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Sammanfattning 
 

Problemområdet för den här studien handlar om vilka särmärken eller attribut målgruppen 

(barn mellan ca 5 - 13) föredrar hos ett magiskt folktroväsen, mjölkhare. Känt från bland annat 

medeltida kyrkomålningar av Albertus Pictor. Arbetsmetoden har i studien varit bildanalys av 

ikonologisk karaktär. Efter den skapades tre olika gestaltningar av mjölkharetyper. En variant 

som i studien kallas normal mjölkhare, en variant kallad trasdocke-mjölkhare och en variant 

benämnd zombiemjölkhare. Dessa gestaltningar utvärderades kvantitativt i en online-enkät. I 

den fick respondenterna först välja adjektiv som de tyckte passade in på de tre olika 

framställningarna av mjölkharetyper och dessutom i ytterligare tre gestaltningar välja vilken 

potentiell bildillustration på hartyperna de hade velat se i en bok där äventyret rör mjölkharar. 

Nyckelord: Folksagor, Immateriella kulturarv, Karaktärsdesign, Mjölkharar, Co-

design 
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1 Introduktion 

Studien som har utförts handlar om gestaltning av immateriellt kulturarv i form av ett magiskt 

framställt väsen, mjölkharen. Examensarbetet gjordes i samband med en extern uppdragsgivare 

och är en del av den visuella karaktärsutvecklingen för en illustrerad seriebarnbok. 

Utgångspunkten för studien, som kan kallas adaptionsstudie, fanns i historiska förebilder. Här 

fanns det dels flera hundra år gamla religiösa gestaltningar, liksom illustrationer till fabler och 

folksagor som även de är av ålder, och vidare in i mera moderna barn- och ungdomsböcker 

samt andra populärkulturella medier. Arbetsmetoden som använts vid studiet av bilderna är 

ikonologisk analys. De gestaltningar som har studerats för adaptionsarbetet har inte varit just 

mjölkharar, även gestaltningar av hardjur och humanoida karaktärer har förekommit. 

Frågeställningen rör sig kring vilka attribut och särdrag som målgruppen anser vara kusliga 

och hur mycket kuslighet det kan vara i en karaktär skapad för barn. Utvärderingsmetoden som 

har använts i det här examensarbetet har varit en kvantitativ online-enkät med kvalitativ 

uppföljning genom e-postkommunikation.  

Resultatet av undersökningen visar att respondenterna var mer positiva till de versionerna av 

mjölkharen som innehöll färre läskiga attribut. Men uppfattningen påverkades också av 

kontexten som haren fanns i. Även om respondenterna var mer positiva till en version som 

fristående typ uppfattade de den annorlunda när den användes i en livligare bild i en kontext. 

Då föll den versionen på att de såg uttryckslösa ut. Något som i och för sig kan ses som en 

form av kuslighet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Immateriellt kulturarv – levande kultur 

I UNESCO:s konventionen för tryggandet av det immateriella kulturarvet (UNESCO, 2018) 

finns som artikel 2 en definition där det konstateras att kulturarv inte slutar vid monument och 

samlingar av föremål. Kulturarvet inkluderar också muntliga sociala traditioner som förmedlas 

över generationer. Exempel som ges på immateriellt kulturarv är scenkonst, mänskliga ritualer, 

kunskap om naturen och om färdigheter för att producera traditionella hantverk. Det framhålls 

även att det immateriella kulturarvet ständigt återskapas i förhållande till människors kontext, 

vilket kan stödja känsla av identitet och kontinuitet. En medvetenhet om det immateriella 

kulturarvet främjar enligt artikelförfattarna, respekt för kulturell mångfald och mänsklig 

kreativitet (UNESCO, 2018). 

2.2 Djur och väsen i folksagor och fabler 

Förr i tiden framfördes det immateriella kulturarvet i sagans form främst muntligen. I Från 

fabler till manga 1 (Boglind, & Nordenstam, 2015) skriver författarna att fabeln, myten och 

folksagan alla har sin ursprungliga förankring i en muntlig tradition. Här skrivs också att 

figurerna eller karaktärerna i berättelsen inte är så utvecklade. De är ofta mer platta typer än 

psykologiska karaktärer med djup och historia. Lyssnaren eller läsaren behöver inte veta så 

mycket mer om dem än det som förklaras genom sagans handling. Karaktärer har ofta 

symboliska namn som Snövit och Törnrosa, eller kallas exempelvis jägaren, eller den elaka 

styvmodern (2015, s.32 - 33). Men även bildgestaltning av folktrons väsen har en gammal och 

lång historia. Längre fram efter boktryckarkonstens tillkomst gjordes adaptioner av både den 

muntliga och bildmässiga framställningen. Djur är något som är vanligt förekommande i de 

sagor som brukar benämnas fabler. Djuren fungerar ofta i fablerna som vägledare eller 

moraliska förebilder för lyssnarna (Isler, 2010). De har ofta talande roller och hjälper ofta 

hjälten i sagan till rätt väg eller ur moraliska dilemman. Det finns även väsen som kan tala i 

dessa typer av berättelser, men de kan ofta försöka förbrylla hjälten eller dra ner dom på fel 

väg eller lura dem. En välkänd moralisk fabel är Haren och Sköldpaddan (2019), där 

sensmoralen i berättelsen är att man inte vinner av att överskatta sin egen förmåga och trycka 

ner andra som har andra förutsättningar. I dessa typer av berättelser ser man även kopplingarna 

mellan djur och natur med visdom och kunskap. Aisopos (620–560 f.kr.) klassiska berättelse 

om Haren och Sköldpaddan (2019), har haren rollen som en som överskattar sin egen förmåga 

och trycker ner andra som inte har samma attribut som hen, i detta fall är det sköldpaddan som 

inte kan vara lika snabb som haren på grund av dennes fysiska möjligheter. Men berättelsen 

visar att harens högmod inte tjänar den gott och det blir till slut dess förlust. Dock i folksagor 

eller berättelser kan djur representera mer än enbart psykiska färdigheter (som klokhet eller 

list), de kan även representera fysiska attribut som styrka (stark som en oxe) och klumpig 

(diskret som en elefant i en porslinsbutik). Men det behöver inte enbart vara djur som nämns i 

ordspråken, även insekter som myra och bin nämns. 
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2.2.1 Skrämmande sagor – bra eller dåliga för barn? 

Boglind och Nordenstam (2015) beskriver hur det under romantiken började anses som mindre 

viktigt att sagorna som berättades för barnen skulle vara moralpedagogiska. Sagorna i sig 

erkändes nu också som stimulerande för barnens fantasi. I Europa liksom Norden och Sverige 

påbörjades uppteckningar av de gamla muntliga berättelserna. Författarna nämner de kända 

tyska språkforskarna Jacob och Wilhelm Grimm, och i Sverige fanns bland andra Gunnar Olof 

Hyltén-Cavallius och George Stephens. Många av sagorna som upptecknades under 1800-talet 

har sedan dess blivit stadigt återkommande i adaptioner till olika medier, som exempelvis 

Askungen och Rödluvan. 

Samtidigt har folksagorna då och då blivit utsatta för kritik. Det förekommer en hel del våld 

och grymheter i dem. Protagonisterna ställs ofta inför hemska situationer, med föräldrar som 

dör och barn som tvingas växa upp hos elaka styvföräldrar, eller så möter de elaka häxor och 

troll (Boglind och Nordenstam, 2015). Psykoanalytikern Bruno Bettelheim (1979) är i Sagans 

förtrollade värld. Folksagornas innebörd och betydelse, mycket positiv till att folksagor läses 

för eller av barn. Han menar att de mörka delarna av sagorna kan ses eller fungerar som en 

form av terapiverktyg. Ett slags träning för mindre trevliga händelser i barnens framtida liv. 

Han menade till och med att alla barn ”får ut mycket mera ur folksagorna än ur några andra 

berättelser för barn” (1979, sid 12). Även Bettelheim skriver att karaktärerna i sagorna är mer 

typer än riktiga personer. Problemen hjältarna ställs för i berättelserna läggs fram tydligt och 

förenklat. Författaren skriver att det goda och det onda gestaltas genom figurerna och i deras 

handlingar. Barnet kan identifiera sig och glädja sig med hjältarna när de onda karaktärerna till 

slut besegras (1979, sid 15). Boglind och Nordenstam (2015) hänvisar till sagoforskaren Jack 

Zipes som delvis kritiserar Bettelheim, och menar att de muntligt framförda folksagorna från 

början inte alls var avsedda enbart för barn. Det är därför inte helt givet att sagorna idag alltid 

är bra för dem, eller att de förstår helt vad berättelserna handlar om (Boglind och Nordenstam, 

2015). I förordet till Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk and Fairy Tales (2002, 

1979), som är den källa Boglind och Nordenstam hänvisar till, skriver Zipes, att konst och 

litteratur bara kan förstås med hänsyn till den socio-historiska tid då de produceras. Han 

hänvisar till den samtida kulturindustrin och skriver att sedan han skrev första upplagan av 

boken har denna industri både växt och fortsatt att vara den största förmedlaren av folksagor.  

Genom globalisering och mediakonglomerat har den ökat makten över konstformerna och 

deras förmedling av sagorna (2002, 1979). I och med detta riskerar, som även Boglind och 

Nordenstam skriver, gamla stereotyper från folksagorna att överföras igen (2015). De folksagor 

Zipes här skriver om är främst de välkända, som Rödluvan, Askungen och liknande. 

Barnlitteraturforskaren Jackie Stallcup (2002) skriver att ett användande av skräck i 

barnlitteratur eller folksagor är fel sätt att lära barn skilja rätt från fel. Samtidigt menar hon att 

det är okej att låta barn möta skrämmande situationer genom berättelserna, om de har vuxna 

med som ett stöd när de utforskar det läskiga (Stallcup, 2009). Folktroväsen som Näcken eller 

Brunnsgubben hade förmodligen åtminstone delvis från början ett syfte att få barn att vara 

försiktiga vid vatten. 
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På samma sätt kan folksagan om Rödluvan och liknande från början ha haft som syfte att barn 

inte ska lita på främmande. Kontexten och situationen när sagorna berättades kan säkert ha 

gjort dem mer eller mindre skrämmande för barnen. Även formen och mediet kan påverka, 

alltså hur de berättas. Rödluvan som traditionell illustrerad barnbok kan vara en sak medan en 

spelfilm är en annan. Hur en adaption gestaltas blir avgörande. 

2.2.2 Adaption – medeltida folktroväsen i modern barnbok  

Arbetet i den här studien gäller gestaltning av medeltida folktroväsen för en nutida illustrerad 

seriebarnbok. Bokserien det gäller kallas Kiras och Luppes Bestiarium – KLUB (2015-

pågående). Hela denna bokserie kan sägas bygga på adaptioner av folktro och gamla 

berättelser. Mer om detta längre fram.  

Väsendet det handlar om, mjölkharen, brukade inte i sig betraktas som direkt farligt, det var 

snarare effekterna av att de fick hållas som kunde bli både skrämmande och negativa. Detta 

folktroväsen ges oftast i berättelserna, som namnet säger, utseendeformen av ett allmänt 

förekommande och välbekant djur, haren. Vad som gör mjölkharen speciell och intressant när 

det gäller dess gestaltning är att den ansågs vara skapad av trollkunniga människor genom magi 

(Wall, B. & Wall, J., 1993). I folktron ägde vissa människor denna förmåga eller kunskap för 

de hade kontakt med djävulen. Roten till väsendet som i sig självt inte är omedelbart farligt, 

finns alltså att söka hos människor som traditionellt hör till djävulen närstående, häxor och 

trollkarlar (Wall, B. & Wall, J., 1993). Det gör att det blir intressant att försöka tillföra 

gestaltningen av detta väsen en viss grad av kuslighet. Utmaningen består bland annat i att 

haren inte är ett rovdjur utan ett växtätande och för människan helt ofarligt djur. I 

barnboksgestaltningar är det brukligt att framställa haren, tillsammans med släktningen 

kaninen, som gullig snarare än som hotfull.  

2.2.3 Harar i folktro och berättelser  

Haren har ändå fyllt olika funktioner i folktron världen över (Boyle, 1973). Allt från ett djur 

som offrade sig själv till Buddha till ett hedniskt djur som stal mjölk från ovetandes bönder 

(Boyle, 1973; Black, 1883). På ett sätt är haren ett kärt barn med många namn, men i vissa 

kulturer har de haft en mer positiv roll än i andra och det kan skilja sig mycket lokalt vad man 

tycker om harar. I exempelvis Kina och Indien ansågs haren att vara ett heligt djur och hade 

kopplingar till månen. I en av berättelserna offrar en hare sig till en svältande resande (som 

visade sig vara Buddha) och som tack för sin självuppoffring kastade Buddha upp haren till 

månen (Boyle, 1973). Tabun att äta harar har varierat från olika kontinenter och kulturer, även 

i gamla lagböcker från Indien har det tillåtits hinduer (som är vegetarianer och veganer) att äta 

har-kött, exempelvis Rajputs tilläts att äta har-kött. Inom islam ansågs har-köttet att vara halal 

då profeten i en folksaga hade blivit så irriterad med harens beteende att han tillät att allt som 

haren hade att erbjuda (till och med inälvorna) användes som mat. Men det verkar dock som 

tabun mot att äta har-kött har kommit och gått bland muslimerna beroende på vem den religiösa 

ledaren varit (Boyle, 1973). Även på Irland och bland det keltiska grupperna har tabun 

existerat, men det finns inte mycket information att hämta, även om det finns texter om 

medicinska egenskaper hos haren.  
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Bland annat att den kan hjälpa mot dysenteri (tarmsjukdom) och att harens galla kan blandas 

med peppar för att minska smärta (Boyle, 1973; Black, 1883). Allt eftersom tiden gick började 

dock haren få mer negativt avseende bland de europeiska länderna. De började kopplas ihop 

med olycka av olika slag. Det finns bland annat berättelser från Cornwall (Storbritannien), där 

en ungmö som blev bedragen dog på grund av detta. Efter hennes död började en vit hare 

hemsöka bedragaren. I vissa versioner räddade haren bedragaren från olyckor men i slutändan 

orsakar den hans död (Black, 1883). Somliga sagor om harar verkar främst förekomma lokalt 

i vissa områden i Storbritannien, berättelsen som nyss nämnts har inte förekommit på andra 

ställen som Black (1883) besökte under sin resa. Dessa lokala legender eller sägner har inte 

nämnts på andra ställen men de kopplar ändå hararna till något som anses vara ont. Men det 

verkar som att denna negativa syn på harar uppkom allt mer efter att de hedniska religionerna 

(asatro, djurdyrkan) byttes ut till de som är vanligt förekommande idag (exempelvis 

kristendomen). Dessa ”primitiva” religioner där haren hade någon typ av koppling till 

häxkrafter ansågs vara allt mer negativt (Black, 1883).  

2.2.4 Mer om folktron kring mjölkharar, trollharar och smörkatter   

Mjölkharen (också lokalt kallad Bjära eller Puke) är ett mjölkstjälande väsen som förekommer 

inom den nordiska folktron men även i Irland (Dhuibhne, 1993; Tartar, 1987; Wall, B. & Wall, 

J., 1993). Ingen vet riktigt vart tron om bjäran har uppstått men man tror att det kan ha lånats 

av samerna hos de nordiska länderna och sedan kommit till Europa (Wall, B. & Wall, J., 1993; 

Tartar, 1987). I de nordiska länderna finns det olika varianter av det tjuvmjölkande väsendet, 

beroende på om ägaren var en kvinna eller en man och de fyllde även olika funktioner. En 

mjölkhare tillhörde framför allt det kvinnliga könet och deras huvuduppgift var att stjäla mjölk 

från närliggande gårdar och ta hem den till sin ägare.  

Varianten Trollharar tillhörde istället oftast det manliga könet och deras primära uppgift var 

att skrämma bort andra män som tjuvjagade på deras mark (Wall, B. & Wall, J., 1993; Tartar, 

1987). Om en jägare sköt ett djur på någon annans mark kunde trollharen ta bytet till sin ägare 

och om en tjuvjägare sköt mot en trollhare blev deras vapen förbannat och de kunde aldrig 

träffa något djur igen med samma vapen (Wall, B. & Wall, J., 1993). Det finns berättelser om 

tjuvjägare som har stött på trollharar och efter detta har slutat jaga helt. Dock så var det 

vanligare att en kvinna dömdes för att äga mjölkharar än det var för en man att dömas för att 

äga en trollhare. 

Då mjölk var en viktig råvara för familjer ansågs mjölkharar vara ett hot både mot den privata 

ekonomin och den allmänna ekonomin (läs närområdets eller byns). Om en bonde inte hade 

smör eller mjölk att sälja eller konsumera kunde detta drabba familjen hårt ekonomiskt då de 

inte hade något att sälja på marknader (om deras huvudinkomst var mjölkprodukter), samt att 

mjölken hade mycket näring i sig vilket hjälpte familjer under de karga vintermånaderna (Wall, 

B. & Wall, J., 1993; Tartar, 1987). Då det främst var kvinnor som arbetade med skötsel och 

mjölkning av boskap var det framför allt kvinnor som blev anklagade för att äga mjölkharar 

eller för att förvandla sig själva till en mjölkhare (Wall, B. & Wall, J., 1993).  
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Detta förekommer i rättegångsprotokoll från den tid då häxbränningar var vanligt 

förekommande (1600–1700 talet). De kvinnor som anklagades för att äga mjölkharar hade 

ingått i en pakt med djävulen där de sålde halva sin själ i utbyte mot en mjölkhare som stal 

mjölk från grannarna. Bevisen som lades fram var bland annat att de har funnit ”avföring” från 

hararna runt den utpekade häxans bostad. Numera tror forskarna att det var en snabbväxande, 

gelatinliknande svamp som allmänheten antog vara avföring från hararna (Wall, B. & Wall, J., 

1993). De som anklagade den misstänkta häxan sade sig ha sett harar inne i andra bönders 

ladugårdar och när de har följt efter hararna har de sprungit mot hennes hus. Andra 

motiveringar var också att andra bönders kor har mindre mjölk än vanligt men att den misstänka 

häxan har lika mycket mjölkproduktion som vanligt eller till och med ännu mer. Det fanns även 

andra sätt att testa om den misstänkta häxan ägde mjölkharar, ett av var alternativen var att 

använda sig av en silverkniv och skära en del av det smöret som häxan hade kärnat. Om det 

kom blod från smöret betydde det att det var stulen mjölk och häxan tillfångatogs av 

människorna i byn och fördes till rättegång. Men det är inte bara i Sverige som mjölkharen 

förekommer. Det finns berättelser om liknande djur eller harar som stjäl mjölk i Norge, Sibirien 

och även från Irland.  

Det finns skillnader mellan dessa väsen men de har ändå en gemensam faktor, att de stjäl mjölk. 

I Norge finns det något som heter Smørkatt. Som namnet antyder har detta väsen formen av en 

katt, men det kan även vara ett garnnystan (vilket det även kunde vara i Sverige) (Tartar, 1987). 

