ZDF:s webbplats under huvudrubriken ”Förtrollning tillåtet” / ”Verzaubern 

erlaubt” citeras Birte Dronsek, Redaktionsleitung Unterhaltung-Wort 2: ”ZDF:s 
söndagsfilm är en alternativ plats som man gärna återvänder till för att känna sig 
lycklig, en plats där det för evigt är sommar” / ”Der ZDF-Sonntagsfilm ist ein 
alternativer Ort, an den man gerne zurückkehrt, um sich beglückt zu fühlen, ein 
Platz wo es für immer Sommer ist“. Min övers.  

280 Nilsson (2005-08-03). ”Tysk tv-romantik spirar i svensk skärgårdsmiljö“. 
281 Skeppholm (2005-08-09). ”Svensk skärgårdsidyll på tyska”. 
282 Nilsson (2005-08-03). ”Tysk tv-romantik spirar i svensk skärgårdsmiljö“. 
283 Jämför Arthur Asa Berger (1995). Essentials of Mass Communication. Thousand 

Oaks: Sage, s. 32. 
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delar vissa tolkningskonventioner, det vill säga hypoteser om hur en text 
får betydelse. Det finns orsak att förmoda att dessa 
tolkningskonventioner också får betydelse för studenternas tolkningar av 
filmen.  

I min tolkning betraktar jag studenternas möte med filmen som ett 
dubbelt möte. Medan filmens appellstruktur och textstrategier säger 
något om den kontext i vilken den har producerats, är studenternas 
tolkningar beroende av flera faktorer; deras allmänna och kulturella 
repertoar men också av var och hur de ser filmen.284 Enligt den tyske 
litteraturdidaktikern Hans Robert Jauß kan vi först lära oss något av 
berättelser om de utmanar de förväntningar som vi ställer på dem.285 
Filmen provocerar studenterna genom att vara en typ av text som de inte 
förväntar sig att möta i undervisningen. Det är en förklaring till varför 
jag valde att diskutera filmen med studenterna. En annan förklaring var 
att jag trodde att studenterna skulle vara förtrogna med de 
föreställningar som den förmedlar. I det här kapitlet möter vi Emils och 
Åsas tolkningar av filmen Im Sommerhaus. Jag har utifrån deras 
tolkningar urskiljt två olika förhållningssätt gentemot filmen. Dessa 
förhållningssätt kallar jag romantisk respektive ironisk läsart.286 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
284 Textens appellstruktur och textstrategier handlar om dess tilltal och omsättning 

av detta tilltal.  
 Jämför Iser (1975). ”Die Appellstruktur der Texte“,  s. 229f.  
285 Hans Robert Jauß (1970). ”Literaturgeschichte als Provokation der Literatur-

wissenschaft”. I Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, s. 144-207, här s. 173.   

286 Läsart handlar om läsarens tolkning av texten. Jämför Iser (1976/1994). Der Akt 
des Lesen, s. 38. 
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Studenter ser på film  

I det här kapitlet diskuterar jag framför allt Emils och Åsas tolkningar 
av några filmsekvenser, men studenter vid tre universitet har diskuterat 
filmen. Vi möttes vid ett tillfälle per grupp under ett undervisningspass i 
en pågående kurs. Trots att jag inte undervisade grupperna var det jag 
som ansvarade för kurstillfället. De kursansvarige svensklärarna 
närvarade. Lektionen, som bestod av två lektionstimmar på fyrtiofem 
minuter, inleddes vid varje universitet med att hela klassen diskuterade 
vilka förväntningar som de tyckte att de kunde ställa på en film med 
titeln Im Sommerhaus (I sommarstugan). Titlar väcker förväntningar 
och har härigenom samma funktion som genrebestämningar.287 Alla tre 
studentgrupper tänkte på en liten röd stuga med vita knutar vid en sjö 
och omgiven av skog. De delade alltså samma förväntan på filmen.288 

Studenterna såg därefter tre längre filmsekvenser.  I samband med varje 
filmsekvens arbetade de i mindre grupper i skriftlig och muntlig form 
med tre frågor som på olika sätt berörde filmens trovärdighet och 
narrativa struktur. Frågorna löd; Vad tycker du är ”typiskt svenskt” i det 
filmavsnitt som du just såg?, Vilken rubrik skulle du sätta på avsnittet?, 
På vilket sätt förmedlar avsnittet en trovärdig eller inte trovärdig 
beskrivning av Sverige?. Jag ställde samma frågor till alla tre  
filmsekvenserna. Slutligen diskuterade studenterna fem övergripande 
frågor om filmen och dess intertextuella relation till andra texter. 
Lektionerna avslutades med att de såg slutet på filmen. Filmsamtalen  
handlade alltså om bildernas trovärdighet och om filmens genre utifrån 
studenternas spontana reaktioner på filmen. 

Eftersom allt skulle hinnas med under ett lektionspass, valde jag att 
bara visa filmsekvenser istället för hela filmen. Dessutom var det jag 
som ställde frågor till studenterna. Det finns flera nackdelar med att 
lägga upp undervisningen på det här sättet. Den amerikanske 
litteraturteoretikern Peter Rabinowitz hävdar att det inte bara är befängt, 
utan också paradoxalt att fråga efter textens mening redan efter en första 
läsning, därför att läsaren då inte självständigt får söka efter ledtrådar i 

                                                        
287 Staffan Thorson (2005). Den dubbla receptionen: Om litteratursamtal mellan 

elever och deras svensklärare. Göteborg: Göteborgs universitet, s. 17. 
288 Filmsamtal: Bonn (2007-11-09), Köln (2008-02-05), Kiel (2008-11-26). 
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texten.289 Den amerikanska litterarturdidaktikern Judith Langer betonar 
att när ”man förbereder elever är det viktigt att man inte leder dem mot 
redan på förhand bestämda tolkningar, utan snarare får dem att 
förbereda sig på att formulera sina egna“.290 Den franske 
litteraturteoretikern Michael Riffaterre menar till och med att texter 
måste läsas två gånger för att överhuvudtaget vara lästa. När vi läser 
texten en första gång avkodar vi den för att förstå den. Vi jämför då det 
vi läser och ser med vår förståelse av verkligheten och det välbekanta. 
Vid en andra genomläsning kan vi koncentrera oss på vilket sätt texten 
avviker från vår förförståelse om verkligheten genom att betrakta den på 
ett visst avstånd. Enligt Riffaterre handlar tolkningen om en rörelse 
mellan närhet och distans, mellan att tolka texten utifrån vår 
vardagsförståelse och att se den som en konstnärlig produkt.291  

Riffaterre beskriver vad det är som händer när vi läser poesi, men det 
skulle lika gärna kunna vara en beskrivning av vad det är som händer 
när vi ser film. Det är möjligt att han inte skulle hålla med mig om det, 
därför att han skiljer mellan ett estetiskt och ett vardagligt språk. Han 
menar att bara poesin och konsten, till skillnad från vår vardagliga 
reception och vaneläsandet, kan få oss att tolka texten med viss distans. 
Medan vaneläsandet är automatiserat och inställt på budskap och 
information, bryter poesin denna förväntan på färdig betydelse och 
främmandegör därmed det välbekanta. Att poesin främmandegör vår 
förståelse av verkligheten gör det i sin tur möjligt för nya föreställningar 
att ta form. Det välbekanta blir något nytt medan det främmande blir 
välbekant.292 I motsats till Riffaterre anser jag att en massproducerad 
tevefilm lika gärna kan vara orsak till reflektion som poesi. I likhet med 
Stanley Fish skiljer jag inte heller mellan ett estetiskt och vardagligt 
språk.293 Även i en genretext har symboler och tecken placerats i 
relation till varandra på ett sätt som gör att det kommunicerade skiljer 
sig från den verklighet den kommunicerar om. Dessutom är det 

                                                        
289 Peter Rabinowitz (1987). Before Reading: Narrative Conventions and the 

Politics of Interpretation. Ithaca/London: Cornell University Press, s. 38. 
290 Judith Langer (1995/2005). Litterära föreställningsvärldar: Litteratur-

undervisning och litterär förståelse. Göteborg: Bokförlaget Daidalos,  s. 113. 
291 Michael Riffaterre (1978). ”Semiotics of Poetry”. I red. Thomas E. Seboek. 

Advances in Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, s. 1-22. 
292 Riffaterre (1978). ”Semiotics of Poetry”, s.  18f. 
293 Fish (1980). Is There a Text in this Class?,  s. 97f. 
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välbekanta och familjära föränderligt över tid och rum. Det innebär att 
det som föreföll välbekant blir gåtfullt om vi betraktar det på lite 
avstånd. När jag frågar studenterna om de tycker att Im Sommerhaus 
förmedlar en trovärdig beskrivning av Sverige, är det därför att jag vill 
att de reflekterar över de föreställningar och stereotyper som de tycker 
sig möta i filmen.  

Det antas ofta att receptionen är en process som kräver tid och 
eftertanke, men deltagarna i den här studien hade mycket lite tid på sig. 
Det finns därför all anledning att fundera över om de verkligen hade 
möjlighet att tolka filmen självständigt eller om deras svar snarare är en 
reaktion på bestämda tolkningskonventioner som finns i 
undervisningskontexten.294 Trots de invändningar som kan göras mot 
hur jag genomförde lektionen, tycker jag mig i studenternas svar se en 
pendling mellan distans och närhet. Att deras svar, trots det knappa 
tidsutrymmet, är så reflekterade kan kanske förklaras med att de är väl 
förtrogna med filmens genre.295 Studenterna tycks ha sett liknande 
filmer, även om bara fem av femtiofyra studenter säger att de har sett en 
Inga Lindström-film förut. På min fråga om de tror att de skulle ha 
upplevt filmen på ett annat sätt om de hade sett den hemma, var 
studenterna överens om att de inte skulle ha gjort det. Johnny Handsome 
skriver, ”Nej, filmen var så dålig och förutsägbar att det inte är 
nödvändigt att se hela filmen”.296 Åsa konstaterar, ”Nej, jag tror inte att 
jag kunde ha uppfattat filmen på ett annat sätt, eftersom filmerna är så 
konstruerade att man vet vad som kommer att hända”.297 Nele 
konstaterar att, ”förmodligen hade filmen varit jättetråkig och lång om 
jag hade tittat på den hemma, på det här sättet var den enkel, men inte 
tråkig, för vi såg bara sekvenser”.298 Michael Riffaterre, Judith Langer 

                                                        
294 Jämför Louise Rosenblatt (1992). ”The Transactional Theory of Reading and 

Writing”. I red. Robert B. Ruddel, Martha Rapp Ruddel och Harry B. Singer. 
Theoretical Models and Process of Reading. Newark: International Reading 
Association, s. 157f. 

295 Christine Gledhill menar att en genretext är en arena för produktion och 
förhandling av representationer, betydelser och identiteter. Christine Gledhill 
(1977). ”Genre and Gender: The Case of Soap Operas”. I red. Stuart Hall. 
Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: 
Sage,  339-386, här s. 355. 

296 Johnny Handsome (2008-12-05). Enkät 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
297 Åsa (2008-12-05). Enkät 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
298 Nele (2008-12-05). Enkät 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
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och Peter Rabinowitz är överens om att det är viktigt att läsaren möter 
texten oförmedlat och med utrymme till självständig kritisk 
reflektion.299 De tre forskarna utgår från att den lästa texten är 
skönlitteratur eller lyrik, men här mötte studenterna en annan texttyp 
som de är väl förtrogna med. För att främmandegöra det välkända valde 
jag att utforma undersökningen som jag gjorde.  

 I en skriftlig hemuppgift efter filmlektionen jämförde studenterna 
sina föreställningar om Sverige med filmens. I Kiel besvarade 
studenterna dessutom en omfattande avslutande enkät. Intentionen med 
frågorna i enkäten var att studenterna skulle ha möjlighet att ifrågasätta 
de frågor och uppgifter som de hade fått. Jag hade inte möjlighet att 
följa upp min undersökning på annat sätt, men Cecilia Björk har berättat 
för mig att hon vid senare lektionstillfällen fortsatte att diskutera de 
frågor och uppgifter som jag hade givit.300 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
299 Langer (1995/2005). Litterära föreställningsvärldar, Rabonowitz (1987). Before 

Reading, och Riffaterre (1978). ”Semiotics of Poetry”.  
300 Samtal med Cecilia Björk (2009-02-19). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
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En tysk teveproduktion 

Det tyska public serviceföretaget ZDF inledde sin satsning på 
söndagsfilmer redan 1994 med att filmatisera den brittiska författaren 
Rosamunde Pilchers kärleksromaner. En av Rosamunde Pilcher-
produktionens manusförfattare, Christiane Sadlo, har sedan 2004 under 
pseudonymen Inga Lindström, även skrivit manus till en ny serie i 
samma stil. Sjuttionio Rosamunde Pilcher-filmer och trettiofem Inga 
Lindström-filmer senare har serierna resulterat i något av en egen genre.  
Filmerna är kärleksfilmer, där en vacker och intagande natur har stor 
betydelse. De ger sig ut för att vara autentiska utländska produktioner 
trots att samtliga roller har tilldelats tyska skådespelare som talar tyska. 
Förutom att skådespelarna talar tyska och serien därför behövde textas 
eller dubbas till svenska för att den svenska publiken skulle kunna förstå 
dialogen, är filmernas formspråk också en tydlig utmaning, menar 
Christiane Sadlo. Hon är övertygad om att en svensk publik skulle 
uppleva att ZDF:s söndagsfilmer är märkliga produktioner. Hon 
förklarar det med att: ”Den här kitschiga och känslomässiga stilen, som 
vi påbörjade med Pilcher, finns inte så tydligt i Sverige”.301 Scenografen 
Dieter Bächle håller med henne och beskriver serien som en tysk 
produkt för en tysk marknad.302  

Huruvida det verkligen är så att Inga Lindström-serien inte skulle 
kunna textas till svenska och marknadsföras till en svensk publik kan 
diskuteras. Sadlo och Bächle hävdar att seriens genre är knuten till en 
tysk kontext och inte finns i Sverige. Men i den svenska teveserien 
Skärgårdsdoktorn (1997) möter publiken ett liknande bildspråk. 
Teveserien, regisserad av Lars Bill Lundholm, utspelas på den fiktiva ön 

                                                        
301 Christiane Sadlo konstaterar i en intervju med den tyska nyhetsbyrån Ddp att 

”Vi får väl se om det finns en marknad för dem” /  ”Mal schauen, ob es dafür 
einen Markt gibt“ i samband med att Svt visade de båda filmerna Sandbergens 
magi / Der Zauber von Sandbergen (2008) och En alldeles särskild sommar / 
Sommer der Entscheidung (2008) den 25 oktober 2010. En förklaring till att det 
kanske inte skulle vara fallet anser hon är genren: ”Diese Kitsch- und 
Emotionsebene, die wir mit Pilcher begonnen haben, gibt es dort nicht so 
deutlich in Schweden”. Schweden-Tipps: Direkt aus Schweden (2008). ”Ein 
deutscher Themenabend mit Inga Lindström und dem Tatort im schwedischen 
Fernsehen SVT”. Tillgänglig: <http://www.schwedentipps.se/inga-lindstroem-
svt.html>. Hämtat 1 maj 2010. Min övers.  

302  Kristofer Lundström intervjuar Dieter Bächle  i Kobra Kulturmagasin (2008-10-
20) i SVT2. 
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Saltö i Stockholms skärgård, dit läkaren Johan Steen kommer 
tillsammans med sin dotter Wilma för att ta över läkarkliniken efter sin 
svärfar Axel Holtman.303 Här visas en intagande vacker skärgårdsnatur i 
sommarskrud. Sadlos och Bächles kommentarer visar dock att serien är 
en produkt som givits ett visst format för att tilltala förväntningarna hos 
en bestämd publik. Sadlo betonar att hon vill att publiken ska veta vad 
som väntar den.304 Hon förklarar att det är därför som alla filmer i Inga 
Lindström-serien handlar om en ung kvinna som lämnar staden för att 
hitta sin lycka på landet. Protagonisten avstår från en väntande karriär 
och gifter sig istället med en rik godsägare eller framgångsrik affärsman 
och bildar familj.305 Claus Beling förklarar att filmerna alltid utgår från 
samma berättelseschema därför att produktionsteamet vill att publiken 
ska veta vad som väntar dem.306 Åsa sammanfattar handlingen i 
filmerna med att konstatera att de ”utspelar sig i början i Stockholm och 
senare på landet. Det är sommartid och protagonisterna har ett 
sommarhus vid sjön. Där är det lugnt och personerna finner sig 
själva”.307 Åsa menar att det just är det förutsägbara hon uppskattar: 
”Jag tycker om filmerna eftersom allting är så jättelätt och när de har 
problem så vet man alltid att det kommer att ordna sig. Det är en 
romantisk idyll som jättebra speglar bilden jag (och helt säkert: många, 
många andra personer också) har [om Sverige, min. anm.]”.308   

I den film som studenterna har sett inom det här projektet förälskar 
sig den unga lovande juristen Christina Lund i den berömda pianisten 
Patrick Bergdahl och flyttar från Stockholm till barndomens 
sommarstuga. Hon byter karriär mot familjeliv, hektisk storstad mot 
fridfullt landsortsliv. Studenterna i Köln menar att filmen handlar om 
kvinnlig frigörelse och förklarar det med att Christina frigör sig från 
faderns krav på en framtida yrkeskarriär i hans kansli och ett nästintill 

                                                        
303 Teveserien är producerad av Sveriges Television och består av arton filmer. Den 

sändes åren 1997-2000. 2010 klipptes delarna ihop till en långfilm. Den visades 
2011 under namnet Skärgårdsdoktorn. 

304 Bettina Klemm (2008-11-03). ”Inga Lindström erzählt schwedische Märchen”. 
Sphinx, s. 6. 

305 Klemm (2008-11-03). ”Inga Lindström erzählt schwedische Märchen”, s. 6. 
306 Kristofer Lundström intervjuar Claus Beling i Kobra Kulturmagasin (2008-10-

20) i SVT2. 
307 Åsa (2008-11-26). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
308 Åsa (2008-11-26). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
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arrangerat äktenskap med kansliets delägare.309 Istället gifter hon sig 
med en musiker, arbetar med ungdomar med svårigheter och bosätter sig 
i familjens sommarstuga på landet utanför Stockholm. Att denna 
frigörelse samtidigt får till följd att Christina Lund anpassar sig till en 
traditionell kvinnoroll reflekterar studenterna i Köln inte över.310 
Protagonisten måste välja mellan familj och karriär, men hon fortsätter 
dock att arbeta även efter det att hon har gift sig. Sadlo menar att hennes 
kvinnliga protagonister är lite mer emanciperade än de kvinnliga 
protagonisterna i Rosamunde Pilcher-serien, eftersom de fortsätter att 
vara yrkesverksamma. Hon hävdar att serien just genom denna nya 
kvinnoroll förnyar ZDF:s söndagsfilmproduktion och appellerar till en 
föreställning om ett jämlikt Sverige.311 Märkligt nog är det dock inte ett 
jämlikt äktenskap som protagonisterna eftersträvar, utan en anpassning 
till traditionella könsroller. Emil säger att han tycker att könsrollerna är 
ett minne från den klassiska heimatfilmen och återspeglar en kvinnosyn 
från 1950-talet.312 

Im Sommerhaus handlar inte bara om Christina Lunds uppgörelse 
med och samtidigt också återgång till sociala konventioner, utan också 
om relationen mellan stad och land. Det är först när hon återvänder till 
den sommarstuga i vilken hon brukade leka som barn som hon förstår 
vad hon verkligen vill, förklarar Åsa.313 Filmen handlar också om 
förluster. Den kvinnliga protagonisten är i samtliga Inga Lindström-
filmer moderlös. Hon har vuxit upp hos sin överbeskyddande och 
framgångsrika far. Trots att hon är konstnärligt begåvad har det fått stå 
tillbaka för en framtida karriär i faderns firma. Innan filmen kan sluta 
lyckligt måste den kvinnliga protagonisten frigöra sig från faderns krav 
på en stark yrkesidentitet och anta en traditionell kvinnoroll. Det är först 
när protagonisten gifter sig och får barn som hon kan bli lycklig. Det 
kan kanske tyckas märkligt men härigenom tematiserar filmen två 
drömmar; drömmen om att hitta sig själv och kunna återvända till något 
ursprungligt. Härigenom anspelar den på en nostalgisk känsla. I det att 
                                                        
309 Filmsamtal (2008-12-05). Universität zu Köln 
310 Filmsamtal (2008-12-05). Universität zu Köln. 
311 Daniela Zinser (2008-04-04). ”Das Bullerbü-Syndrom: Hinter den Inga 

Lindström-Filmen steckt die berliner Autorin Christiane Sadlo”. Berliner 
Zeitung. Utgåva 79, s. 30. 

