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Abstract The purpose of our master thesis was to investigate how a 

multicultural society is reflected in children’s books (picture 
books, books for children and young people), published in 2002. 
We found this issue interesting since children of today 
experience a change in society, where people of many 
ethnicities, cultures and religions live together to a greater extent 
than before. Since children in their everyday life are exposed to 
these different cultures, we think they also should be exposed to 
them in the books they read. 
 
In order to enhance an understanding of why such books are 
important to children, especially immigrant children, we have in 
our thesis included a passage with children’s linguistic 
development, identification and stereotypes. Other passages 
concern libraries and their roles in a multicultural society. We 
also give a brief background to how Sweden has become a 
multicultural society and how this society looks today. 
 
While reading the books we sorted them according to a schedule 
in order to see what aspects of the books made them 
multicultural. We found that 60 of the books reflected a 
multicultural society but there was a large difference between 
multicultural picture books (only two) and books for young 
people (as many as 47). 
 
Moreover, the multicultural books mostly represented more than 
one ethnicity. The results of our investigation emphasises the 
importance, for libraries, to marketing these kinds of books. In 
general, multicultural children’s books need to be more noticed. 
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1. Inledning 
 

Mer än var tionde person som bor i Sverige är född i ett annat land. 
Ungefär en tredjedel [av dessa] kommer från andra nordiska länder, en 
tredjedel från övriga Europa och en tredjedel från länder utanför 
Europa.1 

 
I det mångkulturella svenska samhället, som citatet ovan visar på, lever människor med 
kulturella olikheter tillsammans. Barn i dagens svenska samhälle möter ständigt 
människor från olika kulturer och i förhållande till äldre generationer tror vi att barn 
idag får ett mer naturligt och rättframt möte med ett mångkulturellt samhälle. Att ha en 
kompis från ett annat land är idag för många barn inte alls konstigt. På de flesta dagis, 
förskolor och skolor finns en mångkulturell blandning av folkslag och kulturer. Vi tror 
även att barn kan se förbi många av de saker som vuxna kan se som avvikande, till 
exempel kläder, eftersom barnen utsätts för det naturligt på deras egna villkor. Genom 
lek får barnen möjlighet att lära känna personen bakom de fysiska eller kulturellt 
betingade attributen. Eller som barnläkaren Miriam Stoppard framhåller, ”Barn kan 
retas med kamrater av motsatta könet men brukar inte gå efter kön eller etnisk bakgrund 
när de skaffar sig lekkamrater”.2 
 
Vi tror att skönlitteratur är en viktig informationskälla för barns kunskap om människor 
och att många av de skönlitterära berättelserna påverkar barns sociala utveckling. Det 
skulle för oss vara intressant att se om och hur detta mångkulturella samhälle skildras i 
skönlitterära böcker för barn, publicerade i Sverige. Vår ambition är även att försöka ge 
vår bild av hur denna skildring sker samt se vilken funktion de mångkulturella böckerna 
fyller hos barn. 
 
Utifrån de intryck man får från böckernas värld och de erfarenheter man gör i verkliga 
livet, kan en persons världsbild växa fram. Det är något Lena Kåreland nämner och vi 
hoppas att detta kommer att synas även i vår undersökning: 
 

Läsning av barnböcker ger barn tillfälle att möta olika typer av 
verkligheter och olika förebilder. Barnlitteraturutbudet idag är så rikt 
och varierande att man utan svårigheter kan hitta böcker som öppnar 
dörrarna till nya världar, ger nya upplevelser och hjälper barnen att 
bättre lära känna sig själva och sin vardag. Framförallt låter dock den 
skönlitterära barnboken barn möta ordet och språket. Den språkliga 
stimulans som boken ger kan knappast ersättas av något annat 
medium.3 

 
Mångkulturella böcker är inte bara bra för svenska barn då de kan motverka 
främlingsfientlighet utan de kan även vara bra för barn som härstammar från en annan 
kultur därför att böckerna kan fungera som en hjälp i deras viktiga identitetssökande. 
Böckerna kan även vara bra för att stimulera språkutvecklingen hos barn som inte har 
svenska som modersmål. 
 
Mångkulturella aspekter i barnböcker tycks vara ett relativt nytt forskningsområde i 
Sverige, men det finns några projekt som vi kommer att återkomma till. 

                                                 
1 Biblioteket mitt i världen 1998, s. 10 
2 Stoppard, Miriam 1996. Barn, s. 216 
3 Kåreland, Lena 2001. Möte med barnboken, s. 18 
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1.1 Vår förförståelse 
 
Under 2003 skrev vi ett paper, Multicultural Children’s Books in Sweden – Do They 
Exist?, om hur det mångkulturella samhället speglas i ”barnböcker” utgivna år 2002. 
Detta paper skrevs till en konferens inom biblioteks- & informationsvetenskap, 
BOBCATSSS,4 som ägde rum i Riga 2004. Vi fann detta mycket intressant och vill 
därför utveckla vår delundersökning till en totalundersökning som gäller hela 
utgivningen för barn från år 2002. 
 
Vår uppfattning är att barn bör läsa böcker om andra kulturer för att skapa förståelse och 
acceptans för dem och därigenom minska de klyftor mellan ”vi och dem” som idag 
finns i samhället. Genom identifikation med karaktärer i böcker tror vi att detta kan ske. 
Vidare har vi en föreställning om att det finns för lite barnlitteratur i Sverige som 
skildrar ett mångkulturellt samhälle. 
 
Vi har en uppfattning om hur mångkulturell barnlitteratur av god kvalitet ska se ut. För 
det första är det ett ämne som ska finnas tillgängligt för alla åldersgrupper av barn. 
Vidare ska det mångkulturella perspektivet, till exempel till en annan religion eller 
etnicitet finnas naturligt i boken precis som det finns naturligt i samhället. Slutligen ser 
vi gärna dessutom att en bok, trots att den är mångkulturell, inte nöjer sig med det utan 
även är en bra bok i underhållningssyfte. 
 
1.2 Disposition 
 
Med vår uppsats tänker vi undersöka om ett mångkulturellt samhälle skildras i 
barnlitteraturen och i så fall på vilket sätt. Vi börjar med att ge en bakgrund till vad ett 
mångkulturellt samhälle är, hur det uppstått och hur detta samhälle ser ut idag i Sverige. 
Därefter följer ett avsnitt om varför det bör finnas mångkulturell barnlitteratur. Detta 
avsnitt följs sedan av ett kapitel om de svenska biblioteken, vad de gör och kan göra i 
dagens mångkulturella samhälle. Vi tror nämligen att bibliotek och bibliotekarier kan ha 
en stor betydelse och inverkan genom vilka böcker de köper in, rekommenderar och 
förevisar. Dessutom kommer vi att titta närmare på det Internationella biblioteket i 
Stockholm och dess arbete. Vi kommer även att ge en inblick i vissa projekt inom detta 
område som bedrivs inom det svenska biblioteksväsendet samt ge en inblick i de 
svenska bokförlagens roll. Detta tillsammans utgör ett relativt långt bakgrundsavsnitt till 
vår undersökning. Vi har valt att lägga syftet med vår undersökning och våra 
frågeställningar först efter bakgrundsavsnittet trots att det är ganska långt. Detta 
eftersom vi anser att det är vetskap man bör ha med sig innan man som läsare sätter sig 
in i vårt syfte och våra frågeställningar samt vår undersökning. 
 
Härefter kommer vår undersökning att presenteras, först syfte och frågeställningar, följt 
av metod och därefter teorier. I vårt teoriavsnitt tar vi upp barns språk- och 
identitetsutveckling. Denna del kommer delvis att ges utifrån invandrarbarnens 
perspektiv för att tydligt visa på hur viktigt det är med mångkulturella böcker för dessa 
barn. 
 

                                                 
4 BOBCATSSS är en internationell konferens för studenter, lärare och andra verksamma inom biblioteks- 
& informationsvetenskap. 
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Sedan presenterar vi våra resultat följt av en analys och diskussion av de resultat vi 
erhållit. Något vi hoppas ska löpa som en röd tråd genom studien är vikten av förståelse 
för det okända. Genom denna förståelse tror vi att många broar skulle kunna byggas och 
mycket av den rädsla som finns idag för det främmande skulle kunna minska.  
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av hela vår magisteruppsats samt en 
litteraturförteckning. Som bilagor följer det kodschema som vi använt samt en komplett 
tabell över alla förlag som varit med i vår undersökning. 
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel ger vi en bakgrund som bör vara av värde för förförståelsen av resten av 
arbetet. Vi diskuterar en rad olika begrepp som förekommer i vår uppsats och ger en 
bild av hur Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle, samt en bild av hur 
detta samhälle ser ut idag. 
 
2.1 Begreppsdiskussion 
 
I det här kapitlet vill vi presentera olika begrepp som vi använder i vår uppsats. Vi 
kommer genomgående i hela uppsatsen att använda termen barn och syftar då på 
personer upp till 18 års ålder. Böckerna omnämns som barnlitteratur eller böcker för 
barn och då omfattas den skönlitterära utgivning som upptas i Kulturrådets katalog för 
år 2002. När det behövs används den kategorisering som böckerna har i katalogen för 
att särskilja dem från varandra, det vill säga bilderbok, barnbok och ungdomsbok.5 
 
Ordet kultur är ett begrepp som vi använder oss ofta av i vår uppsats och det är ett ord 
med många olika definitioner och som används inom olika discipliner. Det kommer 
ursprungligen från latinets cultura som betyder odling, men i takt med att samhället 
utvecklats har ordets betydelse förändrats. Nils-Erik Nilsson och Kjell Lund tolkar 
kultur som: 
 

De erfarenheter, kunskaper och värderingar som människor delar och 
återskapar och förändrar kan sägas vara ett lands kultur i vid 
bemärkelse. Den gemensamma kulturen spelar en stor roll i umgänget 
människor emellan. Genom vår kultur lär vi oss betrakta världen på ett 
visst sätt. Vi tolkar omvärlden utifrån vår kulturella bakgrund, oftast 
på ett omedvetet och oreflekterat sätt.6 

 
Som en slags bakgrund till hela vår studie finns det samhälle med den svenska kultur 
som vi själva är uppväxta i. Uno Nilsson uttrycker detta på ett bra sätt i en artikel vi läst: 
”Sweden is Sweden and it has certain fundamental cultural norms. Norms that have 
been developed over hundreds of years characterised by peace and democracy”.7 När vi 
ser på begreppet kultur är det hans norm vi använder oss av. Vad som anses vara 
svenskt beror på vilka kulturer man jämför med. Det som är svenskt är det i ett 
perspektiv till något annat.8 Genom att till exempel ställa två eller flera kulturer mot 
varandra i en bok blir den mångkulturell. 
 
Vi använder ordet kultur i vår uppsats som ett brett begrepp; människor som har 
gemensam religion och historia samt gemensamma traditioner tillhör samma kultur. 
 
I början av 1960-talet introducerades ordet invandrare i svenska språket, dessförinnan 
hade ordet utlänningar använts. Orsaken till namnbytet var att ordet utlänningar gav en 
negativ klang,9 något vi anser att även ordet invandrare har idag. Den allmänna 
definitionen av invandrare avser ”personer som är utländska medborgare, utrikes födda 

                                                 
5 Kulturrådet utgår från förlagens egen klassificering samt gängse definitioner. 
6 Nilsson, Nils-Erik & Lund, Kjell 1992. Förälder i nytt land, s. 17 
7 Nilsson, Uno 2003. Democratic dialogues between cultures, s. 15 
8 Daun, Åke 1998. Svensk mentalitet, s. 17 
9 Järtelius, Arne 1993. MångkulturSverige, s. 16 
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eller medlemmar av andra generationen inflyttade (dvs. personer som själva är födda i 
Sverige men med minst en utrikes född förälder)”.10 
 
I artikeln Man kan vara svensk på många sätt går att läsa följande: 
 

Svenska medborgare födda i landet stämplas (av SCB [Statistiska 
Central Byrån] och i det offentliga samtalet) som ”invandrare”, det 
vill säga som främmande element, om de råkar ha en förälder av 
främmande ursprung. Termen invandrare […] har blivit en dold 
metafor som fått makt över tanken och bidragit till att låsa dörren till 
svenskheten.11 

 
En skillnad vi hittat i facktexterna är ordvalet, idag pratar man till exempel om 
mångkulturella böcker, tidigare pratade man om ”böcker om och med invandrare”. Går 
man till nationalencyklopedin säger den så här om det mångkulturella: ”[det] innefattar 
många olika kulturer och kulturyttringar ofta med tonvikt på de positiva möjligheter 
detta ger”.12 Detta ord vill ha en positiv klang där invandring ses som en möjlighet att ta 
del av andras kulturer. Nationalencyklopedins uppfattning av ordet mångkulturell 
överensstämmer i stort med vår definition av ordet och det är den vi kommer att utgå 
ifrån även om vi vet att det finns andra definitioner. Ett exempel på en annan definition 
är den som används i USA. Där har termen multiculturalism ofta inkluderat 
handikappade, homosexuella och människor som överlag inte följer strömmen.13 
 
I en studie som vår kan det vara intressant att se hur Sverige historiskt sett har 
utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. Vi kommer därför att ge en kort beskrivning 
av invandringens historia i Sverige samt hur det svenska mångkulturella samhället ser ut 
idag. Genom att få en bild av hur Sverige blivit mångkulturellt och dess betydelse för 
landet, kan det understryka vikten av att öka förståelsen människor emellan, något vi 
anser att litteraturen till stor del kan hjälpa till med. 
 
2.2 Den svenska mångkulturens historia 
 
Trots att Sverige inte varit något stort invandrarland så har de människor som 
immigrerat hit varit betydelsefulla på sitt sätt för samhällets utveckling. De har fört med 
sig ny teknik, nya idéer, kunskaper och erfarenheter. Ingvar Svanberg, antropolog, och 
Mattias Tydén, doktorand i historia, har skrivit boken Tusen år av invandring som för 
första gången tar upp den svenska historien ur ett invandrarperspektiv. Bokens budskap 
är att visa på hur invandrare påverkat Sverige och tvärtom under historiens gång. Den 
svenska kulturen har förändrats och formats efter mötena mellan det inhemska och det 
utländska. 
 
I den svenska invandringens historia är de flesta människor osynliga, men det finns 
också mycket välkända personer som den franska familjen Bernadotte, vars överhuvud 
utropas till Karl XIV Johan 1814. I vår tid har vi till exempel drottning Silvia. Svanberg 

                                                 
10 Hammar, Tomas (Nationalencyklopedin 2004). Invandrare 
11 Man kan vara svensk på många sätt 1995 
12 Mångkulturell (Nationalencyklopedin 2004) 
13 Smith, Karen P. 1993. The Multicultural Ethic and Connections to Literature for Children and Young 
Adults, s. 341 
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och Tydén beskriver ur sitt historiska perspektiv att invandrare är personer som flyttat in 
i det område som idag utgör Sverige.14 
 
Redan på 1000-talet kom missionärer till Sverige för att kristna landet, men det är först 
vid övergången från vikingatid till medeltid som invandrarna märks tydligare. Det 
anlände nu köpmän, hantverkare och andra yrkesmän till Sverige. Under medeltiden var 
det främst tyskar som kom till Sverige, däribland den första boktryckaren som kom att 
betyda mycket för Sveriges utveckling.15 Under 1200- och 1300-talet fortsatte 
invandringen från Tyskland genom en omfattande rekrytering av yrkeskunnigt folk med 
kunskaper om nya tekniker. För första gången skedde en mer systematisk invandring till 
Sverige.16 
 
På 1600-talet uppgick antalet invandrare i Sverige till 2-3 procent av befolkningen. 
Under denna period präglades Sverige av en internationalisering och blev en del av 
Europa. Nya folkgrupper anlände till landet, bland annat kom vallonska kvalificerade 
yrkesmän som i hög grad påverkade Sverige och kom att kallas för ett ”nederländskt 
under”.17 Under 1700-talet blev flyktingar allt vanligare i Sverige. Bland annat kom en 
flyktingström från Baltikum och Finland. Dessutom kom en mängd skottar på grund av 
oroligheter i hemlandet. Stockholm uppgavs ha runt 12 000 flyktingar år 1715 och det 
motsvarade kanske en femtedel av huvudstadens befolkning.18 
 
När Sverige förlorade Finland till Ryssland 1809 emigrerade ett stort antal 
finlandssvenskar till vad de då ansåg vara sitt hemland, Sverige. 1914 vid första 
världskrigets början fick Sverige sin första lag som begränsade rätten för utlänningar att 
vistas i landet, två år senare infördes passtvång.19 
 
I början av 1930-talet hade 3 procent av Sveriges befolkning invandrarbakgrund. Det 
var även den tidpunkt i Sveriges moderna historia då fler invandrade till Sverige än 
utvandrade. Dessförinnan hade man upplevt en tid av massutvandring från Sverige, 
främst till USA på grund av fattigdom och förtryck.20 Under 1930-talet fanns också 
uppfattningen att den svenska rasen skulle hållas ren vilket medförde en restriktiv 
invandringspolitik.21 Under tiden för andra världskriget tog Sverige emot runt 30 000 
flyktingar från Baltikum samt 45 000 barn från Finland. Efter kriget kom även 
tiotusentals flyktingar från koncentrationslägren. En del av dessa flyktingar återvände 
till sina hemländer, men många hade inget att åka tillbaka till.22 
 
Den svenska industrin var efter andra världskriget i akut behov av arbetskraft på grund 
av industrins kraftiga expansion. En stor del av dessa arbetsimmigranter kom ifrån 
Italien, men även från Grekland, Jugoslavien och Turkiet. 1955 arbetade det i Sverige 
människor från 60 olika nationer.23 
 
                                                 
14 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1992. Tusen år av invandring, s. 13 
15 Ibid., s. 21 
16 Ibid., s. 52 
17 Ibid., s. 71f 
18 Ibid., s. 155ff 
19 Ibid., s. 254f 
20 Järtelius, Arne 1993. MångkulturSverige, s. 24 
21 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1992. Tusen år av invandring, s. 273ff 
22 Ibid., s. 281ff 
23 Ibid., s. 328ff 
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På 1960-talet reglerades den svenska invandringspolitiken och samordnades av Statens 
Invandrarverk, inrättat 1969. Alla som invandrade till Sverige skulle nu ha ordnat 
arbete, arbetstillstånd och bostad innan de anlände. 1970 nådde invandringen till 
Sverige sin kulmen med 78 000 personer, därefter minskade arbetskraftsinvandringen.24 
Den politiska synen på invandringen var fortsatt positiv, Sveriges riksdag slog fast att 
invandrar- och minoritetspolitiken skulle kännetecknas av ”valfrihet, jämlikhet och 
samverkan”.25 De följande två årtiondena minskade som sagt arbetskraftsinvandringen 
och istället började en omfattande flyktinginvandring med människor från hela 
världen.26 1993 hade ungefär 12 procent av Sveriges befolkning invandrarbakgrund.27 
 
Efter att ha läst Svanberg och Tydéns bok har vi kunnat se att de motsättningar som 
idag sker genom olika kulturmöten i samhället inte är ett nytt fenomen, dessa har 
uppstått upprepade gånger under den svenska historien. Vi tror att en del av dessa 
motsättningar skulle kunna förebyggas genom att läsa om olika kulturer i 
skönlitteraturen. 
 
