
Student    

Ht/vt 2016/2017 
Examensarbete, 30 hp 
Grundlärarprogrammet för F-3, 240 hp 

 

 

Representation av etnicitet och 
hudfärg i barnlitteratur. 

-En innehållsanalys av 13 barnböcker utgivna 2016. 

Representation of ethnicity and skin color in children's books: A content analysis 
of 13 children's books published in 2016. 

Ellionor Sist 
  

   

 



Student    

Ht/vt 2016/2017 
Examensarbete, 30 hp 
Grundlärarprogrammet för F-3, 240 hp 

 

 



 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att bidra till en ökad förståelse om hur normer som etnicitet och 

hudfärg framställs i barnlitteratur och hur det påverkas ur ett postkolonialt perspektiv. 

Detta analyseras utifrån en innehållsanalys. Detta undersöktes genom att 13 kapitelböcker 

för barn i åldern 6–9 år som är utgivna under 2016 slumpades fram från cirka 290 titlar 

och analyserades genom ett analysschema bestående av fyra frågor. Dessa fyrs frågor 

användes sedan för att svara på de tre frågeställningarna som studien har. Resultaten 

visade på att det nästan alltid är vita, svenska karaktärer representerade i barnlitteraturen 

och att de flesta författare kommer från Sverige.  
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1 Inledning 

För att eleven ska bli intresserad av läsning så underlättar det om eleven känner igen sig 

och sitt liv i böckerna. För elever med en annan etnisk bakgrund och kultur kan det då bli 

svårt att känna igen sig i svenska böcker som kretsar kring den svenska kulturen. Det är 

fler och fler utlandsfödda barn kommer till den svenska skolan, statistik visar att 

invandringen till Sverige ökar för varje år. 2015 fanns det drygt 1.6 miljoner människor i 

Sverige som var födda i ett annat land än i Sverige (Statistiska Centralbyrån, u.å.). 

Man kan påverka människor, och i detta fall barn, genom litteratur (Kåreland, 

2013:154 & Loomba, 2006:87). Litteraturen kan påverka barns öppenhet och 

oliktänkande och hur tolerant ett barn blir mot olikheter och skillnader. Redan i 

barndomen så kan barn se och uppleva kulturella skillnader genom litteraturen. Detta 

visar på hur viktig litteratur är för elever, och i sin tur blir det då viktigt för lärare att 

reflektera kring vilka böcker man visar eleverna och vad de böckerna förmedlar. Jag anser 

att det är viktigt att vi lärare reflekterar och undersöker utbudet på litteratur utifrån olika 

vinklar, exempelvis etnicitet och hudfärg, men även utifrån författaren till boken och att 

man kan visa upp både bokkaraktärer och författare som har en annan etnicitet än svensk 

och som har en annan hudfärg än vit.  

Eleverna behöver kunna leva sig in i olika kulturer. Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) visar på att det är viktigt att förstå 

och kunna leva sig in i andra kulturer. I läroplanen står det 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet  

ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in 

i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 

möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.” (Skolverket, 2011:7).  

Citatet visar på att det är lärarens uppgift att göra eleverna medvetna om det gemensamma 

kulturarvet och ge eleverna chans att utveckla en förmåga att förstå andras kulturer. Då 

det är tydligt att litteraturen har påverkan på barn (Kåreland, 2013:154 & Loomba, 

2006:87) så bör skolan kunna lyfta upp exempel på litteratur som bryter mot normer för 

att kunna visa elever på hur det kan se ut i samhället.  

Genom en innehållsanalys och postkolonial teori granskas 13 kapitelböcker som gavs 

ut 2016 kring problematiken av att litteraturen som används i skolan ofta reproducerar 

normer kring etnicitet och hudfärg. Böckerna analyseras således utifrån karaktärers 

hudfärg och karaktärers och författares etnicitet.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att bidra till en ökad förståelse om hur normer som etnicitet och 

hudfärg framställs i barnlitteratur och hur det påverkas ur ett postkolonialt perspektiv. 

Detta analyseras utifrån en innehållsanalys. 

- Vilken (uttalad) etnicitet har huvudkaraktärerna i kapitelböcker för 6–9 år som är 

nyligen utgivna (2016 års utgivning)? 

- Skriver författare med annan etnicitet än svensk om huvudkaraktärer som har 

annan etnicitet än svensk?  

- Vilken norm finns det gällande hudfärg i barnlitteratur (2016års utgivning)? 
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2 Litteratur och tidigare forskning  

Här lyfts hur barnlitteraturen kan påverka elever och hjälpa dem att förstå sin omvärld. 

Vidare lyfts även vilken påverkan författarnas ursprung har på litteraturen. Sist så 

förklaras två nyckelbegrepp närmare, dessa är barnlitteratur/barnböcker och etnicitet. I 

avsnittet om barnlitteratur så förklaras närmare vad kapitelböcker innebär. 

2.1 Barnlitteraturens påverkan på barnet 

Barnlitteratur visar inte på en mångkulturell värld där många etniciteter och kulturer 

blandas med varandra, utan i barnlitteratur handlar det oftast om vita personer och andra 

folkgrupper blir där igenom underrepresenterade. Om det bara är vita personer i en bok 

så kan barn få uppfattningen att man ska vara vit för att passa in, och det i sin tur kan leda 

till att barn med annan hudfärg får ett lägre självförtroende (Koss, 2015:37) 

Barnlitteratur kan hjälpa barn att förstå den annars komplexa världen på ett mer 

nyanserat och fungerande sätt, de kan få hjälpa i sitt tänkande och reflekterande kring hur 

sin egen tillvaro fungerar (Tenngart, 2012b:25, 27 & 29). Tenngart (2012a:40) hävdar 

även att barnen har en annan typ av förmåga att tänka kreativt och vara uppmärksamma 

än vad vuxna har vilket medför att barn kan ta till sig böcker och dess innehåll på ett annat 

sätt än vad vuxna kan. Även Bradford visar på detta då hon skriver att hon har sett att 

genom film och böcker lär sig barn som inte tillhör ursprungsbefolkningen, i USA och 

Australien, sig om inhemska kulturer, som de annars inte skulle ha lärt sig (2010:331–

332). 

Det finns både positiva och negativa exempel på hur litteratur har påverkat barn. 