312 Emil (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
313 Åsa (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
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filmen inte bara handlar om lycka, utan också om förlust har den både 
ett romantiskt och ett realistiskt drag, som väcker en viss sötma och 
samtidigt en diffus längtan efter en bättre tid, ett förr men samtidigt 
också ett alternativt men ännu otillgängligt nu. 

Studenterna i Kiel menar att filmen, precis som Bullerbyböckerna, 
beskriver en idyll.314 I en jämförelse mellan Astrid Lindgrens skildringar 
av Bullerbyn och filmen förklarar Oskar att Im Sommerhaus är en 
”Bullerbyberättelse för vuxna”.315 Men, hävdar han, trots att Lindgrens 
böcker visserligen är skrivna för barn kan de ge läsare i alla åldrar en 
läsupplevelse samtidigt som Inga Lindström-serien är en produktion för 
vuxna med ett innehåll som är så förutsägbart att inte ens ett barn kan 
tycka är spännande. Han förklarar att han tycker att, ”det stereotypa är 
så överdrivet och enkelt att genomskåda att det känns konstigt”.316 Nele 
håller inte med honom. Hon menar att Sverigebilden i filmen är modern 
och trovärdig.317 Både Oskar och Nele har levt i Sverige periodvis. 
Medan Oskar är kritisk till ett, som han uppfattar det, i hög grad 
kommersialiserat bildspråk, menar Nele att bilden av Sverige visserligen 
är tydlig och enkel, men att det i sig inte är något negativt.318  Många av 
de andra studenterna är inte lika positiva till filmen som Nele. De 
beskriver den som ”smörig”, ”löjlig”, ”innehållslös” och ”tom”.319 Emil 
förklarar till och med högt att han inte tror att någon i gruppen ser den 
här typen av filmer hemma.320 Åsa som tidigare har sagt att hon följer 
serien, invänder inte trots att hon hör hans kommentar. En förklaring till 
att hon inte säger något är kanske att en kritisk läsart är dominerande i 
gruppen. Härigenom blir det tydligt att den ironiska distans som Emil 
intar till filmen har företräde framför Åsas mer romantiska tolkning. Jag 
återkommer längre fram till denna diskussion i samband med Åsas och 
Emils tolkningar.  

Oskar, Emil och flera av de andra studenterna riktar en tydlig kritik 
mot produktionen.321 Liknande kritik har också tyska journalister 

                                                        
314 Filmsamtal (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
315 Oskar (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
316 Oskar (2008-11-26). Filmfrågeformulär. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
317 Nele (2008-11-26). Filmfrågeformulär. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
318 Oskar (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
319 Filmsamtal (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
320 Emil (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
321 Filmsamtal (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
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uttryckt när de kallar manusförförfattaren Christiane Sadlo för en 
drömfabrikant och förklarar att Inga Lindström-serien är orealistisk.322 
Sadlo bemöter kritiken med att serien inte är en trovärdig beskrivning av 
Sverige, utan handlar om känslor. Hon förklarar också att hon inte är en 
författare, utan en skicklig hantverkare vars uppgift det är att berätta 
sagor för att underhålla.323 Själv har hon bara varit i Sverige några 
enstaka gånger och hon kan inte tala svenska.324 Men hon säger att det 
inte gör någonting därför att det inte är den geografiska orten, utan ett 
imaginärt Sverige som hon vill beskriva. Att filmerna gestaltar en intakt 
värld får inte medföra att de blir långtråkiga, förklarar Sadlo. Hon 
berättar att hennes man säger till att det behövs ytterligare en ambulans, 
när filmerna riskerar att bli för monotona.325 I Rosamunde Pilcher-serien 
finns det betydligt fler ambulanser än i Inga Lindström-serien, och att 
Sadlo är restriktiv med detta dramatiska narrativ hör enligt Åsa samman 
med att serien i större utsträckning än den brittiska versionen beskriver 
en idyll.326  

I en artikel om hur Inga Lindström-serien förhåller sig till 
heimatfilmer konstaterar den österrikiska litteraturteoretikern Ruth 
Esterhammer att den tydliga överdriften i Inga Lindström-seriens 
vykortsvackra naturbilder bidrar till att förstärka intrycket av att serien 
är en massproducerad saga.327 Det är en förklaring, menar hon, till 
varför produktionen inte skulle kunna bli lika framgångsrik i Sverige 
som den är i Tyskland trots att filmerna utspelar sig i Sverige.328 John 
Delbridge betonar seriens kontextuella förankring när han konstaterar 
”En svensk skulle troligen inte känna igen sig, och det är inte heller 
meningen. Huvudsaken är att den tyska publiken, nästan uteslutande 

                                                        
322 Birgit Warnhold (2005-05-01). ”Traumfabrikantin: Besuch bei der in Berlin 

lebenden Autorin Christiane Sadlo alias Inga Lindström”. Berliner Morgenpost. 
323 Klemm (2008-11-03). ”Inga Lindström erzählt schwedische Märchen”, s. 6 
324 Herrmann (2008-10-24). ”Das Bullerbü-Syndrom”, s. 17. 
325 Klemm (2008-11-03). ”Inga Lindström erzählt schwedische Märchen”, s. 6 
326 Åsa (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
327 Ruth Esterhammer (2008). ”Heimatfilm in Österreich: Einblicke in ein 

facettenreiches Genre”. I red. Stefan Neuhaus. Literatur im Film: Beispiel einer 
Medienbeziehung. Würzburg: Königshausen & Neumann Verlag s. 177-198, här 
s. 184. 

328 För en utförligare diskussion om hur svensk media har rapporterat om Inga 
Lindström-serien se kapitel tre, “Bullerbü, en medierad föreställning”.  
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medelålders kvinnor, gör det”.329 Publikmätningar visar att serien är 
mest omtyckt bland kvinnor mellan trettio och femtio.330 Delbridges 
kommentar visar inte bara seriens målgrupp, utan också att den 
appellerar till kontextbundna föreställningar. Teveserien är bunden till 
en viss kontext och till en viss tolkningsgemenskap. I en diskussion i de 
olika studentgrupperna om en eventuell målgrupp förklarar Alena, en 
student i Köln, att serien säkert är ämnad för medelålders singelkvinnor 
med katt och stickad tröja. Hon markerar genom sin generalisering att 
filmen inte riktar sig till henne.331 Flera av de andra studenterna 
instämmer med Alena och betonar att de inte heller  tillhör målgruppen. 
Emil menar att serien ”kanske riktar sig till dem som inte har haft 
möjlighet att vara i Sverige under en längre tid och som bara har varit 
där på semester”.332  

Den kritik som studenterna riktar mot Inga Lindström-serien är dock 
på intet sätt unik för serien eller studenterna. Istället utsätts 
populärkultur generellt, och lättare kärleksfilmer i synnerhet, ofta för  
kritik. Det är en kritik som framför allt riktar sig mot att filmerna inte är 
realistiska och att de har ett kommersialiserat bildspråk. I denna kritik 
förknippas kärleksfilmerna ofta med kvinnor och något kvinnligt. Det 
har länge varit ett sätt att avfärda det populära.333 De tyska 
socialfilosoferna Theodor Adorno och Max Horkheimer förklarar i sin 
kritik mot kulturindustrin att värst är den litteratur som kvinnor läser: 
”Hemmafruns sätt att beskriva den dramatiska formeln: getting into 
trouble and out again sammanfattar hela masskulturen från de mest 

                                                        
329 Citerat ur Åse-Marie Nilsson (2005-08-03). ”Tysk tv-romantik spirar i svensk 

skärgårdsmiljö“.  
330 ”Einschaltquoten Inga Lindström-Filme”. ZDF Unternehmensarchiv. Jämför 

www.tv-ratings.de.  
 Tillgänglig: <http://www.tv-ratings.de/index.php> och Arbeitsgemeinschaft 

fernsehnforschung. Tillgänglig: <http://www.tv-ratings.de/index.php>. Hämtat 1 
maj 2010. 

331 Alena (05-12-2008). Filmsamtal. Universität zu Köln. 
332 Emil (05-12-2008). Skrivuppgift 3. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
333 Andreas Huyssen hävdar att populärkultur ofta har förknippats med något 

kvinnligt i Andreas Huyssen (1986). ”Mass Culture as a Women: Modernism's 
Other”. I samlingsvolymen After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, 
Postmodernism: Theories of Representation and Difference. Bloomington: 
Indiana University Press, s. 44-64, här s. 53. Larsson (1989). En annan historia, 
s. 234f eller Magnus Persson (2002). Kampen om högt och lågt: Studier i den 
sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten. 
Lund: Symposion, s. 38.   
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svagsinta women's serials ända upp till topprestationerna”.334 De menar 
att det är ett inre behov hos betraktaren som gör att denna svagsinthet är 
så populär. Filmerna reflekterar en illusorisk känsla av att kunna 
kontrollera vardagen.335 I artikeln ”Byggsats till medieteori” (1970) 
hävdar den tyske författaren och litteraturteoretikern Hans Magnus 
Enzensberger att det populäras egenart inte kan förklaras utifrån sin 
form, utan utifrån ett immateriellt spel om känslor och upplevelser. Till 
skillnad från Horkheimer och Adorno menar han således att det inte är 
så att populärkulturen exploaterar falska behov, utan att dess lockelse 
istället kan förklaras utifrån ”förfalskning och exploateringen av alldeles 
verkliga och legitima behov, utan vilka den parasitära reklamen vore 
onödig”.336  

Även om Enzensberger intar en annan utgångspunkt än Horkheimer 
och Adorno, är han fortfarande lika kritisk till populärkultur. Artiklarna 
är skrivna i en specifik historisk kontext med en bestämd intention. 
Horkheimer och Adorno skrev artikeln ”Kulturindustri” i exil, efter att 
ha flytt från ett antisemitiskt Tyskland på 1930-talet. Enzensberger 
skrev sin artikel i början på 1970-talet i en tid då det som hände under 
andra världskriget för första gången på allvar tematiserades i det tyska 
offentliga samtalet. Alla tre varnar för vad som kan hända om man inte 
reflekterar över berättelser och istället lockas in i fiktionen. Men den 
amerikanske populärkulturrecensenten Robert Warshow förklarar i sitt 
förord till The Immediate Experience (1954/2001) att istället för att 
förkasta de berättelser som konsumeras av den breda befolkningen, kan 
de användas för att tolka den kontext i vilken de har uppkommit. Han 
medger, i likhet med Horkheimer, Adorno och Enzensberger, att 
populärkulturen har en genomsyrande och överrumplade kraft. Och just 
därför, menar han, måste vi erkänna den omedelbara upplevelse som 

                                                        
334 ”Die Beschreibung der dramatischen Formel durch jene Hausfrau: getting into 

trouble and out again umspannt die ganze Massenkultur vom schwachsinnigen 
women’s serials bis Spitzenleistung“. Horkheimer och Adorno (1944/1969). 
”Kulturindustrie”, s. 161. Min övers. 

335 ”Sie wird nur noch als Salbaderei erfahren, die man sich in religiösen 
Bestsellers, in psychologischen Filmen und women serials als peinlich-wohlige 
Zutat gefallen lässt, um im Leben die eigene menschliche Regung desto sicherer 
beherrschen zu können“. Horkheimer och Adorno (1944/1969). 
”Kulturindustrie”, s. 152 

336 Hans Magnus Enzensberger (1970). ”Byggsats till en medieteori”. I Ord & Bild. 
Årgång 79. Nummer 7-8. 
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populärkulturen möjliggör, hur kritiska vi än är till dess produkter. 
Långt innan Cultural Studies hade etablerats, förklarade han att vi måste 
erkänna vår egen relation till genretexter, innan vi utsätter dem för 
analys.337 Eller för att uttrycka det med en av Warshows 
nyckelformuleringar: ”En man ser en film, och den kritiska betraktaren 
måste erkänna att han är den mannen”.338 
 

Att genrebestämma en film 

I tyska filmtidskrifter har Inga Lindström-serien lite ironiskt kallats för 
”Heimatschmonzette” och således tillskrivits heimatgenren.339 
Beteckningen heimatschmonzette markerar de negativa konnotationer 
som begreppet heimat för med sig och samtidigt är den ett försök att 
appellera till bestämda förväntningar på serien. En schmonzette är en 
film som är så kitschig att den får en att le (på tyska ”schmunzeln”). 
Samtidigt lanseras seriens filmer också som melodramer och lovestories 
i programtablåer.340 Att serien har genrebestämts med ett internationellt 
och ett nationellt begrepp har att göra med de konnotationer som 
begreppet heimat för med sig och det är ett försök att appellera till 
bestämda förväntningar på serien.  Heimatfilmer är en genre med tydlig 
förankring i en tyskspråkig kontext. Beteckningen melodrama används i 
programtablåerna för att beskriva en internationell genre.341 Enligt min 
tolkning är filmerna kanske kärleksfilmer, men i så fall är de lika 
mycket en kärleksförklaring till en nostalgisk dröm om ett landskap som 
                                                        
337 Robert Warshow (1954/2001). The Immediate Experience: Movies, Comics, 

Theatre, and Other Aspects of Popular Culture. Cambridge: Harvard University 
Press, s. 7f. 

338 Warshow (1954/2001). ”Author's Preface”,  s.7f. Min övers. 
339 Ruth Esterhammer (2008). ”Heimatfilm in Österreich”, s. 183. Daniel Boese 

(2005-04-03). ”Ich werfe mich weinend über die Tastatur, Handwerkerinnen des 
Herzschmerz: Die Drehbuchautorinnen von Rosamunde Pilcher und Inga 
Lindström”. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, s. 33.  

340 Melodrama används i programtablåerna som en beteckning på en genre. Jämför 
Thomas Koebner (2007). ”Einleitung”. I red. Thomas Koebner och Jürgen Felix. 
Melodram und Liebeskomödie. Stuttgart: Reklam, s. 9-18, här s. 9. Peter Brooks 
använder beteckningen melodrama istället för att beskriva en uttrycksform. Peter 
Brooks (1995). The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, 
Melodrama, and the Modes of Excess. New Haven / London: Yale University 
Press, s. viii 

341 Jämför Esterhammer (2008). ”Heimatfilm in Österreich”, s. 183, Knut 
Hickethier (2003). ”Genretheorie und Genreanalyse”. I red. Jürgen Felix. 
Moderne Film Theorie. Mainz: Bender, s. 74. 
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en beskrivning av kärleken mellan två personer. För att markera hur 
serien förhåller sig till en genre i en tyskspråkig kontext väljer jag att 
tala om den som ett sätt att förnya den klassiska heimatfilmen. 

Tretton av de nitton studenter som deltog i studien i Kiel använder 
sig av en affektiv eller funktionell genrebestämning när de besvarar min 
fråga om vilken genre de skulle använda för att beskriva filmen Im 
Sommerhaus. De kallar filmen en ”smörig kärleksfilm”, en ”kärleksfilm 
för äldre” och ”en kärleksfilm för dem som inte har så höga 
förväntningar”.342 Åsa beskriver filmen som lätt underhållning. 
Studenternas genrebeteckningar har, i likhet med de genrer som används 
i programtablåerna, framförallt en funktionell aspekt.343 Men medan 
genrens uppgift i programtablåer framför allt är att väcka publikens 
positiva förväntningar och styra acceptansen för medieutbudet, 
programplaneringen och produktionen, varnar studenternas 
beskrivningar för filmen. ”Om jag hade sett den här filmen hemma hade 
jag stängt av” konstaterar en student, ”sluta” utropar en annan.344 Vad 
studenterna framför allt vänder sig mot är genrens stereotypisering av 
det svenska och ytterst är det en kritik mot filmens formspråk. Men en 
genre upprepar inte bara stereotyper, utan varierar dem också genom att 
ge dem ny narrativ gestalt. Härigenom skiljer sig genren från en 
nyinspelning, eftersom den trots sin upprepning ger sken av att vara ett 
original.345 Upprepningen och det stereotypa är del av filmens stilmedel.  

Två studenter betonar att filmen Im Sommerhaus är en 
massproducerad vara och kallar den ”Groschenroman” (kiosklitteratur). 
De förklarar filmens formspråk ur ett historiskt perspektiv.346 Det är 
också på det sättet som de tyska filmtidskrifterna använder begreppet 
när de kallar Inga Lindström-serien för heimatschmonzette. Att använda 
genrebegreppet ur ett interkulturellt perspektiv är att utgå från hypotesen 
att genrer är historiska eller dynamiska konstruktioner som förändras 
                                                        
342 Filmfrågeformulär: Bonn (2007-11-09), Köln (2008-02-05), Kiel (2008-11-26). 
343 Siegfried J. Schmidt (1994). ”Symbolische Ordnungen: Das Beispiel Medie-

gattungen”. I Siegfried J. Schmidt. Kognitive Autonomie und soziale Orien-
tierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 164-201, här  s. 187f. 

344 Filmfrågeformulär: Bonn (2007-11-09), Köln (2008-02-05), Kiel (2008-11-26). 
345 Hickethier (2003). ”Genretheorie und Genreanalyse”, s. 74. Thomas Elsaesser 

(1992). ”Tales of Sound and Fury. Observations on the Family Melodrama”. I 
red. Christine Gledhill. Home is Where the Heart is: Studies in Melodrama and 
the Woman's film, s. 43-69, här  s. 45. 

346 Filmfrågeformulär: Bonn (2007-09-11), Köln (2008-02-05), Kiel (2008-11-29). 
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med varje ny film som inordnas i genren. Genrens föränderliga karaktär 
medför att filmer ur olika tidsperioder som har tillskrivits samma genre 
kan vara så olika att det kan tyckas problematiskt att använda samma 
beteckning för att beskriva dem. Den klassiska heimatfilmen utgår, 
enligt den tyske filmteoretikern Georg Seeßlen, från en kärlekshistoria 
som ofta men inte alltid slutar lyckligt. Han menar att genren handlar 
om besvarad kärlek och att den just därför är en protest mot allt som 
ställer sig i dess väg.347 Den österrikiska litteraturteoretikern Ruth 
Esterhammer förklarar att hon använder genrebeteckningen heimatfilm 
på Inga Lindström-serien därför att det centrala i serien är att den 
utspelar sig i ett pittoreskt vykortslandskap.348 Härmed använder hon 
beteckningen för att markerar landskapets betydelse för berättelserna, 
men också för att visa att serien deltar i en intertextuell dialog i bestämd 
kulturell kontext. 

Ett problem med Georg Seeßlens definition av begreppet är att  han 
förutsätter att varje genre innehåller ett antal prototyper som kan 
varieras, så att en samling av olika varianter uppstår, som tillsammans 
representerar genren. Denna form av genreteori förutsätter att samlingen 
av prototyper förblir överblickbar och att de skiljer sig från andra 
genrer. Seeßlen förklarar att ”ingen genre består av mer än ett dussin 
historier som naturligtvis kan kombineras på ett nästintill oändligt 
sätt”.349 Men beroende på hur man definierar en prototyp kan en film 
innehålla fler eller färre karaktäristiska historier, beroende på 
definitionen av genren. När den amerikanske filmteoretikern Will 
Wright därför utgår från att det just är fyra prototyper som är centrala 
för en westernfilm, så hade det lika gärna kunnat vara tre eller fem.350 
Dessa svårigheter medför att många filmteoretiker inte väljer att betrakta 
genrer som diskreta system bestående av ett visst fastlagt antal enheter, 
utan att tolka dem som ett konglomerat av koder och motiv.351 Denna 

                                                        
347 Georg Seeßlen (1977). Der Asphalt-Dschungel: Geschichte und Mythologie des 

Gangster-Films. München: Roloff und Seeßlen, s. 18.  
348 Esterhammer (2008). ”Heimatfilm in Österreich”, s. 183f. 
349 Seeßlen (1977). Der Asphalt-Dschungel, s. 12f.  
350 Will Wright (1976). Sixguns and Society: A Structural Study of the Western. 