2.3 Sverige idag 
 
På senare år har invandringen ökat ytterligare och det har blivit svårt att integrera dessa 
människor i det svenska samhället. Utvecklingen har lett till en ökad segregation mellan 
svenskar och invandrare. Att Sverige blivit ett segregerat samhälle säger Arne Järtelius, 
författaren bakom MångkulturSverige, kan bero på att det i vissa stadsdelar har funnits 
många lediga lägenheter där invandrare placerats i stort antal samt att många invandrare 
gärna vill bo nära sina landsmän.28 Segregationen drabbar främst de resurssvaga i 
samhället genom att de har liten möjlighet att påverka boendeform och bostadsområde.29 
En negativ aspekt med segregationen är att inlärning av det nya språket går dåligt och 
att invandrare genom språksvårigheter inte kan ta sig in i det svenska samhället. Det är 
viktigt att ha kontakter med majoritetsbefolkningen i landet för att främja 
språkutvecklingen och integration. Integration är möjligheten att leva sida vid sida med 
varandra i ett tillstånd av ömsesidig respekt och värdighet. Integration handlar inte om 
att ”they shall be like Swedes”.30 
 
Sverige är ett samhälle där kommunikationen kulturer emellan ofta fungerar dåligt. 
Visst lever vi i ett mångkulturellt samhälle med många olika kulturer, men hur mycket 
vet vi om varandra och hur mycket vill vi veta? När boken MångkulturSverige skrevs 
1993 var 8 av 10 svenskar negativa till invandrare och ville inte ha fler invandrare till 
Sverige.31 Det låter mycket och kan givetvis ha förändrats sedan dess, men inga tecken 
tyder på det. Ett exempel är riksdagsvalet 2002, då Folkpartiet hade förslag på en ny 
integrationspolitik med bland annat krav på att språktesta alla som ansökte om svenskt 
medborgarskap.32 Förslaget kom att diskuteras mycket under valrörelsen och man kan 
spekulera i om det var detta förslag som ledde till det märkbart ökade röstantalet partiet 

                                                 
24 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1992. Tusen år av invandring, s. 333ff 
25 Järtelius, Arne 1993. MångkulturSverige, s. 21 
26 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1992. Tusen år av invandring, s. 340f 
27 Järtelius, Arne 1993. MångkulturSverige, s. 24 
28 Ibid., s. 70 
29 Statens invandrarverk 1997. Individuell mångfald, s. 60 
30 Nilsson, Uno 2003. Democratic dialogues between cultures, s. 14 
31 Järtelius, Arne 1993. MångkulturSverige, s. 91 
32 Folkpartiet Liberalerna 2002. En ny integrationspolitik, s. 17 
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fick i valet.33 Nyligen var det även på förslag hos Malmö stad att stoppa invandringen 
till staden för att man inte längre har resurser att ”ta hand” om dem, detta förslag har 
dock de styrande, Socialdemokraterna, avfärdat.34 När ordet invandrare nämns blir det 
ofta i negativ bemärkelse och man ser problem före möjligheter. Svanberg och Tydén 
skriver att invandrargrupperna i Sverige är i jämförelse med andra länder relativt små, 
men att det svenska samhället inte främjar framväxten av etnisk mångfald. I nittiotalets 
Sverige finns en opinion mot invandringen som påminner om 1930-talets.35 
 
Aleksandra Ålund, biträdande professor vid Sociologiska institutionen i Umeå, säger att 
det i Sverige, i jämförelse med USA, tycks finnas både en mer öppen och mer dold 
diskriminering på arbetsmarknaden gentemot invandrare. I Sverige har det även visat 
sig att kvalificerade invandrare många år efter invandringen arbetar på jobb långt under 
deras utbildningsnivå. Sverige är ett land som dras mellan att vara ett globalt land som 
hänger med i den utveckling som sker i övriga länder i Europa samtidigt som man är 
väldigt mån om den privata sfären, rötter, familj och lokalsamhälle. I den offentliga 
debatten berättar man hellre om vad som skiljer invandrare och svenskar åt än att agera 
brobyggare och tala om vad som förenar.36 
 
Något som ytterligare försvårar ett fungerande mångkulturellt samhälle är religionen. 
Merparten av Sveriges invånare anser idag att religion är en personlig angelägenhet. 
Religionen har även förlorat sin politiska ställning och spelar idag en relativt obetydlig 
roll i det svenska samhället. Många invandrare kommer däremot från samhällen där 
religion är mer än en privatsak, där den har stor betydelse i vardagslivet och i den 
politiska sfären. Religionens samhälleliga roll är idag närmast okänd i Sverige. Religiöst 
utövande hos invandrarna kan därför väcka starka känslor i ett sekulariserat Sverige och 
kan upplevas som problematiskt.37 
 

                                                 
33 Valmyndigheten 2002-09-27. Val 2002 - Resultatredovisning 
34 Astudillo, Luciano 2004. Interpellation 2003/04:333 
35 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1992. Tusen år av invandring, s. 413 
36 Ålund, Aleksandra 1997. Multikultiungdom, s. 9 
37 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1992. Tusen år av invandring, s. 372ff 
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3. Mångkulturell barnlitteratur 
 
Ämnet mångkulturell litteratur är något som aktualiserats mer och mer i Sverige. Den 
senaste tiden har det varit flera olika diskussioner om mångkultur i böcker för barn, 
bland annat på årets Bokmässa i Göteborg. Utomlands har detta ämne varit aktuellt en 
längre tid och därför finns en mer omfattande litteratur på engelska. Men frågan är 
varför barn bör läsa mångkulturella böcker? 
 
Vi har en idé om att mångkulturell barnlitteratur är något positivt. Vi har därför valt 
studier där vi kan lyfta fram varför barn och ungdomar bör ha tillgång till mångkulturell 
litteratur. De studier vi väljer har därför med största sannolikhet skrivits just för att lyfta 
fram vikten av mångkulturell barnlitteratur. Argumenten kan dock ligga dolda och ses 
mer som inslag i textens helhet. Vi anser att mångkulturella barnböcker kan läsas av alla 
människor och tillgodose olika behov. Texter vi tror skulle kunna ta upp argument mot 
mångkulturell barnlitteratur är till exempel material från främlingsfientliga 
organisationer. 
 
Naturligtvis finns det både bra och dåliga mångkulturella böcker precis som det finns 
bra och dåliga böcker inom alla genrer. Det handlar om tycke och smak och varje 
människa måste själv avgöra vad som är bra respektive dålig litteratur. Det 
mångkulturella samhället kan speglas på ett som vi anser positivt eller negativt sätt. Det 
vi menar med negativt är till exempel om en bok skulle handla om rasism och rasism 
sågs som något bra. Detta är dock inget som vi stött på i de böcker vi läst så vi har inte 
behövt ta ställning till hur vi ska förhålla oss till en bok av denna sort. Det 
mångkulturella kan även förekomma på ett naturligt sätt eller kännas intvingat i 
berättelsen. 
 
Att mångkulturell barnlitteratur skulle vara något bra för barn att läsa 
uppmärksammades redan 1974. Då gjorde professor Arne Trankell en 
invandrarutredning som undersökte svenskars fördomar mot invandrare. I den skriver 
han bland annat: 
 

Skönlitteraturen och den moderna dramatiken kan vidga vår erfarenhet av 
andras liv och villkor utan att vi behöver resa någonstans. För nästa 
generation kommer kanske Katarina Taikons böcker om Katitzi att 
fungera som ett effektivare skydd mot fördomar mot zigenare än all 
tidigare polemisk propaganda. Antalet TV-pjäser om invandrare, böcker 
om invandrares villkor, noveller, romaner och dikter om enskilda öden 
skrivna av invandrare, växer ständigt. Värdet hos dessa ligger bland annat 
i att de kan få människor att upptäcka hur det är att vara den andre. Då 
detta inträffar, blir det lättare att mötas. Möts man, får man veta mera. 
Den som vet är inte rädd.38 

 
Det är viktigt att komma ihåg de mångkulturella böckernas betydelse för svenska barn 
och invandrarbarn och den genomslagskraft en enskild bok kan ha. Till exempel kan en 
mångkulturell bok göra barnen stolta över att tillhöra samma etnicitet som karaktärerna 
i en bok, speciellt om barnet tillhör en minoritet. Vidare kan mångkulturella böcker göra 
barnen medvetna om att det till stor del är dominanta samhällsgrupper som skrivit 
historien. Det kan göra dem medvetna om förtyck såväl i historien som idag. 

                                                 
38 Arne Trankell enligt Thorson, Staffan 1987. Barnbokens invandrare, s. 14 
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Litteraturen kan även få barnen att känna till och uppskatta de många olika kulturer som 
finns i samhället.39 Om barn redan från en tidig ålder läser om olika kulturella grupper 
kan det vara lättare att möta dem även utanför bokens värld. Genom att läsa 
mångkulturella böcker kan man få en förståelse för hur världen och tillvaron fungerar 
och det kan göra en mindre rädd för det okända. Liksom i så många andra fall är det så 
att vad du inte vet något om gör dig rädd. 
 
Patricia McKissack, en lärare i engelska och barnboksförläggare säger enligt Hill:”By 
providing children with realistic books about all ethnic groups, perhaps our children will 
find it easier than we, […] to respect differences and to appreciate diversity”.40 Deborah 
Eville Lo, professor på Chicagos universitet, och Automn Leahy, student vid samma 
universitet säger att mångkulturella böcker återspeglar och sprider olika kulturer och 
symboliserar därför skriven kultur. Böckernas berättelser är spegelbilder av hur vanligt 
folk lever och är ofta ett bra och lätt sätt att ge barnen en ökad kulturell förståelse samt 
ge dem empati för hur andra har det.41 
 
Vidare säger Eville Lo och Leahy att det är viktigt att vuxna låter barnen ta del av dessa 
böcker. Tyvärr kan det dock vara så att många vuxna känner sig otillräckliga när det 
gäller att välja böcker som kan leda till en diskussion med barnen. Vuxna väljer kanske 
även till viss del bort barnlitteratur som innehåller obehagliga ämnen som sexism, 
fattigdom och rasism, även om barnen har nått en uppfattningsförmåga för att förstå 
dessa böcker. I vissa fall gör vuxna detta val av ”olämpliga” böcker medvetet och 
hindrar därigenom barnen att ta del av denna ”information”. Författarna säger vidare att 
barndomen är en idealisk tid för att bygga upp en kontext och en förståelse för liv och 
den värld de lever i. Barnens identitet formas delvis genom vad som görs synligt för 
dem i barndomen. Böckerna de läser kan bidraga till att ge dem en möjlighet att möta 
olika livsstilar och idéer som finns i världen, ”and the more we read about others, the 
truer we will be to ourselves”.42 
 
Om man ser till bilderboken kan den genom dess bilder på ännu ett sätt öppna ett 
fönster till andra kulturer, särskilt för yngre barn. Bilderna hjälper barnen se att det finns 
olika sätt att presentera information på.43 Illustratörerna spelar en stor roll eftersom det 
är de som genom bilderna ska förmedla intryck av en annan kultur till barnen, en kultur 
som de själva kanske inte tillhör. Kultur för barn har alltid funnits men idag finns en 
bredare genre med fler ämnesval.44 
 

                                                 
39 Hill, Twyla 1998. Multicultural children’s books: an American fairy tale, s. 37 
40 Ibid., s. 40 
41 Eville Lo, Deborah & Leahy, Automn 1997. Exploring Multiculturalism through Children’s Literature, 
s. 216 
42 Ibid., s. 220ff 
43 Marantz, Kenneth & Sylvia 1998. Opening windows on other cultures, s. 5 
44 Manna, Anthony L. & Brodie, Carolyn S. 1997. Art and Story, s. 8 
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Lennart Hellsing har en intressant diskussion från 1963 om barnbokens mål och medel, 
som är aktuell än idag. Han framhåller att barnlitteraturen bidrar till uppfostran på fyra 
sätt: 
 
- Att lära barnet behärska språket 
- Att orientera barnet i tiden och rummet 
- Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om 

den enskildes förhållanden till sin omgivning - berätta om relationer mellan oss 
människor. 

- Att påverka barnet mer direkt, att suggerera fram - eller snarare aktivisera - själva 
livskänslan.45 

 
Med den sista punkten menar Hellsing att man vill berika känslolivet och aktivera den 
skapande kraften i barnet. Har författaren till syfte att påverka barnet för att kunna 
förändra det väljer han en av dessa utgångspunkter och gör till sin huvuduppgift. En 
bra författare har ett mål för detta och gör det oavsett om det finns där medvetet eller 
omedvetet. Hellsing säger att målet med barnlitteratur är att med böckerna som 
hjälpmedel hjälpa barnen att väcka skaparförmåga och ge dem glädje i livet.46 
 
Vi är övertygade om att Lennart Hellsings fyra punkter är mycket viktiga för 
barnlitteraturen än idag och vi tror att mångkulturell barnlitteratur kan uppfylla dessa 
önskningar och därigenom ge en representativ bild av dagens samhälle. Däremot 
hoppas vi att man ser barnlitteratur som mer än ett uppfostringsmedel idag. 
 
Staffan Thorson resonerar i Barnbokens invandrare kring barnens didaktiska förmåga. 
Han undrar om barnen genom att läsa en bok verkligen kan förstå den sociala 
innebörden av etnisk tillhörighet och språk.47 Vi anser att Thorsons fråga är berättigad 
men tror att barn mycket väl kan förstå detta genom att läsa böcker. Speciellt om barnen 
dessutom har möjlighet att diskutera bokens innehåll med någon vuxen, till exempel 
föräldrar eller lärare. 
 
”…knowledge is behavior and valid knowledge is effective behavior”.48 Detta citat från 
boken Knowledge and knowing in Library and Information Science stämmer väl in på 
vad vi med vår studie vill få fram. Detta eftersom vi starkt tror att det man läst eller sett 
på bild förvandlas till kunskap. Har man fått kunskap om människor med annan kultur 
från det man läst är det sannolikt att det inte är främmande eller skrämmande att möta 
det i verkligheten. 
 
I artikeln Canadian Picture Books framhålls att de värderingar som förmedlas i 
böckerna, har mycket med landets traditioner och dess identitet att göra.49 Därför är det 
viktigt att författarna presenterar sina berättelser i den värld de befinner sig i och 
verkligen uppmärksammar de olikheter som finns just där. Bäst är om författarna själva 
tillhör en minoritetsgrupp eftersom de bör kunna sätta sig in i problematiken på ett 
annat sätt. Sådana författare har kunskaper om landets värderingar, samtidigt som de har 

                                                 
45 Hellsing, Lennart 1963. Tankar om barnlitteraturen, s. 18 
46 Ibid., s. 18ff 
47 Thorson, Staffan 1987. Barnbokens invandrare, s. 226ff 
48 Suresh Kanekar enligt Budd, John 2001. Knowledge and knowing in Library and Information Science, 
s. 159 
49 Bainbridge, Joyce & Wolodko, Brenda 2002. Canadian Picture Books, s. 21 
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samhörigheten med den egna gruppen. Skildrandet av landet kan då i böckerna antingen 
lämna läsaren oberörd eller chockerad. Läsarna kan då förstå att värderingarna de växt 
upp med och trott på kanske inte är det enda sättet att se på verkligheten.50 Det vi ser 
som ett av dagens problem i Sverige när det gäller barnlitteratur är att det tycks finnas 
för få författare och illustratörer med kulturell bakgrund utöver den svenska som 
publicerar barnlitteratur där både likheter och olikheter framkommer. 
 