I Irland har detta mjölkstjälande väsen formen av en hare men det finns inget specifikt namn 

för den som det gör i de nordiska länderna. Men den har fortfarande mjölkstjälandet som 

utmärkande egenskap (Black, 1883; Dhuibhne, 1993; Boyle, 1993). Dock är i Irland är inte 

fenomenet med de mjölkstjälande väsen lika väl spridda som de är i Sverige och Norge. En 

annan skillnad mellan de irländska och nordiska mjölkhararna är att de irländska ofta menades 

vara förvandlade protestantiska kvinnor. Så i de irländska berättelserna nämner man att det är 

en protestantisk kvinna som har förvandlat sig till en hare för att sedan stjäla mjölk från sina 

grannar. Då häxbränning inte var en lika stor historisk företeelse i Irland som det var i 

exempelvis Sverige, förekom mjölkhararna främst bara i de områden där häxbränning förekom. 

Däremot förekom det inga berättelser om katoliker som förvandlade sig till harar (Dhuibhne, 

1993). Men detta kan bero just på att när dessa berättelser tidsmässigt förekom var Irland 

katolskt och förföljelse och ryktesspridning kring minoritetsgrupper (i det här fallet 

protestanter) främst frodas i samhällen där det finns olika typer av religioner (Dhuibhne, 1993).  

Men varför är det just harar och katter (och garnnystan) som kopplas ihop med dessa 

mjölkstjälande väsen? Detta kan vara för att haren och katten kopplas ihop med magiska 

egenskaper både hos samer och de kristna religionerna (Tartar, 1987; Black, 1883). Mjölken 

har historiskt ibland använts som religiös offerdryck och allt som ansågs vara ett hot mot en 

viktig del i människors liv var tvunget att hanteras på något sätt. Garnnystanet kommer från 

den samiska kulturen där bollar av hår hittats inne i döda djur som renar. De trodde att denna 

boll av hår representerade djurets själ och ansågs också som ett tecken på tur. Hos samerna 

kunde även denna boll fungera som en hjälpreda till byns shaman (Tartar, 1987).  
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2.3 Mjölkharegestaltning genom tiderna  

Men hur skapades mjölkharar och vad kan sägas om deras utseende? Det finns olika 

beskrivningar i gamla texter om både hur de såg ut och skapades, ofta ingick även en pakt med 

djävulen där man antingen gav hela eller halva sin själ i utbyte mot en mjölkhare (Wall, B. & 

Wall, J., 1993). De äldsta kända fortfarande befintliga avbildningarna av mjölkharar är utförda 

av den tysk-svenske medeltida kyrkomålaren Albertus Pictor (1440–1507). Hans målningar 

återfinns i gamla kyrkor, men på grund av övermålningar/vitkalkning som har skett genom 

åren, på grund av ändrad smak, har många av hans verk inte återsetts förens mycket senare 

(Nilsen, 2005). Först när man upptäckte dessa målningar visste man inte säkert vem konstnären 

var och i några fall har man spekulerat i om att det har varit andra konstnärer som var aktiva 

under ungefär samma period som Albertus. Men med hjälp av signaturer och självporträtt som 

har funnits i tydligare verk har man kommit fram till att flera av målningarna ändå var Albertus 

verk. Forskare har även funnit anteckningar i kyrkoböcker som har bevisar att han är 

konstnären bakom de religiösa motiven (Nilsen, 2005). Genom Albertus verk kan man se den 

tidens religiösa syn på kopplingar mellan häxor och mjölkharar. I flera av hans arbeten ser man 

en eller flera mjölkharar tillsammans en djävul och en häxa (se figur 1) där mjölkhararna 

antingen dricker mjölk ur kornas juver eller senare när de kräks upp mjölken i en hink hemma 

hos sin uppdragsgivare och skapare. Det blir tydligt att mjölkharen har funnits i den 

skandinaviska kulturen sedan länge, vilket kommit till uttryck i såväl kalkmålningar som i 

rättegångsprotokoll och i häxbränningar. Dock har inte författarna i texter som The Hare in 

Myth and Reality: A Review Article (Boyle, 1973), The Old Woman as Hare’: Structure and 

Meaning in an Irish Legend (Dhuibhne, 1993) och The Hare in Folk-Lore (Black, 1883) gett 

någon mer beskrivning av hur dessa mjölkstjälande väsen ser ut, utöver att det är harar. 

 

Figur 1, Kalkmålning av Albertus Pictor, Ösmo kyrka. Mjölkharar spyr upp mjölk och en djävulsfigur hjälper 
en kvinna/häxa kärna smör. Forsmark, A, S. (2003). 
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De ger inte heller någon beskrivning för hur de skapas eller vad de bestod av. Istället får läsaren 

veta att egenskapen eller förmågan att förvandla sig till harar går genom arv i familjen hos de 

häxor som kan. Det vill säga att det går från mor till dotter (Boyle, 1973). I de svenska 

berättelserna om hur dessa harar kom till liv får vi bland annat veta att mycket av det material 

som behövdes gick att hitta runt omkring i hushållet hos en vanlig familj. De använde sig av 

bland annat grenar, kvistar, pälsbitar, djurben och garn som sedan lades i ett såll där man sållade 

samman föremålen som tillslut bildade en mjölkhare (Tartar, 1987). Enligt folktron lär de ha 

droppat lite av sitt eget blod och uttalat en ramsa samtidigt som de sållade ihop de olika 

föremålen. En sådan ramsa lyder:  

”Jag ger dig blod. Fan ger dig mod. Du skall för mig på jorden springa. Och jag 

ska för dig i helvetet brinna”       

(Forsmark, 2003, s.25)  

För en illustratör kan detta vara intressant att ta fasta på. Att exempelvis låta några av föremålen 

som sållats samman komma till synes i gestaltningen av väsendet. I studien blir detta en fråga 

för, eller del av, designarbetet i genomförandedelen. Utseendet på mjölkharen kunde också 

skilja sig mellan var någonstans man befann sig i Norden. Exempelvis beskrivs i Sverige oftast 

mjölkharen som framför allt just en hare, men också som en form av garnnystan. I Norge var 

det vanligare att det var en katt (Smørkatt) (se appendix A) (Tartar, 1987). Det finns även korta 

beskrivningar i gamla rättegångsprotokoll i Trolldoms och vidskepelseprocesserna i Göta 

Hovrätt 1635 – 1754 (Sörlin, 1993). Där beskrivs iakttagelser från vittnen att det har synts till 

harar i stora antal, nästan som fårhopar, där hararna hade långa svarta öron och till och med 

hundarna undvek dessa harar. Sörlin nämner också att de var näst intill omöjliga att skjuta, men 

när jägare ändå lyckades, sägs inälvorna från dessa mjölkharar ”liksom kokat” (Sörlin, 1993, 

s.52)”.  

2.3.1 Nutida syn på mjölkharar  

Men det finns mer samtida illustrationer på mjölkharar. Detta beror på ett nyväckt intresse för 

gamla monster och väsen inom populärkulturen. Inte minst förekommer det många väsen av 

mytologisk typ inom fantasygenren. Vilket avspeglas bland annat i monster – och 

väsenssamlingar i form av bestiarier. Exempel på böcker där mjölkharen förekommer är 

Nordiska väsen (2013) av illustratören Johan Egerkrans, och Väsenologi (2019), av Ingela 

Korsell och Reine Rosenberg. Korsell är tillsammans med Åsa Larsson och illustratören Henrik 

Jonsson inblandad i bokserien Pax, där en bok har titeln Bjäran (2015). En analys kring 

gestaltningen av dessa moderna mjölkhare-versioner kommer att genomföras som del av 

arbetsmetoden i del 2, projektgenomförandet. 
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2.4 Karaktärsdesign – utnyttjande av stereotyper och fördomar 

Spelforskaren Katherine Isbister (2006) skriver i Better Game Characters by Design: A 

Psychological Approach bland annat om att, stereotyper kan vara användbara verktyg vid 

spelutveckling. Inte minst för att spelare många gånger behöver ta snabba beslut och därför har 

nytta av kunna läsa exempelvis spelkaraktärens grad av ”farlighet”.  

Samtidigt betonar Isbister att det är av betydelse att förstå att stereotyper är fördomar hos 

betraktaren och att de i designarbetet kan användas på både positiva och negativa sätt. Särskilt 

om karaktärsgestaltningen gäller mänskliga gestalter är det av vikt för utvecklaren att använda 

de stereotypa inslagen på ett medvetet sätt (2006, s. 12–14). Denna studies gestaltningsarbete 

handlar inte om mänskliga karaktärer, men det är ändå av intresse att förstå attributen som 

används för att visa positiva och/eller negativa drag hos det gestaltade kan ses som stereotypa 

verktyg. Isbister exemplifierar i sin bok med användning av designaspekterna dominance 

(dominans/självsäkerhet) och agreeableness (samarbetsvillig/mindre självsäker, mer foglig). 

Hon menar att det är faktorer med tydliga signaler knutna till sig, som är grundläggande i olika 

områden inom psykologi (2006, ss. 24 – 26). 

En liknande användning av begrepp och designattribut har använts även i detta arbete. Man 

kan med den visuella designen förmedla exempelvis, att en person med runda former i ansiktet 

och på kroppen, är en god och snäll person som man kan lita på. Runda former i ansiktet kallas 

ibland baby face, för att en liten mun och runda kinder tillsammans med stora ögon och en liten 

näsa ger intrycket av en ung och oskyldig person. Samtidigt kan användandet av ett baby face 

i karaktärsdesign göra så att betraktaren antar att karaktären har ett större behov av skydd och 

den tas därför mindre på allvar, beroende på sammanhanget (Isbister, 2006). Men detta behöver 

självklart inte vara fallet, varken i verkligheten eller i de gestaltade medierna. Ibland kan man 

använda dessa förutsatta stereotyper och vända en karaktär som ser ut att vara snäll och 

oskyldig till raka motsatsen i sina handlingar, det vill säga att man gör den till skurken istället 

(Fairrington, 2009). I Tecknad karaktär. Anatomi, fysionomi och psykologi (Vipsjö & Bergsten, 

2014) exemplifieras hur stereotypa djurfysionomier historiskt har använts till såväl politisk 

karikatyr som illustration av fabler. En antropomorf mallig groda kan ses bredvid en 

räddhågsen hare (se figur 2, 2014, s.70). Att djurstereotyperna som använts i fabler är stark 

etablerade framgår i samma bok där det beskrivs hur människor med djurliknande drag i sin 

fysionomi av fördomsfulla fysionomiutövare också antogs ha dessa djurs karaktärsdrag. En 

människa med drag från en hare menades därför kunna vara ”rädd som en hare” (2014, s.72).  
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Figur 2, Fabeldjur av Grandville, J.J. (1877). Ur Tecknad karaktär, Anatomi, fysionomi och psykologi (2014). 
Lars Vipsjö & Kevin Bergsten, s 70. 

Den högra bilden ovan visar en antropomorf hare med drag och kroppshållning vilket kan 

beskrivas som ”fogliga”. Om samma hare i stället skulle ges ett skrämmande eller kusligt 

uttryck kanske detta kunde tillföras via kroppshållning och mimik. När det gäller mjölkhararna 

i den här studien så är det inte tänkt att de ska vara antropomorfa, men möjligen kan 

kroppshållning och mimik vara användbart för att ge dem ett kusligt drag. I Tecknad karaktär 

(Vipsjö & Bergsten, 2014) nämns det av robotforskaren Masahiro Moris myntade uttrycket 

”uncanny valley”, i samband med ökad realism inom datorgrafikens tredimensionella 

återgivningar. Den ”kusliga dalen” uppstår när något i den verklighetstrogna, men artificiella 

gestaltningen, ger en negativ obehaglig känsla (2014, s.86). I artikeln ”The Uncanny” (1925) 

hänvisar Sigmund Freud i sin diskussion kring det välbekanta och det kusliga, till en text av 

Ernst Jentschs Zur Psychologie des Unheimlichen (1906). Jentsch menar att ett av det mest 

lyckade verktygen för att tillföra något kusligt till en berättelse, är att låta läsaren sväva i 

osäkerhet angående om en specifik figur i berättelsen är en mänsklig varelse eller en robot 

(automaton) (Freud 1925, s. 227). Jag anser att det kan vara något liknande som är intressant 

att eftersträva i denna studie. Detta samtidigt som det inte är människor som ska gestaltas. 

Mjölkhararna ska heller inte vara fotorealistiskt utförda, utan i stället i mer semirealistisk eller 

cartoony stil, passande till en KLUB-bok. Det kusliga i gestaltningen kommer därför kanske 

vara något som betraktaren mer ”förstår” än verkligen ”upplever”?  
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2.5 Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg - KASTiS 

KASTiS (Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg) är ett projekt i Skaraborg vars mål är att 

förstärka den delregionala kulturella infrastrukturen med hjälp av bland annat digitala medel 

som videospel och augmented reality (en interaktiv upplevelse av den verkliga världen där 

objekten som finns i den verkliga världen förstärks av datorgenererad perceptuell information) 

(Vipsjö, 2019). Inom KASTiS har det ingått flera olika projekt som har inkluderat externa 

aktörer och studenter i Högskolan i Skövde, ett av dessa projekt är KLUB-serien (Kiras och 

Luppes Bestiarium). I samarbete med flera olika kommuner i Västergötland/Skaraborg har 

KASTiS har varit med och skapat flera spelapplikationer där barn och vuxna får lära sig om 

bland annat glastillverkning och FN:s globala mål för hållbar utveckling. De prototyper, och 

till och med produkter, som tas fram som en del av KASTiS-projektet är i sig demonstratorer. 

Tillsammans ger de en inblick i hur spelteknologi och digitalt berättande kan utnyttjas för att 

stärka kulturarv inom en delregion.  

Flera av projekten finns på kulturarvs-platser runt om i Skaraborg där spelaren/besökaren kan 

skanna av QR-koder eller skyltar där de kan få mer information om platsen, karaktären eller 

föremålet. I vissa fall dyker även en 3D-modell upp och man kan samla informationen i en 

applikation där man kan rotera karaktären och läsa den information vid senare skeden. Flera 

av de karaktärer som man kan skanna genom QR-koder och skyltarna kan man finna i KLUB-

böckerna där de träffar huvudkaraktärerna Kira och Luppe.  

2.5.1  KLUB, ett transmedialt co-designprojekt  

Kira och Luppe är huvudkaraktärer i bokserien KLUB. Böckerna följer Kira (som är en 

vampyr) och Luppe (som är en hamnskiftare) genom deras resor i Skaraborg när de hjälper 

trollforskaren Lovis. Tillsammans med Kira, Luppe och Lovis beskrivas som ”pedagogiska 

agenter” (Haake, 2009) och ”focalizers” (Genette, 1980). Pedagogiska agenter kallas 

karaktärer som används för att beskriva företeelser. När Kira och Luppe upplever ett äventyr 

och Lovis förklarar något kring det, fungerar de ”fokaliserande”. De riktar uppmärksamhet mot 

något som bestäms av uppdragsgivare och författare i co-designprojektet. Under äventyren som 

utspelar sig i var och en av delregionens kommuner räddar vännerna olika sagoväsen från den 

elaka cirkusdirektören (som är ett bergatroll). Lovis arbetar med ett bestiarium som 

cirkusdirektören stulit och nu använder han sig av det för att fånga olika sagoväsen. Han vill 

tvinga dem till att uppträda på hans trollcirkus. Böckerna följer ingen linjär tidslinje vilket ger 

möjligheten till att äventyren kan utspela sig utan inbördes ordning (Vipsjö, 2019). Det går att 

följ Kira och Luppes äventyr på flera olika sätt, ett av dessa sätt är genom böckerna, men även 

genom att besöka olika platser som museum eller kulturarvsplatser. Till böckerna finns en 

Augmented Reality-app med vars hjälp användaren via sin läsplatta eller smartphone kan 

skanna anfanger/bokstavsfigurer och få se 3D-figurer dyka upp mot verklighetsbakgrunden. 

En anfang kommer som också ordet på tyska, i början på sidan i en bok.  
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I KLUB-böckerna är anfangerna utspridda över några av sidorna. Generellt dyker de upp när 

vissa karaktärer eller väsen introduceras (exempelvis om Kiras namn eller något annat väsen 

nämns först på en sida, se figur 3). Via de skannade anfangerna sparas nya karaktärer i appens 

Bestiarium och det går att läsa mer om dem där än vad som står i boken. Informationen sparas 

så användaren har alltid tillgång till karaktärerna och varelserna i bestiariet. Flera av 3D-

modellerna har enkla animationer och det går att rotera på karaktären. De väsen som finns i 

KLUB-böckerna har oftast en lokal koppling till den plats som Kira och Luppe besöker i 

respektive äventyr. Ett exempel på detta är boken Gäddfrun (2018) som utspelar sig i Grästorp. 

Här finns en lokal sägen om en guldskatt som vaktas av en gammelgädda i djuphöljan 

Kringeliputt i Göttorpsån. Det var representanter från kommunens kulturenhet som önskade att 

boken skulle innehålla eller bygga på just denna sägen.  

 

Figur 3, Illustration av Amanda Lundin (2018), med exempel på anfang för ett ”Källrå”, från KLUB-boken 
Gäddfrun, som utspelar sig i Grästorp längs Göttorpsån. Närmare bestämt vid en plats som i folkmun kallas 

Kringeliputt. 

2.5.2 Co-design 

De väsen som finns med i bok-serien har diskuterats fram tillsammans med anställda inom 

respektive kommuns kulturenhet. Oftast har det gått till så att KASTiS projektledare 

tillsammans med studenter, författare och illustratörer, besökt kommunen och träffat dess 

företrädare på de platser man önskat ha med sig i det specifika äventyret (Vipsjö, 2019). Till 

böckerna har sedan kopplats exempelvis lovaktiviteter, utställningar och 

besöksmålsutveckling. Genom att så många personer deltagit och även bidragit med egen 

kreativitet kan KLUB-projektet också beskrivas som ett co-designprojekt. Boken som det här 

examensarbetet är en del av, kommer som framgått tidigare handla om mjölkharar. Detta väsen 

är inte lika välkänt som Näcken eller Skogsfrun, men har ändå funnits en avsevärd tid i den 

svenska folktron. Albertus Pictors målningar som nämnts ovan är exempelvis äldre än 

femhundra år. Examensarbetet kan, liksom den längre fram färdiga boken, kan ses som en av 

KASTiS-projektets demonstratorer. 
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Under arbetet med boktexten tillfrågades ett barn via en förälder om hen ville läsa och berätta 

vad hen tyckte, alltså vara smakråd? Detta var egentligen en respons på att föräldern hört av 

sig först och berättat för förlaget att barnet var förtjust i KLUB-serien. När frågan besvarats 

med ja, och texten till boken sändes via e-post, nämndes i brevet att om barnet ville fick hen 

gärna göra en teckning av en mjölkhare. Efter kort tid kom ett omdöme (positivt) om boken 

tillsammans med en teckning av en mjölkhare. Till teckningen fanns en förklaring som är av 

intresse för denna studie. På papperet med mjölkhareskissen står nämligen att, ”Saken i pannan 

är en diamant som visar att det är ett väsen och ingen vanlig hare.” Kanske skulle ett liknande 

attribut kunna testas i studien? 
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3 Problemformulering  

Målet för projektet var att skapa tre bilder som skulle föreställa tre olika versioner av ett väsen 

som i sin design skulle passa till barnboksserien KLUB. Alla versioner innehåller två varianter 

av mjölkhararna, en som är fylld med mjölk och en som är utan mjölk. De framtagna bilderna 

utvärderades genom en kvantitativ metod - online-enkät. Som ett led i framtagandet av 

intressanta attribut och designelement till utvärderingen gjordes ikonografiska analyser av både 

historiska och nutida gestaltningar av liknande väsen. Gestaltningarna som analyserades var 

inte bundna till ett specifikt medium. Intressanta attribut hämtades både från animerad film 

likväl som illustrationer till fabler i böcker.  