Berkley: University of California Press, s. 64. 
351 Christine Gledhill (1992). ”Genre”.  I red. Pam Cook och Mieke Bernink. The 

Cinema Book. London: British Film Institute, s. 58-109, här s. 64. 
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tolkning av genrebegreppet blir centralt för mig när jag hävdar att Inga 
Lindström-serien förnyar den klassiska heimatgenren.   
 
Inga Lindström-serien och heimatgenren 

Inga Lindström-serien har alltså tillskrivits heimatgenren i tyska 
filmtidskrifter.352 För att förstå vad det får för konsekvenser för 
studenternas tolkning av filmen hjälper det att känna till genren. I 
Tyskland är heimatfilmer en etablerad populärkulturell genre sedan 
snart etthundra år. Men genren har en ännu längre förhistoria, då den 
utvecklades ur skillingromaner och folklustspel. De första 
heimatfilmerna var Weimar Kunstfilms och Münchner Lustspielkunsts 
filmatiseringar av Anzengrubers och Gangerhofers kärleksberättelser 
strax innan första världskriget. Dessa filmer betecknades ”Heimatfilme”  
eller ”Volksfilme”.353 Kort därpå etablerade den tyske regissören och 
geologen Arnold Fanck genren bergfilmer (Bergfilme). De kallades så 
därför att naturen – och i synnerhet snötäckta sydtyska alper – spelade 
huvudrollen.354 De handlar om den ensamma individens möte med en 
oregerlig men vacker natur. Under andra världskriget införde de båda 
regissörerna Leni Riefenstahl och Luis Trenker mytologiska respektive 
nationalsocialistiska motiv i genren och den kom härmed att bli mycket 
populär.355 

Under andra världskriget producerades över tusen filmer i Tyskland. 
Tjugosju procent av dessa var heimatfilmer.356 Det fanns ett behov av 
underhållning hos den tyska befolkningen, men det var inte det enda 
skälet till varför genren var så populär. I genren ställs land mot stad, 
bygemenskap mot storstadsalienation och detta stämde överens med en 

                                                        
352 Jämför Esterhammer (2008). ”Heimatfilm in Österreich”, s. 183 eller Boese (03-

04-2005). ”Ich werfe mich weinend über die Tastatur”, s. 33.  
353 Gertraud Steiner (1987). Die Heimat-Macher: Kino in Österreich 1946-1966. 

Wien: Verlag für Gesellschaftskritik, s. 42f. 
354 En av Arnold Fancks mer kända filmer är Die Weiße Hölle vom Piz Palü (1929) 

som han regisserade tillsammans med Georg Wilhelm Pabst.  
355 Jämför Manuela Fiedler (1997). Heimat im deutschen Film: Ein Mythos 

zwischen Regression und Utopie. Frankfurt am Main: Coppi-Verlag, s. 17 eller 
Jürgen Trimborn (1998). Der deutsche Heimatfilm der fünfziger Jahre: Motive, 
Symbole, Handlungsmuster. Köln: Teiresias Verlag, s. 69. 

356  Karsten Witte (1993). ”Film im Nationalsozialismus: Blendung und 
Überlendung”. I red. Wolfgang Jacobsen. Geschichte des deutschen Films. 
Stuttgart: Metzler, s. 119-170, här s. 120. 
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nazistisk ideologi. Byinvånare firade fester, kvinnorna hade 
Gretelfrisyrer (uppsatta flätor) och var klädda i den tyska 
hembygdsdräkten Dirndl, bestående av blus, väst, kjol och förkläde.357 
Inte heller efter andra världskriget förlorade genren sin popularitet. Det 
var istället först 1954 med Förster von Silberwald, som genren fick sitt 
största genombrott. Tjugotvå miljoner åskådare såg filmen i Tyskland 
och den slog därmed alla publikrekord.358  

Trots att naturen tillskrivs en viss geografisk plats i den klassiska 
heimatfilmen, Lünebürger Heide, den nordtyska kusten, Rhen- och 
Moselområdet, Schwarzwald och alplandskap – är den bild som målas 
upp inte en realistisk beskrivning av en landsbygd, utan ett montage av 
olika klichéer om en hembygd. Medan livet i staden är kallt och 
hektiskt, invånarna egocentriska och oförmögna till längre förhållanden, 
är livet på landet enkelt och ursprungligt. För att markera detta 
ytterligare utspelar sig handlingen i staden ofta i trånga, strikt möblerade 
rum, medan livet på landet beskrivs mot bakgrund av grönskande natur 
och trevligt inredda stugor. Till landet kommer storstadsbon för att vila 
upp sig, men hon är bara välkommen om hon anpassar sig till 
landsortslivet. Bylivet beskrivs som det goda livet. Här firar byinvånare 
fortfarande traditionella fester och lever i samklang med naturen och 
därför är protagonistens beslut att flytta från storstaden ut på landet 
behäftat med positiva konnotationer.  

Under 1960- och 1970-talen förändrades genren, ungefär samtidigt 
som man i Tyskland började göra upp med sin historia i en process som 
har kallats ”Vergangenheitsbewältigung”.359 Begreppet är ett uttryck för 
ett försök i efterkrigstidens Tyskland och Österrike att förstå vad det var 
som vad som hände under andra världskriget. Nu producerades filmer 
som har kommit att betecknas kritiska heimatfilmer. Istället för att vara 
massproducerade underhållningsfilmer är dessa filmer auteurproduk-
tioner av etablerade regissörer som Rainer Werner Fassbinder, 
Margaretha von Trotta och Edgar Reitz. Filmerna var ett sätt att 
reflektera över den egna kulturen och över en populär genre. Mest känd 

                                                        
357 Witte (1993). ”Film im Nationalsozialismus“, s. 122f. 
358 Steiner (1987). Die Heimat-Macher, s. 86f. 
359 Jämför Peter Dudek (1992). ”Vergangenheitsbewältigung. Zur Problematik 

eines umstrittenen Begriffs”. I Politik und Zeitgeschichte. Bonn: Bundeszentrale 
für Politische Bildung, s. 44-53, här s. 44f. 
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i Sverige är kanske Edgar Reitz filmsvit Heimat från 1980-talet om en 
liten by i Hunsrück. Utifrån byinvånarnas historier skapade han en 
berättelse om livet i byn under flera årtionden.360  

Kännetecknande för dessa kritiska heimatfilmer är att de beskriver 
livet på landet som konfliktfyllt, präglat av hårt slit och sociala problem. 
Bygemenskapen är inte längre, som i den klassiska heimatfilmen en 
idyll, utan en ort fylld av sociala problem och naturen är inte längre en 
pittoresk kuliss, utan en arbetsplats. Det är inte heller kärleksrelationen 
mellan två moraliskt goda människor som står i förgrunden, även om 
kärleken fortfarande har betydelse. Istället har sexualiteten nu en helt 
annan och framträdande roll. Regissörerna ville förmedla en trovärdig 
beskrivning av bylivet och inte en nostalgisk dröm om en förlorad 
hembygd. För att förstärka autenticiteten spelade man inte heller längre 
in filmerna i en studio, utan på plats. Istället för etablerade skådespelare 
lät man i stor utsträckning landsortsbefolkningen spela de olika rollerna. 
I och med dessa filmer förlorade begreppet heimat något av sin Blut-
und-Boden karaktär. Blut-und-Boden-filosofi hör ihop med nazistisk 
ideologi. Den tyske läkaren Franz Strunz hävdar i artikeln Das Heimweh 
(1939) att hemlängtan är en typisk nordisk rasegenskap som kan 
förklaras utifrån klimatet och naturen. Enligt en grov tolkning av Blut-
und-Boden-filosofin hävdar han att hemlängtan är en av de egenskaper 
som utmärker den tyska befolkningen från andra folkgrupper.361 I 
samband med den kritiska heimatfilmen förlorade begreppet heimat sin 
gamla betydelse och kom nu att bara beteckna en hemort, utan att vara 
behäftad med förlegad ideologi. Landskapet och  traditionella kläder i de 

                                                        
360 Edgar Reitz filmer om Hunsrück är uppdelade i tre grupper. Heimat  – Eine 

deutsche Chronik (1984), Die zweite Heimat – Chronik einer Jugend (1992), 
Heimat 3 – Chronik einer Zeitenwende (2004). Därtill tillkommer en prolog och 
en epilog. Verket består av totalt trettio filmer, med en spellängd på femtiotvå 
timmar och åtta  minuter. För en analys av filmerna se Werner Barg (1996). 
Erzählkino und Autorenfilm: Zur Theorie und Praxis filmischen Erzählens bei 
Alexander Kluge und Edgar Reitz. München: Wilhelm Fink Verlag. 

361 Franz Strunz (1939). ”Das Heimweh: Zur Psychologie und Geschichte des 
germanischen Naturgefühls”. I Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und 
der Naturwissenschaften, 32:3, s. 137-154, här s. 139. 
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nyproducerade filmerna var härmed inte del av en idyllisk beskrivning, 
utan en detalj av flera i en realistisk beskrivning av en hembygd.362    

Under 1980-talet började tysk television producera nya filmer enligt 
mönster från 1950-talets klassiska heimatfilmer. Dessa nya filmer 
lånade också drag av andra genrer, som läkarserier och kriminalserier. 
Ett av de mest kända exemplen är kanske läkarserien Kliniken (1984-
1988).363 Serien visades i trettioåtta länder, däribland också i Sverige.364 
Hembygden gestaltas i dessa filmer genom beskrivningar av naturen och 
bylivets seder. I Inga Lindström-serien har handlingen förlagts 
utomlands, långt borta från det sydtyska alplandskap eller den nordtyska 
kust där heimatgenren traditionellt brukar utspela sig. Istället beskrivs 
idylliska kuststäder i närheten av Stockholm. Ändå menar Esterhammer 
att Inga Lindström-serien visar på vanliga motiv i den klassiska 
heimatfilmen från 1950-talet.365 För att ge exempel nämner hon fem 
motiv som serien har gemensamt med heimatgenren; konservativa 
värderingar, antagonismen mellan stad och land, kärleksrelationen som 
leder till äktenskap, äktenskapet firas i en stor byfest och filmerna slutar 
lyckligt. Det är också, anser jag, från den klassiska heimatfilmen som 
Inga Lindström-serien har lånat sitt bildspråk, dess lysande färger med 
betoning på rött och grönt, blått och gult. Genom färgsättningen blir 
naturen någonting mer än bara en dekor; den träder i förgrunden och 
markerar seriens nästan surrealistiska beskrivning av Sverige. Det är 

                                                        
362 Jämför Fiedler (1997). Heimat in der deutschen Film, s. 57 eller Thomas 

Hoffmann och Ines Steiner (1989). ”Die Sechziger Jahre: Zwischen Jagszenen 
und Jägerporno”. I red. Wolfgang Kaschuba. Der deutsche Heimatfilm. 
Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde, s. 106-126, här s. 116. 

363 Jämför Esterhammer (2008). ”Heimatfilm in Österreich”, s. 184 eller Fiedler 
(1997). Heimat im deutschen Film, s. 57.  

364 I Tyskland heter serien Schwarzwaldklinik men i Sverige visades den på Teve 4 
under namnet Kliniken. I Tyskland sändes den på ZDF. Serien är inspelad i 
Schwarzwald och handlar om läkarfamiljen Klaus, Christa och sonen Udo 
Brinkmann. Serien är regisserad av Wolfgang Rademann. I skriften Det 
postlitterära samhället (1992) anger den svenska litteraturdidaktiker Jan 
Thavenius den tyska teveserien Kliniken som ett exempel på en berättelse som 
en hel nation enat har samlats omkring. Han frågar när en roman senast väckte 
så mycket uppmärksamhet. Jan Thavenius (1992). Det postlitterära samhället: 
Tankar om litteraturens och läsningens framtid. Rapporter om utbildning 2 / 
1992. Malmö: Lunds universitet / Lärarhögskolan i Malmö / Utvecklings-
avdelningen, s. 3f. 

365 Esterhammer (2008). ”Heimatfilm in Österreich”, s. 184. 
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framför allt mot detta bildspråk som Emil och flera av de andra 
studenterna reagerar, när jag frågar dem om de tycker att Im 
Sommerhaus är en trovärdig beskrivning av Sverige. 
 

 
Scen ur Im Sommerhaus, en film i ZDF:s Inga Lindström-serie. 

 

Ett spel om trovärdighet 

Film och fotografi är de enda konstformer som visar upp sitt 
arbetsmaterial, konstaterar den tyske filmteoretikern Siegfried Kracauer. 
Bilden visar fragment av en välbekant verklighet (som visserligen har 
färgats av regissören och kameravinkeln, men likväl är en verklighet). 
Dessa fragment är en del av filmens handling, men samtidigt tilltalar de 
oss därför att de är fragment av en synlig realitet, omgivna av obestämd 
betydelse. En röd stuga, en skymt av en älg, ett bord dukat med 
kanelbullar och prinsesstårta – alla dessa fragment av verkligheten kan 
träda i förgrunden och utöva en berusande verkningskraft på 
betraktaren. Det är just i dessa korta ögonblick av igenkänning av det 
välbekanta som receptionens lockelse ligger, konstaterar Kracauer.367  

Att åskådaren känner igen sig i det fiktiva lockar henne till något 
som den amerikanske filosofen Kendall L. Walton kallar ett Make-

                                                        
367 Siegfried Kracauer (1975). Theorie des Films: Die Errettung der äußeren 

Wirklichkeit. Schriften Band 3.  Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 389. För en 
intressant diskussion om Kraucauers filmteori se Jochen Hörisch (1999). 
”Ästhetik des Verschwindens oder des Verwindens: Virilio versus Kracauer”. I 
Jochen Hörisch. Ende der Vorstellung: Die Poesie der Medien. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, s. 178-190. 
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Believe-spel. Make-Believe kan översättas till att göra något trovärdigt. 
Spelet om en berättelses trovärdighet kan enligt Walton liknas vid ett 
barns lekar. Precis som i barnets lekar finns det också i en 
tolkningsgemenskap implicita regler om hur leken bör lekas. Enligt 
lekens regler kan en stol förvandlas till en bil eller ett flygplan. 
Kanelbullar på ett dukat bord eller en skirt grönskande natur får samma 
funktion som stolen i barnets lek. Dessa fragment blir del av en imaginär 
lek.368 Att möta det fiktiva är således också att delta i en lek om det 
imaginära. Hur denna lek ser ut beror på vad vi vet om verkligheten och 
vår förståelse om de genrer utifrån vilka vi tolkar det fiktiva. Walton 
menar att en berättelses trovärdighet kan motiveras på två sätt. Antingen 
kan vi hänvisa till sakförhållanden i verkligheten, enligt 
realititetsprincipen. Eller så kan vi hänvisa till  kontextbundna 
konventioner om hur berättelser borde se ut för att kunna bli betraktade 
som trovärdiga, enligt principen för gemensam övertygelse.369 Ingen av 
dessa principer kan ensam användas för att besvara frågan om en 
berättelse är trovärdig. Istället kompletterar de varandra. Eftersom vi 
konstruerar vår förståelse av verkligheten utifrån de berättelser vi möter, 
är det också svårt att skilja mellan de båda principerna, menar jag. När 
studenterna får frågan huruvida filmen Im Sommerhaus är en trovärdig 
beskrivning av Sverige, besvarar de den utifrån sina erfarenheter av 
landet och de berättelser som de tycker att filmen påminner dem om. 

En film kan alltså både vara trovärdig utifrån andra berättelser, det 
vill säga utifrån det vi känner till om dess genre, men den kan också 
vara trovärdig utifrån det vi vet om verkligheten. Walton väljer att skilja 
mellan en primär och sekundär trovärdighet, i samma betydelse som det  
ofta talas om primära och sekundära erfarenheter.370 Samtidigt som vi  
försöker förstå berättelsen genom det vi vet om verkligheten visar den 
genom sitt formspråk att den är en konstruktion. ”Naturen är i alla fall 

                                                        
368 Kendall L. Walton (1990). Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the 

Representational Arts. Cambridge: Viking Penguin, s. 4f. För en utförlig 
diskussion om begreppet Make-Believe se J Alexander Bareis (2008). 
Fiktionales Erzählen: Zur Theorie der literarischen Fiktion als Make-Believe. 
Acta universitatis gothenburgensis. Västra Frölunda: Intellecta Docusys AB. 

369 Walton kallar de båda principerna reality principle och mutual belief principle. 
Walton (1990). Mimesis as Make-Believe, s. 144. 

370 Walton (1990). Mimesis as Make-Believe, s. 144f. 
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trovärdig”, konstaterar de flesta studenterna.371 Men, menar Åsa, filmen 
”är inspelad på sommaren och ger intryck av att det alltid är högsommar 
i Sverige”.372 ”Solen skiner”, säger Oskar.373 Aika, en student i Bonn 
som kommer från Finland, tänker inte på Sverige när hon ser filmen. I 
ett försök att hitta något hon tycker är ”typiskt svenskt” hittar hon det 
inte. Hon förklarar sin tolkning med att: ”Jag har inte varit i Sverige, och 
därför tänkte jag inte på Sverige när jag såg naturen. Jag tänkte på 
Finland och ibland på Tyskland”.374 Aikas upplevelse av filmen skiljer 
sig från de andras. De andra är överens om att filmen gestaltar en 
idyllisk föreställning om Sverige. 

Oskar värjer sig mot vad han tycker är en alltför idealiserad 
föreställning om landet och efterlyser större autenticitet. ”De äkta 
svenskarna är vardagligare!”, konstaterar han.375 Imke är kritisk till 
karaktärernas sorglöshet: ”Alla går ju bara omkring och ler hela 
tiden!”.376 Eva konstaterar sammanfattande att ”allt är fint, allt är 
perfekt, vädret är vackert. Protagonisten har studerat juridik, varit i 
Paris, champagne igen”.377 Ilse frågar om sommarstugan egentligen inte 
är lite väl stor.378 Flera av studenterna är förvånade över att karaktärerna 
dricker så mycket champagne, därför att det ju är så dyrt i Sverige och 
de inte har sett en svensk dricka champagne mitt på dagen. Emil 
förklarar att allt detta skålande bara kan förklaras utifrån genren.379 
Champagnen visar att karaktärerna tillhör ett övre samhällsskikt. Ilse 
tycker att det är konstigt att protagonisten inte kör av vägen efter all 
champagne.380 Av studenternas kommentarer blir det tydligt att de 
överlag inte tycker att filmen är speciellt trovärdig.381 

Studenternas kritiska reaktioner på filmen skulle inte bekomma 
Kracauer i hans övertygelse om att filmmediet är det enda medium som 
kan visa upp verkligheten. Tvärtom, menar han, att ju mer en film 

                                                        
371 Filmsamtal: Bonn (2007-09-11), Köln (2008-02-05), Kiel (2008-11-29). 
372 Åsa (2008-11-26). Filmfrågeformulär. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
373 Oskar (2008-11-26). Filmfrågeformulär. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
374 Aika (2007-11-07). Filmfrågeformulär. Universität Bonn. 
375 Oskar (2008-11-26). Filmfrågeformulär. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
376 Imke (2008-11-26). Filmfrågeformulär. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
377 Eva (2008-11-26). Filmfrågeformulär.  Köln. 
378 Ilse (2008-11-26). Filmfrågeformulär. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
379 Emil (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
380 Ilse (2008-11-26). Filmfrågeformulär. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
381 Filmsamtal: Bonn (2007-09-11), Köln (2008-02-05), Kiel (2008-11-29). 
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framhäver egenskapen av att vara en konstruktion, desto tydligare blir 
det att den också visar upp det icke-konstruerade. En film är alltid en 
film om något. Även den mest artificiella film rymmer fragment av 
verkligheten och visar att vår upplevelse av verkligheten är en 
konstruktion. Att vår verklighetsförståelse är en konstruktion är i sig 
kanske inget nytt. Men Kracauer menar att eftersom filmen visar 
fragment av en oförmedlad verklighet, eller i alla fall något verkligt, är 
den unik.382 Film är det enda medium som kan återspegla vår upplevelse 
av verkligheten. Kracauers och Waltons teorier om filmmediets 
speciella formspråk respektive det fiktiva visar att frågan om något kan 
uppfattas som trovärdigt bara delvis hör ihop med vår erfarenhet av 
verkligheten. Det hör också samman med vår förståelse av andra 
berättelser. Huruvida en film uppfattas som trovärdig handlar därför inte 
om dess relation till en empirisk verklighet, utan om de 
tolkningskonventioner som råder i en tolkningsgemenskap vid en 
bestämd tidpunkt. Fiktion har ofta beskrivits vara antingen en spegel 
eller ett fönster mot verkligheten. Men om jag vidhåller att relationen 
mellan språk och verklighet är godtycklig, är båda dessa metaforer 
otillräckliga. Istället handlar vår förståelse av verkligheten om en 
kulturell konstruktion, vilket kan föranleda oss att tala om verkligheter. 
En film som Im Sommerhaus speglar inte verkligheten. Istället är den 
delaktig i en process i vilken en tolkningsgemenskaps förståelse av 
verkligheten konstrueras. En sådan utgångspunkt innebär att jag inte 
förutsätter att det finns en verklighet, utan att vi istället tillsammans 
konstruerar vår förståelse av världen. En diskussion om trovärdighet 
handlar alltså om hur vi konstruerar vår verklighet utifrån det 
sammanhang som vi är en del av. En sådan diskussion är viktig i 
undervisningen i främmandespråk eftersom den visar att tolkning inte 
handlar om att försöka gissa sig till vad det estetiska uttrycket betyder, 
utan om att förstå vad det betyder för mig som läsare.  
 