I boken Building Bridges av läraren Janice J. Beaty diskuteras vad skolan kan göra för 
att barn ska acceptera människor med olika bakgrunder. Trots att Beaty inriktar sig på 
undervisningens roll är hon medveten om att de mångkulturella idéerna oftast inte kan 
läras ut utan de måste fångas in av barnen själva. I denna process är mångkulturella 
bilderböcker väldigt viktiga. Förståelsen för det mångkulturella måste växa fram genom 
vardagliga erfarenheter. För att kunna förändra världen måste man börja med att 
undervisa barnen. Det barnet lär sig i dag om sig själv och andra kan vara avgörande för 
morgondagen.51 Beaty nämner även att det idag finns en term som utvecklats genom 
barnens förmåga att identifiera sig med bokens karaktärer, ”book-character bonding”. 
Denna book-character bonding, eller book-bonding som det förenklat kallas, kan 
användas för att integrera andra kulturer både i skolans värld och i biblioteken. 
Bilderböckerna spelar en stor roll i book-bonding eftersom bilderna oftast förmedlas på 
ett positivt sätt och för att barn på ett lättare sätt kan identifiera sig med karaktärerna i 
böckerna om de kan se dem.52 
 
Inte bara skolan har ett ansvar för att öka barnens kunskaper om den mångkulturella 
litteraturen och mångkulturella samhället, utan även landets bibliotek, något som vi 
berättar mer om i nästa kapitel. 

                                                 
50 Bainbridge, Joyce & Wolodko, Brenda 2002. Canadian Picture Books, s. 26f 
51 Beaty, Janice J. 1997. Building Bridges with Multicultural Picture Books, s. 3ff 
52 Ibid., s. 9ff 
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4. Bibliotekens roll 
 
Biblioteken spelar en stor roll i det mångkulturella samhället. Framför allt att de fyller 
en viktig funktion när det gäller att integrera människor av olika kulturer med varandra 
eftersom biblioteket idag i stor utsträckning är en mötesplats. Dessutom har vi en 
uppfattning att många användare med invandrarbakgrund har sitt första möte med 
litteratur på svenska i biblioteken. ”Nya” biblioteksanvändare är väldigt beroende av 
personalen på biblioteken, deras val av inköpt litteratur samt deras arbetsmetoder. 
 

§ 8. Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom 
att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 
anpassade till dessa gruppers behov.53 

 
Det har varit lätt för oss att hitta ett antal studier om bibliotekens roll i ett 
mångkulturellt samhälle och som uppmärksammar det som står ovan i bibliotekslagen. 
Under de senaste åren har det forskats mycket om vad biblioteken kan göra för att 
underlätta läsning för invandrare. Diverse studier tar upp att det idag är relativt lätt att 
hitta och låna böcker på invandrarnas eget språk samt att det ordnas sagostunder på 
utländska språk för barnen. Detta mångkulturella arbete tycker vi är mycket bra och det 
är roligt att se att biblioteken i Sverige börjar få de resurser och kunskaper som behövs 
för att uppfylla invandrarnas litterära behov. Även IFLA (The International Federation 
of Library Associations and Institutions) anser att alla människor, oavsett vilken kultur 
de tillhör, ska ha fri tillgång till information.54 
 
I vår studie fokuserar vi mer på vad biblioteken kan göra för att uppmärksamma 
mångkulturell litteratur, särskilt för barn. I och med att invandrarbarn många gånger har 
ett problematiskt identitetsarbete kan det i många fall vara bra med böcker som tar upp 
sådant de kan identifiera sig med inte bara språkligt utan även kulturellt. Om detta 
behov står det inget i bibliotekslagen, men man kan ju hoppas att ”i former särskilt 
anpassade till dessa gruppers behov” är en indikation på detta. Om den vinkling av 
mångkultur i böcker som vi är intresserade av finns det lite skrivet. 
 
Antalet personer i Sverige som inte är födda i landet har ökat de senaste 50 åren och det 
finns siffror som visar på att var femte biblioteksanvändare idag antingen är en 
invandrare eller en person med annan kultur än den svenska.55 Som vi ser det kan 
biblioteken och bibliotekarierna spela en stor roll för att öka kännedomen om läsandet 
av mångkulturell barnlitteratur. ”Libraries are built to be social and cultural centres of 
the civilised information society.”56 Detta är något som vi kan instämma i. Biblioteken 
bör vara kulturella centra dit alla kulturer är lika välkomna och där alla människor, 
oberoende av vilken kultur de tillhör, kan få den service och hjälp som just de behöver. 
Som det ser ut idag har biblioteken ofta en väldigt stram budget och det gör det 
viktigare för dem att noggrannare välja bland böcker som köps in. Biblioteken måste 
hela tiden göra avvägningar för att möta önskemål från bland annat skolan, föräldrar 
och barn för att få en variation av böcker.57 Det är även viktigt att göra internationell 

                                                 
53 Bibliotekslag 1996:1596 
54 IFLA 2004-04-23. Tell me more 
55 Lindberg, Marianne 2003. One in five library users, s. 8 
56 Wigell-Ryynänen, Margit 2003. Public space for personal use, s. 3 
57 Rochman, Hazel 1993. Against borders, s. 19 
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litteratur tillgänglig, något som Internationella biblioteket i Stockholm jobbar för. Detta 
berättar vi mer om senare i uppsatsen. Genom mångkulturell litteratur kan 
bibliotekarien öka barns globala förståelse och göra dem mer medvetna om vad som 
händer runt om i världen.58 
 
Det är även viktigt att komma ihåg att alla barn inte möter denna sorts problematik i sin 
närmiljö. Vi lever idag i ett delvis segregerat samhälle, där barn kan leva i invandrartäta 
områden som inte integrerats, och därmed saknar de kontakt med människor från den 
kultur som är norm för landet de bor i. Det finns också svenska barn, som genom att de 
lever i ett segregerat samhälle, saknar kontakt med andra kulturer än sin egen. Dessa 
barn kan ha ett särskilt behov av att läsa mångkulturell litteratur. Bibliotekarier i dessa 
områden har en unik chans att hjälpa barn att se förbi områdets slutna portar och hjälpa 
dem hitta litteratur om andra samhällen. Bibliotekarier kan även integrera utländska 
sånger, historier och berättelser i bibliotekets program för barn.59 Genom biblioteken 
och skolan kan man även nå föräldrarna till barnen som har en stor roll när det gäller att 
uppmuntra barnens läsning. Vi tror inte det är helt problemfritt för biblioteken att fylla 
denna uppgift eftersom det alltid är en fråga om resurser; hur mycket pengar biblioteket 
får och hur man ska distribuera dem. Det finns många önskemål från användarna och 
det är alltid en balansgång om var man ska stoppa pengarna. 
 
Eftersom vi har en känsla av att litteraturen ofta skildrar samhällsdebatten är vi 
optimistiska inför framtiden. Är det något ämne som varit hett under en längre tid så är 
det mångkulturen. Detta är inte bara ett viktigt ämne att uppmärksamma i Sverige, utan 
det är viktigt för alla länder som försöker komma tillrätta med rasism och 
främlingsfientlighet. Det finns i många länder ett behov av att övervinna svårigheter 
med kulturkrockar och att skapa en förståelse och acceptans över att människor är olika. 
 
I Norge har man startat ett projekt som administreras av ABM-utvikling (Norwegian 
Archive, Library and Museum Authority). Projektet går ut på att förbättra kunskaperna 
om invandrare hos personalen på kulturella institutioner, samt anpassa verksamheten till 
det mångkulturella samhälle som numera existerar i Norden. Det som anses vara viktigt 
i detta projekt är att framhäva en förståelse för nödvändigheten att inkludera både grund 
och högre kunskaper i något som enkelt kan beskrivas som ”multicultural expertise”. 
Det finns olika sätt för hur bibliotekarieyrket ska anpassas till ett mångkulturellt 
samhälle. Per Rekdal har hittat fyra olika vägar att klassificera denna expertis: 
information skills, awareness skills, cultural skills och social skills.60 
 
Information skills: Processen att få tag i litteratur på olika språk, distribuera den mellan 
folk av olika etnicitet samt lära människor av olika etnicitet att använda Internet. 
Kunskaperna om de olika invandrarkulturerna är för dessa uppgifter begränsade till vad 
som är nödvändigt att veta för att nå informationsmålet. Samtidigt sägs det dock: 
 

… the purely informational approach presupposes that it is the user 
who possesses most of the specific cultural knowledge. The user must 
know what he or she is looking for and must turn for assistance to the 
librarian trained in skills of information search.61 

                                                 
58 Eville Lo, Deborah & Leahy, Automn 1997. Exploring Multiculturalism through Children’s Literature, 
s. 222 
59 Wigg, Ristiina 1995. Across Towns and Across Times, s. 101f 
60 Rekdal, Per 2003. The multicultural society as the norm, s. 4 
61 Ibid., s. 4 
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Awareness skills: Att vara medveten om speciella behov och önskemål är fundamentalt 
viktigt för alla som har ett jobb som involverar kontakter med människor av olika 
kulturell bakgrund. Dessa färdigheter fokuserar på interaktion, kommunikation mellan 
olika kulturer och inlevelse i biblioteksanvändarnas situation.62 
 
Cultural skills: Om man ofta behöver använda sina ”awareness skills” kan det vara en 
stor fördel om man också har relevant kulturell kunskap. Väldigt få bibliotekarier har 
mer än de mest elementära kunskaper vad gäller andra kulturers historia än den egna. 
Detta glapp tas så mycket för givet att knappast någon reflekterar över det. Awereness 
skills och cultural skills kan stödja och stärka varandra inbördes och därmed sörja för en 
bättre grund vad gäller kommunikation med många olika biblioteksanvändare. 63 
 
Social skills: Precis som för många andra kulturinstitutioner så är lågutbildade 
medlemmar av majoritetsbefolkningen, samt deras barn, underrepresenterade. Denna 
skillnad i utbildning verkar dock vara mindre framträdande hos nya minoriteter, där 
man istället kan se ett glapp mellan könen med låg representation vad gäller vuxna 
kvinnor från vissa länder.64 
 

People of immigrant background look for guidance and information 
not only on the cultural and literary traditions of the ethnic majority 
but also on the culture they themselves come from.65 

 
Unga människor från minoriteter ser ofta biblioteken som ett fritt utrymme, fritt från 
den sociala press som de ofta känner från ena eller andra hållet. Detta stämmer framför 
allt in på unga flickor av minoritetsbefolkningen. Äldre människor använder biblioteken 
för att hålla kontakten med sina hemländer. Arbetslösa hittar här en mötesplats som är 
gratis och där de kan hålla sig uppdaterade inom ämnen som intresserar dem.66 
 
4.1 Exempel på projekt där bibliotek medverkar 
 
Som vi tidigare nämnt kan mångkulturella böcker användas såväl i underhållnings- som 
utbildningssyfte. Biblioteken är idag i stor utsträckning en mötesplats för alla 
människor och har på så sätt en bra förutsättning att lyfta fram de mångkulturella 
böckerna till användarna. Dock har vi enbart hittat ett fåtal dokumenterade projekt som 
inriktar sig på biblioteken och deras arbete att uppmuntra läsandet av passande böcker 
för barn från andra kulturer. Vi tror att mörkertalet är stort och att biblioteken utan att 
dokumentera det gjort betydligt mer. 
 
En studie vi hittat är en magisteruppsats från 1997 skriven av Daisy Flemister och 
Birgitta Kjöllerström Käck. Deras uppsats tar upp området Norra Fäladen i Lund och 
dess bibliotek för att se hur deras mångkulturella arbete ser ut. I studien fann de att 
många invandrarbarn gärna vill läsa böcker på svenska och att biblioteket på Norra 
Fäladen därför satsar på svenska böcker. De köper in böcker om hur det är att vara 
tvåspråkig, om barn som känner sig utanför och om barn som är i kris.67 Studien visar 

                                                 
62 Rekdal, Per 2003. The multicultural society as the norm, s. 4f 
63 Ibid., s. 5 
64 Ibid., s. 6 
65 Ibid., s. 6 
66 Ibid., s. 6 
67 Flemister, Daisy & Kjöllerström Käck, Birgitta 1997. Norra Fäladen, s. 57 
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även att tillgången till bibliotek är väldigt viktig för invandrarbarn. Vidare säger de att 
invandrarbarnen är medvetna om att det finns ett bibliotek i stadsdelen och att där finns 
böcker, till exempel med information om deras hemländer, något de är mycket 
intresserade av att erhålla. De lånar ofta fler böcker än sina svenska klasskamrater och 
de söker sig oftare än andra till bibliotek.68 
 
I Rinkeby utanför Stockholm finns Stiftelsen Abrahams Barn, som är en religiöst och 
politiskt obunden organisation startad 1991 för att utveckla skolans 
religionsundervisning. Bakgrunden var att den traditionella religionsundervisningen i 
skolorna blev alltmer främmande i det nya Sverige. Från att ha varit ett experiment i 
Rinkeby har Abrahams Barn nu pedagogiska program för skolor i hela Sverige. Ett nära 
samarbete har även bildats med Rinkebys bibliotek. Stiftelsen vill med sin verksamhet 
öka förståelsen, genom inlevelseövningar om de gemensamma traditionernas 
berättelser, för att därifrån nå kunskap och insikt om den egna kulturen, andras kultur 
och om sig själv.69 
 
Utifrån det lyckade försöket med Abrahams Barn startades i Rinkeby ett nytt projekt 
med utgångspunkt i etiska och moraliska frågeställningar. Detta projekt kallas för Från 
Alfons till Dostojevskij. Barnkonventionen genom berättelser vars syfte är att genom 
skönlitteratur konkretisera FN:s barnkonvention så att barn och ungdomar får en djupare 
kunskap om de annars svårtolkade paragraferna. En annan verksamhet från Rinkeby är 
The Walking Library Project vars syfte är att skapa ett utbyte rörande barnkultur mellan 
Rinkeby och skolor i arabvärlden.70 
 
I Botkyrka kommun, Stockholm, finns institutionen Mångkulturellt centrum som jobbar 
med att försöka besvara frågor kring hur det svenska samhället förändras utifrån de 
möjligheter som kulturell och social mångfald skapar. Centret försöker dels studera 
samhället ur ett mångkulturellt perspektiv och dels att sprida erfarenheter och kunskap 
om det vardagliga livet i Sverige. Mångkulturellt centrum har ett specialbibliotek med 
inriktning på bland annat rasism, migration, kulturmötesfrågor och främlingsfientlighet. 
Varje år ges även ett antal böcker ut som distribueras av till exempel Seelig och BTJ 
(Bibliotekstjänst), något som gör att de finns tillgängliga i bokhandeln och på 
biblioteket. Böckerna som ges ut är skrifter från forskningsverksamheten på 
Mångkulturellt centrum.71 
 
4.2 Internationella biblioteket i Stockholm 
 
År 2000 invigdes Internationella biblioteket som är en del av Stockholms stadsbibliotek. 
Det har sitt ursprung i den Invandrarlånecentral som inrättades i början av 1990-talet. 
Böckernas innehåll är inte alltid vad vi skulle kalla mångkulturellt utan är vanliga skön- 
och facklitterära böcker skrivna på andra språk än det svenska. Det kan ändå vara av 
intresse att presentera det Internationella biblioteket för att visa att det görs en del i 
Sverige för att underlätta läsning för invandrare. 
 