Fránquiz, Martínez-Roldán & Mercado (2010:114) visar på ett positivt exempel där en 

kvinna berättar om hur en bok har haft en stor påverkan på henne då hon kunde känna 

igen sig i berättelsen. Kvinnan kom från ett krigsdrabbat land och läste boken om Anne 

Frank och kunde då känna igen sig så mycket i det som Anne Frank skrev om och där 

igenom fick hon en väldigt positiv läsupplevelse som hon fortfarande kommer ihåg. 

Kåreland (2013:154) ger som exempel antisemitistiska barnböcker som gavs ut i 

Nazityskland är exempel på barnböcker som påverkade barn negativt och inte gjorde dem 

mer toleranta mot olikheter. 
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2.2 Författarens ursprungs påverkan på litteraturen 

Bradford (2010) visar på att böcker om de inhemska kulturerna oftast är skrivna av 

författare som inte tillhör den kulturen, och detta kan påverka hur böckerna skrivs och 

vilka normer som förmedlas. Det behöver inte vara något negativt att de författare skriver 

om kulturer som de själva egentligen inte anser sig tillhöra. Bradford uttrycker sig ha sett 

att det ofta innebär att det förekommer mycket stereotyper som författarna kanske själva 

inte tänker på då dem inte är helt bekanta med kulturen som det skrivs om. Karaktärerna 

blir ofta ganska platta med inte så stor variation på egenskaper. Då det är en icke-inhemsk 

person som skriver böcker så kommer det ha ett vithetsperspektiv ändå då det är en vit 

person som skriver. När författare skriver om sina egna erfarenheter om sin etnicitet och 

kultur så kan barn från ursprungsbefolkningen känna igen sig och se att det är okej och 

normalt. Det kan även hjälpa barn som inte kommer från ursprungsbefolkningen att se att 

det finns olika kulturer och lära sig mer om den kulturen. Det kan även hjälpa barnen att 

se att det som dem trodde var normalt egentligen är en kulturell konstruktion (Bradford, 

2010). När det gäller samband mellan författare och hur etniciteter framställs så anser sig 

Berry (1999) se ett visst samband. Afroamerikaner framställdes positivare under samma 

period som antal afroamerikanska författare och illustratörer ökade. 

2.3 Nyckelbegrepp 

2.3.1 Barnlitteratur/barnböcker 

Den enklaste tolkningen av begreppen barnlitteratur/barnböcker är att det är texter som 

är skapade för barn. Andersson & Druker (2008:7) beskriver begreppet barnlitteratur som 

något komplext. Dem menar även att det inte finns några gemensamma kriterier för vad 

barnlitteratur är och hur det ska se ut. Kåreland (2013:13) ser en problematik i att 

benämna vilken litteratur som hör till begreppet barnböcker. Kåreland uppger vidare att 

ett enkelt sätt att hantera vilka böcker som hör till begreppet är utifrån förlagens 

marknadsföring av böckerna, att de böcker dem lanserar som barn- och ungdomsböcker 

är dem böcker som hör till kategorin barnböcker.  Barn och ungdomar kan givetvis läsa 

andra böcker än just dom som förlagen anser är barn- och ungdomsböcker. Böcker som 

barn läser och barnlitteratur behöver alltså inte alltid vara samma böcker. En annan 

problematik med kategoriseringen barnlitteratur är att begreppet har förändrats under 
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åren. De böcker som gavs ut från början som vuxenböcker ses nu mer som böcker för 

barn och ungdomar. Det kan även vara tvärtom, de böcker som ges ut som barnlitteratur 

får en stor del läsare som är vuxna (Kåreland, 2013:13). I Nationalencyklopedin 

(hädanefter benämns som NE) beskriver Svensson (u.å.) det att barnlitteratur är mer 

anpassad efter läsaren och dess intresse nuförtiden medan barnlitteratur förr var mer 

nyttoanpassad, böckerna skulle lära barnen något. 

Kapitelböcker 

Denna typ av böcker passar barn i åldern kring 5–9 år som är nya på att läsa själva. 

Kapitelböcker har ofta bilder i sig, även om det inte är bilderböcker (Sbi, 2016). 

Kapitelböcker kan även passa bra som högläsningsbok för yngre barn (citerad av 

Kåreland, 2015:58). Begreppet kapitelböcker är ett ganska nytt begrepp. Svenska 

barnboksinstitutet (benämns hädanefter i texten som Sbi) nämnde begreppet 

kapitelböcker för första gången 2002.  

2.3.2  Etnicitet  

Etnicitet kan ses som ett paraplybegrepp för identitet, kategori och kollektiv och grupp 

(Westin, 2015:45). Ordet etnicitet kommer från grekiskans ord Ethnos som betyder folk. 

Ordet används för att kategorisera exempelvis folkgrupper (de los Reyes (u.å.)). de los 

Reyes skriver vidare att definitionen av begreppet etnicitet har förändrats under årens 

gång. Ett sätt att definiera begreppet är när en människogrupp anser att sin egen kultur 

tydligt skiljer sig från en annan grupps kultur. Forskare inom etnicitet ser ofta etnicitet 

som något som är tillverkat av oss människor ur ett socialt perspektiv, och är där av ingen 

naturlig indelning (Kasselias Wiltgren, 2016). Den etniska identiteten är oftast skapad av 

andra personer än den som tillskrivs identiteten, men den är upplevd av personen själv 

och kan bland annat vara emotionellt laddad (Westin, 2015:45). 
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3 Teoretiskt perspektiv 

3.1 Postkolonialism 

Detta arbete kommer ha sin utgångspunkt ur den postkoloniala teorin. Denna teori har 

valts för att den kan ge ett historiskt perspektiv på analysen och hur kolonialismen 

fortfarande påverkar våra normer och värderingar i dagens samhälle. Postkolonialismen 

är en teori med många motsägelser och sätt att tolka på (Loomba, 2006). Det som kommer 

redovisas här är en tolkning av en del av motsägelserna och nyanserna som råder inom 

postkolonialismen. 

Postkolonialism handlar om att normen är ”den västerländska vita, heterosexuella 

medelklassmannen”, i detta arbete ligger fokuset främst på västerländsk- och 

vithetsnormen. Alla som på något sätt sticker ut från dessa nämnda aspekter sticker även 

ut från normen och det som anses som normalt och eftersträvansvärt. Man kan alltså enligt 

denna norm sticka ut genom ens klass, vilket kön man har, sexuella läggning och vilken 

etnicitet som man har (Tenngart, 2010:131). Postkolonialismen handlar även om att 

utreda hur arvet från kolonialtiden påverkar oss i dag, på både lokal och global nivå. 