Figurerna som gestaltades är inte i sig själva klart uttalade fiendegestalter, men de är tänkta att 

vara skapade av bokseriens antagonist, den girige cirkusdirektören. Bilderna som har 

utvärderats är olika versioner av samma väsen men med olika attribut som kan tolkas som 

vänliga och kusliga. De utvecklades relativt oberoende av varandras design men poserades på 

samma sätt för att inte skilja sig åt på oplanerade sätt vid utvärderingen. För den 

arbetsmetodiska delen gjordes det ändå först en bas som de olika mjölkhararna utgick ifrån och 

sedan bearbetades de med fristående attribut. Detta för att låta varje design få fristående och 

oberoende uttryck – för att uppnå största möjliga effekt.  

Totalt var det tre olika designstilar på mjölkhararna där varje design hade två olika versioner, 

en där den var fylld av mjölk och en utan mjölk. Antalet framställningar som respondenterna 

fick se var tre separata bilder på de mjölkstinna mjölkhararna som typer och tre 

illustrationsbilder på respektive mjölkharetyp i en kontext. Bilderna utformades i programmet 

Photoshop 2021 (Adobe Systems 2021). Målet var att genom den kvantitativa online-enkäten 

undersöka vilka attribut och särdrag som respondenterna upplever som kusligast och passar 

väsendet bäst i en barnbok. Samt vilka egenskaper de associerar med respektive version. 

Utvärderingens resultat ses som vägledande inför det slutgiltiga illustrationsarbetet av 

mjölkhararnas design.  

Frågeställning  
Mjölkharen är ett redskap, ett tjuvmjölkande väsen som kanske inte äger någon direkt 

personlighet. Möjligen kunde det till och med vara avsaknaden av personlighet som i det här 

fallet kunde ge önskad grad av kuslighet till gestaltningarna. Frågeställningen i den här 

studien rörde sig i området, att välja lämpliga attribut för att skapa en passande grad av 

kuslighet hos det välbekanta till en ung målgrupp. Attributen som skissades på under studiens 

genomförande del är, 

• särmärken som skvallrar om att haren är mekanisk eller tillverkad, 

• som ger den ett visst drag av kuslighet och/eller,  

• enskilda detaljer som skvallrar om att den inte är ett vanligt väsen.  

 

Fråga: vilka av ovan angivna attribut eller särmärken för att haren är magiskt tillverkad 

föredrar målgruppen? 
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3.1 Metodbeskrivning 

Syftet med det här examensarbetet har varit att studera attribut för så väl positiva som kusliga 

faktorer hos något som vid en första titt kan te sig välbekant och vardagligt. Dessa faktorer 

utvärderades för att se hur de påverkade trovärdigheten hos karaktären. Resultatet från studien 

kan i form av fördjupad kunskap inom konceptarbete och illustration användas som 

tillvägagångssätt vid design av önskat uttryck i karaktärsgestaltning, både i det aktuella 

projektet och i andra fristående från detta.  

3.1.1 Arbetsmetod  

Målet för projektdelen av arbetet var att skapa minst tre bilder föreställande olika versioner av 

ett väsen som i sin design passar till barnboksserien KLUB. I ett första skede tänktes alla 

bilderna innehålla två versioner av harar, en utan och en med magen full med mjölk. I slutändan 

användes enbart den mjölkstinna varianten för att den planerade enkäten inte skulle bli för 

avancerad, med tanke på att det främst var barn som skulle ta del av den. De framtagna bilderna 

utvärderades genom en kvantitativ metod – online-enkät. Som arbetsmetod och ett led i 

framtagandet av intressanta attribut och designelement att utvärdera genomfördes bildanalyser 

av både historiska och mer nutida gestaltningar av liknande väsen. Det bestämdes att dessa 

gestaltningar inte behövde vara bundna till något specifikt medium. Intressanta attribut kunde 

adapteras från animerad film lika väl som illustrationer till fabler i böcker.  

Figuren eller figurerna som gestaltats i studien är inte i sig själva klart uttalade fiendegestalter, 

men de tänks vara skapade av bokseriens antagonist, den girige cirkusdirektören. Inför 

gestaltningsarbetet var det osäkert om bilderna skulle föreställa olika versioner av ett och 

samma väsen, med olika grader av vänlighet och kuslighet i sin gestaltning, eller om de skulle 

designas mer fristående från varandra med test av olika attribut. Det finns arbetsmetodiska 

fördelar i att använda en grundgestaltning som designas med olika attribut, men 

gestaltningsmässigt och konstnärligt kan det finnas fördelar i att låta varje figur för sig ges ett 

fristående och oberoende uttryck – för att kanske på så vis uppnå största möjliga effekt i 

respektive gestaltning.  

Minsta antal gestaltningar som behövde göras och visas i enkäten bestämdes inför arbetet vara 

två, men det var troligare att det skulle bli minst tre. Antalet framställningar som tänktes visas 

för informanter berodde på vilka olika lösningar eller användbara stereotypa attribut som 

arbetsmetodens analys ledde fram till under projektets genomförandedel. Bilderna utformades 

i programmet Photoshop 2021 (Adobe Systems 2021). Målet var att sedan genom den 

kvantitativa metoden utvärdera väsen-figurerna för att undersöka vilken typ av attribut som 

respondenterna uppfattade som bäst passande väsendet och vilka egenskaper de associerade 

med figuren. Utvärderingens resultat sågs som vägledande inför det slutgiltiga valet av 

mjölkhararnas design, snarare än att i sig utgöra valet. 
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3.1.2 Utvärderingsmetod  

En online-enkät utformades för att utvärdera det som framställts i studiens projekt gentemot 

frågeställningen. Enkäten var kvantitativ och respondenterna fick kryssa i olika ord som de 

tyckte beskrev mjölkhararna. Adjektiven som används beskrev olika känslor som de kanske 

kände när de tittade på bilden (fin, ful, korkad och läskig med flera). Det fanns även med 

kvalitativa delar där respondenterna fick skriva in ett eget ord och lämna motiveringar till sina 

val, om det var något specifikt i designen som gjorde att haren exempelvis, kändes läskig eller 

konstgjord (skapad på magisk väg, se appendix B, C, D och E).  

Eftersom enkäten riktades till barn (som är inom KLUB:s målgrupp) var det viktigt att ha i 

åtanke att orden som fanns med i enkäten inte var för svåra och skulle hållas på en nivå som 

barn kunde förstå. Det gjordes en pilotstudie på tre barn (som fanns i författarens 

umgängeskrets) för att upptäcka eventuella problem i utformningen av enkäten. Smärre 

förändringar gjordes innan enkäten sedan skickades ut till kontakter där det fanns barn mellan 

åldrarna sex och tretton år samt till Facebookgrupper och kommuner med projektkopplingar 

till KASTiS och KLUB. Även vuxna som pedagoger och föräldrar var inbjudna till att delta i 

enkäten. Deltagarna fick även frågan om de ville lämna sin mejladress för att få en anonym 

uppföljning av enkäten där författaren ställde frågor baserat på de svar som hade lämnats i 

enkäten.  
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4 Genomförande  

4.1 Arbetsmetoden – Bildanalys 

För att skapa en design till de olika harversionerna som är med i den här studien letades det 

först upp referensbilder på harar eller harliknande djur. Mjölkhararna som ska designas 

behöver inte gestaltas som klart uttalade fiendegestalter, men de är ändå magiskt skapade som 

en form av stöld-verktyg av bokseriens antagonist. Deras ändamål är så att säga negativt för 

dem som utsätts för dem. Även kaningestaltningar har setts som formmässigt tänkvärda 

analysobjekt för sammanhanget. Ämnet är fantasifullt och bygger på folktro. Någon 

naturvetenskaplig biologi behöver därför inte följas till någon högre grad. Bilderna som letats 

upp har analyserats med avsikten att hitta möjliga attribut och designelement att eventuellt 

använda i utvärderingens framdesignade bildmaterial. Förutom övriga gestaltningar av harar 

och kaniner har både historiska och mer nutida direkta gestaltningar av mjölkharar varit 

intressanta. Gestaltningarna av harar/kaniner behöver inte vara bundna till något specifikt 

medium. Intressanta attribut kan adapteras från animerad film lika väl som illustrationer till 

fabler och sagor i böcker. Även två humanoida karaktärer användes i bildanalysen. 

Anledningen till att dessa två fanns med är på grund av att de ansågs innehålla intressanta 

attribut som kunde vara relevanta för arbetet.  

Bilderna har analyserats som de visuella artefakter de är, med studiens problemformulering 

som riktlinje. Syftet är att genom bildanalys leta upp och välja attribut eller särmärken som 

möjligen visar att haren är magiskt tillverkad eller åtminstone inte är en vanlig hare. Bildanalys 

som använts har en konst- och bildvetenskaplig grund i främst den ikonologiska metoden. 

Yvonne Eriksson och Anette Göthlund (2012) beskriver den kortfattat på detta vis. 

Först beskriver användaren vad hen ser, därefter analyseras det och sedan görs en tolkning. De 

två första delarna av analysen föregår tolkningen, vilket innebär att bildens delar först 

identifieras och namnges. De ligger sedan som grund för att göra en typ av informerad tolkning. 

Analyserna nedan kommer inte till formen helt och hållet följa de tre stegen i tur och ordning. 

Kunskapen som utvinns används först och främst, som nämnts ovan, för att välja attribut och 

särmärken för egna designexempel. Inte primärt för att ge ny konstvetenskaplig kunskap om 

bilderna. 
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4.1.1 Albertus Pictor – medeltiden  

Albertus Pictor har gjort flertalet av de i Sverige ”kända” medeltida målningarna av mjölkharar. 

Flera välbevarade kalkmålningar finns i Ösmo kyrka som ligger i Nynäshamns kommun. De 

kalkmålningar som finns på mjölkharar kan sägas visa de medeltida människorna syn på dessa 

väsen. Mjölkhararna i målningarna syns oftast tillsammans med djävulsfigurer och kvinnor 

som kan förmodas föreställa häxor. De mjölkstjälande hararna var något negativt. Mjölken var 

betydelsefull för människor. Om korna sinade försvann viktiga ingredienser i kosten, kanske 

för familjer med små omständigheter. 

 

Figur 4, Utsnitt, med mjölkhare som suger mjölk från ko fasthållen av en djävulsfigur, från medeltida 
kalkmålning av Albertus Pictor, Ösmo kyrka. Fotografi av Christer Malmberg (2021). 

Formmässig analys. (här en mix av ikonologins steg ett och två). Mjölkharen i bilden är målad 

med ganska typiska har- eller kaninöron, men är inte egentligen i övrigt särskilt harliknande. 

Kroppen är enkelt utförd och dess mage ser ut att vara på väg att bli fylld av mjölken den suger. 

Färgen är åt det monokromt röda hållet. Det förekommer också vita versioner, men i denna 

bild är det i stället kon som är vit. Levande harar, skogshare-varianten, kan skifta färg över 

vintern och bli vita, medan fälthare-varianten är mer brunaktig året runt. Frambenen har i det 

här fallet lika kraftiga tassar som bakbenens, således olikt dem på en riktig hare eller kanin. 

Bakbenens längd är kortare än på en levande hare medan frambenens snarare ger ett längre 

intryck. 
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Figur 5, Utsnitt, med mjölkhare som spyr upp mjölk i röd behållare, från medeltida kalkmålning av Albertus 
Pictor, Härkeberga kyrka. Fotografi av Gunnar Creutz (2013), Wikimedia Commons, Licence code CC BY-SA 

3.0 or CC BY-SA 4.0. 

Formmässig analys. Det gula som syns bakom mjölkharens huvud i bilden ovan är en 

smörkärna. Ovanför haren syns delar av en djävulsfigurs ben. Utanför bildutsnittet, står till 

vänster om smörkärnan en figur med förkläde som får hjälp av dävulsfiguren att kärna smöret. 

Djuret i bilden har ett relativt har- eller kaninliknande huvud med för de arterna ganska typiska 

öron. Det är dock osäkert om haren i bilden ska ha något öga. Kroppen är enkelt utförd men 

ger kanske snarare intryck av att ha en gris som förebild än en egentlig hare. Buken ser ut att 

vara välfylld av den stulna mjölken. Även färgen är i just det här fallet ”grisrosa”. Det 

förekommer som nämnts också vita versioner. Bakbenen har kraftigare tassar än frambenens, 

likt dem på en riktig hare eller kanin, dock är deras längd mer lika benen på en gris. Svansen 

är kort som på en hare. Mjölken väller ut ur munnen och ner i den enkelt utformade röda 

behållaren. I andra versioner kommer mjölken ut ur hararna mer i form av en kraftig stråle, 

nästan som ur en brandslang. Behållaren är också tydligare en mjölkhink i trä i andra versioner 

än i denna bild. 

 

Tolkning. Sammantaget kan det sägas om Albertus harar att det är deras funktion som varit i 

fokus för konstnären, vad hararna är och gör. De suger mjölk och de spyr upp den i behållare. 

Deras magar är bukiga av den stulna mjölken. Funktionen går fram till betraktaren utan att följa 

en naturalistisk stil. Färgerna är relativt monokroma, röda eller vita innanför en konturlinje. De 

har fyra ben, ett i var sin ände på kroppen, en kort svans, hals och huvud. Öronen är det som 

främst gör att figurerna kopplas till eller förstås vara harar. Tillsammans med sysselsättningen 

gör det dem till mjölkharar. När jag skriver att funktionen går fram till betraktaren gäller detta 

förstås för dem som vet vad mjölkharar är för något. Albertus samtida förstod förmodligen 

varför djuren på kyrkväggarnas målningar hade så utspända magar och vad det var de spydde 

upp. 
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Designelement att inspireras av: Öronen och de mjölkstinna buktande magarna. Möjligen 

också mjölken som spys upp, även om detta kan vara viktigare för illustrationerna i boken än 

för utvärderingen. 
 

4.1.2 Harar i fabler och i fysionomi  

 

 

Figur 6, Antropomorf räddhågsen hare av Grandville, J.J. (1877). Ur Tecknad karaktär, Anatomi, fysionomi 
och psykologi (2014). Lars Vipsjö & Kevin Bergsten, s 70. 

Formmässig analys. I fabelillustrationen syns en antropomorf hare iklädd människokläder. 

Inom fysionomin brukade man förr jämföra människors utseende med djurs på ett stereotypt 

och fördomsfullt sätt. Beroende på om någon exempelvis såg ut som en hare ansågs den 

personen vara feg och om den såg ut som ett lejon var hen i stället modig (Vipsjö & Bergsten, 

2014). I fabelillustrationen ovan ger figuren genom sitt kroppsspråk ett osäkert och nervöst 

intryck. Han är propert klädd vilket gör att man får en mer positiv inställning än om figuren 

hade haft mer slitna kläder (Isbister, 2006). Genom ansiktsformen och de stora runda ögonen 

får haren ett babyface (Isbister, 2006), även mer än vad en verklig hare har. De bakåtstrukna 

öronen bidrar tillsammans med posen till det nervösa uttrycket.  

Tolkning. Sammanlagt ser man att den här antropomorfa haren följer stereotypen med att haren 

är ett oroligt djur. Det hukande kroppsspråket och de bakåtslickade långa öronen ger figuren 

ett osäkert uttryck. Kanske hälsar haren på någon den är rädd för. Fokus i gestaltningen ligger 

på kroppsspråk och ansiktets babyface-form med stora utstående och nervöst fixerade ögon. 

Designelement att inspireras av: Babyface-form på ansikte med stora utstående fixerade 

ögon. Beroende på situation kan öronens läge och kroppshållningen skiftas. Dessa element kan 

utnyttjas olika beroende på om haren ska ge ett mer eller mindre stereotypt kusligt intryck. 
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Figur 7, Illustration av fysionomen Sophus Schack i boken Fysionomiska studier (1883). Författaren förklarar 
likheter mellan harens utseende och mannen och antyder att mannen är feg eller "rädd som en hare". Lars 

Vipsjö & Kevin Bergsten, (2014, s 72). 

Formmässig analys. Den här bilden visar fysionomisk likhet mellan en hare och en man med 

ett harliknande utseende. Enbart huvudena syns i bilden. Man ser både haren och mannen i 

profil. Haren har en relativt rundad form på huvudet med lite korta bakåtriktade öron (mer 

kaninlika). Ögat är rundat men inte så stort och utstående. Huvudet hos haren är egentligen mer 

avlångt än vad det är hos mannen, då dennes bakhuvud ser lite mer hoptryckt ut. Men man ser 

att tecknaren låtit huvudformen hos haren gå igen i det avrundade pann- och näsbenet hos 

mannen. Det runda ögat hos mannen ser proportionellt större ut än hos haren. Han ser 

egentligen mer fixerat iakttagande ut än rädd.  

Tolkning. Illustratören försöker fördomsfullt och stereotypt förmedla kopplingen mellan en 

människas fysionomi och ett djurs och menar att detta kan användas för att beskriva 

personlighet. Då mannen i bilden har harliknande drag i ansiktet betyder det att han är feg eller 

räddhågsen i sin natur (som en hare). Jämfört med fabelillustrationen av Grandville har kanske 

Schack delvis misslyckats med syftet att ge mannen ett skrämt utseende. Främst för att han inte 

utnyttjat mimiken. Han kunde exempelvis spärrat upp ögat mer och låtit munnen vara lite 

öppen. 

Designelement att inspireras av: Stora ögon som är runda även på ansikten sedda i profil. 

Rundade ögonbryn kan användas för att förstärka ögats runda form. 
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4.1.3 Harar och kaniner i populärkultur – främst animerad film  

 

  

Figur 8, Kanin från  Nalle Puhs många äventyr (1977).  

Formmässig analys. I bilden ovan ser vi Kanin från Nalle Puh (1977). Hans design innehåller 

många rundade former, både på kroppen och i ansiktet. Hans färgschema följer inte det av en 

riktig kanin eller hare, förutom att undersidan är ljus, men färgerna ger honom ett ”mildare” 

uttryck än om han kanske hade varit röd eller grön. Färgerna ligger också på den varmare 

skalan av färgcirkeln. I ansiktet har han lite större och buskigare ögonbryn vilket ger honom 

något äldre utseende. Deras läge är högt och centralt är de vinklade uppåt. Både ögonen och 

nosen har stora runda former som tar upp en större del av hans ansikte, vilket också tillsammans 

med de runda kinderna ger honom lite av ett babyface (Isbister, 2006). Hans armar är något 

längre än hans bakben och följer inte helt den riktiga anatomin hos en kanin. Hans framtassar 

ser ut som riktiga händer medan baktassarna mer ser ut som de gör hos en kanin eller hare. Han 

är lite tufsig på vissa ställen av kroppen och hans underkropp är mycket större än vad 

överkroppen är.  