Biblioteket har förutom böcker ett stort urval av tidskrifter, en omfattande 
världsmusiksamling och ett stort antal videofilmer på många olika språk. På biblioteket 
                                                 
68 Flemister, Daisy & Kjöllerström Käck, Birgitta 1997. Norra Fäladen, s. 75 
69 Biblioteket mitt i världen 1998, s. 46ff 
70 Ibid., s. 46ff 
71 Ibid., s. 160ff 
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har man även tillgång till internationella databaser, nyhetsbyråer samt tidskrifter online. 
Det finns också ordbehandlingsprogram där det går att arbeta på många olika språk.72 
 
Internationella biblioteket säger själv att de vill utgöra en viktig resurs för 
kompetensutvecklingen av den mångspråkiga biblioteksverksamheten i Sverige. 
Tillsammans med landets bibliotek producerar Internationella biblioteket även 
informationsmaterial på olika språk som sedan görs tillgängliga via bibliotekets 
hemsida. Internationella biblioteket säger vidare att de strävar efter att bli en spännande 
mångkulturell mötesplats för alla med intresse för språk och litteratur. Biblioteket 
anordnar varje år specialprojekt med inriktning på olika språkgrupper eller 
åldersgrupper; läsecirklar, skrivarkurser och mycket annat.73 
 
Internationella biblioteket fungerar främst som lånecentral för landets alla bibliotek och 
cirka 60 % av beståndet är placerat i magasin. Lånecentralen ska förse Sveriges 
folkbibliotek med litteratur och dokument på andra språk än svenska, dock med några 
språkliga undantag: engelska, tyska, franska, danska, norska och samiska. Det 
förmedlas både enstaka lån som depositioner från Internationella bibliotekets samlingar 
samt fjärrlån till folk- och forskningsbibliotek i Sverige och andra länder. De 
biblioteken kan även få hjälp med kvalificerade databas- och informationssökningar. 
Internationella biblioteket erbjuder dessutom sökningar på språk med andra alfabet än 
det latinska. Om man vill låna något från det Internationella biblioteket måste man som 
enskild person vända sig till sitt lokala bibliotek.74 
 
Internationella biblioteket jobbar även mycket för barnen i samhället. Biblioteket ska 
vara en del av samhällets nätverk för barn och ungdomar när det gäller språkutveckling, 
kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande. De har även en egen barn- och 
ungdomsgrupp som bland annat strävar efter att: 
 
- arbeta enligt Barnkonventionen 
- särskilt lyfta fram information om FN:s konvention om barnets rättigheter och annat 

som handlar om barns rättigheter 
- ordna medierna på ett sådant sätt att besökarna lätt hittar vad de söker, och blir 

inspirerade till nya läsupplevelser. 
- fungera som nätverk  
- nå alla barn/ungdomar och deras förmedlare 
- sprida kunskap om läsningens betydelse 
 
Biblioteket ordnar diverse workshops för barn från andra kulturer än den svenska. Bland 
annat har ett antal läs- och språkstimulerande projekt dragits igång. En grupp har till 
exempel fått skriva varsin berättelse på sitt respektive språk för att sedan översätta dem 
till svenska och låta dem ingå i en bok. 
 
Framtida planer biblioteket har är att försöka nå ut till fler genom att till exempel dela ut 
”Barnens första bok”, lägga boktipsbroschyrer på Ungdomsmottagningen och ta kontakt 
med flyktingbostäder.75 

                                                 
72 Internationella biblioteket 
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74 Ibid. 
75 Information i författarnas ägo 



18 

5. Förlag och mångkultur 
 
För att det över huvud taget ska finnas mångkulturella böcker på marknaden är 
förlagens insatser viktiga. Till skillnad från skolor och bibliotek vars syfte är att ge 
service, är förlagens huvudsakliga syfte att tjäna pengar. Trots detta har de ändå en 
skyldighet att kunna erbjuda biblioteken och skolorna ett brett urval av 
utbildningsmaterial och böcker. I USA, som haft en längre historia av mångkulturalism 
än Sverige, finns det idag förlag som helt koncentrerar sig på att publicera 
mångkulturella barnböcker. Dessa förlag vill ge barnen nya perspektiv och idéer samt 
tillhandahålla information som annars inte skulle nå ut till dem. De specialiserade 
förlagen säger själva att det är stor skillnad mellan dem och de större mer ”mainstream” 
förlagen vad gäller publiceringen av denna typ av litteratur. Författaren till artikeln The 
Contributions of Alternative Press Publishers to Multicultural Literature for Children 
säger att det finns tre övergripande orsaker till att vanliga förlag inte publicerar 
mångkulturella barnböcker: För det första hänvisar de till förlagets utgivningspolicy. 
För det andra säger de sig inte få några bra manuskript och för det tredje säger de att 
mångkulturella böcker inte säljer.76 
 
Under 1970-talet var tillväxten på förlag stor i Sverige. Detta stabiliserades på 80-talet 
för att minska igen på 90-talet genom att små förlag blev uppköpta av större eller i vissa 
fall gick i konkurs. Vid försäljning av barnböcker från förlagen till biblioteken förlitar 
sig biblioteken till en stor del på Bibliotekstjänsts sambindningslistor. I dem finns 
recensioner på nya böcker från förlagen och en bra eller dålig recension kan vara 
avgörande för hur försäljningen går. Förlag som säljer bilderböcker från utländska 
förlag genom samtryck är mer lönsamma, medan antalet översatta textböcker minskar. 
Genom denna kommersiella utgivning har till exempel lättlästa böcker med band nästan 
försvunnit. Dessa böcker med band var speciellt bra för invandrarbarn genom den 
lästräning det gav att både kunna läsa och lyssna samtidigt.77 
 
Enligt Lena Kåreland är Rabén & Sjögren, Bonnier Carlsen och B. Wahlströms de 
förlag i Sverige som ger ut mest barnlitteratur.78 Detta överensstämmer med vår 
uppfattning över vilka förlag som vanligtvis ger ut barnlitteratur. Av dessa förlag är B. 
Wahlströms känt för att producera billig masslitteratur medan de två andra förlagen 
anses publicera ”bättre” litteratur.79 
 
I Kulturrådets katalog över barnböcker från 2002 finns totalt 60 förlag representerade, 
stora som små med en varierad utgivning av både skön- och facklitteratur. Genom en 
snabb genomgång av förlagens hemsidor försökte vi få en bild av om något av dem mer 
uttalat arbetar med mångkultur. Av de 60 förlagen hade 22 av förlagen ingen egen 
hemsida och dem har vi därför inte tittat på. Av resterande hittade vi två som 
intresserade sig för mångkulturella frågor, Gleerups och Gonggong. Gleerups har ett 
integrationspris, Samklang, på totalt 100 000 kronor per år, som delas på tre pristagare. 
Dessa pristagare är lärare, lärarlag eller skolledare som arbetar för att hitta nya sätt för 
att förbättra integrationen mellan olika kulturer i skolan. 

                                                 
76 Horning, Kathleen T. 1993. The Contributions of Alternative Press Publishers to Multicultural 
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77 Barnbokens ställning 1996, s.32f 
78 Kåreland, Lena 2001. Möte med barnboken, s. 38 
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Marianne Klima är PR-ansvarig på Gleerups och projektledare för Samklang. Hon säger 
att Samklang är det första priset i sitt slag som uppmärksammar arbete med att minska 
integrationsproblemen i den svenska skolan. Hon säger att Samklang kan premiera olika 
metoder och arbetssätt som minskar motsättningar mellan invandrare och svenskar, ett 
arbete som skapar en tryggare skolmiljö. Gleerups tar även fram läromedel som är 
inriktade på att skapa integration. Ett av projekten heter Mosaik som riktar sig till 
lågstadiebarn och innehåller sagor från hela världen.80 Gleerups inriktar sig annars 
framför allt på facklitteratur. 
 
Det andra förlaget med en mångkulturell inriktning är Gong Gong. Detta förlag finns 
dock inte representerat i vår undersökning eftersom det inte gett ut några skönlitterära 
böcker. I deras företagsförklaring står det att Gong Gong Förlag ska fungera i samma 
anda som Malmös kulturliv fast i text och bild. Med Malmös kulturliv innefattar de 
poesi, musik, etnisk mångfald, teater, politik, reseskildringar, matlagning, religion, 
humor, film och annat bortom gränserna för de oskrivna lagarna. Förlaget vill ha ett 
nära samarbete med författare och illustratörer och ge ut skrifter i ett litet format, men 
med ett perspektivvidgande innehåll.81 
 
Efter denna bakgrund, som vi hoppas har gjort läsaren mer medveten om den 
mångkulturella situationen i Sverige samt läget för mångkulturella böcker, går vi vidare 
med vår egen undersökning. 

                                                 
80 Samklang 
81 Gong Gong förlag 
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6. Syfte och frågeställningar 
 
Vi ska nu redogöra för vår undersökning vars syfte är att ta reda på hur stor del av de 
utgivna skönlitterära böckerna för barn under år 2002 som skildrar ett mångkulturellt 
samhälle, samt även försöka ge vår bild av hur denna skildring sker. Dessutom kommer 
vi att titta på vilken funktion den mångkulturella barnlitteraturen kan fylla hos barnen. 
Något som vi redan delvis har tagit upp i kapitel 3 Mångkulturell barnlitteratur. 
 
Vår föreställning är att speglingen skiljer sig mellan olika kategorier av böcker 
(bilderböcker, barnböcker och ungdomsböcker), något vi kommer att titta närmare på. 
Vårt intryck är att det mångkulturella representeras mer eller mindre i de olika 
kategorierna. 
 
Vi kommer även att titta på förlagens utgivning inom detta område. Även här vill vi 
försöka få en generell uppfattning av hur det ser ut och om andelen utgivna 
mångkulturella böcker för barn skiljer sig mellan olika förlag. 
 
Undersökningen kommer att baseras på böcker från år 2002 hämtade från Kulturrådets 
katalog Barnböcker, Ungdomsböcker 2002. Genom att läsa alla samtidsrealistiska, 
skönlitterära böcker för barn utgivna detta år kommer vi att försöka avgöra hur många 
som skildrar ett mångkulturellt samhälle. Vi är medvetna om att alla böcker inte 
kommer att passa in i vår studie och ett urval kommer att göras efter särskilda kriterier. 
 
Frågeställningar 
 

1) Hur stor del av den skönlitterära barnlitteraturen utgiven under år 2002 skildrar 
ett mångkulturellt samhälle? 

 
2) Hur stor del utgör de mångkulturella, skönlitterära böckerna av de olika 

förlagens utgivning under år 2002? 
 

3) Är det någon skillnad i utgivningen av mångkulturell, skönlitterär barnlitteratur 
mellan bilderböcker, barnböcker och ungdomsböcker? 

 
4) På vilket sätt skildras det mångkulturella samhället i denna barnlitteratur? 

 
5) Vilken funktion fyller den mångkulturella barnlitteraturen hos barnen? 
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7. Metod 
 
Vi börjar vårt uppsatsarbete med att samla in artiklar, böcker och liknande om tidigare 
forskning inom ämnet, samt anskaffa de utgivna böckerna för år 2002, som ingår i vår 
undersökning. Därefter avgränsar vi oss till det material som är av vikt för vår studie. 
Av erfarenheter sedan vi skrev vårt paper, Multicultural Children’s Books in Sweden – 
Do They Exist?, vet vi ungefär hur och var vi ska söka efter relevant material. Vi har 
även en del material som vi kan återanvända. Vid sökandet efter information kommer vi 
att använda oss mestadels av engelska söktermer eftersom vi vet att mycket inom detta 
ämne är skrivet på engelska och enbart lite forskning har bedrivits här i Sverige. 
 
Vi har mestadels använt oss av högskolebibliotekets katalog, samt vissa databaser som 
finns tillgängliga på skolan. De databaser vi använt är framför allt LISA och ERIC. 
Dessutom har vi använt oss en del av LIBRIS och ELSA (Barnboksinstitutets egen 
katalog). 
 
Visst intressant material har vi fått välja bort på grund av att det varit lång väntetid på 
den och annat har valts bort på grund av för höga anskaffningskostnader. 
 
För att kunna läsa all skönlitterär barnlitteratur från år 2002 som behövdes för att 
genomföra vår undersökning har vi varit flitiga biblioteksbesökare. Vi har använt oss av 
stadsbiblioteket i Borås samt dess filialer, stadsbiblioteken i Lund och Malmö och vårt 
högskolebibliotek. Dessutom har vi suttit några dagar på universitetsbiblioteket i Lund 
och läst en hel trave böcker som vi inte kunnat låna någon annanstans. 
 
7.1 Kvantitativ metod 
 
I undersökningen tänker vi ta reda på hur stor del av barnlitteraturen utgiven under år 
2002 som skildrar ett mångkulturellt samhälle. Eftersom vi redan börjat med år 2002, i 
vårt arbete som vi nämnde ovan, känns det naturligt att vi fortsätter inrikta oss på 
samma år. Enligt Svante Körner & Lars Wahlgren är det ofta praktiskt att om 
populationen är liten, studera samtliga individer, det vill säga att göra en 
totalundersökning.82 Den skönlitterära barnlitteraturen utgiven under år 2002 är en 
relativt liten population varför vi kommer att genomföra en totalundersökning. Alla 
böcker kommer inte att kunna användas i vår studie, något vi berättar mer om i kapitel 
7.4 Urval. 
 
Genom att läsa alla samtidsrealistiska böcker och placera in dem i ett kodschema (se 
kapitel 7.3 Kodschema) kan vi räkna ut hur stor procent av denna utgivning av 
skönlitterära böcker för barn från år 2002 som skildrar ett ”modernt” mångkulturellt 
samhälle (för närmare beskrivning av ”modernt”, se kapitel 7.4 Urval). Genom dessa 
observationer kan vi hitta mönster och göra jämförelser. Vårt resultat kommer delvis att 
jämföras med det resultat som Helena Löfving fick i sin magisteruppsats, De Andra i 
barn- och ungdomslitteraturen. Den studerar barnlitteraturen från 1998 och kan på så 
sätt ge oss en bild av den eventuella utveckling som skett under de fyra år som passerat. 
 
När vi kommer till frågan om förlagen och deras roll i den mångkulturella utgivningen 
av barnlitteratur så använder vi de siffror vi får fram till att beräkna enkel statistik och 
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utifrån resultaten resonerar vi kring de olika förlagens utgivning.83 Vi tror att vi kan dra 
en del slutsatser utifrån de resultat vi får trots att de bara gäller för år 2002. Det vore 
intressant om våra resultat kunde jämföras med resultat från andra årgångar men detta är 
alldeles för stort arbete för att rymmas i vår magisteruppsats. Hade liknande studier 
gjorts tidigare hade det kunnat vara genomförbart. 
 
7.2 Kvalitativ metod 
 
Efterhand som vi läser böckerna och placerar in dem i kodschemat kommer vi även att 
få en generell bild av hur mångkulturen skildras i barnlitteraturen under år 2002, dels 
genom kategoriseringen i kodschemat och dels genom vår egen uppfattning efter att ha 
läst böckerna. I vår fjärde frågeställning undersöker vi hur det mångkulturella samhället 
skildras i böckerna. Eftersom denna fråga till stor del kommer att besvaras genom 
personliga tolkningar vid läsandet av dessa böcker har vi valt att använda oss av en 
hermeneutisk metod där tolkning av texter är central. 
 
Den hermeneutiska metoden ska främst tillämpas då det föreligger ett intresse att öka 
förståelsen mellan människor, detta gör man bäst genom tolkning.84 Vid tolkning 
handlar det om att tyda tecken, man uppfattar något som något. Vissa tecken är enkla att 
tolka, medan andra tecken är så svåra att tyda att vi inte omedelbart förstår deras 
innebörd. Det är när vi inte förstår som vi tolkar. Vid läsandet av en berättelse till 
exempel måste man anstränga sig mer eftersom tolkningsobjektet ligger på en abstrakt 
nivå.85 
 
Något man får vara medveten om vid användandet av en hermeneutisk metod är att 
människor alltid använder en mer eller mindre medveten tolkning vid läsandet. För att 
kunna bilda sig en uppfattning om helheten i en text till exempel säger Per-Johan 
Ödman, Professor i pedagogik och författare till Tolkning, förståelse, vetande, att man 
kan lägga ett pussel. Man skulle kunna säga att komponenterna i vårt kodschema är 
pusselbitar för oss för att ge oss en bild av helheten i boken, kan vi tolka boken som 
mångkulturell eller inte.86 
 
Man kan vid hermeneutisk tolkning utgå ifrån ett antal principer, där en första aspekt är 
vårt förhållningssätt vid tolkningen. Därefter hur vi väljer att genomföra tolkningen 
vilket följs av vårt tillvägagångssätt vid val av tolkningen. Vid den fjärde aspekten 
behandlar man hur man förmedlar den förståelse man har till andra.87 Vårt 
förhållningssätt till tolkningen är att försöka vara objektiva. Vid en allt för subjektiv 
tolkning kan vår personliga smak inverka, något som bör undvikas. Genom att 
tolkningen grundas på kunskap och tidigare erfarenheter kan detta undvikas.  
 
7.3 Kodschema 
 
För att se om en bok är mångkulturell eller inte kommer vi att använda oss av ett 
kodschema. De skönlitterära böcker vi läser kommer att föras in i detta kodschema och 
därigenom avgörs det om böckerna är mångkulturella eller inte. 
                                                 
83 Körner, Svante & Wahlgren, Lars 1998. Statistiska metoder, kap. 3 
84 Ödman, Per-Johan 1979. Tolkning, förståelse, vetande, s. 42 
85 Ibid., s. 44ff 
86 Ibid., s. 78f 
87 Ibid., s. 186ff 
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Vissa böcker kan vara svårtolkade och kan behöva läsas om flera gånger. Här är det 
därför en fördel att vi är två personer som arbetar tillsammans eftersom båda två då kan 
läsa boken och vi gemensamt kan avgöra huruvida den ska klassas som mångkulturell 
eller inte. För att en bok ska klassas som mångkulturell räcker det att svaret blivit ”ja” i 
någon av kolumnerna Mer än en religion, Mer än en etnicitet, eller att det finns namn 
representerade i kolumnen Namn. 
 