Huruvida synsätt så som att ”väst” anses vara det civiliserade och moderna och ”öst” det 

ociviliserade och inte lika modernt, lever kvar och reproduceras i vår samtid (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, u.å.). Lundahl (citerad av Wikström, 2007:61) 

sammanfattar också att postkolonialism handlar om hur föreställningar baserade på 

kolonialismen reproduceras i vardagen. Bergqvist (u.å.) skriver att det kan ses som att 

litteratur från vita västerländska författare är en förlängning av kolonialismen. Detta 

påpekar Bergqvist beror på att denna litteratur sprids globalt och byggs av maktstrukturer. 

Forskare är dock oense på en del plan. Forskarna är bland annat oense gällande om 

postkolonialism, alltså tiden efter avslutet på kolonialismen, eller kolonialismen, och vad 

den epoken står för, fortfarande lever kvar. Postkolonialismens kritiker menar att 

ojämlikheten och ojämställdheten fortfarande finns kvar, vilket betyder att kolonialismen, 

och dess norm inte är över (Loomba, 2006:22). Ordet ”post” kan vara problematiskt då 

det kan ses som något som händer visar på något ”efteråt”, i detta fall efter kolonialismen. 

Loomba (2006:32) menar dock att postkolonialismen måste ses som något ifrågasättande 

av följderna av kolonialismen och inte som en bekräftelse av ett definitivt slut på 

kolonialismen.  
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Under kolonialismen så såg västeuropéer sig stå över ”de andra”. Det går bland annat 

att se i en text från 1859 då Fredrika Bremer (citerad av Sjöström, 1995:xii i förordet till 

”Orientalism”) skriver att man behöver, genom vapenmakt, skapa kolonier och på så sätt 

försvara och skydda sig mot, i detta fall, araber. En egenskap som gjorde att västeuropéer 

såg sig bättre var att de var vita. De ansåg att vit hudfärg var finare och renare än de med 

mörk hudfärg. De ansåg att mörk hudfärg stod för något smutsigt och detta var inget som 

de ville bli förknippade med. Detta kan man se fortfarande lever kvar även i dagens 

samhälle, där att ha vit hudfärg är normen (Hall, 1995, se Loomba, 2006).  
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4 Metod och material 

Syftet med detta arbete är att bidra till en ökad kunskap om hur normer som etnicitet och 

hudfärg framställs i barnlitteratur och hur det påverkas ur ett postkolonialt perspektiv. 

Utifrån detta syfte så har en innehållsanalys valts att göra för att uppnå syftet. Innehållet 

av kapitelböcker för barn i åldern 6–9 år analyserades. Anledningen till att en 

innehållsanalys har valts att göra är för att det är ett bra sätt att få ut den information från 

böckerna som krävdes för att få svar på forskningsfrågorna. Ett urval gjordes utifrån 

kapitelböcker utgivna 2016. Anledningen till att 2016 valdes är för att få ner mängden 

material, även om böcker från flera år användes, och för att de är dem aktuellaste böckerna 

på marknaden och känns då mest relevanta, dock kommer även nyutgivningar av böcker 

som redan är utgivna sen tidigare finnas med.  

Analysen utgick ifrån vilken etnicitet som huvudkaraktären i boken och författaren till 

boken tillhör, och vilken hudfärg som karaktärerna har. Fokus under analysen låg på 

huvudkaraktären för att inte få för stort material att analysera, alla karaktärer kommer 

dock analyseras gällande deras hudfärg.  

Analysen av böckerna gjordes utifrån ett analysschema som skapades innan 

analyseringen av böckerna började. När analyseringen av böckerna skedde så användes 

analysschemat som en fast mall med färdiga frågor och resultaten kommer också att 

presenteras efter denna mall. Det var en kvalitativ studie som gjordes då jag analyserade 

några få böcker djupare, dock kommer resultatet redovisas i diagram för att man lättare 

ska kunna överskåda resultatet av frågorna i mallen. 

Analysen genomfördes genom att böckerna lästes och analyserades utifrån frågorna i 

analysschemat (se 4.2 analysschema). Kommentarer till frågorna utifrån det som lästes 

skrevs ner i ett Excel-dokument. När alla böcker var lästa så sammanställdes resultaten i 

diagram för att läsare lättare ska få överblick över resultaten.  Utifrån diagrammen och 

tankarna så analyserades sedan resultaten.  

När frågan om hudfärg analyserades så användes även Åsa Warnqvists ”Warnqvist-

testet” (Utbildningsradion, 2015) som hon har tagit fram. Detta test ska visa på hur 

karaktärer med en annan hudfärg än ljus hy finns representerade i en bok. Hon utgår ifrån 

tre punkter: 

 Bilderboken ska avbilda minst en mörkhyad person. 
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 Den mörkhyade personen ska vara ett aktivt subjekt i berättelsen och inte ett 

objekt som bara förekommer på en bild utan relevans för handlingen. 

 Personen ska inte bara finnas där som en bifigur i en ljushyad persons 

berättelse. (Utbildningsradion, 2015) 

 

4.1 Urval 

Urvalet har skett genom användning av Barnens biblioteks katalog, som är en elektronisk 

katalog som visar alla utgivna böcker under ett visst år utifrån olika kategorier (Barnens 

bibliotek, u.å.). I detta arbete kommer deras bokkategorisering ”Kapitel 6–9” användas, 

sökresultaten har även sorteras utifrån utgivningsåret 2016 för att få så nya böcker som 

möjligt. 

 Sökningar i Katalogen ger väldigt många träffar, ca 290. För att minska antalet så har 

alla titlar skrivits in i Excel, och sedan fått ett nummer var, för att sedan slumpa fram ett 

nummer där varje nummer hör ihop med en boktitel. Detta sker för att få titlarna ska väljas 

slumpmässigt. Bara böcker med en narrativ handling och som handlar om en människa 

kommer analyseras. Därav kommer inte diktböcker, faktaböcker och liknande att tas med. 

Böcker som utspelar sig med bara djur som karaktärer kommer inte heller att finnas med. 

Böcker som är på ett annat språk än svenska kommer inte att tas med, men översättningar 

från andra språk till svenska kommer finnas med. Totalt var det 13 böcker som slumpades 

fram och analyserades (bilaga 1).  