Tolkning. I Kanins design får betraktaren en snabb uppfattning om att han är en snäll, levande 

och kännande karaktär, delvis genom hur blicken i de stora ögonen används och delvis genom 

hans hållning i kroppen, leendet på munnen och att färgschemat är åt det varmare hållet. De 

stora runda formerna på hans nos och ögon bidrar till det vänliga utseendet. De buskiga 

ögonbrynen ger honom något äldre utseende än vad han hade haft om där inte var några 

ögonbryn. Samtidigt är deras riktning sådan att de förstärker öppenheten eller kanske 

menlösheten.  Passande väl till Isbisters agreeableness (2006, ss. 24 – 26). Den mesta av hans 

tyngdpunkt i kroppen ligger lågt, viket ger hans kropp en päron-siluett. Då han går på bakbenen 

och hans armar och händer liknar en människas har han ett delvis antropomorft drag i sin 

design.  
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Designelement att inspireras av: Högt ansatta ögonbryn över stora ögon kan användas för att 

förstärka ett menlöst uttryck. Låg tyngdpunkt i päronformad kropp kan också förstärka det 

menlösa.  

 

 

Figur 9, General Woundwort (Den långa flykten/Watership Down, 1972).  

Formmässig analys. Färgsättningen i den här bilden är mörk då kaninen General Woundwort 

är inne i en tunnel. I motivet ligger fokus på General Woundwort som är en aggressiv dominant 

karaktär vilken strider mot andra kaniner. Man ser att han är arg/irriterad då hans ögonbryn är 

vinklat nedåt mot inre ögonvrån. Han har en något kantig form på huvudet och en blåtira under 

ögat som är relativt litet, med blågrönt ljus runt pupillen. Det andra ögat på karaktären är blint 

vitt genom stridsskada, men det syns tyvärr inte i denna bild. Hans anatomi är mer anatomiskt 

korrekt jämfört med Kanin i Nalle Puh-filmen. Han har blod rund munnen och tassarna vilket 

visar han har varit i en strid med andra kaniner. Hans öron är delvis skadade. Färgschemat 

liknar det hos en vanlig kanin eller hare, brun med ljus undersida.  

Tolkning. General Woundwort har ett uttryck av ilsken dominans (Isbister, 2006, ss. 24 – 26). 

Man ser att han är självsäkert våldsam genom ögonbrynsvinkeln och på blodet runt tassarna 

och munnen. Klorna bidrar till det aggressiva uttrycket. De syns till exempel inte alls hos Kanin 

i Nalle Puh. Det är lite svårt att läsa av hans storlek då det inte är några andra djur bredvid 

honom, men då han tar upp en större del av tunneln och är tecknad i grodperspektiv (betraktaren 

befinner sig lägre) ger han ett intryck av att vara relativt stor. 

Designelement att inspireras av: Denna karaktär kan användas för inspiration av fientlighet 

eller kuslighet i designen. Synliga klor kan användas för att ge intryck av det slaget. Markerade 

ögonbryn vinklade nedåt och inåt förstärker detta. Blodet runt munnen kan för mjölkharar i 

stället få vara vit mjölk. Synliga skador från gamla strider kan adapteras till riskerna mjölk- 

och trollhararna utsätts för. 
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4.1.4 Nutida versioner av mjölkharar  

 

 

Figur 10, Johan Egerkrans (2013), ”Mjölkhare” (Puke, Bjäära, Pukhare, Dragväsen). Ur Egerkrans, Nordiska 
Väsen. Insamlade – Nedtecknade - Illustrerade. 

Formmässig analys. I bilden av Egerkrans (2013) ser man en relativt tydligt människogjord 

mjölkhare och en mjölkkanna. Haren verkar gå på bakbenen, men har ett ihopsjunket 

kroppsspråk, nästan puckelryggad, med långa smala armar. Armarna ser ut att vara längre än 

bakbenen. Tassarna har människoliknande fingrar, till och med tummar. Formen på huvudet är 

delvis likt ett kranium med knotiga kindben, hål där nosen skulle suttit och långa 

harframtänder. Den har ingen päls som täcker kindtänderna vilka ser spetsiga ut, som om de 

vore komna från en räv eller annat köttätande djur. Den har relativt stora gula kisande ögon 

med sneglande små pupiller. Under ögonen syns rynkiga påsar. Den är ihopbyggd av flera olika 

delar, bakbenen är delvis mekaniskt ledade av trä med fötter som ser ut att vara från en större 

fågel (exempelvis tjäder eller kalkon). Den har ett antal spikar i kroppen och kroppen är delvis 

täckt av textil. Även öronen ser ut att vara gjorda av textilier eller delvis flätad halm. Man ser 

stygn på axeln som visar att den har blivit ihopsydd. Ett spänne till en rem syns tillsammans 

med bjällror. 

Tolkning. Figuren håller om en mjölkkanna på ett girigt sätt, nästan beskyddande som om den 

är rädd för att någon ska ta den. Förmodligen är den tänkt att ge betraktaren ett kusligt intryck. 

Delvis på grund av hållningen och att den inte ser ut som en naturlig hare, även om den 

förefaller vara ”levande”. Den ger ett själviskt och vaksamt intryck. Päronformen är omvänd 

jämfört med Kanin från Nalle Puh. Överkroppen är större än nederdelen vilket gör att 

tyngdpunkten blir annorlunda. Det är tydligt att den är skapad av mänskliga händer. Formen 

på skallen, rovdjurständerna tillsammans med de stora framtänderna, de stora lite kisande och 

snedställda ögonen med små men rörliga pupiller förstärker intryck av girighet och ger ett 

negativt utseende. Den gråblå bleka färgen på den ihopsatta kroppen visar att den är något av 

en zombie eller automaton (Freud, 1925, s. 227). 
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Designelement att inspireras av: Bilden visar en tydligt sammanplockad robot som getts liv 

på magisk väg. Dess delvis mekaniska delar hålls samman av spikar, snören och remmar med 

mera. Stora ögon med små pupiller, kantigheter, kranium, tänder och synliga klor kan användas 

för att ge intryck av det negativa kusliga slaget. Frågan är dock om den inte blivit för mycket 

levande och kännande karaktär. Den ger snarare intryck av att girigt vilja behålla mjölken själv 

än lämna den till sin skapare/ägare. 

 

Figur 11, Reine Rosenberg (2019). ”Bjära”. Ur Korsell & Rosenberg, Väsenologi: en faktabok om väsen i nordisk 
folktro. 

Formmässig analys. Denna mjölkhare som sitter på en pall framför ett plank, ser ut som en 

relativt riktig hare i anatomin. Pälsen är möjligen ovanligt rufsig, men den har de typiskt stora 

ögonen och de långa öronen. Ögonen har dock inga pupiller och framtänderna är lite längre 

och spetsigare än vad de normalt är. Den har dessutom bandage om frambenen och mjölkdrägel 

runt munnen. Dessutom har den en färgmarkering i ansiktet som också skvallrar om att det inte 

är en normal hare. Samma färg återfinns som någon form av triangelsymbol på planket bakom 

haren. Färgkontrasterna är skarpa med de svarta skuggorna och de andra färgerna i bilden. 

Tolkning. De starka kontrasterna i bilden mellan den svarta skuggan och färgerna ger en 

mystisk och kuslig stämning till bilden. Man ser direkt att det är en hare då anatomin stämmer 

överens med hur de ser ut i verkligheten. Men de orangea pupillösa ögonen och markeringen i 

ansiktet skvallrar om att detta inte är en normal hare. Dreglet från munnen får den att se hotfull 

ut och man vill ta avstånd från den. Bandaget runt frambenen och att den sitter på en pall 

framför en målad symbol kopplar figuren till svartkonst av något slag. 

Designelement att inspireras av: De tomma ögonen och mjölkdreglet från munnen. Den 

oordnade lite toviga pälsen och omlindade benen. En målade symbol kan vara något som 

skvallrar om magi. Men även starka kontraster mellan ljus och skugga kan utnyttjas för att 

skapa effekter som möjligen kan ge någon form av kuslig het. 



 
30 

 

Figur 12, Tore Jäger (2012), ”Bjära”. Ur Jäger & Jäger, Lyktgubben, skogsfrun och andra väsen. 

Formmässig analys. Till skillnad från de ovan relaterade mjölktjuvarna är väsendet i denna 

bild ingen tydlig hare, utan en bjära eller puke i form av textilier, snöre och garnnystan (Tartar, 

1987). Man ser inte egentligen mycket av formen på bjäran men den ser ut att ha någon typ av 

kropp och huvud och den är på väg upp eller ner i en smörkärna, som är på gång att välta. Den 

rundare övre delen av bjäran (huvudet?) ser ut som ett väl lindat nystan medan kroppen som 

går ner i smörkärnan är mer avlång. I bilden syns en kvinna som ser ut att ramla bakåt av 

förskräckelse. Det är mycket rök i bilden som gör det svårt att se om det händer något mer i 

omgivningen. Men man kan genom fönstret se att det är natt ute. Ljuset, kanske månsken, ger 

ett lila ”magiskt” sken under och bakom kvinnan.  

Tolkning. Man ser uppenbart att kvinnan i bilden är chockad/rädd när hon ser bjäran komma 

ner i eller upp ur smörkärnan. Det verkar som att den har sugit upp så mycket mjölk att 

smörkärnan är på väg att spricka. Då den inte har ett ansikte och man ser den snett bakifrån 

kan betraktaren inte läsa någon emotionell känsla ur den, men den skräckslagna kvinnan och 

atmosfären med det lila magiska ljuset i rummet bygger upp kusligheten. Bilden är också lite 

fartfylld då det ser ut som smörkärnan är på väg att tippa över och det är lösa snörändar från 

bjäran som snärtar som om de vore levande i luften. Kvinnan vi ser är troligen inte, som i 

Albertus målningar, häxan som skapat väsendet (Forsmark, 2003). Det bör snarare vara offret 

som här inför ögonen blir utsatt för mjölk- eller smörstölden. 

Designelement att inspireras av: Användningen av textilier, sammanhållna av snören, med 

ibland lösa ändar. Eventuellt ljussättning som skvallrar om magi. 
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4.1.5 Karaktärer som inte är harar  

 

 

Figur 13, Sally (The Nightmare Before Christmas, 1993) 

Formmässig analys. I bilden syns karaktären Sally från den stop motion-animerade The 

Nightmare Before Christmas (Burton, 1993). Sally har samma typ av sömmar med tydliga 

stygn över både ansikte, kropp och kläder. Anatomin är stilistisk, det är tydligt att karaktären 

är en docka. Hon har ett runt huvud, en lång hals, kropp och ben. Fötter och händer är små och 

inte proportionella till resten av kroppen. Ögonen tar upp en stor del av ansiktet. Näsa, mun 

och pupiller är jämfört med ögonen små. Huden är blekt ljusblå. Kläderna är av olika typer av 

tyg som sytts samman. Hon har långt, brunt hår som går ner lite under midjan.  

Tolkning. Även om man förstår att dockkaraktären Sally likt ett ”Frankensteins monster” är 

skapad till att bli en ”levande död”, ger hon ett vänligt intryck. Delvis är detta på grund av att 

sömmarna som fortsätter från mungiporna går uppåt i ett leende och hennes i övrigt runda 

former i ansiktet. De stora runda ögonen är inte kusliga trots de små pupillerna. Ögonbrynen 

följer ögats rundade form. 

Designelement att inspireras av: Sömmarna med tydliga stygn som löper över både kläder 

och hud. De stora ögonen med liten pupill. 
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Figur 14, Other Mother (Coraline, 2009) 

Formmässig analys. Other Mother är antagonisten i den stop motion-animerade Coraline 

(2009). Dockkaraktären i bilden ovan har knappar i stället för vanliga ögon. Knappögonen är 

stora och svarta, men till skillnad från Sally i The Nightmare Before Christmas, tar de inte 

upp så stor del av ansiktet, delvis för att huvudet proportionellt sett är större. Other Mother 

har förutom knappögonen i början ett relativt vanligt utseende med ett vänligt leende på 

läpparna och smilgropar. Hon har lite av en päronform på kroppen, vilket ger lägre 

tyngdpunkt. Händerna och fötterna är som hos Sally något mindre än vad som är 

proportionerligt. Hon har enkla vardagskläder och ett par färgglada sneakers. Hennes hållning 

är rak och förmedlar vänlig öppenhet.  

Tolkning. Other Mothers utseende ändras ju längre tiden går i filmen. I början när Coraline 

träffar henne ser hon precis ut som hennes riktiga mamma, utöver knappögonen. 

Knappögonen ger Other Mother ett obehagligt uttryck då hon på sätt och vis ser livlös ut på 

grund av dem. Hennes leende är till synes snällt men det är samtidigt så pass utdraget att det 

nästan blir läskigt. Hade ögonbrynen haft en annan vinkel så hade hon kanske sett hotfull ut, 

trots leendet Nu stödjer de snarare ett öppet, vänligt och kanske till och med förvånat uttryck 

hos karaktären. Päronformen med låg tyngdpunkt stödjer också det första mjuka intrycket. 
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Designelement att inspireras av: Knappögon fastsydda med trådar, kan stödja intryck av 

magiskt liv hos något som egentligen bara borde vara en docka. Päronformen med låg 

tyngdpunkt ger lägre grad av hotfullhet. Omvänt kan päronformen med hög tyngdpunkt ge 

högre grad av hotfullhet. 

4.2 Designval och typer av harar 

Efter analys av de framletade bildreferenserna fastställdes antalet typer av hararna till tre, där 

varje typ har två olika utseenden. En utan mjölk i magen och en med. Det vill säga en före 

mjölkstöld och en efter. De planeras sitta bredvid varandra i bilderna. Resultatet av 

bildanalyserna ledde till att det bestämdes vilka attribut och designelement de olika mjölkhare-

designerna skulle ges. Vissa attribut återanvänds till fler av typerna och andra enbart i en. I 

skapandet av de olika hararna användes grafikprogrammet Photoshop 2021.  

Utseendet när de har mjölk i magen skiljer sig delvis beroende på vad de är för typ av hare, är 

den exempelvis av textil så är hela kroppen mer uppsvälld, men är det en mer ”normal” hare 

ser den mer gravid ut och har en dubbelhaka. Tanken är att se vilka attribut av läskighet eller 

gullighet som är lämpliga för den målgrupp som KLUB riktar sig till. Kan man använda sig av 

många attribut som anses vara läskiga eller upplever barnen det som obehagligt och blir mindre 

intresserade av mjölkhararna? Vilka preferenser kan möjligen avläsas? 

Det är som nämnts ovan tre olika designvarianter som har tagits fram: 

• En relativt ”verklighetstrogen” design på haren 

• En trasdocka/gosedjur/leksaks-design på haren  

• En levande död/zombie-liknande design på haren 

4.2.1 Normal men kuslig  

I början av designarbetet till den ”normala” mjölkharen var det främst helhetsformen som fokus 

låg på. Med ”normal” menas här relativt verklighetstrogen design. Detta för att testa fram 

vilken form som skulle fungera bäst till mjölkharen då man kan förmedla mycket om en 

karaktär enbart via dess formspråk och hållning på kroppen (Isbister, 2006; Vipsjö & Bergsten, 

2014; Figur 15). Tolkas mjölkharen exempelvis på samma sätt om den har en mer långsmal 

kropp eller om den är kortare och rundare? Då de normala hararna främst har Albertus verk 

som inspirationskälla behövdes det mer bearbetning då de inte skiljer sig mycket mellan 

varandra i hans målningar. Därför valdes Watership Down (1972) som en ytterligare 

inspirationskälla. Det är en film med fokus på kaniner och dess karaktärer har inte några 

magiska egenskaper. Men karaktärerna är lätta att hålla isär och känna igen via små personliga 

attribut i varje design (som små tufsar av hår på toppen av huvudet eller ärr på kroppen). Även 

verkliga harar (främst fältharar) har använts som inspirationskälla.  
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Figur 15, tidiga koncept på den normala haren med störst fokus på kroppsform.  

Efter analys fick de tidiga koncepten mer personliga attribut i sin design (Se Figur 15). Här 

användes även skotthål i öronen som har setts i tidigare illustrationer på mjölkharar samt i 

konceptskisser som fanns med i manuset till den planerade boken. Olika typer av ögon och 

kroppsformer testades och slutsatsen var att en slankare kropp med mer avsmalnat huvud blev 

mer likt en normal hare. Då de runda figurerna liknade kaniner mer än faktiska harar. Harar 

har attributen att de har slanka, relativt högresta kroppar med ”stirriga” lite utstående ögon, 

medan kaniner är mindre med rundare sammanhållna kroppar och mindre mörkare ögon. I sig 

kanske det inte hade varit negativt att använda en sådan typ av mjölkhare, men till boken så 

fungerade en slankare version bättre då det blir tydligare att det är en hare. Det blir också lättare 

att visa skillnaden före och efter mjölkstöld. 

 

Figur 16, tidiga bearbetade koncept på mjölkharar. Skotthålen i öronen har att göra med att det i 
boken som ska illustreras berättas att jägare kunde skjuta på hararna utan att de dog.  
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Efter analys av skisserna valdes en av versionerna ut. Nu blev det en kombination av 2 av 

hararna (den högst upp till vänster och den högst upp till höger, se Figur 16). Ansiktet i den 

högra fungerade bättre då vet var mer har-likt och kroppen på den vänstra hade lämplig 

slankhet. Ögonstorleken förstärktes då det är en utstickande detalj hos de verkliga hararna. Här 

kom även idén in att harens kropp ändrar sig beroende på om den har mjölk i magen eller inte 

(Figur 17). Detta är en direkt historisk koppling till Albertus målningar då de har en tydligt 

markerad rund mage. Samtidigt behövdes det komma fram till hur magen skulle ändra sig 

beroende på vilken typ av hare det är (zombie, normal eller trasdocka). Tanken som kom då 

var att de normala hararna skulle se ut som att de eventuellt ska ha en kull med harpaltar. Även 

den ovan refererade idén att mjölkhararna kan ha en glasdiamant i pannan, som visar att det är 

ett väsen och inte en vanlig hare, lades till (Se kapitel ”2.5.2 Co-design”).  

Det funderades kring om glasdiamanten i pannan skulle kunna vara en solcell som på magiskt 

sätt ger haren energi till att leva. Man skulle då kunna lägga till diamantdetaljen i alla 

designerna. Men då de ändå är så pass unika så beslöts att detta fungerar bättre på den normala 

varianten så att den får ett extra sätt att sticka ut på. Det gjordes flera olika färgvarianter på 

haren. Men efter analys bestämdes att grundversionen för en normal hare också kunde ha ett 

relativt naturligt färgschema. Det kommer dock i utvärderingsenkäten även testas mjölkharar 

med mer färgglada färgscheman. Det nämns även i rättegångshandlingar (Sörlin, P. 1993) att 

ett kännetecken hos mjölkhararna var de svarta topparna på öronen, därav de mörka topparna 

på denna hares öron. 