Kodschema för böckerna i studien: 
 

Titel Författare Förlag Boktyp 
(bild, B, U) 

Mer än en 
religion 

Mer än en 
etnicitet 

Huvud- eller 
biperson Namn 

 
Titel: Bokens titel 
Författare: Namnet på författaren/författarna 
Förlag: Det förlag som har publicerat boken 
Boktyp: Bilderbok (bild), barnbok (B) eller ungdomsbok (U) efter den klassificering 
som de har i Barnböcker, Ungdomsböcker 2002.  
Mer än en religion: Finns fler än en religion representerade i boken. 
Mer än en etnicitet: Finns det ”mer än en etnicitet” i boken så finns det mer än en 
kultur eftersom olika ”etniska grupper”88 har olika historia och traditioner. Vi utgår från 
den nutida betydelsen av ordet och därmed blir människor av olika nationalitet även 
olika etnicitet.89 Detta leder till att en bok med till exempel svenska och norska personer 
kommer att klassas som mångkulturell. 
Huvud- eller biperson: En kort kommentar om huruvida det är 
huvudpersonen/personerna eller om det är bipersoner som gör att boken har klassats 
som mångkulturell. Löfving bygger en stor del av sin studie på detta så vi har tagit med 
det i vårt kodschema också för att kunna göra en jämförelse med hennes resultat. 
Namn: Här kommer vi att skriva in personnamn på aktörer i böckerna som visar på att 
personen representerar en annan kultur än den kultur som är norm i boken. 
 
Att definiera vad som är mångkulturellt eller inte är subjektivt vilket kan medföra att 
någon annan som genomför vår studie kanske inte skulle få exakt samma kvantitativa 
resultat, eftersom det kommer att finnas böcker som ligger i gränszonen för 
mångkulturellt eller inte, vilket kan leda till att man klassificera dem olika. Men i det 
stora hela bör en annan person komma fram till samma resultat av undersökningen som 
vi gjort om den personen använder våra begrepp och definitioner. 
 
Man kunde ha valt en mer begränsad definition där man till exempel kräver att 
författaren måste komma från en annan kultur än den de lever i och publicerar sina 
böcker i. Detta skulle kunna göra böckerna mer realistiska om de hade setts från en 
självupplevd synvinkel. Dock såg vi det som alldeles för stort projekt att undersöka 
varje författares härkomst. Detta kanske vore något för framtida forskning. 
 
                                                 
88 Lindholm Schulz, Helena (Nationalencyklopedin 2003). Etnisk grupp, ”namngiven grupp av människor 
med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam 
kultur (religion, språk, traditioner etc.) […]”. 
89 Lindholm Schulz, Helena (Nationalencyklopedin 2004). Etnicitet, ”En nutida definition ser etnicitet 
som en aspekt av en social relation mellan grupper av människor vilka ser sig själva som kulturellt 
distinkta i relation till andra grupper. […] Nutida definitioner ser etnicitet som ett dynamiskt begrepp, 
vilket innebär att gruppers självidentifikation är föremål för förändring i relation till historiska, 
ekonomiska, sociala och politiska processer.” 
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7.4 Urval 
 
För att se hur många böcker för barn som visar på ett mångkulturellt samhälle läste vi 
hela 2002 års svenska publicering, med några undantag. Att det blev just år 2002 
berodde på att det var det senaste året innan vi skulle skriva vårt paper.90 Boktitlarna 
fick vi från Kulturrådets katalog, Barnböcker Ungdomsböcker 2002. Katalogen 
innehåller alla böcker publicerade för barn och ungdomar från år 2002 och kan laddas 
ner från Kulturrådets hemsida, http://www.kulturradet.se. 
 
Eftersom vi vill titta på om barnlitteraturen speglar mångkulturen i dagens samhälle 
överlag har vi valt bort böcker som inte är samtidsrealistiska, det vill säga böcker som 
inte speglar ”verkligheten” vi lever i. Därmed har till exempel alla fantasyböcker 
försvunnit eftersom vi anser att de utspelar sig i en värld som inte är realistisk och 
jämförbar med dagens moderna samhälle. Även fabler har därmed uteslutits eftersom 
det inte på ett enkelt sätt går att urskilja huruvida de olika figurerna tillhör en och 
samma eller olika kulturer. Dessa typer av böcker kan mycket väl innehålla realistiska 
drag men för att kunna klassa dem som mångkulturella eller inte krävs en djupare 
textanalys vilket skulle göra vår undersökning alltför omfattande. 
 
Efter överläggande oss emellan kom vi fram till att vi kommer att ta med översatta 
böcker i vår studie eftersom även de på ett bra sätt kan gestalta ett mångkulturellt 
samhälle. Vi anser att alla böcker oavsett varifrån de kommer, som handlar om ett 
mångkulturellt samhälle bör uppmuntras och uppmärksammas. Det viktiga för oss är 
inte varifrån boken ursprungligen kommer utan att den är utgiven på svenska. Böckerna 
kan göra barn, och även vuxna, uppmärksamma på att det finns mångkulturella 
samhällen även utanför Sveriges gränser. Trots att böckerna speglar andra länder än 
Sverige gäller samma kriterier som tidigare. 
 
Nytryckta böcker behandlas som nya så länge de speglar ett ”modernt” samhälle. Med 
ett ”modernt” samhälle menar vi samhällen som påminner om hur det svenska samhället 
sett ut de 20 senaste åren. Detta är dock en bedömningsfråga från vår sida så gränserna 
är flytande och vissa överträdelser kan ske. På grund av detta har även historiska böcker 
uteslutits, samt sagor eftersom de inte kan kopplas till någon speciell tid. 
 

                                                 
90 Grabbe, Malin & Ingelf, Elisabeth 2004. Multicultural Children’s books in Sweden – Do They Exist? 
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8. Teori 
 
Kapitlet börjar med ett avsnitt om vad som tidigare skrivits om invandrare i 
barnlitteraturen. Vi har hittat två användbara studier som vi tror kan hjälpa oss lyfta 
fram vår undersökning samt ge en bild av hur den mångkulturella barnboksutgivningen 
sett ut under några decennier. I de två studierna har det gjorts liknande undersökningar 
som den vi ämnar göra och vi hoppas i diskussionen kunna ge en jämförande bild 
mellan dessa två och vår undersökning. En av studierna, Staffan Thorsons, undersöker 
inte i vilken omfattning invandrare finns med i barnlitteraturen utan hur invandrarna 
framställs i den. 
 
Vi ser litteraturen som en del av det som ger oss bilden av hur vi och vårt samhälle ser 
ut. På grund av det är det viktigt att man är medveten om de faktorer som påverkar oss 
när vi bildar oss en uppfattning om företeelser och om andra människor. I följande 
avsnitt kommer vi att redogöra för några av de teorier som ligger till grund vid 
skapandet av vår identitet och vid skapandet av stereotyper samt barns kognitiva 
utveckling. 
 
8.1 Tidigare forskning 
 
En användbar bok som vi redan nämnt har varit Staffan Thorsons Barnbokens 
invandrare från 1987. Staffan Thorson är universitetslektor vid litteraturvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs universitet. I boken, som är en bearbetning av hans 
doktorsavhandling, ger han en uttömmande översikt av hur den svenska barn- och 
ungdomslitteraturen skildrar invandrarens situation i Sverige mellan åren 1945 till 
1980. Thorson har valt att endast analysera böcker som tydligt har invandrare som 
huvud- eller bimotiv. Thorson koncentrerar sig på böcker utgivna före 1980, medan vi 
har valt att utesluta böcker som handlar om tiden före 1980 i vår undersökning. Vi 
använder oss ändå av Thorsons bok eftersom vi anser att hans slutsatser fortfarande har 
stor betydelse och i stora drag fortfarande kan appliceras på dagens litteratur. 
 
Två centrala frågor han ställer sig och som även vi kan se som relevanta för vår 
undersökning är: ”Vilka värderingar och attityder förmedlas via text och bild?” och 
”Visar invandrarboken på sammanhang och möjligheter och ger den därigenom 
perspektiv på verkligheten?”.91 
 
Hans bok har även givit oss en inblick i hur det såg ut på den mångkulturella 
barnlitterära marknaden för ungefär 20 år sedan. I boken har han bland annat ett avsnitt 
där han redogör för den socialrealistiska barnlitterära utgivningen under sextio- och 
sjuttiotalen. Under denna tid var den svenska barnlitteraturen frimodig och frispråkig. 
Böckerna tog upp vardagliga frågeställningar och problem. Detta väckte internationell 
uppmärksamhet och förnyelsen av innehållet var värd att ta efter. 
 

                                                 
91 Thorson, Staffan 1987. Barnbokens invandrare, s. 27 



26 

Studien visar även att invandrarens historia i böckerna framförallt omfattar tiden i det 
nya landet och i mycket få böcker förläggs händelser till hemlandet. Vidare säger han 
att det i ett stort antal av böckerna finns en liknande kronologisk ordning. Det är främst 
tiden kring när invandraren upplever sin första tid i det nya landet som skildras. 
Thorson har gjort följande modell.92 
 
             MEDDELANDE    INTEGRATION 
  
 
BAKGRUND       RESA       ANKOMST       MÖTE:       KONFLIKTER 
 
     REGRESSION 
 
Med denna bild menar han att berättelsen ofta har sin startpunkt i hemlandet där 
karaktärerna får något slags meddelande/tecken som leder till att beslut tas om att 
lämna landet. Vidare skildras ankomsten och mötet med det nya landet. Berättelsen 
kulminerar ofta i en konfliktlösning som för den invandrade betyder integration eller 
regression (avståndstagande).93 
 
Thorson framhåller också att i en majoritet av barn- och ungdomsböckerna han läst 
gestaltas språkkonflikten hos barnen. Språkkonflikten är i de flesta fall begränsad till 
ett problematiskt förhållande till svenskan och svenskan är norm i de allra flesta 
böckerna. Berättaren kan i stor utsträckning via dialogen karakterisera invandraren. 
Han säger att invandrarnas talspråk i texterna kan uttryckas på fyra olika sätt: 
 
- Replikerna återges på felfri svenska. 
- Replikerna återges på modersmålet eller engelska. 
- Replikerna återges med ett inledande ord eller fras på modersmålet. 
- Replikerna återges på bruten svenska.94 
 
Thorson är i sin sammanfattning hård mot de böcker med invandrarmotiv som han läst: 
 

Jag har i min undersökning visat på tendenser i personteckning, 
miljöbeskrivning och handlingsförlopp, som jag menar har en på 
gränsen till trivial prägel. Det saknas en fördjupad och 
individualiserad personskildring och bredare miljöbeskrivning, vilket 
bidrar till den kanske allvarligaste bristen i det här sammanhanget, 
nämligen texternas förutsägbarhet eller deras brist på överraskning 
och nya, oväntade perspektiv. Hänsyn till läsare eller lyhördhet för 
mer eller mindre välartikulerade önskemål från läsargrupper bör inte 
få leda till förenkling och avkall på den litterära förnyelsen. Risken är 
uppenbar att skildringar med ett socialrealistiskt innehåll banaliseras 
till ”fallstudier” i en form som påminner om rapportens i den snäva 
inriktningen på ett motiv, en situation och med en hårt anpassad 
språkdräkt.95 
 

Med Thorsons hårda kritik i bakhuvudet ska det bli intressant att se vilka slutsatser vi 
kan dra utifrån vår undersökning. 
                                                 
92 Thorson, Staffan 1987. Barnbokens invandrare, s. 55 
93 Ibid., s. 53ff 
94 Ibid., s. 122ff 
95 Ibid., s. 220 
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En andra studie vi har haft hjälp av, både strukturmässigt och innehållsmässigt, är 
Helena Löfvings magisteruppsats De Andra i barn- och ungdomslitteraturen – 
Framställningen av invandrare i böcker utgivna 1998. Hennes syfte var att undersöka 
hur och i vilken omfattning invandrare, eller människor med invandrarbakgrund, 
framställs i barn- och ungdomsböcker samt hur två bibliotekarier såg på detta.  
 
I studien läste hon 143 barnböcker och frågade sig vilken roll, bi- eller huvudperson, 
invandrarna har i de böcker där de finns med. Löfving fann att i tolv av de 143 böckerna 
hon läste hade invandrare en huvudroll, i nio av dem var de ensamma huvudpersoner. 
Vi finner Löfvings undersökning om bi- och huvudrollskaraktärer intressant. Vi lägger 
dock inte lika stor tyngd vid denna uppdelning eftersom vi anser att så länge boken 
innehåller olika kulturer spelar denna uppdelning mindre roll.  
 
De bibliotekarier Löfving intervjuat tycker främst att man måste understryka vikten av 
att barn läser, framförallt barn med annat modersmål eftersom de annars kan gå miste 
om nyanser i det svenska språket. De anser även att det är viktigt att invandrare finns 
representerade i barnlitteraturen, men de tycker inte att karaktärerna måste befinna sig i 
samma situation som ens egen för att man ska kunna identifiera sig med dem. 
Bibliotekarierna anser även att det är viktigt för människors självkänsla att bli synliga 
och att det är av betydelse att människor som inte möter invandrare i vardagslivet kan 
möta dem i litteraturen. 
 
Löfving vill i sin sammanfattning inte dra för långtgående slutsatser av sin studie 
eftersom hon endast undersökt ett års utgivning. Dock tycker hon sig se att invandrare 
inte förekommer i någon större utsträckning i böckerna.96 
 
8.2 Barns utveckling, språk och läsning samt invandrarbarns 

språksituation 
 
I följande avsnitt kommer vi att titta närmare på barns generella kognitiva utveckling, 
språk och läsning. Den kognitiva utvecklingen är viktig att förstå som vuxen för att veta 
i vilket stadium barn är redo för att läsa en viss typ av bok och för att veta när ett barn 
kan ta till sig dess innehåll. Invandrarbarn med svenska som andraspråk har andra 
förutsättningar än svenska barn vad gäller läsning av svenska böcker. På grund av detta 
är det viktigt att förstå invandrarbarns språksituation i förhållande till svenska barns. 
Alla barn börjar med liknande förutsättningar för den kognitiva utvecklingen. Det som 
skiljer är den språkliga utvecklingen. Just denna språkliga barriär och vad som ligger 
bakom den, är något vi hoppas kunna redogöra för i följande avsnitt.  
 
De allra flesta barn är normalbegåvade och som förälder eller annan vuxen är det viktigt 
att man hjälper barnet att utvecklas genom lagom stimulans. Barn har en kreativ 
förmåga och det är viktigt att utveckla denna under förskoleåren. Det är också viktigt att 
man inte jäktar barnet i dess utveckling, man ska visa barnet att man älskar och 
respekterar det precis som det är.97 
 

                                                 
96 Löfving, Helena 2000. De Andra i barn- och ungdomslitteraturen, s. 52 
97 Stoppard, Miriam 1996. Barn, s. 181 
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Genom forskning vet man idag att barn inte lär sig andra språk automatiskt, detta gäller 
även barn som kommer från ett annat land, med annat modersmål, de lär sig inte 
svenska av sig själva. Alla barn har dock kapacitet att lära sig mer än ett språk speciellt 
om de har mycket kontakt med barn och vuxna som talar dem. På ett svenskdominerat 
dagis finns därför större förutsättningar för invandrarbarnen att lära sig svenska och att 
bli delaktiga i den svenska kulturen. Det språkliga dilemmat som kan uppstå för 
invandrarbarnen kan även ta sig andra uttryck till exempel som brister i 
begreppsbildningen. Detta får till följd att de ord invandrarbarnen har till sitt förfogande 
är otydliga, de vet inte riktigt vad orden betyder i verkligheten. Problemet leder till att 
man inte förstår innehållet i en text eftersom att man inte förstår vissa ord. Den som inte 
förstår innehållet i en text kan inte heller lära sig den eller lägga den på minnet.98 I 
Aleksandra Ålunds bok, Multikultiungdom, berättar en invandrartjej att en del 
människor ansåg att hon hade ett handikapp då hon inte kunde språket så bra i början 
och att det språkproblemet sedan skulle kunna fortsätta genom bristfällig skolbakgrund, 
vilket i sin tur till slut skulle begränsa yrkesvalet.99 
 
Redan spädbarn känner igen olika objekt (människor) och detta visar de framför allt 
genom att le.100 De lyssnar och försöker härma redan innan de själva kan frambringa 
språkljud.101 Med hänsyn till detta bör man därför börja läsa högt för sina barn redan när 
de är nyfödda för att främja deras språkutveckling så mycket som möjligt. Det finns 
undersökningar som visar på att små barn som är språkligt understimulerade får svårare 
att klara sig när de börjar skolan. Insatser i förskolan och skolan kan inte fullt ut 
kompensera denna brist på språkstimulans i hemmet.102 
 
Vid ettårsåldern börjar barnet förstå och lära sig ord, men det är viktigt att komma ihåg 
att små barn alltid förstår mer än de klarar av att uttrycka. Det är precis som när vuxna 
lär sig ett nytt språk, man förstår alltid mer än vad man själv kan uttrycka. 
 