 
 

 

                                                        
382 Kracauer (1975). Theorie des Films, s. 391. 
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Emil, filmen är en saga 

”Jag skulle säga”, konstaterar Emil med en viss tvekan i sin röst för att 
ge utrymme åt de fyra andra gruppdeltagarna att säga vad de tycker, ”att 
filmen slutar med att allting blir bra. Det skulle svara mot mina 
förväntningar på genren”.383 Studenterna är indelade i fyra grupper. 
Grupperna sitter i undervisningsrummets olika hörn med varsin 
bandspelare mellan sig. I Emils grupp är de andra deltagarna kvinnliga 
studenter. Den ordinarie svenskläraren och jag vandrar mellan 
grupperna för att lyssna på deras diskussioner. Eftersom Emil är en av 
de elva studenter i Kiel, som hade valt att inte skriva de första två 
skrivuppgifterna hemma hade jag inte läst något av honom tidigare. Jag 
blir nyfiken när jag hör honom tala om filmens genre. Hans svenska är 
god. Det märks att han känner sig trygg i att han kan uttrycka det han 
vill. Han studerar skandinavistik som huvudämne och har nyligen 
kommit tillbaka efter ett halvår som utbytesstudent i Göteborg. Han har 
en flickvän i Sverige som han hälsar på minst en gång i månaden.384 De 
andra gruppdeltagarna är i början av diskussionen märkbart mer 
obekväma både med språket och med den ovana inspelningssituationen.  

Emil jämför filmen med den klassiska heimatfilmen. Han säger att 
den har lånat drag av ett välbekant berättarkoncept från 1950-talet. Men 
istället för att utspela sig i ett sydtyskt alplandskap har handlingen 
förflyttats till Sverige. De andra gruppdeltagarna håller med honom och 
börjar jämföra filmen med andra heimatfilmer som de känner till. Emil 
betonar att den är en saga som råkar utspela sig i Sverige. Filmen kunde 
lika gärna utspela sig någon annanstans. Dess färger betonar det 
drömlika, säger han.385 Samtidigt understryker han att det inte är en 
slump att produktionsteamet just har valt att spela in filmerna i Sverige. 
”Naturen är något som vi [tyskar] känner igen från Astrid Lindgrens 
böcker”.386  Filmen appellerar till en generell föreställning om en svensk 
idyll i Tyskland, menar Emil. I en jämförelse med Astrid Lindgrens 
Bullerbyböcker påpekar han att filmen inte beskriver ett agrarsamhälle 
vid sekelskiftet. Istället handlar den om ett lyxliv och just därför är den 

                                                        
383 Emil (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
384   Emil (2008-10-12). Enkät 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel 
385   Emil (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
386 Emil (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
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inte speciellt realistisk.387 Han förklarar lite ironiskt att det inte kan vara 
handlingen som lockar tevepubliken. Den är fullständigt intetsägande, 
istället måste det vara naturen som publiken vill se. Enligt Emils 
tolkning är det naturen som hindrar filmen från att bli långtråkig.388 
Sverige framträder i filmen som ett land till vilket man gärna skulle vilja 
åka på semester. För att markera att det handlar om en tysk 
föreställning, men också för att understryka landets geografiska närhet 
till Sverige kallar han mise-en-scène för ett ”pseudoexotiskt land”. 
Genom hela diskussionen kvarhåller han sin åsikt: Trots att filmen ger 
sken av att handla om Sverige, skriver den tydligt in sig i en klassisk 
heimattradition.389  

Emil är tydligt kritisk till filmen. Det är en kritisk hållning som yttrar 
sig genom hans ironiska avståndstagande och reflekterande över filmen 
och dess genre. Som jag konstaterade i anslutning till Hannas berättelser 
i kapitel fyra, ”Berättelser om en röd stuga”, säger ett ironiskt yttrande 
inte bara något om verkligheten, utan förutsätter en underförstådd 
medvetenhet om divergensen mellan utsagan och den verklighet som 
den förutsätts representera.390 Här tydliggörs ironin i Emils läsart. 
Genom ironin markerar han att filmen inte förmår förmedla en 
rättvisande bild av Sverige. Samtidigt understryker han att det finns de 
som verkligen tycker att idyllen är trovärdig. Emil betonar att filmen 
inte motsvarar hans realitetsanspråk på berättelser. I ett försök att 
jämföra filmen med en extern verklighet, avfärdar han filmen därför att 
den inte motsvarar hans krav på trovärdigt berättande. I en jämförelse 
med det Sverige han har mött under sina längre vistelser i landet har de 
klichéer som filmen förmedlar inte något med verkligheten att göra. Han 
förklarar ironiskt att han ännu inte har varit i en sommarstuga med tre 
våningar eller sett svenskar dricka champagne mitt på dagen, utom när 
det är studentfest. De svenskar han känner är inte heller speciellt rika. 
Vad han framför allt vänder sig mot är filmens expressionistiska 
uttrycksform. För att tydliggöra sin kritik mot filmens avsaknad av 
realism nämner han att karaktärerna antingen är goda eller onda. Det 

                                                        
387 Emil (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
388 Emil (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
389 Emil (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
390 Hayden White (1978). Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth 
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markeras i sin tur av deras ljusa eller mörka kläder. Så länge Christina 
Lund är i konflikt med sin far är hans kläder mörka, men när han mot 
slutet av filmen förstår att det bästa för dottern är att flytta till familjens 
sommarstuga bär han ljusa kläder. Filmens motsättningar är både 
vertikala och horisontala. Karaktärerna representerar det extrema 
(antingen det goda eller det onda) och samtidigt genomgår protagonisten 
en extrem förändring (från en olycklig livssituation i staden till lycka på 
landet).      

Kännetecknande för den melodramatiska uttrycksformen är just den 
expressionistiska berättartonen, menar Peter Brooks i The Melodramatic 
Imagination (1995).391 I filmen lämnas inget osagt, istället bär den fram 
allt till ytan genom sina stilfigurer hyperbol, antites och oxymoron. 
Dessa stilfigurer kännetecknas av en överdrift och vilja till förenkling. 
Karaktärerna säger vad de tycker istället för att visa det. Härigenom 
bryter filmen mot realitetsprincipen och närmar sig drömmens bildspråk. 
Emil uppskattar berättelser som är vardagliga och som samtidigt har ett 
psykologiskt djup och avfärdar därför filmen utifrån dess genre. I Enkät 
1 ställde jag en fråga till studenterna om vilken film, bok eller musik 
som de skulle rekommendera en vän som skulle vilja veta något om 
Sverige. Emil nämner filmen Mitt liv som hund (1985).392 Han förklarar 
sitt val med att filmen både är rolig och allvarlig. Om han själv skulle 
lära sig mer om svensk kultur, skulle han välja att se film, därför att 
filmer kan förmedla både en negativ och positiv stämning.393 Han skulle 
välja en film som har ett psykologiskt djup och samtidigt är vardaglig. 
Im Sommerhaus motsvarar inte dessa förväntningar, menar Emil.394 Den 
har inget psykologiskt djup, då karaktärerna bara är del av filmens glatta 
yta. De har inga verkliga problem, säger han och konstaterar att de 
istället är indragna i skenkonflikter. Karaktärernas agerande driver inte 
handlingen vidare. Istället markerar deras konflikter att filmen bara är en 
dröm. ”Det är märkligt”, säger Emil, ”hur dåliga replikerna är. De tycks 
liksom påklistrade”.395  

                                                        
391   Brooks (1995). The Melodramatic Imagination, s. 65. 
392 Mitt liv som hund (1985) är regisserad av Lasse Hallström.  
 Emil (2008-10-12). Enkät 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel 
393 Emil (2008-10-12). Enkät 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel 
394 Emil (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
395 Emil (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
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I sin tolkning använder Emil sig av sin kunskap om den klassiska 
heimatfilmen och Astrid Lindgrens författarskap för att förklara det 
säregna, men samtidigt konventionella i filmen. Han närmar sig det 
främmande genom det välbekanta, när han förklarar hur filmen förhåller 
sig till en klassisk heimatgenre. Emils kritik riktar sig framför allt mot 
att filmen inte är en trovärdig beskrivning av Sverige, utan istället en 
möjlig eskapism från en tysk vardag. Liknande kritik har ofta riktats mot 
populärkulturen. Men den bortser från en central funktion i 
populärkulturella berättelser, menar den amerikanske medieforskaren 
John Fiske. Kritiken utgår från att beskrivningen har en social aspekt 
medan eskapism beskrivs vara en personlig flykt till en fantasivärld. 
Men så enkelt är det inte enligt Fiske. Även eskapismen har en social 
aspekt. Vad vi längtar efter hör ihop med den kontext i vilken vi 
ingår.396 
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Åsa, allt ser ut som i en bilderbok 

”Jag vet att Inga Lindström i verkligheten är en tysk kvinna med en 
svensk pseudonym, men där ser man hur jättebra hon förmedlar en bild 
av Sverige, och ett så kärleksfullt liv i naturen i små byar” skriver Åsa 
till mig i en reflektion över serien.397 Hon förklarar att hon har två 
föreställningar om landet. Dels föreställer hon sig ett Sverige, som hon 
har mött i Astrid Lindgrens och Inga Lindström-seriens fiktiva 
beskrivningar av landet, dels tänker hon på det Sverige hon har mött 
under sina besök i landet. Medan den ena föreställningen handlar om 
natur och gemenskap, om svenskar som badar i sjöar, vandrar i naturen 
eller har det mysigt tillsammans i faluröda stugor (självklart tycker alla 
om varandra), så reviderar den andra föreställningen denna bild något. 
Åsa förklarar att det inte är så att solen alltid skiner i Sverige eller att det 
snöar. Det händer ju ibland att det också regnar och att det är kallt. 
Dessutom, menar Åsa, är det inte riktigt så att alla svenskar tycker om 
varandra. Ibland kan man också i Sverige råka ut för våld eller brott.398  
Åsas skulle kunna uppfattas som ironiska i sin förenkling av 
verkligheten. Men hon betonar vilken subjektiv betydelse den idylliska 
föreställningen om Sverige har för henne. 

I förra kapitlet diskuterade jag Åsas beskrivning av vilken betydelse 
föreställningen om en svensk idyll har haft för henne. På min fråga om 
vilka böcker som har betytt mycket för hennes föreställning om Sverige, 
nämner hon Astrid Lindgren och berättar hur hon tillsammans med sina 
systrar brukade läsa författarens böcker.399 Hon säger att hon tyckte så 
mycket om dem att hon till och med döpte sin hund Ronja efter 
karaktären Ronja Rövardotter. I böckerna om Bullerbyn fann hon en 
återklang av en känsla av lycka och harmoni som hon i ett återblickande 
nostalgiskt perspektiv också tycker präglade hennes uppväxt. Hon 
berättar hur hon i sitt första besök i Sverige tyckte att hon fick denna 
känsla bekräftad. Det var sista sommaren innan föräldrarna skilde sig. 
Familjen hade hyrt en röd stuga. Den låg vid en sjö i vilken hon kunde 
bada varje dag, när hon inte lekte i trädgården.400 

                                                        
397 Åsa (2008-11-26). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
398 Åsa (2008-11-26). Skrivuppgift 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
399 Se kapitel fyra, ”Berättelser om en röd stuga”. 
400 Åsa (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
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 Åsa tycker att Inga Lindström-serien återspeglar en föreställning om 
en lycklig idyll. I serien finner hon en återklang av de känslor som hon 
har för Sverige. Hon förklarar att i hennes föreställning om Sverige som 
barn, såg allt ut som i en bilderbok av Astrid Lindgren och Ilon 
Wikland.401 Det är just detta Sverige hon tycker att filmen appellerar till. 
Mötet med det främmande blir till något eget just genom igenkänning. 
Filmen blir trovärdig genom de känslor de väcker hos henne. Enligt 
manusförfattaren Christiane Sadlo är det en avsikt med serien. Den ska 
appellera till nostalgiska känslor om en svensk idyll och en lycklig 
barndom. ”När man hör Sverige tänker alla på Astrid Lindgren. Man 
önskar sig en barndom likt barnen i Bullerbyn, där människorna har 
samma känsla för varandra” konstaterar hon.402 Även programchefen 
Claus Beling och regissören John Delbridge förklarar att de hoppas att 
serien ska väcka liknande känslor hos mottagarna av filmen som de som 
Åsa ger uttryck för i sin tolkning. Filmerna handlar om en alternativ, 
imaginär värld, säger de. Vid betraktandet av den är det meningen att 
man ska kunna drömma sig bort och minnas sin egen barndom och det 
första mötet med Astrid Lindgrens Bullerbyberättelser.403 

När jag möter Åsa deltar hon i en gruppdiskussion tillsammans med 
de andra som har lämnat in berättelser till mig. I hennes grupp är också 
Oskar. Han är lika kritisk till filmens kommersialiserade bildspråk som 
Emil. Åsa försöker säga att hon brukar se serien de söndagar den visas 
men hon överröstas av Oskars tydliga avfärdande av filmen. Hennes 
romantiska tolkning får inget utrymme i gruppdiskussionen. Hon har 
inte möjlighet att berätta om de känslor filmen väcker hos henne. Istället 
avfärdas filmen av Oskar som glänsande yta.404 
 
 

                                                        
401  Åsa (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
402 ”Bei Schweden denken alle an Astrid Lindgren. Man hat sich seine Kindheit so 

gewünscht wie den Kindern von Bullerbü, mit dem gleichen Gefühl der 
Menschen füreinander”. Boese (2005-04-03). ”Ich werfe mich weinend über die 
Tastatur“, s. 33. Min övers. 

403 Kobra Kulturmagasin (2008-10-20) SVT2, Nilsson (2005-08-03). ”Tysk tv-
romantik spirar i svensk skärgårdsmiljö“, Skeppholm (2005-08-09). ”Svensk 
skärgårdsidyll på tyska”. 

404 Åsa och Oskar (2008-11-26). Filmsamtal. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
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Varför utspelar sig Inga Lindström-serien i Sverige? 

Under åren 2000-2004 skrev Christiane Sadlo sju manus till Rosamunde 
Pilcher-serien innan hon under pseudonymen Inga Lindström valde att 
skriva om Sverige. Att hon valde att förflytta handlingen från Cornwall 
till Sverige är ingen slump. Föreställningen om en svensk idyll har en 
lång tradition i Tyskland. Ett skissartat försök att placera föreställningen 
i en historisk kontext sträcker sig från de första tyska resereportagen om 
Sverige under 1600-talet och de första översättningarna av svenska 
romaner till tyska under 1800-talet.405 Föreställningen om en svensk 
idyll förknippades också tidigt med den klassiska heimatgenren. När till 
exempel Pippi Långstrump (1949) introducerades i Tyskland 
underlättades marknadsföringen av att läsarna kände igen motiv som de 
redan var förtrogna med från andra böcker från Sverige, bland annat 
från Carl Larssons mycket populära beskrivningar av ett idylliskt 
familjeliv eller Anders Zorns skildringar av det nordiska ljuset under 
sena sommarkvällar. De studenter som jag har mött känner bara delvis 
till föreställningens förhistoria, även om flera är väl förtrogna med Carl 
Larsson och Selma Lagerlöf.  

Carl Larsson var vid sekelskiftet berömd i Tyskland. Med hjälp av 
framgångsrik marknadsföring lyckades den tyske förläggaren Karl 
Robert Langewiesche 1909, samma år som Selma Lagerlöf hade 
tilldelats nobelpriset, placera Carl Larssons Das Haus in der Sonne 
(1909) som den första svenska bästsäljaren. Boken var producerad för 
den tyska marknaden och den gavs aldrig ut i Sverige. Das Haus in der 
Sonne hade redan i sin första upplaga under mindre än ett halvår sålts i 
mer än fyrtiotusen exemplar.406 Ett år tidigare hade Selma Lagerlöfs Nils 
Holgersson underbara resa genom Sverige (1906/1907) publicerats i 
Tyskland. Det finns många förklaringar till att boken blev så populär. 

                                                        
405   Fiedler (1997). Heimat in der deutschen Film, s. 14f. 
406 Boken Das Haus in der Sonne producerades för den tyska marknaden. Den 

består av ett urval av bilder från två av Carl Larssons andra böcker Ett hem 
(1989) och Larssons (1902) och en kort text som har översatts från svenska till 
tyska. 
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Den lanserades i en mycket prisvärd upplaga. I marknadsföringen av 
boken fick Larssons konstnärsroll dessutom stå tillbaka till förmån för 
beskrivningar av hans fadersroll.  Langewiesche hade med omsorg valt 
de teckningar som visade ett lyckligt familjeliv och det nordiska ljuset 
vackra sommardagar så att de skulle stämma överens med 
marknadsföringen.407 Larsson beskrevs alltså som en förebildlig far till 
lyckliga blonda barn, men också som en idealisk bonde, i enlighet med 
ett heimatideal. Att Carl Larsson i de många svartvita teckningarna och 
de sexton färgakvarellerna målade svensk natur och inte sydtyska alper 
eller nordtyska kustlandskap verkade inte störa den tyska publiken, som 
kände igen en väletablerad genre. Denna tidiga föreställning om Sverige 
bygger på en romantisk  idé om det goda förflutna. Sverige är enligt 
föreställningen en förindustriell idyll som sätts i kontrast mot ett 
oordnat, hektiskt och industrialiserat Tyskland. Föreställningen är 
knuten till en viss kontext, men med kontext menar jag i det här arbetet 
inte en nationell kultur. Genom att rikta uppmärksamheten mot mötet 
med det främmande vill jag istället betona hur olika textstrategier och 
tolkningskonventioner bidrar till att skapa betydelse genom att avteckna 
det egna gentemot det främmande.  