 

Figur 17, Bearbetat koncept på den normala men kusliga haren. Till vänster utan mjölk och till höger med. Ett 
av färgkoncepten med en mer naturlig färg som också har glaskula eller ”solcell” i pannan. 

Inspiration från referensbilderna: Albertus mjölkstinna harar syns i den högra. Från fabler och 

fysionomi, stora ögon med liten pupill som enkelt kan göras stelt fixerad och/eller användas 

för att förmedla känslor. Kulhålen i öronen kan ses som adaption av skadorna hos karaktären 

General Woundwort. Även lite vit mjölk runt munnen övervägs till den mjölkstinna haren, som 

också får päronformen som syns i Nalle Puh-karaktären Kanin. Bilden nedan (Figur 17) är ett 

illustrationsupplägg med ”normala” mjölkharar tänkt att kunna finnas med i boken och även 

att testas i enkäten. I boktexten i anslutning till illustrationen beskrivs det hur en mjölkhare 

fungerar och att om man blev misstänkt att ha eller skapa sådana kunde man bli anklagad för 

att vara häxa eller trollkarl. 
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Bilden visar tre harar som till synes är chockade över att en av dom har ett stort hål i magen. 

Detta är en humoristisk koppling till historiska protokoll där mjölkharar och trollharar sägs ha 

blivit skjutna och träffade men att de bara sprungit vidare utan några problem (Wall, B. & Wall, 

J., 1993; Tartar, 1987). Bilden på boksidan är snarare tänkt att illustrera en tankebild än något 

som faktiskt sker i bokens handling. Hararna har getts olika färgscheman för att ytterligare 

befästa att de är ”konstgjorda”. I bilderna med detta upplägg som ska användas i 

utvärderingsenkäten kommer samma poseringar användas för att den ena bilden inte ska riskera 

att bli ”bättre” eller ”sämre” på annat sätt än genom de tre designvarianterna. Mer om detta 

nämns senare i beskrivning av enkätdesignen. 

 

Figur 18, färdig bild med de normala men kusliga mjölkhararna. Sida 11 i boken. 

4.2.2 Trasdockevariant/gosedjur 

Den andra designvarianten av mjölkhararna som visas nedan är baserad på gosedjur och 

leksakskaniner (Figur 19). Arbetssättet med denna variant var det samma som den normala 

haren. Först letades det fram referenser och inspirationskällor som skulle fungera till denna 

variant. Käpphästar fungerade också som en inspirationskälla, främst de med strumpor som 

huvud. Här experimenterandes även med olika typer av knappögon (hämtat från Coraline) och 

former på kroppen. Skulle det se ut som en normal hare som har sytts ihop med tyg eller skulle 

det se tydligt ut som ett gosedjur? I den här varianten låg mycket av inspirationen från 

barnleksaker och dockor som finns att köpa. För en trasdocke-hare behöver inte anatomin vara 

så korrekt. 
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Figur 19, tidiga koncept på trasdocke-haren med fokus på olika kroppsformer och proportioner.  

Efter analys bearbetades koncepten med vardagliga material som man kan finna hemma i 

åtanke (strumpor och mössor, se Figur 20). Knappögon lades till för att om möjligt ge ett kusligt 

utseende till designen. 

 

Figur 20, tidigt bearbetade koncept av trasdocke-hare. Efter analys valdes en kombination av haren uppe till 
vänster och den nere till vänster. Tanken är att då det handlar om illustration till en barnbok så kunde man 

tänja mer på gränserna med denna designvariant. 

Det behöver inte vara helt logiskt hur en magiskt levande trasdocke-hare kan stå upp eller röra 

sig när den inte har några riktiga leder. Därför valdes det att mixa olika material i den här haren 

för att den skulle bli intressant att titta på och för att det tydligt ska se ut som att den är skapad 

av en mänsklig hand. Tanken är att cirkustrollen kanske har hittat eller stulit grejer som tillhört 

barn och använt för att skapa hararna, därav strumporna och mössan.  
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Mössan är baserad på de stickade småbarnsmössorna som kan se ut som jordgubbar eller 

blåbär. Detta är för att blanda in lite roliga mönster i designen och barnleksaker är generellt 

färgglada. I trasdocke-varianten skiljer sig versionen med mjölk från de andra varianterna.  Då 

den är textilbaserad är det mer logiskt att hela kroppen sväller upp i stället för att den endast 

blir större på undersidan där magen sitter (Figur 21). 

 

Figur 21, Bearbetat koncept av trasdocke/gosedjur-haren. Till vänster, utan mjölk. Till höger, med mjölk. 

Inspiration från referensbilderna: Albertus mjölkstinna harar syns i den högra. Den 

mjölkstinna får också päronformen som syns i Nalle Puh-karaktären Kanin. Knappögon är 

hämtade från Other Mother. Frågan är om färgen bör vara svart för att haren ska se mer kuslig 

ut. Tydliga sömmar är inspirerade av karaktären Sally. Den relativt fria användningen av 

textilier till kroppsformen hämtar delvis sin inspiration från Jägers bjära, vilket främst syns i 

bollsvansen och strumpörat. Nedan (Figur 22) ses den renderade illustrationen med trasdocke-

varianten. Likt de normala hararna (Figur 18) är dessa poserade på samma sätt, men här låg en 

utmaning i att få dem att se chockade ut då de inte har några riktiga ögon som kan visa känslor. 

Här tänks de ”flygande ögonbrynen” fungera som en känsloförstärkning. Knappögonen gjordes 

också mer ovala i höjdled än vad de är på haren i Figur 21 för att bli lite mer uppspärrade. 

Munnen på både den vänstra och högra ändrades från leendet (se haren i Figur 21) för att 

förstärka känslan.  
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Figur 22, färdig bild med trasdocke- mjölkhararna. Sida 11 i boken. Eventuellt kan denna variant tolkas som 
lite läskig då den inte har några uttrycksfulla ögon. 

 

4.2.3 Zombievariant  

Zombievarianten är tänkt att se ut som ett sammanplock av grejer. Skräp som benbitar, kvistar, 

garn med mera. Möjligen kan den ge ett obehagligt eller kusligt intryck hos betraktaren. Den 

ska se ut som att den är gjord av ”mänskliga händer”. Till skillnad från de andra två varianterna 

har de tidiga skisserna ett mer tydligt, kanske stereotypt, skräcktema. Mycket av den inspiration 

som användes för zombieharen kommer från Egerkrans version. I hans design får man ett 

obehagligt intryck av haren och det var något som delvis önskades även till denna version. I de 

tidiga skisserna (Figur 23) hölls kroppsformen relativt lika men med test av skelettdelar och 

leder av trädelar i designen.  

 

Figur 23, tidiga koncept på zombieharen med fokus på olika kroppsformer och proportioner.  
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Efter analys valdes det ut attribut som skulle visa den ”mänskliga handen” som skapat hararna 

(figur 24). De gjordes även magrare och några alternativ utan päls prövades. Vissa leder byttes 

till kroppsdelar från andra djur. Snören och bandage lades till, som för att hålla samman dem 

så de inte faller isär. Delar av skelettet syns i några av koncepten, bland annat ett harkranium 

lades till i två av koncepten för att utforska om detta kunde bidra till ett läskigare uttryck. Dessa 

harar har även mer ”elaka” ögon, det vill säga, de var inte lika runda som de tidigare hararna 

och deras pupiller är även mindre vilket kan ge en karaktär ett mer negativt utseende (Isbister, 

2006).  

 

Figur 24, tidigt bearbetade koncept med test av bland annat kranium. 

Efter analys valdes mittenkonceptet i översta raden som det vilket skulle vidareutvecklas (Se 

Figur 25). Kraniet haren har på sitt huvud fungerar mer som en mask än att den har sitt ”riktiga” 

kranium synligt. Inspiration till detta kommer från pokémonfiguren Mimikyus (Pokédex, 2021) 

bakgrundshistoria där den förklär sig som en Pikachu för att få vänner. Detta behöver förstås 

inte vara fallet med zombieharen, att den vill gömma sitt ansikte, men det gör möjligen 

designen mer intressant och lite läskig att titta på. Ögonen på zombievarianten är relativt stora 

och blodsprängda med liten pupill, som i Egerkrans version. Till det ena frambenet har också 

inspiration taget från hans hare, men istället för att forma ut ett ”helt” ben i trä används detta 

mer som en protes. Den delvis rufsiga pälsen är inspirerad av Reine Rosenbergs ”Bjära”.  
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Figur 25, Bearbetat koncept av Zombieharen Till vänster, utan mjölk. Till höger, med mjölk. Till vänster utan 
mjölk och till höger med. Den mjölkfyllda magen tänks här ge zombieharen ett obehagligt uttryck, dels för att 

det inte ser ”normalt” ut att magen är så tydligt uttänjd, men också för att huden också ser tunnare ut. Sömmar 
och ådror förstärker också det läskiga i designen. 

Inspiration från referensbilderna: Albertus mjölkstinna harar syns i den högra. Den mjölkstinna 

får också mer av päronformen som beskrivits ovan. Tydliga sömmar är inspirerade av 

Egerkrans mjölkhare och karaktären Sally. Kraniet, protes-ben, snöre och bandage kommer 

från Egerkrans och Rosenbergs harar. Kulhål i öron är som nämnts tidigare en adaption från 

General Woundworts skador. Till den färdiga illustrationen, nedan i Figur 26, ser vi liksom i 

de andra två versionerna (Figur 16 och 20) en tänkt sida i boken. De tre hararna är chockade 

över hålet i magen på mittenharen. Man kanske tycker att de som zombieharar inte egentligen 

borde vara förvånade över något. Men illustrationen är som nämnts tidigare främst att se som 

en humoristisk kommentar och som en tankebild från karaktärerna Kira och Luppe. Det är inte 

något som sker i bokens handling. 

 

Figur 26, färdig bild med zombiemjölkhararna. Sida 11 i boken. Den delvis rufsiga pälsen är inspirerad av 
Reine Rosenbergs ”Bjära” (2019). 
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4.2.4 Avrundande sammanfattning av designarbetet 

Mjölkharebilderna som tagits fram under designarbetet visar tre olika varianter av ett väsen, 

med olika grader av kuslighet och/eller gullighet i sin gestaltning. Varianterna är, den normala 

men möjligen lite kusliga, trasdocke-varianten, och zombievarianten. De har genom analys och 

inspiration från ett antal förlagor designats relativt fristående från varandra, för test av olika 

attribut. De har dock poserats på samma sätt. Detta bland annat för att olika poseringar inte ska 

riskera att bli något som i sig påverkar informanternas val och därmed resultatet. Det finns även 

arbetsmetodiska fördelar i att använda en grundgestaltning som designas med olika attribut. 

Som att det går snabbare att ta fram fler versioner. Gestaltningsmässigt och konstnärligt kan 

det samtidigt finnas fördelar i att låta varje figur för sig ges ett fristående och oberoende uttryck 

– för att kanske på så vis uppnå den versionens optimala uttryck. En avvägning behöver 

samtidigt has i åtanke, mellan tidsvinst, optimalt uttryck och studiens trovärdiga resultat. I 

enkäten presenteras först de tre grundvarianterna. Under enkätdesignen planerades 

inledningsvis att i enkätbilderna ha med varianterna både utan och med mjölk i magen (Figur 

15, 19 och 23). Efter att ha sett bilderna på plats i enkäten bestämdes att enbart låta varianterna 

med mjölk i magen vara med. Detta för att det inte ska bli för abstrakt att förstå för de yngre 

barnen. 
 

 

Figur 27, De tre varianterna som först presenteras i enkäten, en och en. 

Nedanför bilderna presenteras  ett antal adjektiv. Informanterna ombeds att kryssa för de ord 

de tycker passar bäst till respektive variant. Det går att välja upp till fem stycken. Samma 

adjektiv finns att välja bland till alla tre. Adjektiven är motsatsord till varandra (exempelvis 

snäll, taskig, fin och äcklig) och kommer vara blandade i en lista Det kan även ges möjlighet 

för informanterna att föreslå ett eget ord, samt att förklara varför de valt som de gjort. Där efter 

presenteras de tre varianterna tänkta att passa som bokillustration (Figur 16, 20 och 24). 

Informanterna ombeds välja den de helst skulle vilja se i den färdiga boken. Här kommer också 

finnas en öppen fråga om varför de tycker den passar bäst. De positiva och negativa adjektiven 

är: 

Positiva Negativa 

Modig Läskig 

Snäll Korkad 

Mysig Ful 

Klok Elak 

Fin Rädd 
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4.2.5 Pilotstudie  

I pilotstudien var det tre barn som deltog. De var i åldern sex till elva år, två flickor och en 

pojke. Enkäten gjordes via min, rapportskrivarens, bärbara dator hemma hos barnen och deras 

föräldrar. Genom att vara närvarande kunde jag observera och eventuellt hjälpa till om något 

var förvirrande eller om barnen hade frågor. Barnen gjorde enkäten en och en. Ingen av barnen 

har sedan tidigare läst någon av KLUB-böckerna och den yngsta av dem behövde hjälp med 

läsningen av enkättexten då hen inte kunde läsa helt själv.  

En av sakerna som upptäcktes som ett möjligt problem under observationen var längden på 

enkäten. Då den var uppdelad i tre olika avsnitt skapades en viss förvirring då barnen inte 

förstod hur de skulle gå vidare till nästa avsnitt. Detta fick förklaras. Samt att de hade lite svårt 

att navigera laptoppen som användes. Barnen verkade mer vana vid att använda smartphones 

och surfplattor. En ytterligare svårighet som noterades var motiveringsfrågorna. Barnen förstod 

inte riktigt varför de behövde motivera sina svar. Att motivera sina svar var dock inte 

tvingande, ville de hoppa över frågorna var det okej. Men det blev tydligt att följdfrågorna om 

att motivera svaren behövde formuleras så enkelt och tydligt som möjligt.  

Efter analys av pilotstudiens genomförande bestämdes att ändra och förenkla enkätens design. 

Den kortades ner till två avsnitt i stället för de tidigare tre. Det första avsnittet innehöll allmän 

information om kön, ålder och om deltagaren läst någon KLUB-bok tidigare, det andra 

avsnittet innehöll mjölkharebilderna och frågorna till dem. Den första frågan gällde att välja 

högst tre adjektiv till respektive mjölkharetyp (3 typer). Efter valen av adjektiv kunde 

respondenten frivilligt skriva ett ord som hen tyckte beskrev mjölkharen bättre och därefter 

förklara varför det orden beskrev den bäst. Där efter visades de tre versionerna av den möjliga 

bokillustrationen och respondenterna ombads att välja den de tyckte passade bäst att ha med i 

KLUB-boken. Det lades också till en fråga i slutet, om det var okej att författaren av enkäten 

kontaktade dem via mejl för att följa upp med frågor baserat på deras svar. Det framgick tydligt 

att detta var helt valfritt och de fick också frågan om de ville designa sin egen version av en 

mjölkhare.   
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5 Utvärdering  

Problemformuleringen i denna studie rör sig i området målgrupp och lämpliga visuella attribut, 

för att skapa en passande grad av kuslighet vid gestaltning av folktroväsendet mjölkhare till en 

barnbok. Mjölkharen är en form av magiskt redskap, ett tjuvmjölkande väsen som kanske inte 

egentligen äger någon personlighet. Bildanalyser har gjorts av referenser med historiska och 

populärkulturella motiv. Attributen som analyserats fram är särmärken som skvallrar om att 

mjölkharen är tillverkad, som ger den ett visst drag av kuslighet, och/eller, enskilda detaljer 

som skvallrar om att den inte är ett vanligt väsen. Frågeställningen rör vilka attribut eller 

särmärken för att haren är magiskt tillverkad målgruppen tenderar att föredra? 

5.1 Allmän information om respondenterna  

31st personer besvarade enkäten. Alla som svarade kunde räknas med då deras svar var 

trovärdiga och konsekventa. De fördelades om totalt 23st barn, 16st var mellan tio till tretton, 

3st mellan sju till nio och 4st barn mellan noll och sex. Det var 8st vuxna, 3st var pedagoger 

och 5st var förälder.  

 

Figur 28, visar ålder på deltagarna. 

Könsfördelningen mellan de som svarade var till en majoritet flickor/kvinnor. Det var 18st 

flickor/kvinnor, varav 13 barn, fem vuxna, av vilka tre var föräldrar och två pedagoger. Hos 

pojkarna var det totalt 13st pojkar/män, 12st barn och 1st pedagog.  

 

Figur 29, visar könsfördelningen hos deltagarna. 
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En majoritet av deltagarna hade inte läst KLUB-böckerna innan. Men av dem som hade läst 

hade flertalet läst flera, vissa hade även läst alla. Av de som hade läst var det totalt åtta personer 

och 23 personer hade inte läst böckerna.  

 

Figur 30, visar de som har läst/inte har läst  böckerna. 

5.2 Redovisning av enkät. 

I enkäten var det som nämnts två avsnitt respondenterna kunde svara på. Det första var den 

allmänna informationen och det andra avsnittet innehöll frågorna angående de tre mjölkhare-

typerna. Upplägget i det andra avsnittet var att de i tur och ordning kunde se en bild på den 

mjölkstinna haren, först trasdocke-varianten, sedan den normala och sist zombievarianten. 

Under bilden fanns det tio adjektiv (fem positiva och fem negativa). Där fick respondenterna 

välja max tre adjektiv som de tyckte beskrev respektive mjölkhare bäst. Därefter fanns det en 

möjlighet att skriva egna ord som de tyckte saknades bland orden ovan. Där efter kunde de 

förklara varför de tyckte att de orden passade in/beskrev mjölkharen bäst. 

Efter frågorna om de tre mjölkharetyperna fanns det en fråga om en möjlig bildillustration på 

de tre versionerna av mjölkharar som eventuellt skulle kunna vara med i boken. Där kunde 

respondenterna välja vilken av bilderna de tyckte bäst om (eller ingen av dom) med en öppen 

följdfråga om varför, för att om möjligt få en mer kvalitativ insyn i deras resonemang. Även 

dessa frågor var frivilliga.  

5.2.1 Trasdocke-mjölkhare  

Den första mjölkharen som respondenterna fick svara på var trasdocke-mjölkharen. Svaren 

varierade i relativt hög grad. Men orden som valdes låg mot det mer positiva hållet. Majoriteten 

av respondenterna tyckte att den såg snäll (21) och mysig (12) ut. Det var också en del av 

deltagarna som tyckte att den såg ful (14) och läskig (6) ut. Även korkad (10) var ett av de mest 

valda orden.  
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Figur 31, visar fördelningen ord som respondenterna tyckte beskrev trasdocke-mjölkharen. 

De ord som respondenterna själva föreslog (totalt 15st svar) var övervägande positiva. Orden 

som skrevs in var: ”Rolig”, ”Söt”, ”Färgglad”, ”Barnslig”, ”Ser gosig ut som ett gosedjur”, 

”Tjock”, ”Gullig”, ”Konstig”,” gosig”, ”Söt och gullig minus att den drägglar”.  