Under småbarnsåren blir barnet en självständig individ med allt mer egen vilja. Talet 
utvecklas, barnet börjar be om saker och det gör saker som man ber det om (om det 
själv vill). Det börjar förstå begrepp av olika slag, som räknetal och former. I 
treårsåldern börjar barnet sålla bland information och jämför den med tidigare 
erfarenheter, för att se om den passar in eller är annorlunda, och sedan sätts 
informationen in i olika fack.103 
 
Genom lek med andra barn lär sig barnet vad vänskap är och hur man ska visa hänsyn 
mot andra.104 Hela tiden lär sig barn nya ord och sammanfogar dem vartefter till allt 
längre meningar. Man bör läsa ofta och mycket för barnet och förklara nya ord som 
dyker upp för att stimulera deras språkutveckling.105 
 

                                                 
98 Statens invandrarverk 1997. Individuell mångfald, s. 123f 
99 Ålund, Aleksandra 1997. Multikultiungdom, s. 86 
100 Stoppard, Miriam 1996. Barn, s. 182 
101 Ibid., s. 198 
102 Kåreland, Lena 2001. Möte med barnboken, s. 43 
103 Stoppard, Miriam 1996. Barn, s. 190f 
104 Ibid., s. 192 
105 Ibid., s. 200f 
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Barn i förskoleåldern pratar mycket, både med människor och med låtsaskompisar. 
Efter att ha prövat saker i sin låtsasvärld kan de sedan omsätta dem i verkligheten.106 Det 
är mycket viktigt för personlighetsutvecklingen att barnen får utveckla sin fantasi. En 
förutsättning för att invandrarbarn ska kunna utveckla denna är att den språkliga 
förmågan är så pass utvecklad att deras kreativa tänkande inte hämmas.107 
 
Det är genom litteraturkonsumtionen (läsning/högläsning) som barnet får kännedom om 
det formella språket (skriftspråket) eftersom litteraturens språk bör fungera i alla 
kontexter. Till skillnad från det informella språket (talspråket) måste språket i 
litteraturen vara explicit, universalistiskt, grammatiskt och logiskt strukturerat.108 Redan 
vid fyra års ålder behärska barn de väsentliga delarna av grammatiken och ljudsystemet 
i förstaspråket. Resterande grammatik fullbordas vid 8-10 årsåldern eller senare. Vidare 
språkutveckling livet igenom ägnas åt begrepps- och ordinlärning. För invandrarbarn är 
det mycket viktigt att lära sig ett andra språk i skolan och en av skolans viktigaste 
uppgifter är att ge elever förmågan att förstå skriftspråket. Om inte skolan ger någon 
undervisning i förstaspråket sker ingen skriftutveckling hos barnet, något som kan 
hämma andraspråksinlärningen.109 
 
Högläsning stimulerar inte bara språkutvecklingen utan uppmuntrar även barnets 
utveckling till en livslång läsare som kan resonera kritiskt. Bara för att barnet själv lär 
sig läsa ska man som vuxen inte sluta med högläsning eftersom barnet lyssnar på en 
högre nivå än det själv klarar av att läsa på. Det är genom denna typ av utmaning som 
läsutvecklingen går framåt, genom att vi ”… sträcker oss efter det vi inte riktigt når”.110 
Genom att läsa böcker om andra länder kan man ge barnet en kulturell upplevelse 
utöver att stimulera dess språkutveckling. Det har visat sig att invandrarföräldrar som 
läser för barnen på minoritetsspråket har stor framgång med att fostra sina barn 
tvåspråkigt.111 
 
Böcker ger barn nya begrepp och bidrar till att förklara tillvaron.112 Barn uttrycker sig 
mycket i bilder eftersom de ännu inte lärt sig uttrycka sig i skrift. Många av barnens 
lekar går ut på språklig gestaltning och bearbetning vilket har stor betydelse för att 
förbättra talspråket.113 Eftersom barn själva uttrycker sig mycket i bilder utgör 
bilderböcker bra läsning för barn i småbarnsåren. De får då intryck från bilderna lika väl 
som texten som läses för dem. 
 
Barn i förskoleåldern är medvetna om att människor är olika personer men de har ännu 
inte lärt sig att skilja på egna och andras uppfattningar. De kan inte uppfatta och förstå 
att olika människor kan se olika på en och samma sak. De utgår från att alla tycker 
likadant som de själva gör.114 
 

                                                 
106 Stoppard, Miriam 1996. Barn, s. 196 
107 Skolöverstyrelsen 1981. Invandrarbarnen och tvåspråkigheten, s. 23f 
108 Møhl & Schack 1981. När barn läser, s. 120f 
109 Skolöverstyrelsen 1981. Invandrarbarnen och tvåspråkigheten, s. 31ff 
110 Chambers, Aidan 1995. Böcker omkring oss, s. 69 
111 Arnberg, Leonore 1988. Så blir barn tvåspråkiga, s. 144f 
112 Stoppard, Miriam 1996. Barn, s. 203 
113 Qvarsell, Birgitta 1982. Om barns språkutveckling och språk i skolan, s. 130 
114 Andersson, Bengt-Erik 1982. Barns sociala utveckling, s. 170f 
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Skolbarns talspråk utvecklas precis som för mindre barn genom samtal. För att detta ska 
ske naturligt och vara utvecklande krävs att samtalen har ett för barnen meningsfullt 
innehåll.115 
 

Begreppsutveckling sker i språkanvändandet, och språkutveckling 
sker när barn bearbetar erfarenheter och bildar begrepp. På så sätt 
innebär användandet av språk att man prövar vad man kan på sådant 
som är nytt och möjligt att begripa. Språk och begrepp utvecklas alltså 
i samspel.116 

 
I skolåldern förstår barnet att olika människor kan se samma sak från olika perspektiv. 
Till att börja med kan bara ett perspektiv vara rätt men ju äldre barnet blir desto lättare 
blir det för barnet att resonera sig fram till olika perspektiv och de kan även reflektera 
över sitt eget beteende. Så småningom kan de även skilja mellan sitt eget perspektiv, 
någon annans perspektiv och ett mer generellt perspektiv. Dessa perspektiv 
representerar det sociala system som man är medlem i, de är en konstruktion av 
samhälleliga regler och utgångspunkter.117 
 
8.3 Stereotyper 
 
För att visa på att stereotyper är vanligt förekommande i vårt samhälle har vi bland 
annat använt oss av Perry R. Hintons bok, Stereotyper, kognition och kultur. Han menar 
att vid möte med nya människor vet man mycket lite om dem. Det första man lägger 
märke till är de fysiska dragen som hårfärg, kön och ålder. Utifrån dessa fysiska 
egenskaper dras stereotypa slutsatser om deras personlighet. Detta kallas för 
stereotypering och innebär att man blir bedömd utefter den kategori man anses tillhör 
och inte som den individ man är.118 Denna generalisering medför att vi ofta får en 
felaktig bild av människan vi mött. Stereotyperna är dock svåra att övervinna eftersom 
de ingår i våra fördomar. Därigenom ”hjälper” de att bekräfta ens fördomar om andra 
människor.119 
 
Stereotyper är alltså fördomar mot människor, generaliseringar över hur människor är 
och sådana uppfattningar förstärks om man berättar en historia. En stor del av det vi vet 
har vi hört från andra människor. Detta kan framför allt ses hos barn som har gjort 
mycket få erfarenheter själv, men däremot får höra mycket från föräldrar, skola och 
kompisar.120 
 
Det finns många olika stereotyper och det är något som kan förekomma när man skriver 
berättelser. En vanligt förekommande stereotyp om svenskar är att vi är blyga, 
reserverade, tillbakadragna, stela och inte intresserade av att tilltala okända 
människor.121 Om man till exempel säger att en romanfigur är en typisk norrlänning så 
vet ”alla” att den figuren är tystlåten och föredrar att hålla sig för sig själv. Det är 
nämligen den generella bilden som existerar om norrlänningar. Samtidigt är det viktigt 

                                                 
115 Qvarsell, Birgitta 1982. Om barns språkutveckling och språk i skolan, s. 133 
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att vara medveten om att det är just generaliseringar och att en stereotyp därmed kan 
vara helt osann. 
 
Stereotyper är inte alltid lätta att genomskåda eftersom de många gånger beskrivs på ett 
nyanserat sätt och framstår som naturliga. Att genomskåda stereotyper är att se 
skillnader mellan till exempel vi och dem.122 Karen Patricia Smith hävdar att det är 
bättre att författaren skriver om sin egen kultur eftersom det kan vara ett sätt att undvika 
stereotyper i böcker för barn. Stereotyper bör framförallt undvikas i litteratur för barn 
som lätt tar in intryck från allt de ser och hör och är i den fas då de är mottagliga och 
precis börjar forma ståndpunkter och åsikter om människor i deras omgivning.123 
 
8.4 Identitet 
 
En viktig del med barnlitteratur är att barn kan identifiera sig med det de läser. Det är 
denna process som kallas book-bonding, vilket vi tidigare berört. För att barn med en 
annan kultur än den svenska ska hitta böcker med aktörer och problem som de kan 
identifiera sig med kan det underlätta om det finnas ett utbud av mångkulturella böcker. 
Vår förhoppning är att detta kapitel ger ytterligare förståelse för sambandet mellan 
bokläsning och identitet. 
 
Identitet är ett begrepp med en komplex innebörd. Vid skapandet av ”jaget”, som 
uttrycker vem man är, samspelar både sociala och kulturella erfarenheter. Det tar lång 
tid att skaffa sig social kompetens, att lära sig hur man ska bete sig i olika situationer. 
För att kunna få social kompetens måste barn få uppleva många olika miljöer och 
situationer, där de träffar många olika sorters människor som reagerar på deras 
beteende. Den sociala kompetensen bildas genom dessa möten av interaktion mellan 
människor.124 
 
1997 skrev Aleksandra Ålund boken Multikultiungdom, där hon beskriver det 
framväxande mångkulturella samhällets barn. Enligt henne ser barn och ungdomar 
uppvuxna i Sverige, men födda av invandrade föräldrar, sig själva som svenskar snarare 
än invandrare. De har alla ett behov av att tillhöra det svenska samhället och den 
svenska kulturen. Trots denna önskan stöter de på motstånd från omgivningen. 
Invandrarbarn gör två identitetsresor, en där de försöker hitta den etniska tillhörigheten 
och en där de försöker hitta sig själv och sin identitet.125 Alla individer är också 
splittrade mellan kravet på en individuell identitet och en grupptillhörighet. 
 
Barn som invandrar till Sverige får ofta en känsla av underläge och att vara utpekad. En 
tjej i Ålunds bok menar att även om man inte vill bli svensk när man kommer till 
Sverige så blir man det automatiskt. Hon berättar vidare att trots att man gör samma 
saker som svenskarna och har den svenska tillhörigheten skulle hon aldrig kunna känna 
sig trygg i Sverige. En annan tjej är osäker på vem hon är och om och när hon blir 
svensk.126 
 
                                                 
122 Sernhede, Ove genom Löfving, Helena, De andra i barn- och ungdomslitteraturen, s. 25 
123 Smith, Karen P 1993. The Multicultural Ethic and Connections to Literature for Children and Young 
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124 Nilsson, Nils-Erik & Lund, Kjell 1992. Förälder i nytt land, s. 27 
125 Ålund, Aleksandra 1997. Multikultiungdom, s. 5f 
126 Ibid., s. 93ff 
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Under alla barns utveckling kombineras den sociokulturella bakgrunden med 
individuella villkor, förutsättningar och erfarenheter. Det är inte bara den etniska 
bakgrunden som är av betydelse för den personliga utvecklingen, utan även 
klasstillhörighet och tillgången till ett kulturellt och socialt kapital. Även den direkta 
familjebakgrunden spelar en viktig roll. Att invandrare inte är en homogen grupp utan 
att var och en växer upp till egna individer med egna livsöden visar dessa faktorer på. 
Studier har visat att flyktinginvandrarnas barn i genomsnitt klarar sig mycket bra, men 
att det finns avvikelser. Problemen är olika och kan yttra sig på olika sätt. Man kan inte 
kategorisera invandrarna och sätta in dem i färdiga mallar, varje människa har sitt eget 
livsöde.127 
 
Ålund berättar vidare om en invandrarkille som säger att det finns många likheter 
invandrare och svenskar emellan. Däremot kan han som invandrare i Sverige stöta på 
fler hinder som han måste övervinna. Invandrare har anledning att hävda sig och för att 
bli accepterad måste de skaffa sig en identitet som inte är etnisk. Den enda gången 
svensk identitet framhävs är när invandrarnas kultur kommer på tal.128 När man är i sitt 
eget hemland upplever man sällan att man tillhör någon speciell kultur. Det är först när 
man kommer någon annanstans och den egna kulturen ”krockar” med en annan kultur, 
som man blir medveten om att det finns skillnader i kulturella värderingar. Det kan röra 
sig till exempel om hur man beter sig i olika situationer.129 
 
Det vardagliga livets kulturella mångfald är något barn och ungdomar ständigt kommer 
i kontakt med. Dessa kulturer korsas och byts varifrån nya identiteter utvecklas. 
Gemensamt hos invandrarbarn är en strävan att identifiera och återskapa ett 
ursprungssammanhang och att upprätthålla en kontinuitet mellan förr och nu. Sökandet 
efter en sociokulturell tillhörighet och känslan av ett utanförskap är markanta inslag i 
tonåringars identitetsarbete i mångkulturella samhällen. En stor del av identitetsarbetet 
handlar om att söka sin hemvist och sin naturliga eller självklara tillhörighet. 
Immigranter är till en början i en osäker fas då de isolerar sig från det övriga samhället. 
Det är viktigt för dem att hålla sig kvar vid livet de lämnat bakom sig, det de är vana 
vid. Deras liv präglas mycket av uppbrottet från det gamla livet och det som lämnats 
”hemma” blir ofta idealiserat och ger en efterlängtad trygghet. Det kan lätt uppstå 
spänningar mellan strävan att hålla ihop familjen och anpassningen till det nya 
samhället. Invandrande barn och ungdomar har en uttalad ambivalent situation som 
påverkar deras identitetsarbete.130 
 
När invandrarbarn hamnar i svensk skola utsätts de för en kulturell påverkan som gör att 
de fjärmas från sin egen kultur. Via skolan får barnen nya värderingar som inte alltid 
stämmer överens med föräldrarnas värderingar och ofta påverkas barnen dessutom 
mycket snabbare av dessa värderingar än föräldrarna på grund av att de har en större 
kontaktyta. Detta kan leda till klyftor mellan föräldrarna och barnen. För att barnen inte 
ska komma i kläm mellan det svenska samhällets normer och föräldrarnas normer 
behöver invandrarföräldrar träffas och prata med varandra. Vid dessa möten kan man ge 
varandra stöd och diskutera vilken ”kulturell kompetens” man vill ge sina barn. Vilken 
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uppfostran vill man själv ge sina barn och vilken uppfostran kommer de att få av 
omgivningen (speciellt skolan)?131 
 
När barnen söker sin identitet är det viktigt att de inte hamnar mellan olika kulturella 
”system” vilket de kan göra om man får olika svar hemifrån (från föräldrarna) och från 
samhället (till exempel skolan). Detta kan leda till att de känner sig främmande överallt, 
att de tycker att de inte passar in i någon grupp något som kan leda till rotlöshet. Om 
detta händer är det möjligt att man slår sig samman med andra som befinner sig i 
samma situation som de själva och i den gruppen utvecklar de sina egna regler om vad 
de får och inte får göra. Särskilt i tonåren kan det bli ”problem” eftersom det är i den 
åldern som sökandet efter den egna identiteten är som mest påtaglig och det är då 
ungdomarna ska hitta sin egen identitet någonstans mellan de två kulturerna som de 
lever med.132 
 
Även Thorsons har ett avsnitt om identitet och identitetsproblem bland invandrarbarn. I 
detta framhåller han att det är sällan böcker med invandrare i huvudrollen speglar en 
resignerad invandrare som accepterat den radikala och ofta livslånga förändring som 
det innebär att byta land.133 Han nämner även att det oftast inte är barnens val att 
emigrera utan de har fått följa med föräldrarna. En stor del av identitetsarbetet kan 
upptas av att det nya samhället inte är lika strukturerat eller mer strukturerat än det man 
kom ifrån. I det nya landet har kanske individen större möjligheter att själv bestämma 
vem han vill vara eller bli. Likadant kan det vara med könsrollerna som kan vara olika 
uttalade i det nya samhället.134  
 
Genom läsningen av mångkulturella böcker kan barnet lära sig hantera olika känslor på 
ett adekvat sätt. Känslor som av en eller annan anledning är bannlysta i familjen kan 
barnet aktivera under läsningen via identifikationen. Genom detta utvecklas barnets 
känsloregister samtidigt som det befrias från tryck som kan uppstå till följd av en 
oförlöst och obearbetad situation.135 
 
Vuxna kan ta läsning till hjälp för att få tröst eller nå fram till glädje och balans. För 
dem kan läsningen också vara en verklighetsflykt, ett tillfälle att komma bort från 
omgivningen och bara få vara för sig själv, att glömma vardagens bekymmer. Ett sätt att 
samla energi för att orka med vardagen.136 Vi tror inte att detta gäller bara för vuxna 
utan vi tror att samma sak kan gälla för barn. 
 