Fjorton av femtiofyra studenter nämner Carl Larssons betydelse för 
den idylliska föreställningen. För de andra hör den idylliska 
föreställningen bara samman med Astrid Lindgrens berättelser. Även 
Christiane Sadlo nämner Astrid Lindgren som en förklaring till varför 
hon förlade handlingen till Sverige. Speciellt viktigt tycker studenterna 
att filmerna om Bullerbybarnen har varit för den idylliska 
föreställningen om Sverige. Av de fyrtiofem filmer och talrika teveserier 
som har producerats utifrån Astrid Lindgrens författarskap, har flera 
filmer spelats in i tysk samverkan.408 Ett exempel är den svenske 
regissören Olle Hellboms filmatiseringar av Pippi Långstrump (1969). 
Dessutom spelade de tyska skådespelarna Hans Clarin och Paul Esser 
luffarna Dunder-Karlsson och Blom. Även Margot Trooger, tant 
Pruselius från barnavårdsnämnden som ska se till att Pippi får en 
ordentlig uppfostran, och Benno Sterzenbach som vänlig poliskonstapel, 
                                                        
407 Cecilia Lengefeld (1993). Der Maler des glücklichen Heims: Carl Larsson im 

wilhelminischen Deutschland. Heidelberg: Universitätsverlag C Winter, s. 31f. 
408 Astridlindgren.se. Filmlista. Tillgänglig:<http://www.astridlindgren.se/verken/ 
      filmerna/filmlista>. Hämtat 1 september 2010. 
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är tyskar. Filmerna spelades in utan originalljud och alla roller dubbades 
i efterhand. Det gjorde därför inget att de tyska skådespelarna inte kunde 
tala svenska. Även Hellboms filmer om Bullbybarnen spelades in i tyskt 
samarbete. Samproduktionerna skulle kunna vara ett exempel på ett 
transkulturellt samarbete, om inte dialogen, karaktärernas röster och 
filmsångerna hade anpassats till en tysk marknad när de visades på teve. 
Även Inga Lindström-serien skulle i viss mån kunna kallas en 
samproduktion. Utomhusscenerna filmas i Sverige, med svenska 
statister, medan inomhusscenerna spelas in i tyska studior. De 
prinsesstårtor  och kanelbullar som skymtar i filmen är också bakade av 
tyska bagare efter ett svenskt recept.  

En annan förklaring till varför Sadlo har valt just Sverige är att den 
klassiska heimatfilmen visserligen är en etablerad, men samtidigt också 
omdiskuterad genre i Tyskland. Sedan 1970-talet, då Tyskland började 
göra upp med sin egen historia, har det ansetts problematiskt att 
beskriva den egna hembygden med alltför nostalgisk underton. Att det 
är så hör ihop med att hemlängtan under andra världskriget förknippades 
med en Blut-und-Boden-filosofi och med uppmaningen att försvara 
hemjorden.409 Ett sätt att undgå denna problematik är att förlägga den 
idylliska berättelsen utomlands. Det anses inte vara politiskt korrekt att 
beskriva den egna nationen med en nostalgisk underton. Därför knyts 
längtan efter en idyll knyts till en berättelse om det främmande. En 
förklaring till att produktionsteamen just valde Sverige är den så kallade 
neutralitetspolitik som landet förde under andra världskriget. Landet är 
inte så behäftat med minnen från kriget som andra länder. Det menar i 
alla fall den tyske regissören Hans Steinbichler, som i likhet med 
Christiane Sadlo genom sina filmer har bidragit till att förnya den 
klassiska heimatgenren. Han säger att begreppet heimat länge ”var en 
beskrivning för en film om lyckliga personer med söta problem som 
springer omkring på gröna ängar och upplever ett lyckligt slut”. Men för 
honom, förklarar han ”betyder heimatfilm en början på en ny 
utveckling, därför att begreppet heimat alltid har minst två sidor, en 
dålig och bra sida. Det är viktigt att man kritiskt ifrågasätter det 

                                                        
409 Franz Strunz (1939). ”Das Heimweh”,  s. 139. 
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förgångna och sin egen hembygd”.410 Han förklarar att för honom är 
heimat precis som för protagonisten i den tyske regissören Chris Kraus 
film Scherbentanz (2002) ”där, det gör ont”.411 Det är kanske för att 
undvika den problematik som förknippas med heimatbegreppet i 
Tyskland som Christiane Sadlo har återvänt till en välbekant imaginär 
plats, Sverige. 
 
Romantisk och ironisk läsart 

”Vi hör samman med dem som blir nostalgiska över samma saker som 
vi själva”, förklarar Karin Johannisson.412 Hon understryker härmed att 
nostalgi inte bara är en subjektiv känsla, utan lika mycket en kollektiv 
erfarenhet. Enligt denna tolkning är det möjligt att kartlägga en bestämd 
kulturell kontext genom att undersöka vad som väcker nostalgi och vilka 
uttryck den tar sig. Detta resonemang utgår från antagandet att 
berättelser blir viktiga i en viss kontext därför att de speglar våra 
drömmar, känslor, upplevelser och minnen. Trots att fyrtiotre av 
femtiofyra studenter är kritiska till filmen berättar de hur det var att tro 
på denna föreställning. Åsa är en av de få studenter som förklarar att 
filmen Im Sommerhaus har ett personligt värde för henne. Att 
studenterna är kritiska till filmen kan inte bara förklaras med att den  
inte appellerar till deras smak. Kanske är det också så att studenterna 
reagerar på filmen som de har lärt sig att man borde förhålla sig till den 
idylliska föreställningen i undervisningskontexten. Studenterna tolkar 
filmen utifrån ett realitetsanspråk och avfärdar filmen utifrån dess genre 
och för att den är massproducerad vara. Åsa hävdar dock att filmen är 
trovärdig utifrån de känslor den väcker hos henne. 

I en studie om varför det emotionella har en sådan undanskymd 
betydelse i de flesta didaktiska diskussioner om berättelser, drar den 
tyske litteraturdidaktikern Klaus Gattermaier slutsatsen att det hör ihop 
med att undervisande lärare uppmanar till en kritisk läsart. I sin studie 
redovisar han en intervju med trehundrafemtionio modersmålslärare i 

                                                        
410 Hans Steinbichler (14-06-2008). ”Heimat ist da, wo es wehtut”. Intervju mit 

Arte. Tillgänglig: <http://www.arte.tv/de/film/Fernsehfilme-auf.ARTE/Inter-
views/828644.html> 

411 Steinbichler (2008-06-14). ”Heimat ist da, wo es wehtut”. 
412 Johannisson  (2001).  Nostalgia, s.  145. 
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Tyskland. Han frågade dem hur de tycker att en diskussion om 
berättelser egentligen borde se ut. En övervägande majoritet svarade att 
textsamtal borde handla om att eleverna tillsammans med läraren 
försöker ta reda på vad författaren egentligen vill säga med sitt verk.413 

En sådan läsart förutsätter att det finns ett enkelt svar på frågan om vad 
författaren vill uttrycka. Diskussionen kommer då att handla om 
författaren och den kontext som omgav verket när det producerades, 
istället för att handla om vad texten betyder för läsaren och varför hon 
tolkar den som hon gör. En sådan läsart förespeglar att det finns ett 
enkelt svar på vad texten egentligen betyder. Läsningen reduceras till en 
gissningslek eller ett parti schack. Den tyske litteraturteoretikern Hanns-
Josef Ortheil hänvisar i sin artikel ”Was ist postmoderne Literatur“ 
(1994) till ett citat av den italienske författaren Italo Calvino där han 
menar att vi närmar oss det fiktiva på samma sätt som vi spelar 
schack.414 Avsikten med spelet är att återställa relationen mellan 
författaren, som är fullt medveten om vilka strategier han använder, och 
läsaren som spelar med eftersom han känner till dessa strategier och är 
fylld av tillförsikt att man inte kan lura honom. Jag menar att tolkningen 
inte liknar ett schackspel. Istället kan den liknas vid att bygga ett 
sandslott eller måla en bild med hjälp av färgglada kritor. Betydelsen 
finns inte i texten, vi skapar den istället utifrån den tolkningsgemenskap 
som vi är del av  

I det här kapitlet har jag diskuterat Emils och Åsas tolkningar av 
filmen Im Sommerhaus. Medan Emil tolkar filmen  med tydlig distans 
genom sina kunskaper om genren, väcker det främmande hos Åsa en 
nostalgisk känsla. Samtidigt som Emil synar berättelsens struktur och 
avfärdar den som alltför trivial, leker Åsa med berättelsen genom att 
knyta an till ett personligt minne. De båda läsarterna behöver egentligen 
inte utesluta varandra. Istället är det först när vi vill och kan gå in i 
fiktionens värld och göra det imaginära till något eget som vi kan lära 
oss något av det fiktiva. Åsa är en av de få studenter som tolkar filmen 
                                                        
413 Klaus Gattermaier (2003). Lesesozialisation und Literaturunterricht: Eine 

empirische Untersuchung zum Lese- und Medienverhalten von Schülern und zur 
lesesozialisatorischen Wirkung ihrer Deutschlehrer. Regensburg: Edition 
Vulpes, s. 273. 

414 Hanns-Josef Ortheil (1994). “Was ist postmoderne Literatur?“. I red. Uwe 
Wittstock. Roman oder Leben: Postmoderne in der deutschen Literatur. Leip-
zig: Reclam Verlag,  s. 198-201, här s. 199. 
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med intensiv inlevelse. Det är en läsart som ofta har förknippats med 
något kvinnligt. Jag har valt att avstå från en diskussion om 
genuspositioner och tolkning här.415 För Åsa är filmen trovärdig just 
genom de känslor den appellerar till. Hon närmar sig fiktionen genom 
att godta dess premisser för att skapa något eget.  

Trots att fyrtionio av femtiofyra studenter minns hur det var att tro 
att Sverige är en idyll, är fyrtiotre lika kritiska till filmen som Emil. De 
förklarar att filmen inte är trovärdig därför att den inte är realistisk.416 
Oskar förklarar att han saknar dammet på den ödsliga landsvägen, 
medan Lise Berg undrar var protagonisten Christina Lund har köpt sina 
frallor i scenen där hon joggar längs en sjö med en påse bröd i 
handen.417 I diskussionen om trovärdighet blir det tydligt att studenterna 
inte bara har åsikter och föreställningar om Sverige, utan också om hur 
de tror att den tyska publiken reagerar på produktionen. De förklarar att 
de inte tillhör filmens målgrupp och en förklaring till det är att de tycker 
att filmen inte är trovärdig beskrivning av Sverige. I deras distanserade 
tolkning har den emotionella och personliga inlevelsen i filmen mycket 
liten betydelse. 

Det är möjligt att studenternas ironiska läsart delvis kan förklaras av 
att de försöker anpassa sin tolkning till vad de undervisande lärarna 
tycker om den idylliska föreställningen. Stephan Rieger förklarar att 
serien för honom ”är fullständigt obregriplig”.418 Han tycker att det är 
kännetecknande för samtiden att ingen längre blir upprörd över en sådan 
produktion. Reaktionerna på 1970-talet var en helt annan och det var ju 
en anledning till att de kritiska heimatfilmerna började produceras, 
konstaterar Rieger.419 Svårigheten för de undervisande lärarna tycks 
vara att uppmana till kritisk reflektion och samtidigt inte frånta 
studenterna glädjen över de berättelser och föreställningar som är 
viktiga för dem, även om de anses vara alltför triviala. Den amerikanske 
                                                        
415 Jämför Elmfeldt (1997). Läsningens röster, s. 73f, Larsson (1989). En annan 

historia, s. 27 eller  Schmidl (2008). Från vildmark till grön ängel, 38f. Medan 
Elmfeldt och Smidl väljer att förklara den subjektiva tolkningen utifrån 
genuspositioner väljer Larsson att tala om kvinnligt repektive manligt 
läsmönster. 

416 Filmsamtal: Bonn (2007-11-09), Köln (2008-02-05), Kiel (2008-11-26). 
417 Oskar och Lise Berg (2008-11-26). Filmfrågeformulär. Christian-Albrecht-

Universität, Kiel. 
418 Samtal med Stephan Rieger (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität. Kiel. 
419 Samtal med Stephan Rieger (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität. Kiel. 
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receptionsteoretikern David Bleich beskrev redan på 1980-talet något 
som han kallade lärarens dubbla problem: Medan hon strävar efter att få 
eleverna att uppge en distanserad läsart för att ge utrymme åt en mer 
personlig tolkning, vill hon samtidigt att eleverna ska lämna denna 
subjektivitet för att kunna betrakta sin tolkning på avstånd.420 Att kritiskt 
reflektera över texten men samtidigt erkänna dess subjektiva betydelse 
tycks alltså vara två oundvikliga delar i tolkningsprocessen. Ett sätt att 
bemöta det problem som Bleich beskriver är att utgå från att receptionen 
är en lek och en utmaning. Likt stolen som kan förvandlas till många 
olika transportmedel i barnets lek kan vi undersöka berättelsens många 
uttrycksmöjligheter för att förstå vad vår egen tolkning betyder för oss.  
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        
420 David Bleich (1986). ”Gender Interest in Reading and Language”. I red. 

Elizabeth A. Flynn och Patrocinio  P. Schweikart. Gender and Reading: Essays 
on Readers, Texts, and Contexts. Baltimore: John Hopkins University Press, s. 
234-266, här s. 253.  
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Kapitel 6 

Att möta det främmande 

 
 

”Är älgar farliga“ frågar en nioårig flicka sin pappa oroligt i den tyska 
teveserien Marienhof. ”Nej” svarar han lugnande, de tycker så mycket 
om blåbär att de lufsar omkring hela dagarna lyckligt leende med blåa 
tänder”. Flickan ler, tydligt lättad över att älgar är lika förtjusta i blåbär 
som hon själv. Hon ställer frågan i samband med att familjen ska flytta 
från den fiktiva stadsdelen Marienhof i den tyska miljonstaden Köln till 
Karlskrona i Sverige, på grund av hennes astma. Märkligt nog tycks 
Karlskronas hälsosamma effekt vara en fördel som skiljer orten från 
andra tänkbara alternativ. Ingen, inte ens flickans pappa, en spansk 
bodegaägare, ifrågasätter läkarnas anvisningar genom att hänvisa till en 
tysk stad på pendlingsavstånd.421 I den korta scenen i det tyska public 
serviceföretaget Das Erstes regi förmedlas ett enkelt kausalt samband, i 
vilket Sverige beskrivs vara en hälsosam idyll. Landets alla invånare är 
därför lika lyckliga som de blåbärsleende älgarna. Sekvensen är bara ett 
exempel på en medierad föreställning om en svensk idyll i en 
tyskspråkig kontext. Ett annat exempel är den tyska teveserien Inga 
Lindström, som studenterna har diskuterat i den här studien. Serien utger 
sig att vara en autentisk beskrivning av Sverige trots att den är en tysk 
produktion och det svenska i serien bara är en narrativ konstruktion. 
Gemensamt för dessa berättelser är att det svenska till skillnad från det 
egna beskrivs vara något äkta, bekymmerslöst och spontant. Härigenom 
omvandlas en stigmatiserad position till något eftersträvansvärt och 
positivt. 

Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur femtiofyra 
tyska studenter förhåller sig till en medierad föreställning om ett 
                                                        
421 Marienhof, Sändning 2895 (2009-04-29). Das Erste.de.  
 Teveserien är en såpopera och den visas vardagar 18:25. 
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idylliskt Sverige. Utifrån studenternas egna berättelser och tolkningar 
har jag också diskuterat vad vi kan lära oss av berättelser och hur det 
fiktiva blir trovärdigt. Studenterna läser svenska som främmande språk 
inom utbildningsämnet skandinavistik. När vi möts har de studerat 
svenska tre till fem terminer och de berättar på svenska. Studenterna  
berättar att de i tysk media möter berättelser om blonda, blåögda 
svenskar som bor i små röda stugor i orörd natur.422 Ett exempel på en 
sådan berättelse är Inga Lindström-filmen Im Sommerhaus som vi såg 
tillsammans. Studenternas berättelser och tolkningar av filmen visar att 
den tyska mediebilden av Sverige är en föreställning som har knutits till 
en förindustriell tid, ett tryggt och välordnat agrarsamhälle. Martina, 
Åsa, Lise Berg och många av de andra studenterna förklarar denna 
föreställning utifrån Astrid Lindgrens författarskap. Speciellt stor 
betydelse har böckerna och filmerna om barnen i Bullerbyn haft för 
föreställningen om Sverige i Tyskland, hävdar de.423  

Språkrådet kallar den medierade föreställningen om ett svenskt 
sagoland i Tyskland för Bullerbysyndromet. De förklarar begreppet på 
sin webbplats med att det handlar om en övertolkning av ett 
författarskap.424 Övertolkning låter som om föreställningen vore en 
feltolkning, men enligt flera studenter, som Martina och Åsa, är den inte 
det. De berättar istället att de vid sitt första besök i landet som barn 
tyckte sig möta det Sverige som de hade hört talas om.425 Lise Berg  
förklarar till och med att om en tysk vän skulle vilja lära sig mer om 
Sverige skulle hon rekommendera henne att läsa Astrid Lindgren.426 För 
många studenter hade föreställningen om en idyll stor betydelse och den 
är en förklaring till varför de valde att studera svenska. De möter 
föreställningen i tysk populärkultur som i teveserierna Marienhof och 
Inga Lindström. I dessa beskrivs hur lyckliga men samtidigt barnsliga 
svenskar dansar omkring midsommarstången eller trängs i kälkbacken 
på vintrarna. Att den tyska mediekonstruktionen är en förenkling och 
inte beskriver ett samtida Sverige är självklart, förklarar flera 
                                                        
422 Se kapitel tre, ”Bullerbü, en medierad föreställning”. 
423 Se kapitel tre, ”Bullerbü, en medierad föreställning”, och kapitel fyra, 

”Berättelser om en röd stuga”. 
424 Språkrådet. Månadens nyord 2008. Bullerbysyndomet.  
425 Se kapitel tre och fyra. Samtal med Martina (2007-11-09). Universität Bonn.  
 Åsa (2008-11-07). Skrivuppgift 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
426   Lise Berg (2008-10-12). Enkät 1. Christian-Albrecht-Universität, Kiel 
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studenter.427 Föreställningen blir möjlig eftersom det konstruerade 
Sverige representerar något främmande. Den amerikanske 
litteraturteoretikern Fredric Jameson hävdar att det främmande inte 
beundras eller fruktas på grund av en egenskap som det har, utan just för 
att det är annorlunda. Det är just genom att det är främmande som det i 
mötet med det egna kan fyllas med eftersträvansvärda egenskaper.428 
Studenternas berättelser visar att längtan efter ett idylliskt Sverige inte 
är knuten till en geografisk plats, utan kan tolkas som en kritik mot det 
samhälle i vilket föreställningen medieras.  

För att förstå fenomenet Bullerbysyndromet måste man tolka det 
utifrån sin kontext. Samtidigt som föreställningen om ett idylliskt 
Sverige kan tolkas som ett tvetydigt kulturellt fenomen, en aversion mot 
det osäkra och oordnade, mot det moderna livets komplexitet och 
rörlighet, är den också någonting mer. Den är ett uttryck för en delad 
gemensam förståelse av ett fenomen i en tyskspråkig kontext. Längtan 
efter det främmande är inte bara ett kort ögonblick av eskapistisk flykt, 
den är också konstruerad enligt vissa genrekonventioner i en bestämd 
tolkningsgemenskap. Att det är så visar jag i kapitel tre, ”Bullerbü en 
medierad föreställning”, i samband med modereportaget i den tyska 
tidskriften Maxi, där protagonisterna bär Lederhosen trots att bilderna är 
tagna på Gotland.429 Samtidigt visar också reportaget hur mediebilden 
av Sverige har lånat ett bild- och formspråk från klassiska heimatfilmer. 
I enlighet med denna genre är den bild som målas upp av Sverige inte en 
realistisk beskrivning av ett land, utan ett montage av olika stereotyper. 
Sverige blir enligt heimatgenrens konventioner en symbol för en intakt 
och lycklig värld.430  

Karin Johannisson förklarar vårt behov av idylliska berättelser med 
att det är möjligt att vi kanske inte längre tror på en idyllisk gemenskap, 
men det betyder inte att vi har upphört att längta efter den.431 Hon 
                                                        
427 Se kapitel tre, ”Bullerbü, en medierad föreställning”, och kapitel fyra, 

”Berättelser om en röd stuga”. 
428 Fredric Jameson (2006). ”Marxistische Kulturtheorie”. I red. Stephan Moebius 

och Dirk Quadflieg. Kultur: Theorien der Gegenwart. Konstanz: UVK, s. 297-
308, här s. 301. 

429 Se kapitel tre ”Bullerbü, en medierad föreställning“. Toll (2009). ”Landliebe: 
Mittsommer im Märchenland”, s. 54. 

430 För en utförligare diskussion om hur föreställningen förhåller sig till 
heimatgenren se kapitel fem, ”En Bullerbyberättelse för vuxna”. 