 Då inga personer deltar i denna studie så har inga forskningsetiska överväganden 

ansetts nödvändiga i detta arbete. 

4.2 Analysschema 

Här presenteras de frågor som har valts ut för att användas i analysen. Sedan kommer en 

kort motivation på varför frågorna är med och hur de kopplas till forskningsfrågorna.  
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Titel + författare  

Detta finns med för att det ska vara lätt för läsaren att se vilka böcker jag har analyserat. 

Har huvudkaraktären någon uttalad etnicitet – om ja vilken?  

Denna fråga är med för att kunna svara på frågeställningen ”Vilken (uttalad) etnicitet har 

huvudkaraktärerna i kapitelböcker för 6–9 år som är nyligen utgivna (2016 års 

utgivning)?”. 

I vilket land utspelar sig boken?  

Denna fråga ska uttolka huvudkaraktärens etnicitet utifrån landet den bor i, och där av att 

kunna tolka svar på frågeställningen ”vilken (uttalad) etnicitet har huvudkaraktärerna i 

kapitelböcker för 6–9 år som är nyligen utgivna (2016 års utgivning)?”. 

Vilket är bokens originalspråk? 

Detta analyseras för att kunna se om det är en författare som har skrivit om andra länder 

på svenska eller om författaren har skrivit om samma land som originalspråket kommer 

ifrån. Denna fråga är en hjälp i tolkningen kring frågeställningen ”skriver författare med 

annan etnicitet än svensk om huvudkaraktärer som har annan etnicitet än svenskt?”. 

Från vilket land kommer författaren?  

Denna fråga finns med för att kunna analysera utifrån frågeställningen ”skriver författare 

med annan etnicitet än svensk om huvudkaraktärer som har annan etnicitet än svenskt?”. 

Vilken hudfärg har (huvud)karaktären?  

”Vilken norm finns det gällande hudfärg i barnlitteratur (2016års utgivning)?” besvaras 

genom denna frågeställning.   
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5 Resultat och analys 

Jag kommer att gå igenom fråga för fråga från analysschemat och kort skriva vad min 

undersökning har visat på och hur det påverkas av postkolonial teori.  

5.1 Huvudkaraktärens etnicitet 

 

(Diagram 1) 

Det man kan se i diagrammet är att det ofta inte står var personen i boken kommer ifrån. 

I 11 av 13 böcker så står inte huvudkaraktärens etnicitet någonstans. Man skulle då kunna 

anta att de har en svensk etnicitet, men det är inte helt säkert heller. Det är bara i en bok 

där huvudkaraktären har en uttalad etnicitet. I Vampyrer på Sergels torg (Olczak, M., 

2016) så står det ”Nästan hela livet hade jag bott på ruskiga barnhem, långt uppe i 

Norrland” (2016:15). Här kan man då tyda att personen har en svensk etnicitet då 

personen har bott i Sverige hela sitt liv. Det finns en bok där man kan tolka vilken etnicitet 

huvudpersonen har utifrån att läsa mellan raderna och tolka vad som händer i boken.  I 

”Drottningens ring” (Nilsson Ringqvist, 2016) så står det inte rakt ut vilken etnicitet som 

ena huvudkaraktären tillhör men det står att han måste plugga persiska under 

sommarlovet och att hans mamma brukar laga iransk mat. I analysen så har det tolkas 

som att han har iranskt/persiskt ursprung, då barn nog sällan studerar andra språk på 

sommarlovet om det inte är så att det språket talas i hemmet med en eller båda föräldrarna. 

Det finns några böcker där det är svårt att utläsa huvudkaraktärens etnicitet utifrån 

texten även om det står var berättelsen utspelar sig. Man kan tolka det som att om 

böckerna utspelar sig i exempelvis Sverige så har personerna i boken svensk etnicitet, 
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detta styrks även av normen kring att man ska vara västerländsk och det är det som är 

eftersträvansvärt, och därför gör författarna sina karaktärer västerländska och i detta fall 

mest troligt svenska. Det kan även vara så att personen ändå har en annan etnicitet även 

om hen bor i Sverige. Anledningen till att så få av böckerna nämner något som kan härleda 

till karaktärens etnicitet kan vara att författaren inte tycker att det är relevant och viktigt 

för berättelsen.  

5.2 Landet som boken utspelar sig i 

 

(Diagram 2) 

Det man kan se i diagrammet är att i hälften av böckerna så går det att uttyda i vilket land 

böckerna utspelar sig. I de böckerna så står det städerna som berättelsen utspelar sig i och 

på så sätt kan man uttyda vilket land det handlar om. I de böcker där det stod stad så var 

det i alla böcker svenska städer.  

Det är olika hur viktig stället boken utspelar sig i är. I en del böcker är det inte viktigt 

var boken utspelar sig och där nämns det inget om det, men i en del böcker är det däremot 

väldigt viktigt och där går det att utläsa var boken utspelar sig.  

En av de böckerna där platsen är väldigt viktigt är ”På natten mullrar bergen” (Kero 

Esberg, 2016). Den boken utspelar sig i Kiruna, och hela berättelsen kretsar kring 

malmgruvan i Kiruna och hur livet där kan vara.  

I en av böckerna så kan man utifrån berättelsen och bilderna tolka var de utspelar sig, 

I boken Önskeponnyn så kan man tolka att boken utspelar sig i Sverige, mest troligtvis 
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på Gotland. Denna tolkning gör jag utifrån att boken handlar om Gotlandsruss, författaren 

kommer från Gotland och bilderna känns typisk svenska, exempelvis så är husen röda 

med vita knutar och de äter kanelbullar.  

I ”Vampyrer på Sergels torg” så kan man uttyda var berättelsen utspelar sig från titeln  

och en karta i början av boken som visar platser i Stockholm där boken utspelar sig.  

I de böcker där det inte står var boken utspelar sig så skulle man kunna gissa att dem 

utspelar sig i samma land som författaren kommer ifrån, då det är så i de böcker där det 

står var de utspelar sig. Utifrån de ledande normerna kring litteratur så lär böckerna 

utspelar sig utifrån det västeuropeiska idealet, vilket förespråkar ytterligare att man kan 

anta att boken utspelar sig i samma land som författarna kommer ifrån, nämligen Sverige. 

Även Sbi (2015:8) anser att det finns ett samband mellan originalspråket och landet boken 

utspelar sig i. De har sett att i de flesta böcker som är skrivna på svenska som originalspråk 

utspelar dem sig även i Sverige. Men det behöver inte vara så och därför får dem stå i 

kolumnen ”Står ej i vilket land som boken utspelar sig”. 