Med dessa bakgrundsfaktorer i åtanke önskar vi att ett större ansvar tas för det 
mångkulturella samhället vi har. Som vi tidigare framhållit tror vi att litteraturen kan 
spela en stor roll i förändringen och utvecklingen av ett ”sant” mångkulturellt samhälle, 
i dess riktiga positiva bemärkelse. Vi tror att detta fungerar bäst om litteraturen kan 
tillhandahållas redan på ett tidigt stadium i livet. Genom de studier vi tagit del av ser vi 
även hur viktigt det är för minoriteter att kunna läsa om andras och sin egen kultur. 
Identitetsskapandet blir så mycket lättare om man har någon eller något att identifiera 
sig med. 

                                                 
131 Nilsson, Nils-Erik & Lund, Kjell 1992. Förälder i nytt land, s. 7 
132 Ibid., s. 19ff 
133 Thorson, Staffan 1987. Barnbokens invandrare, s. 115 
134 Ibid., s. 193f 
135 Møhl & Schack 1981. När barn läser, s. 121 
136 Furhammar, Sten 1996. Varför läser du?, s. 114f 



34 

9. Resultat 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur stor del av de utgivna skönlitterära böckerna 
för barn under år 2002 som skildrar ett mångkulturellt samhälle, hur det ser ut hos olika 
förlag, att ge vår generella bild av hur skildringen sker samt vilken funktion denna 
litteratur fyller hos barnen. 
 
Under vår läsning av de skönlitterära böckerna har vi inte haft några större problem att 
avgöra vilka böcker som ska ingå i studien och vilka som inte ska göra det. De böcker 
vi har haft funderingar om har vi diskuterat med varandra och kommit fram till en 
lösning. Vi har i det stora hela haft samma åsikter om de böcker som varit uppe för 
diskussion. När det gäller vilka böcker som ska klassas som mångkulturella har vissa 
böcker diskuterats, men även här har vi haft liknande åsikter. En del funderingar kring 
vårt val av metod har uppstått och vi redogör för dessa nedan i kapitel 9.1 
Metoddiskussion. 
 
Vidare kommer vi att presentera resultaten av våra fem frågeställningar, både de 
kvantitativa och kvalitativa. Vi följer frågeställningarnas ordning och presenterar 
därmed de kvantitativa resultaten först. Våra kvalitativa frågeställningar, där vi 
använder oss av den hermeneutiska metoden, kommer att diskuteras mer utförligt i 
kapitel 10 Analys och diskussion. 
 
9.1 Metoddiskussion 
 
I en kvantitativ undersökning försöker man erhålla numeriska värden (antal, frekvenser, 
mängder) för att sedan försöka hitta mönster och kunna göra jämförelser. Detta är precis 
vad vi gör i vår undersökning när vi läser böcker och placerar in dem i vårt kodschema. 
Det vi gör är en slags iakttagelse av verkligheten. 
 
Den kvalitativa delen av vår undersökning, hur det mångkulturella samhället skildras i 
böckerna, är däremot beroende av oss. Vår förförståelse kommer att påverka det resultat 
vi får. Det handlar om hur vi tolkar och upplever innehållet i böckerna, vilken slags 
”glasögon” vi ser genom. Det resultat vi får utgör ingen slutgiltig ”sanning” utan det är 
vår bild av hur böckerna speglar den mångkulturella verkligheten. 
 
Vår kvantitativa undersökning är inte på samma sätt beroende av oss utan någon annan 
skall kunna göra om vår undersökning och få samma resultat, under förutsättning att vi 
definierat våra begrepp tillräckligt tydligt. En annan person som gör om vår 
undersökning skulle däremot kunna få andra resultat på den kvalitativa delen, eftersom 
den personen skulle kunna se böckerna genom andra ”glasögon”. 
 
Det kan tyckas att vi med vår urvalsmetod begränsat undersökningen allt för mycket. Vi 
menar dock att vårt urval representerar ett enkelt sätt att få en tillräckligt rättvis bild av 
hur den moderna verkligheten skildras i barnlitteraturen. Att få in hela årets utgivna 
barnlitteratur i vår undersökning är ingenting vi eftersträvat eftersom vi gärna ser att en 
blandning av olika sorts böcker ges ut för barn. Vi skulle inte heller vilja se 100 % 
mångkulturella böcker eftersom det måste finnas ett urval böcker för alla barn. Alla ska 
kunna hitta en bok som passar dem själva, där de eventuellt kan identifiera sig med 
någon av karaktärerna. 
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När vi påbörjade vår undersökning hade vi en kolumn för Namn i vårt kodschema som 
kunde visa på att karaktärerna kom från olika kulturer och därmed gjorde boken 
mångkulturell. När vi sedan började läsa visade det sig emellertid att denna kolumn inte 
alls fungerade eftersom det resulterade i en alltför subjektiv bedömning (vilka 
personnamn som karakteriseras i en viss kultur) och vi beslöt oss därför att inte använda 
denna kolumn. Trots detta har vi lämnat kvar kolumnen i kodschemat men alltså inte 
använt oss av den i resultatdelen. Vi ser det som en förlust att denna kolumn inte 
fungerade eftersom vi därmed gått miste om ett antal böcker, som enligt vår uppfattning 
fortfarande skildrar ett mångkulturellt samhälle. Ett exempel är boken Pontus 4 meter 
över marken där det i en biroll finns en pojke som heter Omar. Förutom namnet finns 
inget annat omnämnt men när man läser boken är det för oss självklart att Omar har 
rötter i fler kulturer än den svenska. 
 
Löfving valde i sin magisteruppsats att använda sig av personnamn i sitt kodschema 
något som kan ha medfört ett större antal mångkulturella barnböcker än vad vi fått. 
Trots att även vi velat ta med namn i vårt kodschema ser vi svårigheterna med detta. Vi 
ifrågasätter Löfvings validitet i den undersökning hon genomförde såtillvida att en 
bedömning av namn är subjektiv. Skulle någon annan göra om hennes undersökning 
idag, är det sannolikt att resultatet blivit ett annat. Framför allt kan det vara vanskligt att 
se skillnad på europeiska eller svenska personer med ”ovanliga” namn. Hade vi tagit 
med namn i vår undersökning är det framför allt en bok vi hade velat belysa, Rough 
Diamonds. Boken handlar om ett fotbollslag från England vars huvudkaraktärer genom 
enbart sina namn har låtit oss förstå att det är ett mångkulturellt lag. Boken visar på ett 
bra sätt hur lagidrott kan sammanföra människor från olika kulturer. Precis som Löfving 
kommit fram till kan även vi hålla med om att ett svenskt fotbollslag idag oavsett 
åldersgrupp kan spegla hur vårt land ser ut.137 Detta gäller även böcker om andra 
lagidrotter vilket är ett tema i flera av de böcker som ingår i vår studie. 
 
Innan vi påbörjade vår undersökning diskuterade vi om att ta med bilder i vårt 
kodschema men vi kom fram till att vi inte skulle kunna ge en exakt definition av vad 
som gör en bild mångkulturell och därför har vi avstått från detta. Bilderna har 
emellertid påverkat oss i den kvalitativa delen av vår undersökning. Enligt den 
hermeneutiska metoden använder människor en mer eller mindre medveten tolkning vid 
läsandet. Man kan tycka att genom den valda tolkningsmetoden namn och bilder skulle 
kunna ingå i kodschemat. Trots detta hävdar vi att det skulle vara en alltför subjektiv 
tolkning och svår för oss att bemästra. 
 
Något som också kan diskuteras är hur vi ska definiera ett ”modernt” samhälle. Vi 
utgick från att ett ”modernt” samhälle speglar hur vårt samhälle sett ut de senaste 20 
åren. Här har dock medvetna överträdelser gjorts. Ett exempel på detta är böckerna om 
Alfons Åberg. De första böckerna om honom kom redan i början på 1970-talet men det 
finns ingen påtaglig skillnad mellan dessa och de böcker som kom under 1990-talet om 
honom. Alla de Alfons-böcker som kom i nytryck under år 2002 kom med i vår 
undersökning oberoende av vilket år originalet gavs ut. 
 
Efter denna redogörelse för de problem och funderingar vi haft kring valet av metod 
presenterar vi nu resultaten för vår undersökning. 
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9.2 Andelen mångkulturella böcker år 2002 
 
Hur stor del av den skönlitterära barnlitteraturen utgiven under år 2002 skildrar ett 
mångkulturellt samhälle? 
 
Totalt sett är ungefär ¼ av böckerna i vår undersökning mångkulturella. Vi är nöjda 
med det totala resultatet eftersom vi tror att det är representativt för hur samhället ser ut 
idag. Oftast blir en bok mångkulturell för att det förekommer mer än en etnicitet. 
Religion är inte ett lika vanligt inslag. Framför allt är det bipersoner som gör att boken 
blir mångkulturell. 
 
Nedan följer en resultattabell för andelen mångkulturella böcker samt antalet böcker 
som ingått i vår undersökning. (Bild=bilderbok, B=barnbok och U=ungdomsbok): 
 

Förlag Boktyp Antal utgivna 
skönlitterära 

böcker för 
barn 2002 

Antal böcker 
som ingår i vår 
undersökning 

Antal böcker 
som är mång-

kulturella 

Procent mång-
kulturella 

böcker i vår 
undersökning 

Bild 229 59 2 3 %
B 140 78 11 14 %
U 188 109 47 43 %

Alla förlag 
gemensamt 

Totalt 557 246 60 24 %
 
Som tabellen visar var det ungefär hälften av de skönlitterära böckerna för barn som 
kom med i vår undersökning. Det är stora kvantitativa skillnader mellan de olika 
kategorierna, något vi tar upp mer om i kapitel 9.4 Bilderböcker, barnböcker och 
ungdomsböcker. 
 
9.3 Förlag 
 
Hur stor del utgör de mångkulturella, skönlitterära böckerna av de olika förlagens 
utgivning under år 2002? 
 
Totalt var det 37 förlag som gav ut skönlitterära böcker för barn under år 2002. Av dem 
är 26 förlag representerade i vår undersökning eftersom de gav ut skönlitterära böcker 
som är samtidsrealistiska. Sex förlag av dem som ingår i vår undersökning, det vill säga 
ungefär en fjärdedel, hade ingen mångkulturell utgivning. 
 
Vi fann en stor variation i andelen mångkulturella böcker hos förlagen. Förlag med en 
liten utgivning av skönlitterär barnlitteratur under år 2002 kan ha en låg utgivning på 
grund av att det är ett litet förlag eller för att de inte specialiserat sig på barnlitteratur 
utan istället mest ger ut vuxenlitteratur eller facklitteratur. Om man bara ger ut ett fåtal 
böcker så blir en stor procentuell andel mångkulturell även om bara en av böckerna är 
mångkulturell. Det vore intressant att veta om det är ett medvetet val av förlagen att 
publicera mångkulturella böcker på grund av att de är mångkulturella eller om böckerna 
publicerats av andra orsaker. Hur förlagen har gjort sitt urval är dock inget vi har 
undersökt. Detta kanske kunde vara något för fördjupad undersökning. De förlag vars 
resultat vi ansett vara intressanta är de som har gett ut minst 15 skönlitterära böcker för 
barn under år 2002. Övriga förlag, med lägre utgivning, har vi inte koncentrerat oss på 
eftersom det är svårt för oss att få en uppfattning om deras generella utgivning av 
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skönlitterär barnlitteratur. Det är svårt att ge en generell bild när förlagen bara gett ut en 
eller två mångkulturella böcker samt ett fåtal icke mångkulturella böcker och därför 
finns de förlagen inte heller representerade i tabellen nedan. Tabellen redovisar 
resultatet för de förlag som gett ut fler än 15 skönlitterära böcker för barn under år 
2002: 
 

Förlag Boktyp Antal utgivna 
skönlitterära 

böcker för 
barn 2002 

Antal böcker 
som ingår i vår 
undersökning 

Antal böcker 
som är mång-

kulturella 

Procent mång-
kulturella 

böcker i vår 
undersökning 

Bild 23 8 1 13 %
B 15 11 3 27 %
U 5 4 1 25 %

Alfabeta 

Totalt 43 23 5 22 %
Bild 0 0 0 0 %

B 5 2 0 0 %
U 67 30 16 53 %

B. Wahlströms 

Totalt 72 32 16 50 %
Bild 27 8 1 13 %

B 32 16 1 6 %
U 16 12 1 8 %

Bonnier 
Carlsen 

Totalt 75 36 3 8 %
Bild 43 0 0 0 %

B 8 0 0 0 %
U 20 8 4 50 %

Egmont 
Richter 

Totalt 71 8 4 50 %
Bild 16 4 0 0 %

B 10 9 1 11 %
U 0 0 0 0 %

Eriksson & 
Lindgren 

Totalt 26 13 1 8 %
Bild 10 0 0 0 %

B 5 2 0 0 %
U 4 4 1 25 %

Natur och 
Kultur 

Totalt 19 6 1 17 %
Bild 22 12 0 0 %

B 1 1 0 0 %
U 10 5 1 20 %

Opal 

Totalt 33 18 1 6 %
Bild 40 19 0 0 %

B 31 18 3 17 %
U 24 17 8 47 %

Rabén & 
Sjögren 

Totalt 95 54 11 20 %
Bild 21 3 0 0 %

B 1 0 0 0 %
U 2 1 0 0 %

Sjöstrands 

Totalt 24 4 0 0 %
Bild 0 0 0 0 %

B 6 5 1 20 %
U 11 11 6 55 %

Tiden 

Totalt 17 16 7 44 %
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Vi väljer här att berätta kort om en del av dessa förlag, deras utgivning av mångkulturell 
barnlitteratur och våra slutsatser utifrån resultaten. 
 
Av Tidens utgivning under år 2002 var det 38 % av böckerna i vår undersökning som 
skildrar ett mångkulturellt samhälle. På deras hemsida säger de inte mycket om sin 
utgivning,138 eller eventuella mål med den, men det vi kan se när vi läst deras böcker är 
att många av dem tar upp ämnen som varit flitigt debatterade i media de senaste åren, 
däribland mångkulturen. Vi fann att Tiden är det förlag som på bäst sätt representerar 
vårt mångkulturella samhälle. 
 
Av B. Wahlströms böcker är det 50 % som skildrar ett mångkulturellt samhälle. I 
många av böckerna handlar det emellertid om kulturer som står varandra nära. Flera av 
karaktärerna sägs också ha påbrå från ett annat land än det de lever i och boken har 
därmed klassats som mångkulturell, trots att denna kultur inte närmare presenteras i 
boken. Flera av böckerna är också av reseboksvarianten, någon reser iväg till ett annat 
land och möter en annan kultur. Vi är positivt överraskade till att förlaget hade så pass 
många mångkulturella böcker, något vi inte hade förväntat oss. 
 
Ett tredje förlag, Alfabeta, har gett ut 22 % böcker som skildrar ett mångkulturellt 
samhälle enligt våra definitioner. Vi har inte hittat någon programförklaring som tyder 
på att det är något medvetet val från deras sida.  
 
Rabén & Sjögren har en stor utgivning av bilderböcker men ingen av dessa är 
mångkulturell. Totalt i sin utgivning för barn har förlaget i vår undersökning 20 % 
mångkulturella böcker. Deras utgivning har på ett naturligt sätt lyckas skildra hur vårt 
samhälle ser ut idag. Förlaget har även en bra andel samtidsrealistiska böcker i sin 
utgivning och en stor variation av ämnen i böckerna. 
 
Egmont Richter har en stor utgivning under det aktuella året men endast ett fåtal böcker 
uppfyller våra kriterier. Ungefär hälften av böckerna är från Disney, det vill säga sagor 
och fabler. En stor del av förlagets utgivning är samtryck och det kan påverka resultatet. 
Böcker som ges ut som samtryck är ofta utslätade för att de ska kunna publiceras i så 
många länder som möjligt. Av de få böcker som kom med i vår undersökning är det 50 
% som skildrar ett mångkulturellt samhälle. 
 
Bonnier Carlsen har, trots att det får anses vara ett stort förlag i Sverige, publicerat få 
mångkulturella böcker för barn under år 2002. Av de 36 titlar som platsar i vår 
undersökning skildrar endast 3 stycken (8 %) ett mångkulturellt samhälle. Förlagets 
andel hade dock blivit något högre om vi inte valt att utesluta Namn från vårt 
kodschema. På grund av detta halverades antalet mångkulturella böcker för förlaget. 
 

                                                 
138 ”Tiden ger ut böcker för folk i 8-årsåldern och uppåt: för barn som inte vill ha några 
vuxenöverslätande pekpinnar, för ungdomar som definierar sig som vuxna och böcker för vuxna som 
definierar sig som unga. Böcker som är kul och spännande, lite kaxigare. Böcker som är angelägna och 
viktiga men inte nödvändigtvis politiskt korrekta”. Tidens förlag <kontakt> 
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9.4 Bilderböcker, barnböcker och ungdomsböcker 
 
Är det någon skillnad i utgivningen av mångkulturell, skönlitterär barnlitteratur mellan 
bilderböcker, barnböcker och ungdomsböcker? 
 
Vi har hittat kvantitativa skillnader mellan de olika kategorierna vilket framgick i 
tabellen i kapitel 9.2 Andelen mångkulturella böcker år 2002. De skillnaderna 
presenteras närmre här nedan. När det gäller kvalitativa skillnader, är de inte så stora. 
Ungdomsböckerna kan vara mer problematiserade än de övriga böckerna i vår 
undersökning men det beror framför allt på att ungdomar kommit längre i sin kognitiva 
utveckling och förstår mer. En bilderbok kan inte problematiseras lika mycket för då 
skulle de små barn som den riktar sig till inte förstå den. 
 