Motiveringsfrågan besvarades av totalt 20 personer. Dessa gäller både adjektiven att välja 

bland och de egna föreslagna. Motiveringarna respondenterna gav till sina val var relativt 

blandade. Några kommenterade att de inte tyckte om mjölken som rann från munnen och 

kroppen, då de tyckte att det bidrog till det läskiga i designen. Men flera tyckte att de färgglada 

detaljerna på kroppen gav ett snällare intryck. Harens uppåtvinklade mungipor tolkades som 

ett leende och att den log gjorde att de blev positivt inställda till den. De verkade inte tycka att 

det faktum att den var hopsydd av olika delar var något läskigt. Några av de respondenter som 

hade klickat i ordet ful gav motiveringen att de inte tyckte om själva formen men att färgvalen 

var fina, ” Ful, men snälla färger på den.”. 

5.2.2 Tolkning av resultatet i förhållande till Trasdocke-mjölkhararens design 

Trots att det finns en ambivalens i svaren har respondenterna överlag varit övervägande positivt 

inställda till trasdocke-mjölkharen, 21 av 31 valde till och med att den ser snäll ut. De ser den 

således inte som ett i grunden elakt väsen, ingen deltagare valde det adjektivet, även om 6st 

valde ordet läskig. Inte heller ordet ful (14) betyder i det här fallet nödvändigtvis att trasdocke-

mjölkharen är en i huvudsak läskig karaktär. Det är annars inom karaktärsdesign relativt vanligt 

att man gör onda/elaka karaktärer anskrämliga då skaparen vill att betraktaren snabbt ska 

identifiera dem som just en ond karaktär (Isbister, 2006). För trasdocke-mjölkharen kan det 

mer subtilt kusliga i designen fungerat som tänkt hos respondenterna och därmed vara orsaken 

till ambivalensen. De sju mest valda adjektiven växlar hela tiden mellan ett positivt värde och 

ett negativt. Snäll 21, ful 14, mysig 12, korkad 10, fin 9, läskig 6 och klok 4. I designen har 

medvetet använts runda former (som päronformen hos exempelvis Kanin i Nalle Puh) för att 

gör den attraktiv för betraktaren. Det som i designen gjorde att adjektivet fult valdes kan ha 

med de tydliga sömmarna (från Sally i The Nightmare Before Christmas, 1993) de svarta 

knappögonen (från Other Mother i Coraline, 2009), det icke-symmetriska i harens kroppsdelar 

och från mjölkdreglandet att göra.  
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När respondenterna valde egna ord dök bland annat orden tjock och barnslig upp. Orden i sig 

brukar kanske användas främst i negativa sammanhang när det kommer till kroppar och 

karaktärsdesign. I trasdocke-mjölkharens fall behöver det dock inte tolkas som särskilt 

negativt. Om karaktären uppfattas som barnslig kan detta snarare vara positivt då det är en 

karaktär som riktar sig till barn och då behöver inte allt vara verklighetsbaserat. Mjölken som 

rann från munnen och delar av kroppen uppfattades som obehagligt för flertalet av 

respondenterna. Inspirationen för mjölken runt munnen är hämtad från Rosenbergs Bjära 

(2019) och var inte i första hand tänkt att användas som något läskigt. Snarare användes detta 

attribut för att förtydliga funktionen hos mjölkharen, att den har druckit mycket mjölk och 

därför läcker. Men tack vare enkäten så framgår det ändå att detta attribut är något som 

respondenterna reagerade på som läskigt. Dreglande kan förstås uppfattas som ”äckligt” utan 

att vara läskigt på ett obehagligt och kusligt sätt. Exempelvis kan ett yngre syskon i 

spädbarnsåldern som dreglar uppfattas som ”äckligt” men det är knappast kusligt. Här kan 

också finnas en ovana i att se ett attribut som dreglandet vara illustrerat.  

5.2.3 Normala mjölkharen 

Den andra haren som respondenterna fick svara på frågorna om var den normala mjölkharen. 

Här (se figur 32 nedan) var det betydligt fler som valde företrädesvis de negativa orden läskig 

(11), korkad (10), ful (11), rädd (9) och elak (3). I sina motiveringar nämner respondenterna 

att mjölken som kommer från munnen är en obehaglig detalj hos haren och hade det inte varit 

med hade de troligen tyckt mycket bättre om den.  

 

Figur 32, visar fördelningen av ord som respondenterna tyckte beskrev den normala mjölkharen. 

De ord som respondenterna själva föreslog (totalt 14st svar) var en blandning av positiva och 

negativa, och till viss del motstridiga begrepp. Orden som skrevs in var: ”Smutsig”, 

”Godtrogen, lurig, smart”,”Snabb och smart”, ”Konstig”, ”Ostiga öron”, ”Starkare”, 

”gammal”, ”Ledsen”, ”Småläskig”,”Tjock”,” Söt”.Motiveringssvaren, som nämnts tidigare 

gäller både adjektiven att välja bland och de egna föreslagna besvarades av totalt 19st med svar 

som:”Ser okej ut”, ”Jag tycker inte om att det rinner mjölk från den, om det inte hade varit 

med mjölk hade den sett mer trevlig ut”, ”Ser ut att ha öron gjorda av ost”.  
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Några av barnen kommenterar att skotthålen i öronen ser ut som hålen i en ost. Medan de vuxna 

har kommenterat att skotthålen är en ”lagom” detalj av läskighet. Även här dyker ordet tjock 

upp hos en av respondenterna. Flera deltagare nämnde att det såg ut som en riktig kanin/hare, 

även om den var tjock/fylld av mjölk. Även här nämner de att om den inte hade haft 

mjölken/dreglet runt munnen hade de tyckt bättre om den. 

5.2.4 Tolkning av resultatet i förhållande till den normala mjölkhararens design 

Den normala haren hade en större spridning i svaren på den del där respondenterna fick klicka 

i olika adjektiv. Det första positiva ordet, fin (9), dyker upp först på en delad fjärdeplats 

tillsammans med rädd (9). Där efter kommer tre positiva ord, snäll (7), modig (6) och mysig 

(6) före det negativa elak (3). Respondenterna lät dock mer positiva i sina motiveringar och 

förklaringar än när man enbart läste av grafen. Här dök ordet tjock upp igen och på samma sätt 

som med trasdocke-mjölkharen kan ordet tolkas som något för sammanhanget både positivt 

och negativt. Något som inte väckte lika många reaktioner som förväntat var skotthålen som 

haren har i sina ögon. Dessa var ju en variation av ”stridsskador” hämtade från kaninkaraktären 

General Woundwort (Watership Down, 1972). Glaspärlan som haren har i pannan väckte ingen 

reaktion hos respondenterna. Då det inte är något som en hare i verkligheten har så var det ändå 

förväntat att det skulle ge någon typ av kommentar från respondenterna. Möjligtvis kan detta 

attribut därför behöva göras större och i mer kontrasterande färg om det senare ska fylla någon 

funktion i bokens illustrationer. 

Det var endast några av de vuxna som kommenterade att det var skotthål haren hade i öronen, 

medan några av barnen tyckte att hålen såg mer ut som i en ost. Både barnen och de vuxna 

tyckte att den normala mjölkharen, jämfört med trasdocke-varianten, såg mer rädd (9) ut. 

Respondenter som tyckte att den såg rädd/ledsen ut nämnde i kommentarer att det var främst 

ögonbrynen och de uppspärrade ögonen, som gav det intrycket. Då den normala mjölkharen 

till viss del har riktiga harar som inspiration ser man att designen här lyckades förmedla ett 

tydligt särdrag. Ett kännetecken hos riktiga harar är just de utstående ögonen vilket för en 

människa får dem att se rädda ut. Något som Vipsjö & Bergsten (2014) nämner har använts för 

illustrationer till fabler (se figur 6 av Grandville, 1877), och i samband med hur fysionomerna 

förr tolkade människor som uppvisar likheter med harar som rädda (se figur 7 av Schack, 1883). 

Respondenterna menade även att då den ser ut som en riktig hare att den ”automatiskt” är snäll. 

Harar och kaniner i media brukar illustreras som snälla karaktärer och då verkar det som att 

respondenterna antar att även denna hare är snäll, även om den ser rädd/ledsen ut, ”Kaniner 

(harar) är mysiga. […] 

5.2.5 Zombiemjölkharen  

Till zombie-mjölkharen var det en klar majoritet som tyckte att den var läskig (se figur 33 

nedan). 28 av de totalt 31 svarande kryssade i detta ord. Närmast i följd efter var ytterligare två 

negativa ord, elak 19 och ful 16. Det var endast ett fåtal som klickade i de positiva orden modig 

(4), snäll (2) och klok (3). De negativa orden fick alltså nästan alla röster på sig. Även bland 

de ord som de själva lade till var det en majoritet med negativa ord utom en person som tyckte 

” Smått obehaglig men cool”. Många tyckte att zombiemjölkharen ser ut som en elak varelse.  
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Figur 33, visar fördelningen av ord som respondenterna tyckte beskrev zombiemjölkharen. 

När respondenterna fick välja sina egna ord var det tydligt även här att de i huvudsak var 

negativt inställda till zombiemjölkharen. Orden som valdes var:  ”Cool”, ”Opassande för 

målgruppen”, ”Oförsiktig”, ”Äcklig”, ”Död”, ”Tokig”, ”Obehaglig”, ”Gravid.”, 

”Jätteläskig”, ”Blää”, ”Äcklig, mastermind”, ”Dum”, ”Tjock”, ”Smått obehaglig men cool”. 

Ett av de äldre barnen tyckte om den eftersom han tycker om skelett och monster.  

I motiveringssvaren (18) kommenterar respondenterna mer på attribut och särmärken i 

designen än vad de gjorde för de andra hararna. Här sticker orden: skelett, magen, blodådror, 

zombie, benen och ansiktet ut. En kommenterade även att hon hade svårt att identifiera vad det 

var för typ av djur. Två av barnen skrev att de tyckte den såg läskig ut, men harar generellt 

brukar vara snälla så den här haren borde också vara snäll även om den såg läskig ut. Även 

formen på magen gav respondenterna en känsla av obehag/läskighet.  

5.2.6 Tolkning av resultatet i förhållande till zombiemjölkhararens design 

Zombiemjölkharen, med sin inspiration från främst Egerkrans (2013) och Rosenbergs (2019) 

mjölkharar, var tydligt den design som respondenterna ansåg vara läskigast. Det nämndes 

flertalet gånger i svaren att designen uppfattades som minst trevlig. Tittar man på grafen syns 

det också där att det är zombiemjölkharen som respondenterna ansåg vara mest negativt laddad. 

Både barn som vuxna nämner i sina svar att detaljerna som skalle och framträdande blodådror 

är läskiga. De vuxna respondenterna är också tydliga med att peka ut att de anser att den är 

olämplig för en yngre publik, ”Opassande för målgruppen”, medan barnen mestadels bara 

skriver att de tycker den är läskig. Några av föräldra-respondenterna kommenterade att de 

tyckte designen såg lite cool ut även om den var läskig. Men när de tänkte på sammanhanget 

med barnboken så var det inte en lämplig design. Pedagogerna var överens om att designen var 

läskig och opassande för målgruppen.  Det var heller ingen skillnad mellan dem som hade läst 

KLUB-böckerna innan och de som inte hade läst. Det var alltså ingen som gav kommentarer 

om designen med anledning av hur tidigare väsen har illustrerats i KLUB-sammanhang. Största 

skillnaden i svar angående kusligheten var de föräldrar som tyckte att designen var cool men 

ändå opassande för målgruppen. 
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En respondent kommenterar även att ordet zombie ger en känsla av obehag, ”Den är obehaglig 

och ordet zombie hjälper till”. Detta kan vara en detalj i enkätutformningen som jag möjligen 

kan vara självkritisk mot. Kanske borde mjölkhararna kallats något neutralt, som exempelvis, 

Hare 1, 2 och 3. Samtidigt valdes namnet snarare för att ge illustrationen en humoristisk 

avdramatiserande vinkel, än för att höja kuslighetsgraden. Även att Zombiemjölkharen har 

skador på kroppen (träben och bandage) och ett kranium som täcker delar av ansiktet tillför 

enligt enkätbesvararna läskighet. Det är ingen av respondenterna som har kommenterat den 

raggiga pälsen och ryggkotorna.  

Ingen kommenterade heller färgen på pälsen. Då den är mörkare än vad en hare normalt är 

kunde man anta att någon skulle reagera på den detaljen. Det samma gäller öronen som likt 

den normala varianten har skotthål. Varken barnen eller föräldrarna nämnde skotthålen eller 

att öronen såg skadade ut. Då de hade reagerat på den normala mjölkharens öron vore det inte 

konstigt om de även hade reagerat på zombiemjölkharens. Dock kan det förstås vara så att 

resten av dess attribut och särmärken tar över fokus då respondenterna har sett skotthål innan 

hos den normala varianten.  

5.2.7 Sammanfattande jämförelse av de tre hartypernas design  

 

Figur 34, de tre mjölkfyllda hararna tillsammans. 

Alla tre typerna av mjölkhare fick åtminstone någon kommentar om att de var tjocka. Detta var 

något som fördes in i designen med inspiration från Albertus kalkmålningar med mjölkstinna 

harar (se figur 1, 4 och 5). Av de tre harvarianterna var det trasdocke-mjölkharen som 

respondenterna var mest positivt inställd till. Detta även om flertalet av respondenterna tyckte 

att den såg läskig ut med mjölken som rann från munnen och kroppen. Jämförs graferna och 

motiveringssvaren för de tre hartyperna framgår att denna variant var den som respondenterna 

tyckte bäst om. Även om den ansågs lite barnslig av de äldre respondenterna tyckte de samtidigt 

att den såg vänlig ut. 

Visserligen var respondenterna också positiva till den normala mjölkharen, men i grafen och 

i frisvaren var de mer spridda i sina åsikter. De vuxna respondenterna tyckte att den normala 

mjölkharen hade en lagom mängd läskighet i sin design, medan zombiemjölkharen inte alls 

passade in till åldersgruppen.  
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Respondenterna var inte negativt inställd till zombiemjölkharen på det sättet att de tyckte den 

var stötande, men menade ändå att attributen i designen var för läskiga och helt enkelt inte 

passade till en yngre åldersgrupp. På så sätt uppnåddes kanske med hjälp av 

zombiemjölkharens design målet att testa lämplig läskighetsgrad, då man tydligt av 

enkätresultatet kunde se vilka attribut och särmärken som inte fungerade för respondenterna 

(kraniet, magen, blodådrorna och det amputerade benet). Dock så verkade det som att mjölken 

runt munnen inte hade lika stor påverkan på respondenterna i zombiemjölkharen då det inte 

var någon som kommenterade just detta här.  

Betydelsen, eller kusligheten hos mjölkdreglet minskade när andra attributs läskighet ökade. 

Detta kan vara av intresse för bedömningen av kuslighet hos de andra varianterna. Om 

mjölkdreglet är något som uppfattas som starkt hos dem, är kanske de övriga särmärkena och 

attributen inte så kraftigt läskiga. Åtminstone inte betraktade enskilt för sig. Men samtidigt bör 

det kommas ihåg för varje mjölkharetyp, att även om studien undersöker attribut och 

särmärken, så är det helhetsupplevelsen av respektive hare som är det intressanta. 

5.2.8 Bildillustration  

Den sista frågan (31 svar) som respondenterna fick var vilken av de tre bildillustrationerna med 

mjölkhararna som de tyckte bäst om som möjlig att vara med i boken. Det var här en relativt 

klar majoritet som tyckte bäst om bilden med de normala mjölkhararna (17), därefter var det 

trasdocke-mjölkharen (11) och sist var det zombiemjölkharen (2). En av respondenterna tyckte 

ingen av de valbara var bäst. 27 motiveringssvar gavs. En av respondenterna som valde  den 

normala mjölkharen gav motiveringen ”Haren i sig är inte elak/ond, det är ju häxan eller 

trollkarlen som har skapat den. Ska ju gå att missta för en "vanlig" hare”. Valet av de normala 

mjölkhararna som bäst passande illustration i boken motiverades med att det var en bra 

kompromiss mellan det läskiga och gulliga, samt att de kunde se att det var en hare. Men 

åsikterna gick samtidigt här isär om de normala mjölkhararna kunde ha orealistiska färger 

(blått, gult, grönt och så vidare). De vuxna menade att de borde följa de färgscheman som harar 

har i verkligheten medan barnen tyckte det var kul med variation i färgerna.  

 

Figur 35, visar fördelningen av bilderna på mjölkhararna som respondenterna tyckte skulle passa bäst i boken.  
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En av respondenterna gav också förslag på vilka detaljer som skulle fungera om man ville ha 

läskigare detaljer ” […] Det går bra att ha något lite läskigare attribut på den "vanliga" haren, 

som de trasiga öronen, stirrande blicken, kanske spetsiga tänder, men inte neonfärger tycker 

jag”. Hålet i magen är något som barnen kommenterar som läskigt på de normala 

mjölkhararna. Bland de som valde trasdocke-mjölkharen fanns en majoritet barn (nio barn där 

de flesta var mellan åldrarna tio och tretton) men också två vuxna (en pedagog och en förälder). 

Barnen kommenterade här främst att de tyckte trasdocke-mjölkhararna var fantasifulla och de 

såg vänliga ut. Några av dem kommenterade att de hade liknande gosedjur hemma och det var 

därför de tyckte om dom.  

En av de vuxna respondenterna som valde den normala mjölkharen gav förklaringen till varför 

hon inte föredrog trasdocke-haren med motiveringen ” De är uttrycksfulla, samtidigt fint med 

de olika färgerna. Fast jag gillar zombiehararna med och vet att de två skulle funka med mina 

bar[n]. Trasdocke-hararna känns helt fel och tappar sin uttrycksfullhet.”. Zombiemjölkharen 

var den som respondenterna var mest kritisk till som bokillustration. Det var endast två av 

respondenterna som föredrog den här haren. De som föredrog den var två pojkar mellan 

åldrarna tio till tretton och den ena gav motiveringen ” [G]illar skelett och monster”.  

Det var ingen större skillnad mellan åldrarna på barnen när det kom till vilken hare de föredrog 

bland den normala- och trasdocke-mjölkharen. Som nämnts tidigare så föredrog fler flickor 

trasdocke-mjölkharen men det var blandat i åldrarna och således ingen direkt majoritet hos en 

specifik åldersgrupp. Även för den normala mjölkharen var det relativt lika i köns- och 

åldersfördelningen bland barnen, men nästan alla vuxna valde den normala mjölkharen (en 

pedagog valde dock trasdocke-mjölkharen).  

5.2.9 Tolkning av resultat från Bildillustration-frågan i förhållande till de tre 
mjölkhare-typernas design 

När respondenterna fick möjlighet att välja mjölkharetyp att eventuellt använda till 

bokillustration var det den normala mjölkharen som de var mest positiva till framför de två 

andra varianterna. Många av barnen och nästan alla vuxna föredrog den normala mjölkharen 

då de inte tyckte att den var för läskig och det gick snabbt för dem att identifiera vad det var 

för något. 