 

5.3 Författarens ursprung 

 

(Diagram 3) 

Det som vill undersökas med denna fråga är om det finns författare med svensk 

etnicitet som skriver om karaktärer med annat ursprung eller om det finns författare som 

har annan etnicitet än svensk som skriver om Sverige och svenska karaktärer. På grund 

av det slumpade urvalet så har det inte gått att få fram så mycket av detta, det kan vara en 

tillfällighet att 12 av 13 böcker är skrivna på svenska som originalspråk. Det ges ut böcker 
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på andra språk som blir översatta till svenska efteråt, men inte så många av dem finns 

med i detta urval. 

För att få reda på vilket land författarna kommer ifrån så har förlagens hemsidor kollats 

upp, där de ofta har information om författarna. En del författare har även egna hemsidor 

och bloggar som har kollats upp utifrån deras ursprung. 

I 12 av böckerna så kan man se att författarna kommer från Sverige. En av författarna 

kommer ifrån Danmark. Den boken är från början dansk och har därefter översatts till 

svenska. Utifrån bilderna så skulle den boken kunna utspela sig i Danmark men det är 

inget som står i boken. Den enda av de svenska författarna som jag har kunnat se som är 

född i ett annat land är författaren till ”Drottningens ring” (Nilsson Ringqvist, 2016) som 

är född i Sri Lanka. Hon blev dock adopterad till Sverige när hon var väldigt liten och är 

uppvuxen i Sverige. Det här visar att det är mest svenska författare på den svenska 

barnboksmarknaden, de flesta författarna är födda och uppvuxna i Sverige och har svensk 

etnicitet. Normen säger att man ska vara svensk, i alla fall västeuropé, att det är en sorts 

överhet att vara det också (Loomba, 2006). Detta gör att det kan vara svårt att få sina 

böcker utgivna om man bryter mot den normen.  

Det som har kunnat gå att få fram är att författaren som är född i Sri Lanka skriver om 

en av två, huvudkaraktärer som har persisk etnicitet. Man kan se det som att det finns ett 

samband mellan att författare med annan etnicitet skriver om karaktärer med annan än 

svensk etnicitet, och att författaren är mer medveten kring vilka fördomar och normer det 

finns i det svenska samhället, som avspelar sig i barnlitteraturen, kring vilken etnicitet 

karaktärer har och därför väljer att försöka bryta dem mer. 

Utifrån böckerna så visar analysen att författare med svensk etnicitet skriver om 

svenska karaktärer i sina böcker. Det går även se att författare som är född i ett annat land 

kanske skriver om huvudkaraktärer från ett annat land. Dock är underlaget för en sådan 

generalisering för litet för att helt säkert säga att utlandsfödda författare skriver om 

karaktärer från andra länder. 
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5.4 Huvudkaraktärens hudfärg 

 

(Diagram 4) 

Det man kan se i diagrammet är att 8 av 13 huvudkaraktärer har ljus hy, en huvudkaraktär 

har en mörkare hudfärg, tre böcker har bara bilder i svartvitt och en bok har inga bilder 

alls.  

Bilderna i böckerna har kollats upp för att analysera vilken färg huvudkaraktärer och 

andra karaktärer i böckerna har. De som har en mer beige färg på hyn har placerats under 

kategorin ”huvudkaraktär med ljus hy” och de som har en mer brun färg på hyn har lagts 

under kategorin ”huvudkaraktär med mörk hy”. Kategorin ”bilder utan färg” är bilder 

som är svartvita och därav inte går att avgöra om vilken nyans karaktären har på sin hud. 

Kategorin ”utan bilder” är böcker som inte har några illustrationer alls i sig. När det gäller 

kategorisering av mörkhyade respektive ljushyade så har analyseringen av bilderna utgått 

från Åsa Warnqvists (Utbildningsradion, 2015) sätt att dela upp karaktärerna i. Hon säger 

att mörkhyade är karaktärer som har en mörkare hy än den typiska ljusa huden. Hon 

påpekar även att det ibland kan vara svårt att tolka om det är tänkt att personen ska ha en 

mörk hy, men att det ändå får räknas som mörkhyade.  

I en av de böcker som har analyserats så har en huvudkaraktär en mörkare färg på sin 

hud. Det är i Drottningens ring (Nilsson Ringqvist, 2016) som en av huvudkaraktärerna, 

Malek, skulle kunna ha en mörkare hudton än exempelvis den andra huvudkaraktären. Då 

hudfärgen inte är mycket mörkare än den andra huvudkaraktären så är det svårtolkat. Då 

man jämför de två huvudkaraktärerna med varandra (Nilsson Ringqvist, 2016:12 & 13) 

så kan man se att Malek har en lite brunare hudfärg än vad Mira har, därav har gjorts att 

han har en mörkare hudfärg än ”typisk ljus” hudfärg. 
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I tre av böckerna fanns andra karaktärer som har en mörkare hudfärg än 

huvudkaraktären. I boken ”Sova borta” (Halling, 2016) så är det huvudpersonens 

kompis, som han ska sova över hos, som har en brun hudfärg, medan huvudpersonen har 

en ljusare, beige-aktig, hudfärg. I ”Märta och islandshästarna” (Eklund Wilson, 2016) 

så finns det två personer som kan anses ha en brunare hy än de andra. En är en person, 

som rider på en häst, som har en mörkare hudfärg än vad dem andra som är med har, den 

andra är en av de andra på ridskolan som också verkar ha lite brunare hudfärg än de andra. 

Båda dessa två karaktärer syns dock bara på väldigt långt håll på bilden, och har ingen 

egentlig betydelse för handlingen i övrigt annat än att de är en del av ett gäng. I 

Drottningens ring (Nilsson Ringqvist, 2016) så är det en av lokalborna i staden som är 

illustrerad med mörk hudfärg. Denna karaktär driver stadens café och tros ett tag vara 

skyldig till stölden som berättelsen bygger på. Maleks mamma kan också tolkas ha en 

mörkare hy än vad en del andra karaktärer i boken har.  