431 Johannisson (2001). Nostalgia, s. 142. 
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betonar att nostalgiska berättelser inte handlar om ett hem, utan om en 
diffus längtan efter ett bättre förr. ”Förr fanns äktheter, varaktigheter, 
tillhörigheter”.432 De känslor som vi uttrycker i dessa berättelser hör 
samman med en längtan efter något äkta och genuint. Den nostalgiska 
berättelsen är alltså inte en beskrivning av hur det var. Nostalgi väljer 
istället ut sitt sammanhang och fyller det med symbolisk betydelse. Det 
är just denna egenskap som gör den så farlig, menar Johannisson med 
hänvisning till den kritik som har riktats mot nostalgi. Eftersom nostalgi 
är en konstruktion kan den också produceras. I och med att nostalgi 
produceras för en bredare publik kommersialiseras och sentimentaliseras 
den, hävdar Johannisson. Härigenom riskerar den att förvandlas till en 
”kitschig kuliss för söta minnen”.433  Ett exempel på en sådan berättelse 
enligt de undervisande lärarna är Inga Lindström-serien.   

Den medierade föreställningen om en svensk idyll är således en 
konstruktion, utifrån en bestämd genre i en specifik tolknings-
gemenskap. Nästan alla studenter som jag har mött beskriver hur 
undervisningen och kontakten med Sverige har fått dem att förstå att 
Sverige inte motsvarar denna föreställning. För många hörde denna 
upptäckt samman med en känsla av besvikelse. Medan studenterna 
minns hur det var att tro att det verkligen är så idylliskt i Sverige, 
betonar de undervisande lärarna hur viktigt de tycker att det är att 
studenterna konstruerar sina egna föreställningar bortom alla populär-
kulturella förlagor. De båda institutionsansvariga professorerna i Kiel, 
Stephan Rieger och Martin Wolff, tar tydligt avstånd från den idylliska 
berättelsen om Sverige och berättar att de under sin studietid hade en 
annan föreställning om landet. De trodde att Sverige var ett jämlikt, 
innovativt och rättvist samhälle. Det var en föreställning som var 
politiskt förankrad, hävdar de och förklarar att de saknar denna aspekt i 
studenternas berättelser om ett idylliskt land. Stephan Rieger och Martin 
Wolff hävdar att de tycker att presentationen av Sverige i tysk media 
liknar turistreklam och att en teveserie som Inga Lindström lika gärna 
skulle kunna användas i varumärkesarbetet runt den svenska nationen.434 

I sin kritik understryker de hur farliga föreställningar är som snarare 
                                                        
432 Johannisson (2001). Nostalgia, s. 142. 
433 Johannisson (2001). Nostalgia, s. 152. 
434 Se kapitel fyra, ”Berättelser om en röd stuga”. Samtal med Stephan Rieger och 

Martin Wolff (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  
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vädjar till känslor än till eftertanke. Härigenom knyter de an till en 
kulturkritik med lång tradition i Tyskland.435 

Eftersom den idylliska föreställningen var ett skäl till varför mer än 
hälften av studenterna valde att läsa svenska, kunde man kanske tro att 
den spelar en viss roll i lärarnas diskussion med studenter. Men  trots att 
Martin Wolff förklarar att han är nyfiken på hur den tyska mediebilden 
kan förklaras utifrån hur Sverige marknadsförs i utlandet och Stephan 
Rieger är förtrogen med den klassiska heimatfilmen som estetisk 
uttrycksform, betonar de båda professorerna att det i deras ämnen inte 
finns något utrymme för en diskussion om den idylliska 
föreställningen.436 Men Cecilia Björk berättar dock att hon i sina 
nybörjarkurser försöker bemöta studenternas föreställningar om ett 
idylliskt Sverige genom att problematisera dem.437 En diskussion mellan 
lärare och studenter skulle kunna visa hur föreställningar om Sverige har 
förändrats. En sådan diskussion är viktig eftersom den kunde utgöra en 
utgångspunkt i ett samtal om vad studenterna förväntar sig av 
utbildningsämnet. Den kunde också synliggöra hur berättelser ingår i ett 
konglomerat av betydelse och att denna betydelseväv är satt i ständig 
förändring. Diskussionen kunde då handla om hur berättelser blir 
trovärdiga för oss. I enlighet med ett humboldtskt utbildningsideal 
beskrivs ju ett kritiskt förhållningssätt gentemot texter också vara den 
största vinsten av studenternas studier.438  

 För studenter som i sin språkutbildning försöker förstå en 
främmande kultur genom de berättelser de möter, är det viktigt huruvida 
det fiktiva kan tolkas som en trovärdig beskrivning. I studenternas 
diskussion om Im Sommerhaus problematiseras denna fråga ytterligare 
genom att produktionen ger sken av att vara en autentisk beskrivning av 
Sverige, trots att den är en tysk produktion. Många studenter är överens 
om  att filmen inte är en trovärdig beskrivning av Sverige. Åsa är en av 
                                                        
435 Jämför till exempel Horkheimer och Adorno (1944/1969). ”Kulturindustrie, 

Aufklärung als Massenbetrug”, s. 145. 
436 Samtal med Stephan Rieger och Martin Wolff (2008-11-26). Christian-Albrecht-

Universität. Kiel. 
437 Samtal med Cecilia Björk  (2008-11-26). Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
438 Institut für Skandinavistik/Fennistik. Universität zu Köln: Merkblatt für 

Abiturientinnen und Abiturienten. Abteilung für Skandinavistik. Universität 
Bonn: Amtsstudienordnung für Skandinavistik. Institut für Germanistik. 
Nordisches Institut. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: 
Studieninformationsblatt.  
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de få studenter som inte håller med de andra. Till skillnad från Emils 
och många av de andra studenternas mer distanserade tolkningar, tolkar 
hon filmen utifrån personlig inlevelse. Den tycks fylla ett imaginärt 
behov hos henne och den blir trovärdig utifrån andra berättelser om 
Sverige som hon har mött. I Emils och Åsas olika förhållningssätt har 
jag urskiljt två läsarter. Jag har valt att kalla dem ironisk respektive 
romantisk förståelse. Medan den ena läsarten är ett distanserat 
betraktande av det välbekanta, är den andra en igenkänning i det 
främmande. Medan den första läsarten handlar om att vidhålla ett 
ironiskt avståndstagande till texten, handlar den andra om att erkänna 
berättelsens personliga betydelse. De båda läsarterna behöver egentligen 
inte utesluta varandra. Istället är det först när vi vill och kan gå in i 
fiktionens värld som vi kan lära oss något av det fiktiva och göra det 
imaginära till något eget. Både Emils och Åsas tolkningar visar också att 
receptionen är bunden till en kontext. Inte heller de känslor som filmen 
väcker hos Åsa är bara ett subjektivt uttryck. De är också bundna till ett 
bestämt tolkningssammanhang.439   

I studien har jag diskuterat två underordnade frågor: Vad kan vi lära 
oss av berättelser och hur blir de trovärdiga. Dessa frågor hör samman, 
eftersom trovärdighet är en förutsättning för att vi ska kunna lära oss 
något av berättelser. Detta krav på berättelser betyder inte att de måste 
vara realistiska, även ett melodrama kan uppfattas som trovärdigt i 
relation till andra texter i samma genre och utifrån mottagarens 
erfarenheter av verkligheten. Att det är så hör samman med att 
berättelser inte speglar verkligheten. De är istället förkonstruerade 
erfarenheter. Den kunskap som vi kan få av berättelser är därför en 
insikt om att vad vi berättar och hur vi tolkar inte bara kan förklaras 
utifrån texten eller vår personlighet och upplevelser. Vår tolkning är 
också beroende av det sammanhang i vilket berättandet och tolkningen 
sker. För studenterna innebär det att den didaktiska situationen, 
institutionskulturen på det universitet där de studerar och det omgivande 
medielandskapet får betydelse för vad de berättar och hur de tolkar. 

För att återkomma till studiens huvudfråga, hur studenterna förhåller 
sig till en idyllisk föreställning om Sverige, är svaret att de har en tydligt 

                                                        
439 Åsa (2008-11-26). Skrivuppgift 2 och (2008-12-05). Skrivuppgift 3. Christian-

Albrecht-Universität, Kiel.  
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ambivalent hållning gentemot den. Den färgar fortfarande deras 
tolkningar, trots att de genom att ha socialiserats in i en bestämd 
tolkningsgemenskap har lärt sig att den bara är en nostalgisk dröm. Att 
det är så märks av studenternas tolkningar av Im Sommerhaus. Även 
tydligt kritiska studenter som Emil minns hur det var att tro på en idyll. 
Föreställningen tycks fortfarande färga hans tolkning av de berättelser 
han möter trots att den nu har förlorat sin trovärdighet för honom. 
Fyrtioåtta studenter har likt Emil två delvis motstridiga föreställningar 
om Sverige. Samtidigt som de berättar att en idyllisk föreställning om 
landet har (eller i alla fall hade) personlig relevans för dem, markerar de 
att den inte är en trovärdig beskrivning. En kritisk inställning gentemot 
föreställningen premieras av undervisningen. För att betona detta och 
markera vad hon har lärt sig genom sina studier avslutar Lise Berg ett av 
sina collage med orden ”medveten om stereotyper”.440 Hon understryker 
härmed att hon har lärt sig att kritiskt reflektera över sina 
föreställningar. Studenterna tycker inte att det bara är positivt att de har 
lärt sig att Sverige inte är ett sagoland. Istället berättar de att den 
nyvunna insikten förde med sig en känsla av besvikelse. Det är utifrån 
denna besvikelse som deras ambivalenta förhållningssätt gentemot den 
idylliska föreställningen i tysk populärkultur kan förklaras.  

Här har jag framför allt diskuterat en idyllisk föreställning om 
Sverige. Detta trots att den naturligtvis bara är en av flera möjliga 
föreställningar och berättelser om Sverige som sprids via media i 
Tyskland. Det finns även betydligt dystrare och mer kritiska berättelser 
om Sverige som ett kallt och ogästvänligt land med hög 
självmordsstatistik och invånare som har alkoholproblem.441 Mot Astrid 
Lindgrens betydelse för föreställningen om en svensk bilderboksidyll 
kan en mycket omtyckt genre i Tyskland ställas; den svenska kriminal-
romanen. Under 2000-talets första tio år översattes tvåhundrasexton 
deckartitlar till tyska. Det kan jämför med arton titlar under 1990-
talet.442 Den svenska journalisten Suzanne Forsström hävdar i en artikel 
                                                        
440 Lise Berg (2008-12-09). Enkät 2. Christian-Albrecht-Universität, Kiel. 
441 Studenterna berättar om alternativa Sverigebilder i sina skrivuppgifter.  
442 Alexander Künzli och Elisabeth Bladh (2011). ”En titt på titlar: Svensk 

kriminallitteratur i tysk och svensk översättning”.  I red. Claes-Göran Holmberg 
och Per Erik Ljung. IASS 2010 Proceedings Föredrag vid den 28:e 
studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i 
Lund 3-7 augusti 2010. 
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med den talande titeln ”Det onda i Bullerbyn” att genren har varit så 
framgångsrik därför att den har tagit sin utgångspunkt i en svensk 
bilderboksvärld och beskrivit hur idyllen plötsligt bryts när något 
oväntat och förskräckligt händer.443 Pendlingen mellan idyll och ett 
dekonstruerande av denna idyll är också, som jag har visat, ett motiv i  
heimatgenren.444 På de flesta tyska bokomslag till översatta svenska 
deckare finns en röd stuga och orörd natur. Bokomslagen antyder att 
berättelser om ett svenskt sagoland och kriminalberättelser på något sätt 
hör ihop. Hur olika föreställningar om Sverige hör ihop (och om de gör 
det) är möjligt att diskutera utifrån ett brett urval av texter. I ett sådant 
projekt skulle det också vara möjligt att diskutera hur en processinriktad 
mediedidaktik i ett språkdidaktiskt sammanhang skulle kunna se ut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
443 Suzanne Forsström (2009). ”Das Böse in Bullerbü”. I  Norr: Das Nord Magazin, 

s. 56-60, här s. 56. Min översättning av titel. 
444 För en utförligare diskussion om heimatgenren, se avsnittet ”Inga Lindström-

serien och heimatfilmer” i kapitel fem, ”En Bullerbyberättelse för vuxna”. 
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En processinriktad textdidaktik 

”Det finns ord och meningar som lever sitt orörda liv inne i mig än idag, 
ord och meningar som jag läste som barn och som öppnade 
hemlighetsfulla visioner av en styrka som inget av det man läst som 
vuxen någonsin förmått åstadkomma” konstaterar Astrid Lindgren på 
frågan om vad litteratur betydde för henne som barn.445 Bakom denna 
förklaring skymtar en stark tilltro till läsningens narrativa förmåga att 
öppna dörrar till hemlighetsfulla världar. Lindgren kallar det 
litteraturens hemlighetsfulla visioner. Wolfgang Iser väljer att kalla det 
det imaginära. Det imaginära skapas i samspelet mellan det främmande 
och det välkända.446 Samtidigt som vi rör oss in mot fiktionens värld, 
håller vi också fast vid en referenspunkt, vid vår erfarenhet av att läsa 
liknande texter och vår förståelse av verkligheten.  

Det är möjligt att det just är fiktionens förmåga att möjliggöra det 
imaginära som har gjort att berättelser har sagts kunna förmedla nya 
erfarenheter. Inom textdidaktiken är det i alla fall en etablerad hypotes 
att vi genom fiktionen kan möta det främmande och att det i sin tur 
hjälper oss att förstå vår omgivning.447 Det är ett sätt att försöka 
legitimera arbetet med texter i undervisningen. Men vad är ett imaginärt 
möte med det främmande? Det kan vara ett motiv i en berättelse, som i 
Claudia Ruschs självbiografiska roman Meine freie deutsche Jugend, 
som jag diskuterade i den här studiens inledande kapitel.448 I den unga 
östtyska protagonisten Claudia Bradherings föreställningar om Sverige 
är landet ett drömland, där männen är starka som björnar och kvinnorna 
ser ut som Agneta i Abba och alla dansar runt midsommarstången med 
färgglada band. Sverige är ett lyckligt land, befolkat av blonda 
människor.449 Först under ett besök i landet som vuxen förstår hon att 

                                                        
445 Lena Törnqvist (1998). ”Astrid Lindgren och läshungern”. I red. Ingrid 

Nettervik. Litteraturmöten – om litteraturen som vägen till språket. 
Svensklärarföreningens årsskrift. Svensklärarserien nr 219, s. 41-56, här s. 49.   

446 Iser (1991). Das Fiktive und das Imaginäre, s. 19f. 
447 Nünning (2007). ”Fremdverstehen und Bildung durch neue Weltansichten”, s. 

123. 
448 Se kapitel 1, ”Sverige, en idyllisk berättelse”.  
449 Claudia Rusch skriver: ”Ein Ort, an den wir nicht durften, wo die Männer groß 

und stark wie Bären waren, die Frauen aussahen wie Agneta von ABBA und alle 
mit bunten Bändern um Maibäume tanzten. So stellte ich mir das vor. Ein 
fröhliches Land, voller blonder Menschen”. Rusch (2003/2009). Meine freie 
deutsche Jugend, s. 9f. Min övers. 



140 
 

denna föreställning inte handlar om Sverige, utan om henne själv och en 
längtan efter frihet, långt bortom Berlinmuren. 

 I Ruschs självbiografi beskrivs ett imaginärt möte mellan en 
främmande kultur och den kvinnliga protagonisten. Det främmande är 
ett motiv. Men utgår jag från att textens betydelse inte finns i texten, 
utan istället är en ”en produkt av samspelet mellan text och läsare och 
inte en i texten dold storhet” handlar mötet med det främmande, i till 
exempel Rusch självbiografi, inte längre om ett motiv, utan om ett 
receptionsestetiskt fenomen.450 Det handlar om ett samspel mellan en 
läsare och en berättelse i en bestämd kontext. Det är detta möte som 
Astrid Lindgren med visst vemod beskriver i minnet av sin barndoms 
läsupplevelser.451 Att tolkningen är beroende av sin kontext är en central 
utgångspunkt i undervisning i främmande språk. Berättelser anses då ha 
förmåga att tematisera kultur, genom att de gestaltar diskursiva och 
pragmatiska rutiner, som tydliggör kulturella skillnader och likheter.452 
Ytterst är avsikten med diskussionen om berättelser att den lärande ska 
kunna använda de erfarenheter som hon har fått genom läsningen i sin 
vardag, i ett interkulturellt möte med deltagare från en främmande 
kultur. Texter kan dock bara få denna önskvärda roll i ett samtal om hur 
betydelse konstrueras och dekonstrueras. 

Utgår jag dessutom från att kultur är text, kan inte bara en karaktär i 
en roman, likt Claudia Bradhering, utan också vi förklaras vara 
knutpunkter mellan olika texter, föreställningar och kontexter. En 
diskussion om hur berättelser ingår i ett intertextuellt spel kunde 
tydliggöra  vilken betydelse våra föreställningar har för oss. En sådan 
diskussion bland de studenter som jag har mött kunde hjälpa dem att 
orientera sig bland olika bilder och berättelser om Sverige. Diskussionen 

                                                        
450 Wolfgang Iser skriver: ”Bedeutungen literarischer Texte werden überhaupt erst 

im Lesevorgang generiert; sie sind das Produkt einer Interaktion von Text und 
Leser und keine im Text versteckten Größen“. Wolfgang Iser (1975). ”Die 
Appellstruktur der Texte“, s. 230. Min övers.  

451 Törnqvist (1998). ”Astrid Lindgren och läshungern”, s. 49.   
452 Den tyske litteraturteoretikern Horst Turk skriver: ”finden wir gerade in 

literarischen Texten die diskursiven und pragmatischen Routinen dargestellt und 
thematisiert, mit Hilfe derer Differenzen ebenso wie Übereinkünfte in und 
zwischen Kulturen zum Ausdruck kommen”. Horst Turk (1997). ”Schlüssel-
szenarien: Paradigmen im Reflex literarischen und interkulturellen Verstehens”. 
I red. Doris Bachmann-Medick. Übersetzung als Repräsentation fremder 
Kulturen. Berlin: E. Schmidt, s. 282.  
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kunde också visa att vi konstruerar betydelse genom att jämföra och 
välja bland de föreställningar och den information som omger oss. 
Eftersom förståelse är en komplex och subjektiv process, måste 
undervisningen uppmana till ett självständigt arbete med texter. 
Lärarens arbete är inte att framhäva bestämda tolkningar som mer 
plausibla, utan att möjliggöra subjektiva texttolkningar och betydelse-
konstruktioner, samtidigt som hon visar att varje tolkning är en 
konstruktion utifrån sitt sammanhang.  

Istället för att försöka hitta något som vi tror är en objektiv struktur i 
texten, borde vi alltså ifrågasätta det vi tar för givet. Berättelser rymmer 
nämligen ett sammelsurium av perspektiv och tolkningsmöjligheter. 
Eller för att hänvisa till Stanley Fish, det är inte texten, utan kontexten 
som begränsar tolkningen.453 Men att lära känna en kultur genom 
berättelser är inte att lära känna ett visst paradigm, utan att förstå att 
kultur är en process som är satt i ständig förändring på en mängd olika 
platser samtidigt. För att få syn på de kulturer som vi själva är med och 
skapar hjälper det oss att tolka berättelser mot bakgrund av det nätverk 
av texter och kulturella koder som omger oss. När vi gör det tolkar vi 
den enskilda texten, som Ruschs roman, som ett uttryck för 
”förhandlingar, bytesprocesser, avvikelser och uteslutningar, genom 
vilka den enskilda representationspraktiken blir tydlig mot bakgrund av 
andra liknande praktiker”.454  

Eftersom vi tolkar berättelser utifrån vår förförståelse är de inte 
objektiva beskrivningar av verkligheten.455 De är istället, som jag ofta 
har betonat i den här studien, kommunikationssituationer. Istället för att 
tolka berättelser som objektiva beskrivningar av verkligheten, borde vi 

                                                        
453 Fish skriver: ”The fact that it remains easy to think of a reading that most of us 

would dismiss out of hand does not mean that the text excludes it but that there 
is a yet not elaborated interpretive procedure for producing  that text”. Fish 
(1980). Is There a Text in this Class?, s. 345. 