De äldre respondenterna tyckte inte att de normala mjölkhararna skulle vara färgglada då de 

menade att de ändå ska efterlikna vanliga harar. Barnen var dock mer accepterande till de 

färgglada hararna. Vissa av dem valde dem på grund av att de helt enkelt tyckte att 

illustrationen var finare så. De tyckte även att de normala hararna var mer uttrycksfulla än de 

två andra hararna då man kunde se deras känslotillstånd tydligare. Samt så fanns kommentarer 

hos de yngre att de tyckte de andra hararna var läskiga då en variant var zombies med hål i 

magen, eller ett levande gosedjur.  
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De barn och den vuxna person som valde trasdocke-mjölkhararna som de bästa skrev i 

motiveringarna bland annat att den bilden var intressant att titta på då det var olika färgglada 

mönster på hararna. Barnen som valde denna illustration var även positiva till 

trasdockevarianten i den tidigare delen men tyckte då mjölken var obehaglig. De äldre 

respondenterna ansåg att trasdocke-mjölkharen var för barnslig. Om boken riktat sig till i första 

hand de yngre barnen vore detta intressant. Karaktärerna bör ändå på något sätt passa in till 

deras smak, och även om de äldre barnen inte tyckte om trasdocke-mjölkharen lika mycket 

som de yngre så var de inte direkt negativa till den. Det kan tänkas vara bra att hitta ett 

mellanting i barnsligheten så att där finns något som alla kan tycka om. Även om samtidigt 

vissa hellre egentligen föredrar en annan design.  

För zombiemjölkharen var det endast två personer som tyckte om den som bokillustration. De 

som föredrog den designen var två pojkar mellan tio och tretton år. Ett av barnen var den som 

hade kommenterat att han tyckte om skelett och monster medan den andra valde att inte 

förklara. Då smaken kan variera mycket hos barn i varierande ålder var det förväntat att fler 

äldre barn skulle klicka i illustrationen för zombiemjölkharen. Barn i dagens västerländska 

samhälle utsätts för en mängd olika typer av grafiska stilar och medieinnehåll.  

Det var till viss del även (fördomsfullt?) förväntat att det skulle vara fler pojkar än flickor som 

skulle föredra zombiemjölkharens design, då medieinnehåll med dödskallar och monster än så 

länge i högre grad riktas till pojkar. Medan trasdocke-mjölkharens design kanske mer skulle 

attrahera yngre flickor då den mer till viss grad liknar ett medieinnehåll riktat till dem. Att de 

vuxna var relativt negativa till zombimjölkharen var till viss mån också förväntat då det är 

föräldrars och pedagogers jobb att ha ett vakande öga över och åsikter kring vad deras barn 

konsumerar. Sammanfattningsvis kan konstateras var respondenterna mest positiva till 

trasdockevarianten som typ betraktat, men när mjölkharen sattes in i ett sammanhang, det vill 

säga, som illustration till en berättelse, så föll valet på den normala varianten.  

5.2.10 Uppföljning av enkätsvar från respondenterna genom e-post  

Kvalitativa följdfrågor med anledning av svaren i enkäten sändes via e-post till nio personer 

som lämnat sin e-postadress i online-enkäten. Av de som blev uppföljda var det fem som 

svarade, två vuxna (en pedagog och en förälder) och tre barn. Ett av barnen hade även gjort sin 

egen teckningstolkning på en mjölkhare.  

 
Figur 36, bild på en barnrespondents egen version av mjölkharen. Bilden är beskuren så att namnet inte ska 

synas. Den ser ut att kunna vara inspirerad av både trasdocke- och den normala mjölkharevarianten.  
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Två av barnen delade samma mejladress via sin förälder. Strukturen på frågorna i mejlen var 

ungefär densamma men de modifierades och anpassades något baserat på respondenternas svar 

i enkäten. Detta var för att få en djupare förståelse baserat på deras resonemang eller om de 

kanske varit lite vaga i enkätsvaren.  

Den första vuxna respondenten, pedagogen, som kontaktades via e-post var en av dem som 

hade läst böckerna ur KLUB-serien. Första frågan som ställdes handlade om den normala 

mjölkharen. Den svarande uppfattades ha varit relativt negativt inställd till haren i de orden 

han valde men gav ingen motivering och därför ställdes frågan för att få en kvalitativ utveckling 

av enkätsvaren.  

Respondenten nämner i e-postsvaret att de uppspärrade ögonen och det allmänt rädda utseendet 

får haren att se rädd ut och att de skadeskjutna öronen bidrar till den effekten. Även mjölken 

spelade in i hans val av ord och åsikter.  

Kontrasten mellan mjölken runt munnen och att det är ett bekant djur som normalt inte har 

någon mjölk/drägel runt munnen spelade in. Samt att mjölken runt munnen påminde honom 

om rabies. Men han var inte negativ till mjölken runt munnen på det sättet att den inte bör vara 

med i designen. Mjölkdropparna menar han, bidrar till en lagom nivå av läskigheten och därför 

kan de finnas med, även om det är obehagligt. Åsikterna om den normala mjölkharen betydde 

inte att han var negativ till den. Snarare föredrog han den här haren då den låg nära verkligheten 

(Vuxen person 1 pedagog, anonymiserat e-postmeddelande, datum 2021-05-14). 

Till zombiemjölkharen tyckte han att den hade mer av en ”splatter effekt” än att vara 

kuslig/läskig. Den ser för aggressiv ut med klorna, skallen, såren och de röda stirriga ögonen. 

Samt att ordet zombie inte är kopplat till väsen i Sverige. Han kopplar det mer till populärkultur 

och hänvisar till att de avbildningar som finns på mjölkharar i medeltida kyrkor visar 

naturtrogna harar. Därför passar den inte enligt honom. I bildillustrationen valde han den 

normala mjölkharen för att det är en bra kompromiss mellan det läskiga och vanliga, han 

nämner också das unhemliche (Vuxen person 1 pedagog, anonymiserat e-postmeddelande, 

datum 2021-05-14).  

Det första barnet som kontaktades via e-post var en pojke mellan tio och tretton år. Han hade 

inte läst någon av KLUB-böckerna tidigare. Frågorna följde samma struktur som i mejlet till 

den vuxna respondenten. Den första mjölkharen som pojken blev tillfrågad om var trasdocke-

mjölkharen. Han var positiv i den delen man fick välja ord och valde ett eget ord, rolig. 

Motiveringen var att den såg rolig ut. Han fick frågan om varför han tyckte som han gjorde och 

han gav svaret att det kändes rätt (Barn 1, anonymiserat e-postmeddelande, datum 2021-05-

11). 

Till nästa hare, den normala mjölkharen valde han fler negativa ord och uppfattade mjölken 

runt munnen som snuva. Han tyckte även att de orden han valde bara kändes rätt. 

Zombiemjölkharen var läskig och lite tokig. Han går inte in i detalj på vad han ansåg som 

tokigt men min tolkning är att det kan vara för att den ser ut att vara hopsatt av olika delar 

(Barn 1, anonymiserat e-postmeddelande, datum 2021-05-11). 
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I bokillustrationen var det de normala mjölkhararna som han föredrog då han tyckte de såg ut 

att vara mer livfulla och roliga. I mejlet skev han också att de såg gladare ut än de två andra. 

Det har i enkäten funnits kommentarer tidigare från respondenter att trasdocke-mjölkhararna 

såg livlösa ut och att zombiemjölkhararna var lite svåra att se uttrycket på. 

Båda dessa åsikter är intressanta ur designhänseende och kan både förklaras och var i viss mån 

förväntade med anledning av kuslighetsattribut som knappögon och kraniemask (Barn 1, 

anonymiserat e-postmeddelande, datum 2021-05-11). 

De två barnen som delade mejladress var en flicka och en pojke. Båda var mellan åldrarna sju 

och nio. Flickan hade gjort en egen tecknad version på mjölkharen (se figur 36). Ingen av dem 

hade läst KLUB-böckerna innan. Den första frågan handlade om trasdocke-mjölkharen och 

där var det flickan som tyckte om den och pojken som inte gjorde det. Flickan svarade att hon 

tyckte om den då den såg snäll och mysig ut. De färgglada färgerna var också ett plus i 

designen.  

Pojken tyckte i stället att den såg ful och sliten ut, samt att den ser ut att ha varit med i ett krig 

eller slagsmål. Barnen hade i enkäten inte kommenterat mjölken som kommer från hararna, 

men i mejlet så skrev de att detta var äckligt och fult. Så det är ganska tydligt att de inte tyckte 

om mjölkdropparna (Barn 2 och 3, anonymiserat e-postmeddelande, datum 2021-05-16). 

Den normala mjölkharen var flickan mer neutral till och tyckte att den var lite märklig på 

grund av hålen som den har i öronen. Hon verkade dock inte uppfatta att det var skotthål. 

Pojken hade en liknande åsikt till den normala mjölkharen och kommenterade att det såg ut 

som den har bråkat mycket på grund av hålen i öronen. Båda tyckte sedan att 

zombiemjölkharen var läskig. Här var det detaljer som skallen på huvudet, magen, 

blodådrorna och ögonen som de tyckte var läskiga (Barn 2 och 3, anonymiserat e-

postmeddelande, datum 2021-05-16). 

I bokillustrationen valde de båda den normal mjölkharen. Deras motiveringar att de såg 

lugnare och snällare ut än de två andra och det var fina färger. Flickan tyckte även att 

zombiemjölkhararna och trasdocke-mjölkhararna såg läskiga ut. Pojken skriver i mejlet att de 

två andra hararna ser ut att ha varit med om många vedermödor (Barn 2 och 3, anonymiserat 

e-postmeddelande, datum 2021-05-16).  

I det sista mejlet var det en vuxen (förälder) som svarade på frågorna. Den här respondenten 

hade inte läst någon av KLUB-böckerna innan. Här inkluderades det ingen fråga om trasdocke-

mjölkharen då det var tydligt vad hon tyckte om den i enkäten. I stället var det den normala 

mjölkharen som det frågades om först. Respondenten hade kommenterat i enkäten att hon 

tyckte den såg ledsam ut och utvecklade i mejlet att det var skotthålen i öronen och blicken 

som fick den att se ledsam ut. Hon hade skrivit i motiveringsfrågan att hon kände sympati för 

den men inte gått in på vad som gjorde att hon kände så (Vuxen person 2 förälder, anonymiserat 

e-postmeddelande, datum 2021-05-19). 
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Till zombiemjölkharen hade hon kommenterat att det var lite svårt att identifiera vilken typ 

av djur det var. I mejlet utvecklade hon med att det var bland annat skallen och magen som 

gjorde det lite svårare att se vad det var för typ av djur. Mjölken som hängde från den normala 

mjölkharen och trasdocke-mjölkharen hade en gullig effekt men att på zombiemjölkharen så 

blev det motsatt. Detta kan bero på de andra detaljer som fanns med i zombiemjölkharen som 

fick den att verka läskig istället (Vuxen person 2 förälder, anonymiserat e-postmeddelande, 

datum 2021-05-19). 

Slutligen i bildillustrationen hade hon valde hon den normala mjölkharen och skrev i mejlet att 

de unika färgvalen gjorde dem charmiga jämfört med de två andra hararna (Vuxen person 2 

förälder, anonymiserat e-postmeddelande, datum 2021-05-19). 

5.3 Sammanfattning  

Totalt var det 31 svar som samlats in i enkäten, 23 barn och åtta vuxna. Alla svar kunde 

godkännas som trovärdiga och nio av respondenterna som hade lämnat sin e-postadress 

tillsändes en uppföljning av enkäten där de hade möjlighet att vidareutveckla sina svar. Fem 

av dessa personer svarade och gav därmed studien en ytterligare kvalitativ uppföljning. Från 

resultaten i enkäten kan man göra en tolkning av vad åldersgruppen föredrar och hur läskig 

man kan göra en karaktär inom KLUB universumet. Det som kan läsas av med hjälp av hela 

enkäten (gällande frågor om hartyper och möjlig bokillustration) och uppföljningen med e-post 

till några av respondenterna var att den normala mjölkharen var den som uppfattades passa bäst 

in för åldersgruppen och bokserien.  

Även om respondenterna för denna hartyp var mer spridda i sina åsikter när man tittade på de 

olika adjektiven som valdes, samt deras motiveringar, så ser man ändå till slut jämfört med två 

andra versionerna att den normala mjölkharen är den flest tyckte bäst om. Intressant är också 

att även om de klickade i fler positiva adjektiv till trasdocke-mjölkharen så var det ändå den 

normala som de senare föredrog i bildillustrationen. Det var till viss del (av rapportförfattaren), 

väntat att respondenterna kunde tycka att trasdocke-mjölkharen skulle vara läskigare än vad de 

faktiskt gjorde. Visserligen ser den ut som ett gosedjur och de brukar generellt sätt se vänliga 

och kramgoa ut. Dock så var ju detta gosedjur ett på magisk väg levande objekt som egentligen 

ska vara livlöst. Respondenterna kommenterade också att den var hopsydd av olika delar, men 

de nämnde inte detta som något direkt negativt. Det var ingen respondent som nämnde 

knappögonen i designen. Fokus låg i stället på mjölken som kom från munnen. Spekulativt 

skulle knappögonen möjligen behövt vara större och tydligare som knappar för att eventuellt 

upplevas som mer kusliga. Eller ha suttit på en levande varelse som den normala mjölkharen. 

Mjölken som rann från alla harar var något som alla respondenter på ett eller annat sätt nämnde 

som obehaglig eller läskig. Flera deltagare menade även att om den inte hade varit med hade 

de tyckt bättre om både trasdocke-varianten och den normala mjölkharen. Det var några som 

kommenterade mjölken på zombiemjölkharen men inte alls lika många som det var på de andra 

hararna.  
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När det gällde zombiemjölkharen tyckte de flesta att den var äcklig eller läskig även när inte 

mjölken kommenterades. Det var attributen och särmärkena i designen som respondenterna 

kommenterade. Ingen av dem diskuterade den slanka kroppsformen utöver den runda magen. 

Fokus låg på skallen, klorna, träbenet och blodådrorna på den mjölkstinna magen. 

Det gick även att se skillnader mellan barnen och de vuxna som svarade på enkäten. Näst intill 

alla vuxna som svarade på enkäten tyckte bättre om den normala mjölkharen än de andra två 

hararna. De tyckte även att de skulle följa en mer realistisk design och inte vara allt för 

”barnsliga” i designen. Två av pedagogerna som kommenterade att de föredrog den mer 

realistiska designen har läst flertalet av KLUB-böckerna innan. Så möjligheten finns att de kan 

ha format sin åsikt från karaktärsdesignen i de tidigare böckerna. Det framgår inte vad de 

arbetar med som pedagoger men det verkar som att de har en viss koppling till kultursektorn 

om man ser till deras svar i motiveringsfrågorna. Fyra av fem föräldrar som föredrog den 

normala mjölkharen var lite blandade i sina åsikter, men även här kommenterades att de 

föredrog dem för att de liknade vanliga harar och samtidigt var mer uttrycksfulla. Det var även 

delat om de kunde vara färgglada då de såg ut som riktiga harar/kaniner. Barnen däremot var 

mer öppna för att hararna inte såg ut helt som riktiga harar/kaniner och de verkade nästan tycka 

bättre om de färgglada versionerna än den som såg ut som en riktig hare. Men det var ingen av 

respondenterna som kommenterade glaspärlan som satt i mitten av pannan hos de normala 

mjölkhararna. Då det inte är något som en hare normalt har så var det väntat att det skulle få 

någon typ av kommentar. 

Mängden detaljer som respondenterna anser är läskiga eller kusliga varierar som nämnts innan 

tydligt mellan hararna. Hos de olika hartyperna är mjölken som rinner från munnen en 

gemensam nämnare till det läskiga men det verkar som det uppfattas som mer obehagligt på 

trasdocke-mjölkharen och den normala mjölkharen. Hos zombiemjölkharen försvinner det 

antagligen i konkurrensen med övriga kusliga attribut.Det var som nämnts ingen som 

kommenterade knappögonen på trasdocke-mjölkharen. Samtidigt kan det ha varit ett särmärke 

som ändå medförda att några respondenter uppfattade denna harvariant som kuslig och mindre 

levande. Men att de inte riktigt genomskådade att det var just knapparna till ögon som medförde 

detta. Det är ju vanligt med knappögon på gosedjur, fast de kanske oftast har andra färger än 

svart. 

Skotthålen som de normala mjölkhararna har i öronen verkade inte vara något som barnen 

uppfattade, alltså som att hararna blivit beskjutna, utan det var bara de vuxna respondenterna 

som kommenterade att det var just skotthål. Barnen som kommenterade öronen använde sig 

istället av ord som ”ostiga öron”, då de liknande hålen i en ost. Så skotthålen kan tolkas som 

en ”lagom” detalj av läskighet i designen då det inte var några starka reaktioner på dem, från 

varken vuxna eller barn. Det var tre barn i åldrarna tio till tretton som använde sig av ”ostiga 

öron”. Något som är intressant då inget av de yngre barnen har nämnt att öronen ser ”ostiga” 

ut. Man skulle kunna tänka sig att de äldre barnen kanske skulle förstå att de var skotthål och 

de yngre uppfattade det som ost men så var inte fallet. Här var det istället de äldre barnen som 

kommenterade det medan de yngre inte kommenterade hålen.  
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Bland de respondenter som hade läst KLUB-böckerna innan fanns det ingen direkt skillnad i 

kommentarerna jämfört med de som inte hade läst. De respondenter som läst serien innan 

kunde tänkas ha haft en uppfattning om hur väsensdesignen bör se ut. Men i det fallet så fanns 

inga direkta skillnader i motiveringssvaren mellan de två olika grupperna. De som hade läst 

böckerna valde dock den normala mjölkharen och var mest positivt inställda till den. Vid 

tolkning av deras svar om varför de föredrog den haren så var det antingen för att den såg mest 

ut som en riktig hare eller för att den var trevligast att titta på.  
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6 Slutsatser 

För att besvara frågeställningen om vilka särmärken eller attribut målgruppen (barn mellan ca 

5 - 13) föredrar hos det magiska väsendet mjölkhare, skapades tre olika gestaltningar av 

mjölkharar. Det var en normal mjölkhare, en trasdocke-mjölkhare och en zombiemjölkhare. 

Dessa gestaltningar utvärderades i en online-enkät. I enkäten fick respondenterna välja adjektiv 

som de tyckte passade in på de olika framställningarna och dessutom i ytterligare tre 

gestaltningar välja vilken potentiell bildillustration på hartyperna de hade velat se i den 

kommande boken. Enkäten delades på Facebook-grupper och via kontakter till de i KASTiS 

och KLUB-projekten deltagande kommunerna. Totalt besvarades enkäten av 31s respondenter, 

majoriteten var barn, vilket var passande då boken i första hand riktar sig till barn. 