I böckerna med svartvita bilder så skulle man kunna tolka bilderna utifrån om 

personerna är målade vita eller svarta, och utifrån det analysera om de har ljus eller mörk 

hy. Man skulle till exempel kunna tolka att de som är vita har ljus hy, och de som är 

målade svarta/gråa har mörk hy. Dock har denna typ av tolkning valts bort utan har 

placerats i en egen kategori istället, då att det är för osäkert att tolka utifrån.  

Det är tre böcker som har svartvita bilder, men de har alla personer tecknade på 

framsidan som man istället kan analysera. Alla personer på framsidan i de tre olika 

böckerna är personer som är ritade med ljus hud, det gör att man kan dra slutsatsen att de 

personerna inte har mörk hudfärg. Denna typ av analys av bild på framsidan skulle man 

kunna göra även på böcker som inte har några bilder i sig, vilket är en bok i urvalet. Dock 

fungerar det inte på den boken, ”Hannes (hjärta) Jenny” (Hedman, 2016), då det inte 

finns någon person gestaltad på framsidan av boken. Så i denna bok går det inte att 

analysera vilken hudfärg som personerna har, då det verken syns på bilderna eller står i 

texten.  

Utifrån denna analys så kan man se att normen är att karaktärer i böcker ska vara vita. 

Det kan bero på att vita anses ha någon makt som inte mörka har, och detta kan man se 

historiskt har varit väldigt tydligt och styrande i samhällen (Loomba, 2006). Att vara vit 

är en rådande norm vilket kan göra att många författare/illustratörer kanske inte ens 

reflekterar över att det finns andra hudfärger som behöver representeras. Detta kan vara 
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förklaringen till att alla huvudkaraktärer, förutom en, är ljushyade i alla böcker i det här 

urvalet. 
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6 Diskussion 

6.1 Huvudkaraktärens etnicitet 

Det man kan se av analysen är att det i de flesta av fallen inte finns någon uttalad etnicitet. 

Detta skulle kunna bero på att författarna inte tycker att det är en viktig aspekt i berättelsen 

att redogöra var karaktären bor eller var den är född. Det skulle även kunna vara så att 

författarna inte skriver ut karaktärens etnicitet för att man tar förgivet att 

huvudkaraktärernas etnicitet är svensk. Vilket av alternativen som är det rätta går inte att 

utläsa av analysen, men det skulle kunna vara så att båda alternativen stämmer in olika 

mycket på olika författare och berättelser. 

I de 13 böckerna som har analyserats så står det bara i en av böckerna uttalat vilken 

etnicitet som huvudkaraktären har, att karaktären är uppvuxen i norra Sverige. I en annan 

bok så kan man dra slutsatsen att en av huvudkaraktärerna har persisk etnicitet. I den 

boken så är det två huvudkaraktärer och den andra karaktären har inte samma etnicitet 

som den första då hen tycker att det är så annorlunda att åka hem till sin kompis för att 

det är så mycket motsatsen till hur hen har det hemma.  

Det finns böcker som har getts ut som handlar om karaktärer med annan etnicitet än 

svensk, men ingen av de böckerna har kommit med i det framslumpade urvalet. Enligt 

Sbi:s Bokprovning (2017) så har böcker som handlar om personer som flyr från andra 

länder ökat under 2016 jämfört med tidigare år. Denna ökning skulle kunna bero på 

ökningen av invandring i Sverige, flykt från andra länder blir mer vanliga och fler 

personer i Sverige har upplevt hur det är att fly från ett land till ett annat. Det gavs ut 

ungefär 40 böcker om just detta ämne under 2016, dock så är detta alla böcker för barn 

och ungdomar så alla dessa är inte relevanta i analysen (Sbi, 2017:8), exempelvis så kan 

det vara böcker som är utanför det åldersspann som används i denna analys. Det visar på 

att det fanns böcker med karaktärer med annan etnisk bakgrund än svensk, men på grund 

av det något smala urvalet av böcker så har nästan ingen av dessa böcker kommit med i 

analysen. Detta gör att det ser ut som att det nästan inte gavs ut någon bok under 2016 

med huvudkaraktärer med en annan etnicitet än svensk, men detta är alltså inte fallet. Sbi 

(2013:9) påpekar att de har kunnat se att i de böcker som gavs ut 2012 så är dem karaktärer 

som har en annan etnicitet än svensk oftast bikaraktärer, det finns alltså nästan ingen 

huvudkaraktär med annan etnicitet än svensk. Sbi har också kunnat se att även om det 
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finns personer med annan etnicitet så är berättelsen ändå skriven med ett västerländskt 

perspektiv och västerländska miljöer. Utifrån analysen så kan man utläsa att det är det 

västerländska perspektiv som är rådande i litteraturen, oavsett om karaktären har en annan 

etnicitet eller inte. Detta perspektiv i litteratur går att härleda historiskt då den 

västerländska synen har ansetts och fortfarande anses vara den ”rätta” etniciteten och den 

moderna kulturen som alla ska eftersträva att ingå i (Loomba, 2006).  

Ur ett skol- och barnperspektiv så är det synd att det inte finns fler böcker med 

karaktärer som har en annan etnicitet än just svensk. Vi alla påverkas av litteratur, det 

påverkar bland annat vårt tänkande (Johanessen, 2010), vilket kan tolkas som att 

litteraturen påverkar hur eleverna tänker kring etnicitet och att det enligt böckerna är att 

föredra att ha svensk etnicitet. Det är viktigt med böcker som speglar andra kulturer både 

för barn med en annan etnicitet än svensk men även för barn med svensk etnicitet. Det är 

väsentligt att barn med annan olika etniciteter kan känna igen sig, till viss del i alla fall, 

och att elever med svensk etnicitet lär sig mer om andra kulturer och hur andra kan leva 

(Lindö, 2005). 

6.2 Samband mellan författarens och huvudkaraktärens etnicitet 

Det som kan utläsas av analysen är att författare med svensk etnicitet skriver böcker som 

utspelar sig i Sverige. Då det inte var i så många böcker som det stod karaktärens etnicitet 

så är det svårt att se ett direkt samband. Man kan dock se, som skrevs tidigare, att svenska 

författare ofta skriver om berättelser som utspelar sig i Sverige. Då de flesta berättelser 

utspelar sig i Sverige så skulle man kunna dra en slutsats om att de flesta karaktärer har 

en svensk etnicitet. Om man antar att huvudkaraktärerna har svensk etnicitet, så kan man 

se att författare med svensk etnicitet skriver om personer med svensk etnicitet.  