454 Den amerikanske litteraturteoretikern Stephan Greenblatt menar att tolkning 
handlar om: ”Verhandlungen, Tauschprozesse(n), Abweichungen und Aus-
schließungen, durch die einzelne Repräsentationspraktiken aus all den anderen, 
teilweise ähnlichen Repräsentationspraktiken herausgehoben werden”. Stephen 
Greenblatt (1991). Schmutzige Riten: Betrachtungen zwischen Weltbildern. 
Berlin: Wagenbach, s. 18. Min övers. 

455 Doris Bachmann-Medick (2004). ”Textualität in den Kultur- und Literatur-
wisschaften: Grenzen und Herausforderungen”. I red. Doris Bachmann-Medick. 
Kultur als Text: Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft. 
Tübingen: A. Francke Verlag, s. 317.  
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därför tolka dem som kulturella uttryck. Det hävdar också Wolfgang 
Iser när han förklarar att det reala och det fiktiva inte är varandras 
motsatser. Han menar att vi måste tala om det imaginära. Med det 
imaginära menar han det förmodat givna, eller det trovärdiga.456 En 
berättelse blir inte bara trovärdig utifrån vad vi vet om verkligheten, 
utan också utifrån vår erfarenhet av andra berättelser och den kontext 
utifrån vilken vi tolkar det vi hör, läser och ser. Vi bör fråga oss hur 
berättelser blir trovärdiga och inte om fiktiva platser som Bullerbyn 
finns i verkligheten, menar Iser. Han konstaterar att texten ”är som livet 
självt – ett spel, vars mening är att förstå spelreglerna, trots att de 
ständigt förändras och på så sätt förblir oupptäckta“.457 Om spelet är 
kultur, kan vi först förstå spelreglerna utifrån ett intertextuellt 
förhållningssätt gentemot de texter vi möter. 

 Att kulturell förståelse är intertextuell och diskursiv till sin natur får 
till följd att texturvalet blir viktigt. Undervisningen i främmande språk 
måste visa hur föreställningar konstrueras genom olika medieformer i en 
viss kontext och det ställer krav på ett brett texturval. Men ett brett 
texturval ställer i sin tur också krav på studenter och de undervisande 
lärarna. Studenterna bör utveckla en textkompetens som gör det möjligt 
för dem att få syn på det unika och det generella i varje berättelse. Trots 
att avsikten med textdiskussionen i språkundervisningen är att 
deltagarna ska bli förtrogna med de medierade föreställningar som 
skapas och omskapas i ett bestämt språkrum, är det dock viktigt att 
komma ihåg att undervisningsgruppen inte är en enhetlig kulturell 
grupp, även om deltagarna kanske delar vissa föreställningar.458 

Undervisningen är istället en möjlig mötesplats mellan olika kulturer 
och föreställningar. Vi kan med Werner Delanoy välja att tala om 

                                                        
456    Wolfgang Iser (1991). Das fiktive und das Imaginäre: Perspektiven literarischer 

Anthropologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, s. 
19f. 

457 Wolfgang Iser konstaterar att en text ”ist wie das Leben – ein Spiel, dessen 
Zweck darin besteht, die Regeln herauszufinden, wobei sich die Regeln 
andauernd verändern und immer unentdeckbar bleiben”. Iser (1991). Das fiktive 
und das Imaginäre, s. 468f. Min övers.  

458 Den engelske sociologen Stuart Hall talar om “shared meanings” och menar att 
det handlar om en grupp ”interpreting meaningfully what is happening around 
them, and 'making sense' of the world, in broadly the same ways”. Stuart Hall 
(1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 
London: Sage och Open University, s. 2.  
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undervisningen som en tredje ort i vilken olika kulturer kan mötas.459 
Den tyske litteraturdidaktikern Dieter Buttjes förklarar att kultur i 
samband med språkundervisning varken ska tolkas som en text som ska 
läsas eller ett objekt som ska upplevas, utan som en 
förhandlingsprocess.460  

I ett mångkulturellt samhälle är en diskussion om och i så fall hur vi 
kan möta det främmande i berättelser central, eftersom den diskussionen 
tydliggör hur viktigt det är ”att man uppmärksammar den andres 
förståelse av sig själv och omvärlden och inte tolkar honom enligt sin 
egen förståelse”.461 Det främmande hjälper oss att se det egna och att 
ifrågasätta våra tolkningar av världen. Som jag konstaterade i 
inledningen till det här avsnittet innebär mötet med det främmande både 
en rörelse och en positionsbestämning. I vår tolkning av en fiktiv text 
rör vi oss inåt i fiktionens värld, samtidigt som vi hålls fast vid en 
referenspunkt i det yttre som är vår (subjektiva men samtidigt 
kontextuellt förankrade) förståelse av verkligheten. Just genom denna 
dubbla rörelse kan berättelser användas i ett didaktiskt sammanhang för 
att tydliggöra hur vår förståelse av verkligheten är beroende av det 
sammanhang och den tolkningskontext som vi ingår i. Denna insikt är 
viktig i undervisningen i ett främmande språk, eftersom det här inte bara 
handlar om att lära oss språket, utan också om att förstå en främmande 
kultur och ett för oss okänt betydelsesystem. Men den är naturligtvis 
lika viktig i ett mångkulturellt klassrum i modersmålsundervisning. 

 
                                                        
459 Delanoy (1999). ”Fremdsprachenunterricht als dritter Ort bei interkultureller 

Begegnung”, s. 125. För en utförligare diskussion se kapitel fyra ”Berättelser om 
en röd stuga“. 

460 Dieter Buttjes skriver: ”that culture should be seen neither as a text to be read 
nor an object to be experienced, but as a process of negotiation and mediation 
possible even within the foreign language classroom”. Dieter Buttjes (1992). 
”Making Meaning and Shaping Subjectivities: The Reception of Texts in 
Cultural Studies”. I red. Rüdiger Ahrens och Heinz Antors. Text – Culture – 
Reception: Crosscultural aspects of English Studies. Heidelberg: Winter Verlag, 
s. 187-209, här s. 208 

461 Den tysk-amerikanske litteraturteoretikern Hans Ulrich Gumbrecht skriver: 
”dass man das Selbst- und Weltverstehen des Anderen anerkennt und ihn nicht 
nach den Maßstäben der eigenen Kultur be- bzw. aburteilt”. Min övers. 
Gumbrecht förklarar också att med fiktionens hjälp utvecklas ”vår möjlighet att 
förstå hur andra människor tänker“ / ”unsere Fähigkeit zum Nachvollzug der 
Bewußtseinsabläufe anderer Menschen”. Hans Ulrich Gumbrecht (1982). ”Über 
den Ort der Narration in narrativen Gattungen”. I red. Eberhard Lämmert. 
Erzählforschung. Stuttgart: Metzler, s. 212. 
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Summary 
This licentiate-thesis, Stories About a Red Cottage, aims at establishing 
what importance an idyllic view if Sweden has for 54 German students 
in their interpretations of the stories with which they are confronted 
during their studies and in the surrounding media landscape. The 
students’ own stories and interpretations provide me with a starting 
point for a discussion on what we may learn from stories and how  the 
fictitious become credible. The students are studying Swedish as a 
foreign language as part of studies in Scandinavistics which is offered  
by three of the 18 universities in Germany providing courses in  
Swedish. When I met the students, they had been studying Swedish for  
3-5 semesters and were able to discuss and present their views in  
Swedish. I met them during their regular Swedish courses and although  
I was not their teacher, I designed the tests that were carried out. 

The idea of Sweden as an idyll can be noted in the German 
production of the Inga Lindström-film Im Sommerhaus (2006), which 
was discussed by the students in connection with this study.462 The 
manuscript was written by the German author Christiane Sadlo under 
the pseudonym of Inga Lindström. The first film in a series of 35 
separate films was broadcasted on German television on 25 January 
2005. They are all shot in Sweden with German actors, speaking 
German, but with Swedish names, greeting each other with the Swedish 
“hej”, celebrating Swedish holidays, eating tratitional Swedish pasteries 
and reading Swedish papers. Åsa, a student from Kiel, briefly describes 
the setting as idyllic with red cottages in a Swedish summer landscape 
where the protagonists arriving from the big city find their happiness.463  

The studies and the contacts with Sweden have changed the students’ 
impressions of Sweden. They describe how their initial view of Sweden 
as an idyll has transformed into a more realistic and critical picture of 
the country. This is also a change supported by the teachers as they 
mean for this development to make it easier for the students to feel at 
home in the Swedish reality. However, even if it is normal to see the 

                                                        
462 Im Sommerhaus was presented in German TV on 21 August 2006 directed by 

Heidi Kranz. The students were shown short parts of the film. 
463 Åsa (2008-12-05). Writing task 3. Christian-Albrecht-Universität, Kiel.  

See Appendix 2. 
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didactic situation as an inevitable progressive process, new knowledge 
may lead to losses and conflicts as indicated by the students’ stories, 
when they are “exposed to the unknown in a mix of cultures”.464 

Many students are critical to the film Im Sommerhaus, which may be 
explained by the teacher’s critical approach to idyllic presentations of 
Sweden in German media. The reactions of the students may be 
interpreted as an attempt to relate to the conventional interpretations as 
they appear in the study context. But not all students are critical. Åsa 
interprets the film as a credible view of Sweden, based on what she has 
read about the country and her experiences as an exchange student in 
Göteborg. In her opinion, the film is credible not only due to what she 
has seen, heard, and experienced, but also because of the feelings to 
which it appeals. In chapter five, I compare Åsa’s interpretations with 
those of Emil’s. I have chosen to name their different approaches as 
ironic and romantic. While the first is a view of the well known from a 
certain distance, the other is focusing on recognitions of the unfamiliar. 
The two approaches are not necessarily exclusionary. Only when we 
enter the world of fiction are we able to learn from fiction and make the 
imaginary into something of our own. 

One of my most important conclusions from the stories provided by 
the students is that it is equally important to demand the right to dream 
as it is important to accept the critical view of reality: the secret of the 
esthetic experience is hidden in the dreams and that is why I propose an 
intertextual approach to studies in foreign languages. In my opinion, 
intertextual working methods may help us to understand how 
impressions are generated and that we are only able to approach the 
unfamiliar if we are able to put ourselves in this position. Only by a shift 
of perspectives are we able to see the world in a different light. 

 

                                                        
464 Doris Bachmann-Medick describes the third place ”in der man sich innerhalb 

des Geflechts der Kulturen dem kulturell Anderen aussetzt”. Doris Bachmann 
Medick (1996). ”Multikultur oder kulturelle Differenzen?”, here p. 279. My 
translation. 
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Efterord  
”Alter Schwede”. När jag först hörde det uttrycket i Köln för många år 
sedan vände jag mig om. Dels för att jag var runt tjugo och inte tyckte 
att jag var speciellt gammal, dels för att jag undrade hur den drygt 
sjuttonåriga pojke som hade uttalat orden kunde veta att jag kom från 
Sverige. Hans röst markerade en viss häpnad och samtidigt en varm 
ironi. Det tog mig ett tag innan jag förstod att han inte hade menat mig, 
utan istället uttryckt mild förvåning över något hans vän som han talade 
med hade gjort. Uttrycket ”Alter Schwede” betyder ju inte heller ”gamle 
svensk” som jag först trodde, utan ”är det verkligen sant, det är bra!”.465  

Under mina snart tjugo år i Tyskland har jag många gånger  känt 
samma förundran. Under dessa år har jag också lärt mig andra uttryck 
som på olika sätt visar en närhet till Sverige. Det är till exempel möjligt 
att hamna i fängelse eller bakom svenska gardiner, ”Schwedische 
Gardinen”, om man har gjort något man inte borde. I Köln heter det att 
man kommer ”op besök” när man besöker vänner och i Berlin får 
barnen en julklapp, ”der Julklapp”, vid jultid. Inte alla dessa uttryck 
hade ursprungligen en positiv betydelse, även om den efterhand ofta har 
förskjutits under åren och de har fått en positiv betydelse.466 Uttrycken 
visar på olika föreställningar om det främmande och något som 
studenterna i den här studien väljer att kalla ”svenskhet”.  

Jag vill tacka er som på olika sätt har bidragit till det här arbetet. 
Tack till alla de studenter och undervisande lärare vid de tre institutioner 
som jag besökte inom projektet, mina kollegor på Malmö högskola och 
litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet samt mina 
kollegor inom det breda forskningsfältet svenska med didaktisk 
inriktning. Jag vill också tacka mina handledare Lars Gustaf Andersson 
och Bibi Jonsson, båda vid Språk- och litteraturcentrum på Lunds 
                                                        
465 Uttrycket ”Alter Schwede” betyder ordagrant ”gamle svensk” men det är ett 

uttryck för förvåning över något någon har gjort och markerar samtidigt en 
vänskapsrelation. Uttrycket kan i likhet med många andra uttryck i vilka den 
nationella bestämningen svensk används härledas till det trettioåriga kriget. Det 
sägs att en ”Alter Schwede” var en svensk legosoldat som stred på den 
preussiska arméns sida.  

466 Den tyske historikern Reinhart Kossellek menar att en historisk förändring kan 
lokaliseras genom begreppsanalys. Reinhart Koselleck (1979). Vergangene 
Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 
17. En analys av hur tyska begrepp som har med Sverige eller svenskar att göra 
skulle kunna visa hur föreställningarna om landet har förändrats under åren. 
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universitet, för att ni har utmanat mig och trott på min förmåga. Ett tack 
även till er Johan Elmfeldt, Lotta Bergman och Magnus Persson på 
Malmö högskola samt Staffan Thorson på Göteborgs universitet för 
givande inledande och avslutande diskussioner om projektet. Edgar 
Platen på Göteborgs universitet och Bengt-Göran Martinsson på 
Linköpings universitet vill jag tacka för intressanta och givande 
synpunkter vid slutseminariet respektive licentiatseminariet.  

Jag har haft förmånen att diskutera delar av min avhandling på fem 
konferenser: Astrid Lindgren: Internationality & Intermediality 18-20 
september 2008 på Växjö universitet, Identitet und Alterität in Norden 
22-23 oktober 2009 på Universität zu Köln, Att Bygga broar en nordisk 
forskningskonferens i modermålsdidaktik 18-20 november 2009 på 
Malmö högskola, Translation: Adaption, Interpretation, Transformation 
3-7 augusti 2010 vid Lunds universitet, Språket, kroppen och rummet: 
Multimodala och digitala perspektiv på lärande 25-26 november 2010 
på Södertörn högskola. Dessutom var jag en av fyra forskare som den 21 
januari 2010 höll ett föredrag under temat Bullerbü: Mythos oder 
Wahrheit vid universitetet i Kiel. Jag presenterade också projektet på 
institutionen för Språk, kultur och medier vid Malmö högskola den 16 
oktober 2008 och på tyska institutionen i Göteborg den 24 mars 2010. 
Till deltagarna vill jag rikta ett tack för givande frågor och synpunkter i 
samband med de föredrag jag höll.  

Min familj och mina vänner både i Tyskland och i Sverige har varit 
med mig under hela vägen och det tackar jag er alla för, men speciellt er 
Carsten Thorenz, Lars Källström, Oliver Zeidler och Moni Pehrson. 
Posthumt vill jag också rikta ett stort tack till Lars-Göran Malmgren 
(Pedagogiska gruppen) och Berit Wells (föreståndare på Svenska 
institutet i Aten) för att ni genom er vänskap och er livsgärning har visat 
mig att ingenting egentligen är omöjligt.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Empiriskt material 
 
Undersökningen bestod av 5 delmoment i Bonn, 6 i Köln och 7 i Kiel. 
Totalt bestod undersökningen i Kiel av 2 enkäter, 3 längre skrivuppgifter 
samt skriftliga och muntliga diskussionsuppgifter kring filmen Im 
Sommerhaus. 20 studenter deltog i Kiel hösten 2008, 15 i Bonn hösten 2007 
och 19 i Köln våren 2008. Studenterna har läst svenska ungefär lika länge.    
 
A) Intervjuer och gruppdiskussioner  
(inspelade, lagrade på Minidisc och transkriberade)  
 
Institut für Germanistik, Universität Bonn 
Förberedande möte med studenterna (2007-11-01) 
Gruppsamtal  med studenter (2007-11-09) 
Samtal med undervisande svensklärare (2007-11-09) 
  
Institut für Skandinavistik/Fennistik, Universität zu Köln 
Förberedande möte med studenter (2008-01-09) 
Gruppsamtal med studenter (2008-02-05) 
Samtal med undervisande svensklärare (2008-02-05)  
 
Nordisches Institut, Christian-Albrecht-Universität, Kiel  
Gruppsamtal med studenter (2008-11-26) 
Samtal med Cecilia Björk (2008-11-26) 
Samtal med professor Stephan Rieger (2008-11-26) 
Samtal med professor Martin Wolff (2008-11-26) 
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B) Skriftliga uppgifter 
 
Mitt primära empiriska material består av olika studenttexter; 3 längre 
skrivuppgifter, 2 enkäter, 1 frågeformulär och audioinspelade 
gruppdiskussioner i samband med filmvisningen av Im Sommerhaus. Inte 
alla studenter deltog i samtliga uppgifter. Nedan är en tabell över hur många 
studenter som deltog i vilken uppgift. Generellt utförde fler studenter de 
uppgifter som  genomfördes under lektionstid än de som gavs i hemuppgift. 
 
                   
                                Bonn                     Köln                     Kiel  

Enkät 1 19 studenter 15 studenter  20 studenter 

Skrivuppgift 1        ------- 15 studenter   9 studenter  

Skrivuppgift 2 19 studenter 15 studenter   9 studenter  

Skrivuppgift 3 19 studenter   4 studenter**  13 studenter  

Anteckningar 19 studenter  15 studenter  20 studenter  

Gruppsamtal 19 studenter*  15 studenter  20 studenter  

Enkät 2       --------  1 student  16 studenter *** 

 
 
* Studenterna i Bonn skrev inte Skrivuppgift 1. De inspelade 
gruppdiskussionerna från universitet i Bonn är tyvärr obrukbara på grund av 
ljudkvaliteten. Allt audiomaterial är lagrat på Minidisc. 
** I Köln mötte jag studenterna på terminens sista lektion, i samband med 
en årlig karneval. Det var därför trots upprepade försök beklagligt nog inte 
möjligt för mig att följa upp undersökningen. Studenterna i Bonn skrev inte 
Skrivuppgift 1.  
*** Den enkät (Enkät 1) som studenterna i Kiel besvarade var betydligt mer 
omfattande än den som studenterna i Bonn och Köln besvarade. 16 
studenter i Kiel och 1 i Köln besvarade dessutom en längre avslutande 
utvärderande enkät (Enkät 2).   
 
 
 



162 
 

Bilaga 2: Studenttexter  
 
Studenterna skrev tre längre skrivuppgifter. Nedan har jag bifogat exempel 
från studenterna Hanna, Åsa, Lise Berg och Emil. 
 
A). Skrivuppgift 1: Astrid Lindgren, Henning Mankell, Mando 
Diao? Vilken betydelse har musik, konst och litteratur haft och har för din 
bild av Sverige? Berätta om en bok, film eller en låt som betydde extra 
mycket för dig innan du började läsa svenska. Varför var den så speciell för 
dig? Och berätta om en text som betyder extra mycket för dig just nu. 
Varför tycker du om den? 
 
Exempel 1, Hanna skriver: Jag vet inte om det finns någon musik, konst 
eller litteratur, som har präglat min bild av Sverige. Det finns ingen typisk 
svensk kultur idag. Bortsett från att jag inte vet vad det skulle vara –”typisk 
svensk”. Naturligtvis känner jag till Mando Diao, the Hives, Abba, Roxette 
och andra svenska musikgrupper. Men de är inte typiskt svenska, tycker jag. 
Det är bra musik och jag tycker att det genom tiden alltid finns några 
exempel på mycket bra musik från Sverige. Men man vet inte att de 
kommer från Sverige. Naturligtvis vet man att Abba är svensk, och kanske 
Roxette, men speciellt Mando Diao eller the Hives, Emilia eller The 
Cardigans låter som bra engelsk Britpop. Till exempel visste jag inte att 
Roxette är en svensk grupp innan jag började läsa svenska och intressera 
mig för Sverige. Och jag visste inte, att Sverige har en stor musikkultur och 
är känt över hela världen för sina musikproducenter och studios, och att 
t.ex. Britney Spears kommer till Sverige för att spela in sina CD:skivor. 