Resultatet från enkäten visar att när de kom till de mjölkfyllda hararna var det trasdocke-

mjölkharen som respondenterna föredrog enskilt som typ, följd av den normala varianten, men 

till bildillustrationen tyckte de bättre om den normala mjölkharen. Resonemangen 

respondenterna gav var att till de första bilderna så såg trasdocke-mjölkharen vänligare ut, även 

om den hade mjölk från munnen och kroppen. I bildillustrationen var den normala mjölkharen 

mer uttrycksfull medan trasdocke-mjölkharen förlorade sin uttrycksfullhet. 

Zombiemjölkharens särmärken (skallen, bandage, benet) var för läskigt enligt respondenterna 

och den fick (uttryckt av en vuxen respondent) mer av en splatterkänsla istället för en enbart 

kuslig känsla.  

6.1 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan ses att respondenterna var positiva till trasdocke-mjölkharen och den 

normala mjölkharen, men att de fungerade olika bra beroende på kontext. Trasdocke-

mjölkharens design fungerade väl för sig, i enkäten, med de runda formerna och de färgglada 

mönster då det fick den att se vänlig ut. Fast hade den setts ”levande” illustrerad i boken kanske 

den där gett barnen en obehaglig känsla då det är ett gosedjur/trasdocka som ju egentligen är 

ett livlöst objekt. Bland respondenterna var det främst flickorna som ville se den som 

illustration. Motiveringarna som de gav var att de tyckte om färgerna och den såg snäll/mysig 

ut. 

För den normala mjölkharen var det blandat mellan könen och nästan alla vuxna tyckte om 

dem i bildillustrationen. I delen där svaren enbart handlade om typ av hare var respondenterna 

mer neutrala (men ändå åt det positiva hållet) till den normala mjölkharen. Även om de var 

någorlunda positiva i motiveringsdelarna så var den ändå läskig på ett sätt. Mjölken som rann 

från munnen var den främsta anledningen på grund av att de tolkade det mer som drägel än 

som mjölkdroppar. Zombiemjölkharen var respondenterna mer negativa till i båda delarna av 

enkäten. Formen på kroppen var inget som respondenterna hade problem med, utan det var 

attributen och särmärkena som skallen, de stirriga ögonen, magen och träbenet som 

respondenterna tyckte fick den att verka läskig. Mjölken verkade här försvinna och bli mindre 

kuslig i förhållande till de andra attributen i zombiemjölkharen.  
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En detalj som kan ge anledning till självkritik, fanns i själva namnet, att jag i enkäten kallat 

den just zombiemjölkhare. Det faktum att det namnet använts kan till en viss del ha påverkat 

respondenterna. Kanske har det lett dem till att börja med en mer negativt inställning innan de 

helt har hunnit kolla på bilden. Det samma, alltså att namngivningen påverkat, gäller även med 

de två andra hararna. Om inte orden normal och trasdocka, använts hade då respondenterna 

varit lika positiva i sina svar som de var nu eller hade de reagerat annorlunda? 

Svaren till zombiemjölkharen är dock värdefulla då de ger en fingervisning om hur långt man 

kan trycka de läskiga attributen. Det framgår tydligt från respondenterna vilka attribut som är 

läskiga och om några av dem plockats bort, som exempelvis blodådrorna och de blodsprängda 

ögonen så kunde den ha mottagits bättre. Den normala mjölkharen verkar ha en lagom mängd 

läskiga attribut då den inte väckte lika starka reaktioner hos respondenterna. Mjölken från 

munnen och skotthålen i öronen är enligt respondenterna lagom mycket läskigt eller kusligt. 

Trasdocke-mjölkharen var inte läskig om man bortsåg från mjölkdreglandet men när det kom 

till illustrationsbilderna så blev den där mer läskig genom en viss uttryckslöshet. Vilket väl 

egentligen är ungefär vad Ernst Jentschs (1906), Sigmund Freuds (1925) och Masahiro Moris 

(1970) diskussioner handlar om, en kuslig osäkerhet som uppstår kring något som kan tolkas 

som både levande och livlöst, en robot eller automaton. 

6.2 Det kusliga för barn 

Barnen som besvarat frågorna i den här utvärderingen har nåtts via sina föräldrar. 

Forskningsetiskt är det en viktig aspekt i sammanhanget eftersom ämnet är, lämplig nivå av 

kuslighet i bilder riktade främst till målgruppen barn. 

Så, hur läskigt eller kusligt får det egentligen vara i en barnbok? Är det okej att använda sig av 

karaktärer med läskiga särdrag eller attribut och vart går gränsen? Skrämmande berättelser och 

karaktärer har använts i århundraden för att skrämma barn till lydnad och för att visa dem 

konsekvenserna om de inte lyssnar på de vuxna som bestämmer (Stallcup, 2002, Bettleheim, 

1979). Men detta, att skrämma till lydnad, är inte något som gäller barnlitteratur i nutiden. 

Numera försöker barnböcker att uppmuntra barn till problemlösning i situationer som de kan 

uppfatta som läskiga, antingen med föräldrars hjälp eller själva (Stallcup, 2002). 

Men hur mycket kusliga särdrag och attribut kan man ha med hos karaktärer, för att vara 

pedagogisk, kittla fantasin och roa utan att skrämma? Det finns sedan tidigare böcker och 

filmer som är skräckhistorier som riktar sig till barn. Coraline (2009) är ett exempel på en bok 

och film som använder sig av det kusliga till en publik som är barn. Där bygger det kusliga 

mycket på stämning och specifika designval i filmens antagonist, Other Mother. Hon ser till 

en början ut som en helt vanlig människa (inom berättelsens animerade kontext) men hennes 

knappögon ger ifrån sig en känsla av kuslighet då det inte är något som en normal människa 

har. General Woundwort i Watership Down (1972) är en karaktär där skaparna har använt sig 

av aggressiva attribut i designen för att betraktaren snabbt ska kunna identifiera vad för roll 

han har i filmen.  
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Enkäten som skapades för att undersöka frågeställningen visar att det fungerar att använda 

läskiga attribut och särdrag, med viss måtta även när det gäller karaktärsdesign för barn. Vad 

det är för typ av läskigt attribut som väljs spelar också in, men av det man kan se i den här 

undersökningen är att det går använda sig av exempelvis skotthål genom öron och 

drägel/mjölk, då varken barn eller vuxna reagerade starkt på de attributen. 

Att väva in något läskigt attribut som inte är helt uppenbart men som betraktaren ändå märker 

av i karaktären kan vara tillräckligt för KLUB-serien. Jentsch (1906) diskuterade mer specifikt 

om robotar (automaton) och eftersom en mjölkhare enligt folktron inte ansågs som ett naturligt 

förekommande väsen som näcken eller skogsfrun, kan man använda detta till sin fördel i dess 

design. Det faktum att en mjölkhare/bjära har beskrivits som ett garnnystan i folktron har ett 

viss das Unheimlichen över sig. Där är det en mänskligt skapad varelse som utför handlingar 

åt sin ägare. Den har troligtvis ingen egen vilja men den är ändå vid en viss form av 

medvetande.  

Dock är inte mjölkharen en elak varelse i sin natur, visserligen är handlingen som den utför åt 

sin ägare något negativt men de stora negativa konsekvenserna ligger i vad som sker efter 

stölden. Då familjerna har mindre råvaror (mjölk) att konsumera och sälja kan det ha förödande 

konsekvenser för deras välmående och ekonomi (Wall, B. & Wall, J., 1993). Därför behöver 

man inte ge mjölkhararna en design som får den att se ut som ett hotfullt rovdjur. Som 

växtätande djur ger de generellt inte ett hotfullt uttryck. Där låg en del av utmaningarna i den 

här studien, att få mjölkharen att se lagom mycket läskigare ut än hur vanliga harar normalt 

porträtteras. 

En inspirationskälla som i studien användes främst till zombievarianten var Egerkrans (2013) 

mjölkhare som ser läskig och ondskefull ut men kanske inte direkt hotfull. Den har ett utseende 

som kan tolkas åt det mer snikna eller giriga hållet. Nästan så att till och med dess skapare 

kanske skulle få svårt att ta mjölken från den? Egerkrans bok Nordiska väsen (2013) riktar sig 

vill jag hävda, till en något äldre publik än KLUB-böckerna. De flesta väsen har i hans version 

kusliga särdrag och attribut i sin design som för yngre barn kanske kan uppfattas som snudd på 

olämpliga. Jag kan tänka mig att föräldrar inte köper den till de minsta barnen, utan att den 

snarare ligger i skiktet 11 – 13 år åldersmässigt. Om de nu inte föredrar att köpa den till sig 

själva. 

För KLUB-böckernas väsen behöver man inte gå lika långt i det läskiga som i Egerkrans 

version. Av det man kan läsa ut av svaren i enkäten kan en mjölkhare som mer liknar 

Rosenbergs (2019) bjära fungera bättre för KLUB:s målgrupp. 

6.2.1 Blandning av kulturhistoriskt och modernt 

Då mjölkharens historia går långt tillbaka i historisk tid så har den sedan länge ett etablerat 

utseende med några lokala skillnader. Den har beskrivits i både muntlig-, bildlig- och skriftlig 

form. Det har funnits lokala skillnader mellan beskrivningarna men generellt har de följt 

samma princip, den ser ut som en hare. Albertus var en av de första som vi vet om som har 

illustrerat dessa väsen i kyrkliga motiv och sen dess har även nutida konstnärer illustrerat 

mjölkharar.  
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Det finns förklarliga skillnader mellan de historiska avbildningarna och de mer nutida då synen 

på bildkonst med tiden har förändrats. Att använda både historiska detaljer och mer nutida 

avbildningar till KLUB-boken kan vara till en fördel. Till de mjölkharar som har gestaltats i 

den här studien är det den normala mjölkharen som har starkast koppling till de historiska 

berättelserna och avbildningarna (Boyle, 1973; Dhuibhne, 1993; Black, 1883; Tartar, 1987). 

Designen till de andra två typerna kan ses mer som ett hopplock av olika delar. Detta för att se 

vad respondenterna föredrog. Ville de ha något som är verkligt eller ”påhittat”? Det som går 

att utläsa av svaren var att i slutändan tyckte de bättre om de normala mjölkhararna då de såg 

mer verkliga ut samtidigt som de var mer uttrycksfulla. Jag tänker att det hos mjölkhararna i 

illustrationerna i boken ändå finns en möjlighet att leka en smula med uttrycksfullheten och 

det kusliga. Särskilt om det är sparsamt med de läskiga attributen i övrigt. Det fanns inget i de 

historiska beskrivningarna om direkta kusliga detaljer i deras utseende, utöver att de 

fortfarande kan leva när de får sina leder bortskjutna. Mjölken i Albertus målningar har tagits 

i åtanke i illustrationsarbetet och den går även att se i Rosenbergs moderna bildvariant. Med 

tanke på att respondenterna tyckte att den var läskig är det ett av de särmärken som kan passa 

att utnyttja i boken. 

Att använda sig av de kulturhistoriska särmärkena är förstås också ett sätt att bevara det 

ickemateriella kulturarvet. Då det inte är ett lika välkänt väsen som många andra kan det vara 

en god idé att behålla dess designattribut närmare till det som finns berättat om deras utseende. 

Så att exempelvis använda ett attribut som mjölken kan vara fördelaktigt då det finns historiska 

kopplingar till att mjölkhararna har ”läckt” mjölk och fått skador av vapen men ändå överlevt 

(Tartar, 1987; Wall, B. & Wall, J., 1993). Samt att det bidrar till en lagom nivå av kuslighet till 

åldersgruppen. 

6.3 Trovärdighet hos undersökningen.  

Enkäten är menar jag trovärdig och med hjälp av den uppfylldes målet med att ta reda på vilka 

särmärken och attribut som målgruppen (i viss mån även föräldrar och pedagoger) tenderar att 

föredra och hur kusligt det kan få lov att vara. Inga av svaren som samlades in i enkäten 

behövde exkluderas utan föreföll allvarligt menade. Risken fanns förstås att barn som deltog 

kunde valt ord slumpmässigt och inte svarat seriöst. Men då enkäten har skickats ut till 

förädlarna, som sannolikt har varit närvarande under enkäten minimerades den risken. Samt att 

det var en online-enkät så kunde respondenterna göra den på den enhet (exempelvis surfplatta 

eller laptop) som de kände sig mest bekväma med och i en miljö som de själva var trygga i.  

Av de som svarade på enkäten var det en majoritet barn vilket var positivt då böckerna och 

karaktären riktar sig till barn. Att det var vuxna med i enkäten var samtidigt bra då det gick att 

få lite mer utvecklade svar om deras åsikter och vad de anser som lämpligt. Samtidigt kan barn 

vara mer van vid kusliga eller läskiga karaktärer än vad pedagoger eller föräldrar vet om. Dock 

kan detta variera mycket mellan barn så det var för studien av betydelse att finna ett bra 

mellanting. En större andel av de barn som svarade var mellan åldrarna tio till tretton och det 

var relativt jämt i könsfördelningen bland barnen.  
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Enkäten skickades ut till bland annat Facebookgrupper och ansträngningar gjordes för att öka 

spridningen och se till att det blev en relativt stor urvalsgrupp. En sak att ha i åtanke till liknande 

arbeten i framtiden är att möjligtvis ge karaktärer/väsen namn som inte har någon egentlig 

betydelse, som design 1, design 2 och så vidare. I denna studie fanns enstaka kommentar, av 

vuxen, till zombiemjölkharen att ordet zombie bidrog till det läskiga.  

Men hur mycket, eller om det kan ha påverkat respondenterna utöver de samtidigt tydliga 

attributen, är oklart. Enkäten strukturerades i övrigt på ett enkelt sätt vad gäller upplägg med 

frågorna för att minska risken för förvirring och felklick hos respondenten. Alla frågor och 

adjektiv följer samma ordning genom enkäten då det skulle kunna vara förvirrande om man 

byter plats på dem vid byte av mjölkharetyp. 

6.4 Framtida arbete 

Rent konkret skulle det vara både intressant och förmodligen givande att kunna byta ut enbart 

väsen-illustrationerna i en hel bok för att se om och hur åsikterna kring dem förändrades. Redan 

i studien som beskrivs ovan förändrades åsikten om trasdocke-varianten jämfört med den 

normala mjölkharen mellan frågan som bara gällde typ och frågan som gällde illustration. Det 

går att tänka sig att även zombievarianten, om den syntes i en hel bok, skulle betraktas 

annorlunda, särskilt om den inte gör något egentligen elakt. Saker som till exempel i 

berättelsens text är menade att vara humoristiska i relation till illustrationen, skulle kunna 

fungera olika beroende på vilken hartyp som används. Exempelvis när protagonisten Luppe 

talar om att man ibland försökt skjuta mjölkharar och att de då verkat vara osårbara, så svarar 

den andra protagonisten, vampyren Kira, ungefär: hur kan någon vilja skjuta på en sådan här 

hare, den som är söt? Om då haren som illustrationen visar till texten är direkt ful och dreglar 

mjölk, så blir kanske hela situationen avväpnande på ett humoristiskt sätt. På så vis kan det 

tänkas att väsenstyper i sin avsedda kontext blir annorlunda än när de lyfts ut ur den. 

Det skulle vara fördelaktigt att skicka ut en enkät eller utföra studier på skolor där det finns ett 

stort urval av barn med olika bakgrunder och erfarenheter. Även att testa det på en större grupp 

av pedagoger och föräldrar hade varit fördelaktigt, men störst fokus bör ändå, när det gäller 

KLUB:s målgrupp, ligga på barnen då det är den primära gruppen som böckerna riktar sig till.  

Folktroväsen är något som har funnits med i århundranden, kanske årtusenden, och har länge 

använts som lärande berättelser och är en insyn på hur människor hanterade kriser och 

oförklarliga händelser (Boglind, & Nordenstam, 2015, Isler, 2010). Genom tiden har det 

berättats, förklarats och illustrerats om de olika väsen som finns i folktron runt om i Norden, 

och motsvarande i andra delar av världen. Ibland har berättelserna anpassats efter de rådande 

omständigheterna så det ska fungera bättre med vad man tror på under den perioden eller så 

har de förblivit desamma under århundranden.  
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I berättelser som riktar sig mot barn har man som berörts använt väsen som ett sätt att hålla 

dem under kontroll eller för att varna dem för de faror som existerar i världen (Stallcup, 2002, 

Bettleheim, 1979). Med tiden har dock allt fler berättelser anpassats efter åldersgrupp, så att de 

”farligare” detaljerna slipats av ju lägre ålder de riktas till. En berättelse som berättades för 

exempelvis 200 år sedan kan se helt annorlunda ut idag även om den samtidigt kan kännas 

igen. Tänk exempelvis bröderna Grimms versioner jämfört med Disneys varianter av samma 

sagor. 

I framtida arbeten skulle det vara intressant att expandera studien och inkludera fler väsen än 

bara mjölkharar inom KLUB-serien. Då mjölkharar enligt traditionen är ett väsen som är skapat 

av mänskliga händer skulle det vara intressant att testa det på väsen vilka kan betraktas som 

”naturliga”, som skogsfrun eller vättar. Hur läskiga kan man göra deras design innan det blir 

för otäckt för barn? Då magiska väsen kan beskrivas som groteska eller läskiga för att historiskt 

ha skrämt barn till lydnad eller försiktighet skulle det vara intressant att studera olika 

designversioner som ändå samtidigt har en grund i de folktroberättelser och avbildningar som 

existerar. Konkreta historiska bildexempel är de djävulsfigurer som syns i Albertus 

kyrkomålningar. 

Som fortsättning med studien om mjölkhararna skulle det dock vara intressant att både fortsätta 

jobba på den normala mjölkharen men också testa andra typer av mjölkharar som visuellt 

exempelvis är tydligare robotar eller ser ut att vara gjorda av exempelvis lera. Även att studera 

om det finns skillnader i acceptans av det kusliga hos andra djur än hare/kanin, vore intressant. 

Se exempelvis smörkatt i ”Appendix A”. I anslutning till den genomförda studien kanske 

främst kopplat till de andra folktroväsen som genom tiderna har använts för att stjäla mjölk i 

olika delar av världen. Eftersom det i vissa fall antogs vara den magiskt kunnige som själv 

förvandlade sig till ett tjuvmjölkande väsen vore det också intressant att studera eventuell 

skillnad mellan kuslighet i design av mänskliga varelser och djur. Kan man exempelvis 

använda sig av mer kusliga attribut i en mänsklig varelse eller behöver man använda mindre? 

Inom robotforskning och i 3D-grafikområdet görs redan studier av det kusliga, men det kan 

finnas fördelar att testa även inom 2d- och konceptgrafik. 
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Appendix A -  Smörkatt, medeltida bild, 
okändkonstnär och plats. Hämtad från The Midnight 
Myth Podcast / Twitter (publicerad 26 Mars 2020) 
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Appendix B -  Bild på enkäten, första avsnittet 

 

 



 III 

Appendix C -  Bild på enkät, andra avsnittet med de 
tre olika frågorna.  
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Appendix D -  Bild från enkät, frågan om 
bildillustrationen  
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Appendix E -  Bild från enkät, förfrågan om eventuell 
uppföljning av enkäten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