Det var en författare som var född i ett annat land men som har vuxit upp i Sverige, 

det var den enda författaren som skrev om en huvudkaraktär som skulle kunna uppfattas 

ha en annan etnicitet än svensk. Det här visar i så fall på att författare som har ett annat 

ursprung skriver om karaktärer som har en annan etnicitet, medan författare som är svensk 

oftare skriver om karaktärer som har svensk etnicitet. Sbi (2013:9) kunde även se detta 

samband i 2012 års utgivning, det fanns nästan ingen svensk författare som skrev om 

andra kulturer än den typisk svenska kulturen. Bradford (2010:338) skriver dock 

motsatsen, författaren menar sig kunna ha sett att böcker om andra kulturer ofta är skriven 
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av någon som inte har den kulturen. Ofta har författaren en etnicitet som ses som normen 

i landet men skriver ändå om andra kulturer. Författaren menar vidare att det inte blir lika 

trovärdigt som om någon med samma etnicitet som karaktären i boken hade skrivit.   

När det gäller författarens ursprung så går det att se att alla, förutom en, författare är 

född i Sverige. Författaren som inte var född i Sverige var född i Sri Lanka men har ändå 

bott i Sverige i stort sett hela sitt liv. Det som är påfallande är att det i urvalet inte finns 

någon författare som är född och uppväxt i ett annat land, med en annan etnicitet, men 

som har kommit till Sverige senare i livet. Frågan är om undersökningen, på grund av för 

litet urval, har missat dessa författare, att det finns många men att det av slumpen inte 

blev någon av dem i urvalet. Eller är det så att det är mycket svårare att få sin bok utgiven 

i Sverige om man ses ha en annan etnicitet? Dessa funderingar svarar inte undersökningen 

på, men är en spännande synvinkel som nog är bra att ha med sig när man funderar på 

vilka böcker som man ska visa och rekommendera för eleverna.  

Man kan tänka att det är viktigt att författare som har vuxit upp i andra länder med 

andra kulturer, skriver böcker som handlar om karaktärer med samma etnicitet för att det 

på ett så autentiskt vis som möjligt ska bli korrekt och spegla kulturen på ett mer rättvist 

sätt. När författare med en etnicitet ska försöka skriva om karaktärer med en annan typ 

av etnicitet och kultur så kan det lätt bli att fördomar om etniciteten och kulturen 

omedvetet slinker igenom. Det blir ofta inte en helt korrekt och rättvis bild av hur det är 

att ha den kulturen och tillhöra den etniciteten. I och med detta är det därför viktigt att ta 

i beaktning när man läser böcker vem det är som skriver berättelsen och ur vilket 

perspektiv den är skriven, eftersom texterna präglas av rådande maktförhållanden mellan 

”jaget” och ”De andra” (Wallin Wictorin, 2017:127). 

6.3 Barnlitteraturens normer gällande hudfärg 

Sbi (2015:10) skriver att det länge har varit en norm att huvudpersonerna i böcker är vit 

medelklass, vilket också kan kopplas till postkolonialismen och dess syn på att vi 

reproducerar syner från kolonialismen, i detta fall vit hudfärg. Precis det här går att se i 

resultaten av analysen, i alla fal när det gäller hudfärgen, då klass inte är något som har 

undersökts. Alla huvudpersoner är vita, förutom en som kan tolkas ha mörkare hudfärg, 

och de flesta andra i berättelserna är också vita. I 2015 års utgivning av Bokprovningen 

(Sbi, 2015:9) så kunde Sbi se att ca 20% av de svenska böckerna hade med karaktärer 
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med en mörkare hudfärg. Dock kunde Sbi även se att inte så många av dessa 20% var 

huvudkaraktärer. De personer som hade en mörkare hudfärg var alltså oftast bikaraktärer 

som inte hade så mycket med handlingen att göra. Även 2012 kunde Sbi se att de få 

gånger som något annat än en vit, västerländsk person gestaltades så var den oftast 

bikaraktären (Sbi, 2012:9). Sbi (2015:9) kunde se att ungefär 5% av titlarna utgivna 2014 

hade en huvudkaraktär som var mörkhyad.  

I en av böckerna var det en av två huvudkaraktärer som hade en hudfärg som skulle 

kunna tolkas som mörk. Det var sex karaktärer (i tre olika böcker) som kan tolkas vara 

mörkhyade. Dessa tre hade lite olika roller och tog lite olika stor plats i berättelsen. I 

”Sova borta” (Halling, 2016) hade den mörkhyade personen en ganska stor roll i 

berättelsen. Han var huvudpersonens kompis, och var den person som huvudpersonen 

skulle sova över hos. Han tillför mycket till själva berättelsen och är en av de få som är 

avbildad i boken. I ”Märta och islandshästarna” (Eklund Wilson, 2016) så har de 

mörkhyade karaktärerna en väldigt liten roll. En av dem är en av ryttarna som syns i 

bakgrunden på en bild och den andra är en av personerna som rider på samma ridskola 

som huvudkaraktären, och är med på bara en bild. Ingen av dessa två karaktärer säger 

något och tillför inte något direkt till själva berättelsen. I ”Drottningens ring” (Nilsson 

Ringqvist, 2016) så har tolkningen gjorts att en av huvudkaraktärerna har en mörkare 

hudfärg än vad den andra huvudkaraktären har. ”Drottningens ring” är den bok som har 

flest karaktärer illustrerade som kan tolkas ha en mörkare hudfärg. Förutom 

huvudkaraktären Malek så finns även en karaktär som heter Hannes och Maleks mamma 

som kan anses ha mörk hudfärg. Hannes äger stadens café och är i en del av berättelsen 

även misstänkt för en stöld av en ring. Gällande Maleks mammas hudfärg så är den, 

liksom Maleks, svår att placera som antingen ljus eller mörk. Tolkningen som har valts 

att göra är att både Malek och hans mamma har en mörkare hudfärg. 

Om man studerar urvalet utifrån Warnqvist-testet så kan man uttolka att det bara är tre 

böcker som klarar första punkten, att det ska vara minst en mörkhyad person avbildad. 