Det samma gäller litteratur. Naturligtvis känner en tysk igen en svensk 
bok, för det finns ett rött hus på böckerna från Sverige, men man vet inte 
varför Henning Mankell t.ex. inte skulle vara en amerikansk författare som 
låter sina romaner utspela sig i Sverige. Det enda jag tydligt kan identifiera 
med Sverige är Carl Larssons konst. Men han är inte känd i Tyskland. Och 
jag tror att det är en kliché som inte visar den bild av Sverige som är intakt 
idag. Sverigebilden i Tyskland idag, om det finns en sådan, är fortfarande 
röd på utsidan och Carl Larsson på insidan med bakgrundsmusiken av Abba 
och kanelbullar från Ikea. Och därför tycker jag inte att den bilden är rättvis. 
Jag tror inte att filmer, konst, musik eller litteratur kan visa en rättvis 
Sverigebild utomlands. Jag tror inte att det finns någon beskrivning av de 
moderna invånarna i svenska storstäder, om deras traditioner. Det finns 
ingen låt om fika, ingen bok om svenskarnas kärlek till kaffe, ingen bild av 
hur svenskarna öppnar sig för världen eller en låt, som berättar om hur en 
stor del av svensk kultur det är att sjunga, och hur bra det låter i omusikalisk 
tyska öron. 
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I skolan läste jag Syskonkärlek av Katarina von Bredow. Och det var 
min enda kontakt med svensk kultur, utom på semestrarna i Sverige, innan 
jag läste svenska. Och ja... jag kan säga, att jag tyckte om boken, men jag 
kan inte säga, att den har präglat min bild av Sverige.  

Jag tror att Sverige är för mångsidigt för att kunna pressa in det i en bild.  
 
Exempel 2, Åsa skriver: Jag tror inte att det finns några böcker och artister, 
som har präglat bilden av Sverige lika starkt hos nästan alla utomlands som 
Abba och Astrid Lindgren. Jag är lite ledsen att jag inte kan berätta nånting 
nytt. När jag var barn hade vi (jag och mina två systrar) nästan alla Astrid 
Lindgrens böcker och vi tyckte om dem alla. Vi levde på en bondgård med 
en hund, hästar och andra djur. Vår hund hette Ronja efter Ronja 
Rövardotter. När jag tänker tillbaka så var de mest präglande böckerna de 
som handlade om barnen i Bullerbyn, hur de firade jul och upplevde 
sommaren och vintern. Jag tror att speciellt Bullerbyböckerna har så stor 
betydelse för mig när jag tänker tillbaka, därför att jag själv hade en sådan 
barndom innan mina föräldrar skilde sig. I slutet av min lyckliga 
barndomstid reste jag för första gången till Sverige, framför allt till 
Småland. Naturen var så fantastisk och det fanns en trädgård och en sjö 
framför vårt hus – jag upplevde en överväldigande och rik naturidyll. En 
dag åkte vi också till Vimmerby. Det var en präglande dag i mitt liv och alla 
romantiska föreställningar kom tillsammans den där dagen och en längtan 
efter lyckliga dagar från förr. Jag tycker att den mest fantastiska sak som 
Astrid Lindgren beskriver i Bullerbyböckerna är en föreställning om en 
uppspelt och lycklig barndom mitt i en vidöppen och orörd natur. När jag 
var där i Vimmerby kunde jag verkligen föreställa mig i det där 
Bullerbylivet, speciellt eftersom jag också kände till Bullerbyfilmerna. 

Därutöver var den där semestern första gången att jag kom i kontakt 
med svenska språket och jag tyckte verkligen om hur det lät. I vår 
sommarstuga fanns det också en ordbok som också har haft betydelse för 
min Sverigebild eftersom jag tyckte att de svenska orden såg roliga ut (de 
liknade tyska ord och jag kunde ana vad de betydde). Jag försökte skriva en 
berättelse med mina tyska grammatikkunskaper och ord från den där 
ordboken. 

Naturligtvis förändrades mitt intresse för Bullerbyböckerna när jag 
började läsa svenska. Men när jag började läsa svenska gjorde jag det med 
böckerna av Astrid Lindgren eftersom de var lättlästa och jag visste ungefär 
vad som hände. En gång diskuterade min pojkvän och jag vad Astrid 
Lindgren har betytt för oss i vår barndom och hur intresset för 
författarskapet kanske kommer att utveckla sig i framtiden.  Han tror att hon 
nu är väldigt populär men att barn (långt bort) i framtiden inte kan 
identifiera sig med den värld, som Astrid Lindgren visar oss, eftersom den 
kommer att vara långt borta från deras livserfarenhet och att hennes 
popularitet då kommer att minska. Jag tror i stället att det där livet ska vara 
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nånting man alltid kommer att önska sig – även om det kanske känns mer 
fiktivt för barn i framtiden (kanske kan man jämföra lite med boken Unga 
kvinnor eller nånting liknande, i vilken barn läser nånting om en förfluten 
tid, men trots allt tycker om den erfarenheten).467 

Nu kan jag inte säga vilka böcker jag tycker speciellt mycket om – eller 
kanske just Åke Edwardsons, eftersom de är spännande och jag tycker om 
att miljön i böckerna är Göteborg för jag känner igen platserna. Dessutom 
beror min textläsning också lite på våra teman i svenskkurserna – så 
utvecklades till exempel mitt intresse för Ingmar Bergman. 

Sammanflätat med min barndom är också popgruppen Roxette, som 
både min mamma och min äldre syster lyssnade på. Men jag förstod inte då 
att Per Gessle och Marie Fredriksson var svenska artister, eftersom de sjöng 
på engelska. Sedan jag läser svenska, lyssnar jag också på Per Gessle och 
Gyllene Tider. Då tänker jag både på Sverige och min barndom och på det 
som har hänt de senaste åren. 

Jag måste säga att jag i allmänhet inte är någon konstspecialist och jag 
kommer inte ihåg om jag känner till en svensk konstnär. Men om man säger 
att möbeldesign också är konst, är det klart att jag känner till Ikea och att jag 
har köpt många saker där senare år. 
 
B). Skrivuppgift 2: ”Typiskt svenskt”? Vad tycker du är ”typiskt 
svenskt”? Finns det någonting sådant och vad är det i så fall för dig? Texten 
ska vara skriven på svenska, men du kan använda tyska uttryck ibland om 
du behöver (för att du inte vet vad det heter på svenska eller om du tycker 
att de passar bättre). Lek gärna med föreställningar och bilder! Skriv gärna 
cirka två sidor 
 
Exempel 1, Åsa skriver: Om man säger att nånting är ”typiskt” är det mest 
klichéer. För mig finns det några klichéer om jag tänker på livstilen. Enligt 
Inga Lindström-serien lever svenskarna nära naturen och de är alltid vänlig 
mot varandra. Jag vet att Inga Lindström i verkligheten är en tysk kvinna 
med en svensk pseudonym, men där ser man hur jättebra hon förmedlar en 
bild av Sverige, och ett så kärleksfullt liv i naturen i små byar. Inga 
Lindström-filmerna utspelar sig i början i Stockholm och senare på landet. 
Det är sommartid och protagonisten har ett hus vid sjön. Där är det lugnt 
och personerna finner sig själva. Jag tycker om filmerna eftersom allting är 
så jättelätt och när de har problem så vet man alltid att det kommer att ordna 
sig. Det är en romantisk idyll som jättebra speglar Sverigebilden jag (och 
helt säkert: många, många andra personer också) har.  

                                                        
467 Louise May Wolcott (1871 / 1984). Unga kvinnor. Stockholm: Bonniers 

juniorförlag. Originaltitel: Little women. Romanen har bland annat filmatiserats 
av George Cukor (1933) och  Marvin LeRoy (1949).   
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Det är roligt, men jag har två Sverigebilder när jag tänker på detta land. 
På den ena sidan har jag den stereotypa bilden, som Astrid Lindgren och 
Inga Lindström har förmedlat. Ett idylliskt land, överväldigande natur, alla 
tycker om varandra. På sommaren badar man i sjön eller vandrar i naturen 
och på vintern firar man Lucia och jul och har det jätte mysigt tillsammans i 
ett mysigt varmt hus, självklart i faluröd färg. ”Typiskt svenskt” är också 
älgar – när man ser älgbild på bilar eller något annanstans så tänker man 
just på Sverige och inte på Finland. 

Den andra Sverigebilden skiljer sig inte helt från den första, men den är 
lite mer differentierad och uppbyggd utifrån en livserfarenhet. Ja, Sverige är 
ett jätte vackert land, men det finns också många mörka, kalla och regniga 
dagar där (det beror också lite på var man befinner sig i Sverige, om man 
har tur snöar det på vintern kanske lite mer än att det regnar) och man har 
också vardagliga problem och problem med våld eller brott [...] 

 För mig är speciellt traditionella fester ”väldigt typiskt svenskt”. De 
finns bara i Skandinavien och genom Ikea-annonser blev ”Midsommar”, 
”Tjugondag Knut” och ”Lucia” berömda. Att svenskarna firar mycket står 
också i samband med dryckesvanor – de är berömda för sin 
dryckesförmåga. Kanske är det lite mer här i norra i Tyskland eftersom 
svenskarna kommer med Stena-Line till Kiel för att köper öl och sprit. Om 
jag vore dem så skulle jag också göra det, eftersom alkohol verkligen är dyrt 
i Sverige [...] 

Dessutom finns Sverigebilden att allting är bra, politiskt sett – de har 
mycket natur, det är ett bra land, alla har det bra, skolsystemet är jätte bra 
och det finns en utvecklad barnomsorg. Om nånting går fel i Tyskland så 
skriver de hur bra det är i Skandinavien och framförallt i Sverige. Min 
”typiskt svenska” – favorit är fikatraditionen, eftersom svenskarna har så 
jätte bra caféer med många goda kakor och alltid gratis vatten till kaffet – 
jätte bra! Speciellt kan man säga att Sverige och svenskarna är väldigt 
omtyckta i Tyskland, eftersom svenskarna ibland inte har så stort 
självförtroende när det gäller deras språk eller land. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



166 
 

Exempel 2, Lise Bergs Skrivuppgift 2 består av 2 delar som jag har valt att 
kalla del 1 och del 2 för att lättare kunna skilja dem från varandra. De kan 
tolkas komplementärt till varandra. Medan hon i Del 1 beskriver ”Den 
vanliga Sverigebilden i Tyskland redogör hon i Del 2 för ”Sverigebilden 
hos en student som studerar nordiska språk och litteratur” i Tyskland. Lise 
Berg har hämtat samtliga bilder på webbplatsen www.swedengate.se. 
 
Del 1) Den ”vanliga“ Sverigebilden i Tyskland 
 
 
 
             Alla tyskar vet hur flaggan ser ut. 
   
  
 
Tyskarna förbinder Sverige med röda stugor 
och avundas svenskarna att de alla kan leva  
i en stuga i naturen om de vill. 
 
 
 
Att leva i naturen betyder att man  
kan se älgar vart man än går.  
Inte i Stockholm, det förstår vi  
– men annars överallt.  
 
 
 
Jaaa, Astrid Lindgren har de flesta tyska barn växt  
upp med. Vi älskar henne faktisk från hela vårt hjärta.  
Vi känner ALLA historier. Va, ”Michel” heter  
egentligen ”Emil”? Varför? 
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Tyskarna behöver handla hos Ikea minst en  
gång i månaden. Annars blir de lite nervösa och  
har känslan att de har missat någonting.  
Kanske nyheten ”Ensamjungfru“ är precis det vi  
behöver? (man hittar alltid någonting man  
kan använda, till exempel stearinljus). Och så är det så trevligt  
att springa runt i fulla korridorer med gråtande barn  
efter arbetet eller på lördagarna. 
 
Hos Ikea kan vi äta köttbullar när vi inte har lust  
att laga mat. Mmm...  
 
När man blir ombedd att ta med någonting  
”svenskt” till en fest, blir det vanligtvis kanelbullar.  
 
 
 
                 Midsommar. Blir det inte alls mörkt?  

Man plockar blommor och binder kransar till 
majstången. Runt majstången utförs traditionella 
lekar och dansar. På vägen hem ska flickorna 
plocka sju sorters blommor och lägga dem under 
huvudkudden. Så drömmer man om den blivande 
mannen. Varifrån vi har dessa kunskaper om den 
svenska kulturen?  
Svar: Astrid Lindgren: Alla vi barn i Bullerbyn.   

 
Lucia: Detta är någonting som bara de mest inbitna tyska  
Sverigeturisterna känner till. I andäktig stämning  
sjunger barn om kalla vintrar och Gud och tomtegubbar  
(hur hör det ihop?). De håller ljus i händerna och  
följer i tåg henne som (tack och lov) blev vald till Lucia.  
Natten går tunga fjät... lalalalala… 
 
 
 



168 
 

Del 2) Sverigebilden hos en tysk student  
som studerar nordiska språk och litteratur 
 
 
 
     
    
                                 inblick i:  
 
  historia, kultur, andligt liv,  
  litteratur, musik, politik  
 
 
 

ENSKILDA  
 
 

MÄNNISKOR 
 
 
som är viktiga för svenskarna själv - identitet 
 
 
vad, när, hur, varför 
 
 
     ingen enhetlighet - mångfald - olika strömningar 
 
 
 
överblick och detaljkunskap 
 
 
    

medveten om stereotyper 
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C). Skrivuppgift 3: Im Sommerhaus. Skriv en ny text där du jämför dina 
föreställningar om vad du tycker är ”typiskt svenskt”, som du skrev om i 
Skrivuppgift 2, med de föreställningar som du tycker dig hitta i filmen Im 
Sommerhaus. Vilka likheter och skillnader tycker du att du hittar? Vad tror 
du att dessa likheter/skillnader beror på? Skriv gärna cirka två sidor. 
 
Exempel 1, Åsa skriver: Inga Lindström-filmer utspelar sig alltid när det är 
sommar. Protagonisten kommer från staden till landet och finner sin lycka 
där. Jag kan hålla med att det finns ett överväldigande landskap i Sverige 
med många sjöar och skogar – och för det är Sverige berömt i Tyskland. 
Inga Lindström leker med det som är känt i Tyskland och visar en värld där 
alla är lyckliga. Det är intressant att filmernas handling bara utspelar sig vid 
högtid och visar att alla är vänliga, man kan leva i naturen där är det lugnt 
och man kan bada i sjön. Det är intressant att de dricker så mycket alkohol i 
filmen I sommarhuset därför att alkohol bara finns på systembolaget och är 
väldigt dyrt, men det passar ihop med miljön hon sätter sina figurer i. De är 
rika, framgångsrika och snygga. Det passar också ihop med tyskarnas 
föreställning om Sverige. De tycker att skolsystemet är bättre, ekonomin 
funkar bättre och invånare är lyckligare, snyggare (då tänker man mest på 
flickorna, killarna är inte så berömda för sitt utseende) och snällare mot 
varandra. Kanske beror bilden lite på hur tyskarna lär känna Sverige.  

Tyskar är nästan överallt i Sverige där man kan ha en sommarstuga. Om 
de åker till Sverige så semestrar de mitt ute på landet i sommarstugor. Så 
blev Sverige berömt för sitt sommarliv fast många glömmer att det också 
finns många dagar med regn där. Kanske är det lite fascinerande för 
tyskarna att det finns så mycket plats i Sverige – med nästan bara en tiondel 
invånare finns det också lite mer plats på landet. Och det viktigaste i filmen 
är naturupplevelserna – också i början av filmen där man följde den 
kvinnliga protagonisten i Stockholm valde producenten scener som visade 
henne med mycket natur och vatten (hon tog båten för att komma till 
restaurangen och det fanns många träd på bilderna) [....] 

Sverige är inte bara känt för sina somrar, utan också för sina vintrar 
(intressant att de finns väldigt få föreställningar om hösten när det känns 
lika kallt och blött som i Tyskland). Man tänker också på mycket snö och 
jätte mysigt och roligt julfirande där hela familjen firar, sjunger, dansar och 
har det bra tillsammans. Kanske är Sverige också lite mer populärt eftersom 
vi fått så många svenska saker som Ikea och H&M som alla tycker om. Inga 
Lindström-filmerna är uppbyggda så att (nästan) alla tyskar känner igen sina 
tankar, föreställningar och önskningar om en värld de vill ha: Vara 
tillsammans, ha kul med grannar och vänner, en bra sommar (och vinter) i 
en fin natur där man kan stressa av och njuta av stillheten och finna sig 
själv. 
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Exempel 2, Emil skriver: 
Min Sverigebild är absolut inte som den i filmen. Jag har bott i Sverige i ett 
halvt år och reser till Sverige minst en gång i månaden. Det liv som filmen 
visar har ingenting att göra med det jag upplever i Sverige.  

De svenskar jag känner är inte speciellt rika. De har inte särskilt lyxiga 
sommarhus. Inte heller lever de ett lyxigt liv med champagne i naturen. Jag 
skulle säga att de lever ett absolut vanligt liv. De klichéer som förmedlas i 
filmen har inte någonting att göra med verkligheten! För mig som har varit i 
Sverige många gånger är det faktiskt ganska svårt att skriva om min 
Sverigebild. Jag betraktar Sverige på samma sätt som Tyskland  – det är 
bara ett vanligt land. För mig finns det inga skillnader (till och med om man 
kommer från norra Tyskland).  

Jag tror att den bild som visas i filmen kanske riktar sig till dem som 
inte har haft möjlighet att vara i Sverige under en längre tid och som bara 
har varit där på semester. Kanske skulle du ha frågat mig om min 
Sverigebild för ett par år sedan. Då hade jag en bild som kanske var lite mer 
euforisk som Inga Lindström-seriens typiska klichéer: midsommar, den 
vackra naturen, ett liv som är lätt (kanske den typiska Sverigebild tyskar 
har, ”heile Welt” [en intakt värld] ursprungligt, vackert, allt är bättre där för 
att man inte har koll på det och inte vet hur det egentligen är). Nu skulle jag 
säga: Sverige är vanligt! – svenskarna har samma problem som tyskarna, 
gör samma saker – livet är vardagligt och vanligt, ibland långtråkigt, ibland 
spännande både i Sverige och i Tyskland. 

Jag brukar inte längre idealisera Sverige (även om jag trivs där ☺ ) 
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Bilaga 3: Språkrådet förklarar Bullerbysyndromet  
 
Det kallas för Bullerbysyndromet eller Bullerbüsyndromet (på tyska Das 
Bullerbü-Syndrom), att Astrid Lindgrens böcker till absurditet präglar den 
tyska bilden av Sverige. Christiane Sadlo spelar under pseudonymen Inga 
Lindström i Tyskland in sagoliknande och omåttligt populära filmer om 
Sverige där allt är så där utopiskt gulligt som i Bullerbyn. De utger sig för 
att handla om Sverige, är inspelade i Sverige och sänds på bästa 
sändningstid i tysk teve. 
 
Nästan en fjärdedel av Astrid Lindgrens världsupplaga säljs i Tyskland och 
resor till ”Astrid Lindgren-land” lockar stora skaror tyska turister hit. 
Böckerna och filmerna, både dem av Lindgren och Lindström, inverkar 
också på tyskarnas stora intresse för att köpa sommarstugor i Sverige. 
 
En temakväll om Bullerbysyndromet hölls nyligen på Goetheinstitutet i 
Stockholm. Där pågår nu en utställning, Pippi auf Deutschland-Tour – Eine 
Ausstellung über Astrid Lindgrens Erfolg und Popularität in Deutschland.  
 
Christiane Sadlos filmer visar ett Sverige som inte finns, ett slags 
romantiska sagor. Man undrar hur många tyska som blir grymt besvikna när 
de anländer till ett Skåne med tunga Malmöförorter och kriminella mc-
gäng? 
 
Tillgänglig: <http://www.sprakradet.se/2457#item104800> .  
Hämtat 6 mars 2010. 
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föreställningar om Sverige i tysk populärkultur, men framför allt före-

ställningen om Sverige som ett sagoland. Det är en föreställning som 

också gestaltas i den tyskproducerade teveserien Inga Lindström.

 Vad betyder den idylliska föreställningen för studenterna och 

deras tolkning av en film i Inga Lindström-serien? Det är en fråga som 

behandlas i den här studien. Här diskuteras också hur berättelser blir 
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