Om man sedan går vidare till punkt två, att den mörkhyade personen ska vara ett aktivt 

subjekt och inte bara ett objekt, så faller genast ”Märta och islandshästarna bort”, då 

ingen av de mörkhyade personerna har någon roll i självaberättelsen, och kvar är ”Sova 

borta”. I den sista punkten ska den mörkhyade personen inte bara vara bifigur i en 

ljushyad persons berättelse utan ha en egen berättelse. I denna punkt så faller tyvärr även 
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”Sova borta” bort, då berättelsen handlar om den ljushyade personens svårigheter med 

att sova borta. Det är bara ”Drottningens ring” som klarar testets alla tre punkter, med 

en huvudkaraktär med mörkare hudfärg. Detta visar på hur vedertagen normen kring vit 

hudfärg är och att det fortfarande lever kvar att man ska vara vit för att passa in, och hur 

denna norm reproduceras i litteratur för barn. Om författarna/illustratörerna medvetet 

väljer att göra sina karaktärer vita och inte med mörkare hudfärg svarar inte denna analys 

på, det man dock kan se tydligt i analysen är att normen är att karaktärerna är vita, oavsett 

om det är medvetet eller inte. Det här visar på hur viktigt det är att vi som lärare reflekterar 

kring böcker som presenteras för elever på olika sätt. Lärare behöver reflektera kring vilka 

normer man som lärare reproducerar för sina elever och hur man kan göra för att bryta 

denna reproducering.  

6.4 Sammanfattande diskussion 

Utifrån det ganska smala urval så går det att se en ganska tydlig tendens i alla 

frågeställningar – den vita, svenska etniciteten och kulturen är den mest dominanta i 

kapitelböcker som är utgivna under 2016. Litteratur kan påverka samhället på bra och 

dåliga sätt. Litteratur kan hjälpa att bryta normer och rådande ideologier i samhället 

(Loomba, 2006:87), vilket jag anser att ”Drottningens ring” (Nilsson Ringqvist, 2016) 

gör. ”Drottningens ring” bryter på många vis mot rådande normer i samhället. Det man 

kan se i studien är att boken bryter mot normen om ljus hudfärg, då bland annat 

huvudkaraktären kan anses ha mörkare hudfärg. Boken bryter även mot normen kring 

etnicitet, tolkning har gjorts att en av huvudkaraktärerna har en annan etnicitet än den 

rådande i Sverige, i detta fall persisk. Litteratur kan även reproducera rådande normer och 

påverka människor negativt, vilket går att se i denna studie att det mesta av den 

analyserade litteraturen gör. Dem flesta av böckerna utspelar sig i Sverige och dem flesta 

karaktärerna är vita, vilket går att tolka som att det är ett sätt att reproducera och bekräfta 

rådande normer och inte försöka bryta dem. 

Kamali skriver i sitt förord till Loombas Kolonialism/postkolonialism (2006) om att 

Car von Linné kategoriserade och rasifierade människor, där de vita tillhörde den bästa 

”rasen” medan de svarta tillhörde den sämsta. Man skulle kunna tolka att detta fortfarande 

hänger kvar flera hundra år senare. Både som denna analys och till exempel Sbi:s 

bokprovningar har visat på så finns det en väldigt liten del av Sveriges kapitelböcker som 
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ges ut som har huvudkaraktärer med icke-ljus hudfärg, utan normen är att karaktärer ska 

avbildas vita. Att det under kolonialismen var en fördel att vara vit och västerländsk 

(Loomba, 2006) visar sig även i författarnas etnicitet. 12 av 13 är vita, nordiska (11 

svenska och en dansk) personer. Detta gör att det går att tolka som att det inte finns så 

många författare på marknaden som har en annan etnicitet och hudfärg, vilket även visar 

sig gälla karaktärernas etnicitet, nästan alla är svenska.  

6.5 Metoddiskussion 

Innehållsanalys har valts som metod för att få fram svaren på mina frågeställningar. Under 

analysen så har ett analysschema med fyra frågor utgått ifrån, som analysen sedan har 

byggts upp utifrån. Denna typ av analys har ansetts vara den mest lämpade metoden för 

att kunna få svar på de valda frågeställningarna, och kan inte se någon annan metod som 

skulle kunna användas bättre för att få fram svaren. 

Urvalet av böcker slumpades fram, men några böcker var tvungen att tas bort för att 

de inte var relevanta för analysen. Att slumpa fram böcker var ett bra sätt att få fram 

böcker utan några tolkningar och påverkan på böckerna som analyserades. Detta gjorde 

även att böckerna var lite olika, en del böcker var lättlästa med mycket bilder medan en 

del böcker hade bara text. Nackdelen med att slumpa böcker var att det inte kom fram så 

många böcker som visade på en variation av etnicitet/hudfärg. Det som skulle kunna gå 

att göra annorlunda är att själv välja böcker som ska granskas, detta skulle dock kunna ge 

ett mer riktat resultat. Urvalet bestod av 13 böcker till slut. Detta kan anses så här i 

efterhand var för litet. Det kom inte fram så mycket olika svar, vilket kanske ändå inte 

hade skett med ett större urval. Det var cirka 290 böcker som stämde in på kriterierna för 

vilka böcker som skulle finnas med i urvalet. Att det sedan bara blev 13 böcker 

analyserade visar på att det bara är en liten del av det hela utbudet av böcker som blev 

analyserat och därför inte kan ses som representativ för all litteratur, men visar på hur det 

kan se ut i litteratur som man på olika sätt presenterar för eleverna.  Böckerna 

analyserades sedan utifrån sin text i huvudsak, men eventuella bilder granskades också 

för att tolka sådant som inte stod i texten, exempelvis hudfärgen på karaktärer. 
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6.6 Fortsatt forskning 

Urvalet i denna analys var ganska litet så det hade varit spännande med en undersökning 

som analyserade många fler av böckerna för att kunna göra en mer generell analys när 

det gäller representation av etnicitet och hudfärg i barnlitteratur.  

Det hade också varit spännande att se hur verksamma lärare använder sig av 

barnlitteratur i sin undervisning, och framförallt barnlitteratur som bryter mot normer 

gällande bland annat etnicitet, kultur, och hudfärg, och om de reflekterar något kring 

vilka normer som reproduceras genom deras bokval.  
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7 Litteraturlista 

Litteraturlistan är uppdelad i tre delar. Den första innehåller böcker, artiklar, avhandlingar 

och liknande. Den andra delen innehåller en lista över hemsidor och andra medier så som 

till exempel tv-program, som information har plockats ifrån. I den tredje och sista delen 

så finns en litteraturlista över de böcker som har analyserats.  
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8.1 Bilaga 1  
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 Hannes [hjärta] Jenny av Sofia Hedman, 
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