Bilderböcker 
Bland bilderböckerna har det varit ett stort bortfall av böcker i vår undersökning. 
Ungefär 80 % av böckerna har inte kommit med. Det är vanligt förekommande med 
katter, kaniner, giraffer och andra djur som aktörer istället för människor. Många av 
böckerna är också sagoliknande, djur och människor förekommer sida vid sida och 
förstår och talar till varandra. Naturligtvis kan det finnas böcker här som visar på 
likheter/olikheter mellan olika kulturer men för att veta det måste en textanalys göras på 
varje bok och det är för omfattande för vår studie. Ett klassiskt exempel på detta är 
boken Pricken av Margret och Hans Augusto Rey, som för fram ett tydligt budskap om 
allas lika värde oavsett utseende. Denna bok hade inte kommit med i vår studie även om 
den getts ut under år 2002 eftersom karaktärerna är kaniner. 
 
59 bilderböcker passar in i vår undersökning och efter att ha läst alla dem så har vi 
funnit två mångkulturella böcker, Pyret åker till Indien och Jolanta. Det motsvarar 3 %. 
Pyret åker till Indien handlar om en adopterad flicka som tillsammans med sin svenska 
familj besöker Indien och barnhemmet som hon adopterats från. Jolanta är en tjej i en 
pjäs som två barn tittar på. I pjäsen har Jolantas föräldrar en fransman till kompis. 
 
Trots att vi inte direkt studerat bilderna i böckerna kunde vi se att mångkulturen börjar 
synas i vissa av bilderna. Det finns ett fåtal bilderböcker i vår studie som eventuellt 
skulle kunna anses vara mångkulturella utifrån sina bilder, till exempel Oj, vad det 
kliar! och Sara och Sigge. Ett bättre exempel, som vi gärna vill framhäva trots att den är 
utgiven år 2003, är Kuddar, kuddar, kuddar av Siv Widerberg och Cecilia Torudd. På 
varje sida förekommer en mening med text och denna text säger inte så mycket i sig 
men bilderna som förekommer tillsammans med texten visar alla de olika dagisbarnen 
och det syns tydligt att barnen är av alla möjliga olika etniciteter. 
 
Barnböcker 
Ungefär hälften av böckerna är samtidsrealistiska och kom därför med i vår 
undersökning. 14 % av dem (11 stycken) är mångkulturella. Trots att många av 
böckerna vid en första anblick tar upp viktiga ämnen såsom mobbning, skilsmässor, 
familjeproblem, kompisrelationer, ensamhet och kärlek, ser man när man läser dem att 
de bara rör vid problemen på ytan. Det är problem som existerar i verkligheten men det 
är sällan något djup i böckernas beskrivning av dem och böckerna slutar ofta lyckligt. 
Många av böckerna är utslätade och kan sägas reflektera den svenska 
barnbokstraditionen från 1940- och 1950-talet som dominerades av en idyllisk och 
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romantisk sfär (lyckliga familjer, vacker natur, lyckliga slut, fina människor och 
lättlösta problem). 
 
Ett bra exempel på en bok som tar upp problem med kulturkrockar är Firma Kärlek & 
matematik av Anna-Karin Eurelius. Den handlar om en svensk pojke och en pojke som 
har sina rötter i Syrien och olika problem som finns i deras vardag på grund av deras 
olika kulturella bakgrunder. Boken visar dock också på att likheterna mellan pojkarna är 
mycket större än skillnaderna. 
 
En annan bok som vi klassat som mångkulturell är Mirja mellan Hektor och Adrian. 
Boken är ett bra exempel på hur fel fördomar är, men hur lätt det är att få dem. Mirjas 
mamma hamnar på sjukhus och lämnar Mirja att ta hand om henne själv och hennes 
lillebror Jurek. Till sin hjälp har hon kompisarna Hektor, adopterad från Afrika, Adrian 
med sitt färgade hår och indiska Maya. Ingen av kompisarna ”godkänns” dock av 
Mirjas mamma. Boken tar även upp ett tydligt exempel av kulturkrockar när Mirjas 
farmor anländer från Polen. Farmodern vill gärna visa barnen hur saker och ting görs i 
Polen, men allt kompliceras genom att de inte talar samma språk. 
 
En barnbok där det mångkulturella förekommer på ett naturligt sätt enligt oss är: Kafé 
Moonlight. Boken handlar om Hanna och hennes kompisar. Hanna längtar efter sin 
pojkvän Leonard som är i Gambia och hälsar på sin afrikanske pappa samtidigt som hon 
oroar sig för att han ska stanna kvar i Gambia och inte återvända till Sverige. 
Tillsammans med sina andra kompisar, Big, Isminni (har grekiskt påbrå), Nicke och 
Fanny undersöker hon mystiska saker som händer i Gröndal där de bor. Dessutom får 
Hanna reda på att hon ska bli storasyster och det är något som hon funderar en hel del 
kring i boken. Boken är en vardagsskildring om ett gäng kompisar i ett av Stockholms 
områden. 
 
Ungdomsböcker 
Även i denna kategori har många böcker inte kommit med i vår undersökning eftersom 
de inte är samtidsrealistiska. Här är det framför allt fantasyböcker som dominerar bland 
de böcker som inte kommit med. Vi tycker det är uppmuntrande att så stor andel av 
böckerna i undersökningen (47 stycken, vilket motsvarar 43 %) handlar om ett 
mångkulturellt samhälle och det lovar gott inför framtiden. Det vi ser som mest positivt 
i denna kategori är att det mångkulturella förekommer på ett naturligt sätt i böckerna. 
 
I ungdomsböckerna finns många problem och livet uppfattas många gånger som svårt 
och problemfyllt av huvudaktörerna. Många av böckerna har öppna slut så man kan inte 
säga om de slutar lyckligt eller inte. En bok med ett öppet slut är Ge hit mobilen! Det är 
en samhällsdokumentär som bygger på en verklig händelse. Boken handlar om Morad 
och Niclas som lever ett struligt liv, knarkar och stjäl. De behöver mer pengar och 
börjar råna folk. Så småningom åker de fast, hamnar hos socialen, i fängelse och börjar 
en mödosam väg tillbaka. När boken slutar ser det ljust ut för båda men samtidigt finns 
det förflutna där. Ska de lyckas hålla sig kvar på den hederliga vägen eller ska de falla 
tillbaka på den väg de tidigare var inne på? Det förtäljer inte historien. 
 
Även Heder som tar upp hedersbegreppet och dess underliga tillämpning har ett öppet 
slut. Flickan Dana vill inte underkuva sig familjens regler vilket gör att hon förskjuts 
och familjen ska hämnas på henne. Boken slutar med att Danas liv ordnar upp sig, men 
rädslan för familjens hotelser kommer alltid att finnas med henne. 
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Man märker att böckerna i den här kategorin ibland skulle kunna klassas som 
vuxenlitteratur och att gränsen där emellan verkar hållas flytande. Även Kåreland har 
uppmärksammat detta och tycker det är önskvärt att skiljelinjen mellan de olika 
kategorierna inte är alltför skarp.139 Gränsdragningen kan vara ett problem eftersom 
ungdomar gärna läser vuxenlitteratur för att verka vuxna och därmed kan dra sig för att 
läsa de böcker som är klassificerade som ungdomsböcker. Att en bok är klassificerad 
som ungdomsbok kan även göra att vuxna drar sig för att läsa boken och det är synd för 
det finns många ungdomsböcker som borde läsas av vuxna i dagens svenska samhälle. 
 
De problem som förekommer i böckerna känns verkliga och man blir ibland förvånad 
över hur bra ungdomsförfattare idag kan skriva om tonåringar och deras problem. Att ha 
förmågan att beskriva något som ligger relativt avlägset för många av de idag vuxna 
författarna kan vara en av orsakerna till att många av dem även är bra på att beskriva det 
mångkulturella samhället. Olika kulturer förekommer på ett naturligt sätt i böckerna, 
ibland i samband med problem, ibland problemfritt. Överlag känns det som att de 
böcker vi läst inom denna kategori skildrar hur samhället ser ut idag och det är ett 
samhälle vi kan känna igen oss i. 
 
9.5 Det mångkulturella samhället i böckerna 
 
På vilket sätt skildras det mångkulturella samhället i denna barnlitteratur? 
 
Under vår läsning av de 246 böckerna har vi hittat olika varianter på hur ett 
mångkulturellt samhälle speglas. Dels finns det de böcker som skildrar ett 
vardagssamhälle, dels finns det böcker där någon reser iväg och därmed stöter på en 
annan kultur. Ett bra exempel på reseboksvarianten är böckerna om Mandy (serien Djur 
i fara) av Lucy Daniels. Mandy reser till alla möjliga länder eftersom hennes mamma 
arbetar inom olika djurbevarandeprojekt och därmed upplever hon olika kulturer. 
 
När det gäller böckerna som skildrar vardagssamhället finns flera olika varianter. Dels 
finns det böcker som tar upp problem med kulturkrockar, rasism och liknande. I dessa 
böcker spelar mångkulturen en central roll och är tydligt uttalad. Sen finns det böcker 
där det mångkulturella förekommer lite i förbigående men ändå som vi tycker, på ett 
naturligt sätt. Däremot har vi inte hittat några böcker som speciellt framhäver positiva 
saker med mångkultur. Kanske skulle sådana böcker bli alltför pedagogiska och därmed 
tråkiga att läsa, kanske är det så att ingen ens försökt sig på att skriva en sådan bok. 
 
Utöver detta finns det böcker som vi inte tycker är mångkulturella i egentlig bemärkelse 
men som på grund av vår klassificeringsteknik blir klassificerade som det. Exempel på 
detta är böckerna i serien Brottsplats London. I dessa böcker, som utspelar sig i 
England, är en av huvudaktörerna amerikan och han tillhör därmed en annan kultur. 
Samma sak gäller böcker som har skandinaviska huvudaktörer. De klassas som 
mångkulturella på grund av svaret ja i kolumnen Mer än en etnicitet i vårt kodschema. I 
dessa böcker finns ingenting som visar på att det rör sig om olika kulturer förutom det 
faktum att det är utskrivet i en mening eller två att personen kommer från ett annat land. 
Mer ingående om hur det mångkulturella samhället skildras redogör vi som sagt för i 
kapitel 10 Analys och diskussion. 

                                                 
139 Kåreland, Lena. 2001. Möte med barnboken, s. 25 
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9.6 Böckernas funktion för barnen 
 
Vilken funktion fyller den mångkulturella barnlitteraturen hos barnen? 
 
Genom bland annat de teorier vi lagt fram har vi velat belysa den funktion som böcker 
kan ha hos såväl svenska barn som invandrarbarn. Mångkulturella böcker kan hjälpa 
svenska barn att få en förståelse för barn från andra kulturer och göra dem mindre rädda 
eftersom andra kulturer då inte längre är något okänt. För invandrade barn kan böckerna 
visa på hur normen i ett land ser ut. Dessutom kan de vara en hjälp genom att visa på att 
de inte är ensamma i sin situation. 
 
Böckerna kan hjälpa barn när de ska finna sin egen identitet. Vi har i böckerna sett 
exempel på kluvna identiteter där karaktärerna haft svårt att hitta sin kulturella plats i 
samhället. Identitetskriser speglas över lag i många av de ungdomsböcker vi läst, både 
av svenska och invandrande ungdomar. 
 
Vi har i vårt teoriavsnitt även försökt redogöra för barns språksituation och hur läsning 
av böcker kan stimulera barnen att utveckla sitt språk. Den språkutveckling som vi visar 
på tror vi oss också se i de böcker vi läst. Böckerna anser vi vara utformade på så sätt att 
barnens kognitiva förmåga och böckernas handling och utformning går hand i hand. 
 
Denna fråga är svår att ge konkreta svar på. Det är istället lättare att föra en diskussion 
kring det vi kunnat lägga märke till under tiden vi läst böckerna. Denna diskussion för 
vi även den i kapitel 10 Analys och diskussion. 
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10. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi huvudsakligen att koncentrera oss på den kvalitativa delen av 
vår undersökning, nämligen hur det mångkulturella skildras i böckerna och vilken 
funktion böckerna kan ha för barnen. Detta gör vi för att visa vår tolkning av den 
hermeneutiska undersökning vi gjort. Våra kvantitativa resultat, som vi tidigare 
redovisat, bör som vi tidigare sagt en annan person i det stora hela kunna uppnå genom 
att göra om vår undersökning men den kvalitativa undersökningen är våra tolkningar 
och de behöver därför resoneras kring. 
 
Efter vår genomgång av den utgivna barnlitteraturen från 2002 ser vi, enligt vår mening, 
en god överrensstämmelse mellan böckernas innehåll och de kognitiva förutsättningar 
som respektive åldersgrupp av läsare kan förväntas ha. Bilderböckerna strävar efter att 
väcka barnens nyfikenhet och passar överlag bra för att läsas högt av någon vuxen. 
Eftersom dessa böcker ofta är relativt fåordiga tycker vi de är ett bra verktyg vid 
språkinlärningen, såväl för svenska barn som för invandrarbarn. Det viktiga är att 
barnen kommer i kontakt med någon som kan läsa högt för dem. Överlag är det många 
av böckerna som speglar livet i hemmet med familj, dagis och kompisar. Detta ser vi 
som en fördel eftersom invandrarbarnen då kan få en generell bild av hur vardagslivet 
ter sig och få ta del av vad som kan ses som den svenska kulturen. Bland bilderböckerna 
är det just den svenska kulturen som skildras i alla utom två, man skulle gärna önska att 
även icke svenska kulturer skulle finnas skildrade på ett liknande sätt. Att det är just 
vardagslivet som skildras i böckerna tror vi kan ha att göra med att barnen i dessa åldrar 
har svårt med abstrakta begrepp. En del av böckerna har även ett pedagogiskt inslag 
med inlärning av siffror och alfabetet. Som vi tidigare framhållit tar sig barn i 
dagisåldern ibland låtsaskompisar något som skildras bland annat i boken Vem räddar 
Alfons Åberg. 
 
I barnböckerna möter vi fler människor från andra kulturer än vad vi gjorde i 
bilderböckerna. Vi tror att detta kan bero på två faktorer om man ser till barnens 
kognitiva förmåga. Livet utanför familjen blir viktigare när barnen kommer upp i 
skolåldern, något vi tycker oss ha märkt i de barnböcker vi läst, man förflyttar 
historierna från hemmet ut i världen. I förskole- och skolåldern börjar man även kunna 
se saker och ting från olika perspektiv. Barnen kan till exempel se hur livet ter sig ur 
någon annans perspektiv, något som kan vara värdefullt när mer problematiska ämnen 
bearbetas. 
 
Efterhand som barnens kognitiva förmåga utvecklas blir även böckerna mer avancerade. 
Vi har i många av ungdomsböckerna hittat belägg för att det är barnens sociala 
tillhörighet som kommer i centrum. Man börjar ifrågasätta föräldrarna, man vill hitta sin 
plats bland kompisarna och man försöker hitta sin egen identitet. Man börjar även förstå 
samhällets synliga och osynliga regler. Framför allt får man börja ta ansvar för sina 
handlingar. Många av dessa saker kan vi se prov på bland annat i boken Svept i rosa 
papper. 
 
Barn idag har sett och kanske kommit i kontakt med människor från andra kulturer i 
större utsträckning än förr. Vi anser att det är bra om det som barn upplever i det nutida 
svenska mångkulturella landskapet också speglas i böckerna. Vi tror inte att barn ser det 
mångkulturella på samma sätt som vuxna gör utan att barn lägger märke till helt andra 
saker. 
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Detta är något som vi kan få stöd för i den nyskrivna magisteruppsatsen ”En hund och 
en katt som är bästa kompisar…” ”men det kan en hummer och en räka också vara” 
skriven av Nina Kristiansson och Mia Olausson. De har genom intervjuer med 
lågstadiebarn funnit att barnen på olika vis kan identifiera sig med rollkaraktärerna i två 
olika böcker med invandrarmotiv. Dock reflekterar barnen inte direkt över kulturella 
olikheter som finns utan de ser andra likheter och skillnader. Till exempel kan Anton 
identifiera sig med rollkaraktären Daniela som reser tillbaka till Bolivia med motstridiga 
känslor efter att ha spenderat lång tid i Sverige. Anton identifierar sig med henne 
eftersom han inte alltid brukar känna igen sig när han återvänder hem efter att ha besökt 
farmor och farfar.140 
 
Likheter mellan människor är oftast större än skillnader även om människorna kommer 
från två olika kulturer. En bok som visar på detta och som vi tidigare har nämnt är 
Firma Kärlek & matematik. Ytterligare en bok som visar på detta är P. S. Han är min! 
Ellie från England och Friederike från Tyskland träffas på ett sommarläger i Frankrike 
och ”hatar” varandra redan från början. Inte blir det bättre av att de båda gillar samme 
pojke. Boken handlar inte om lägret i sig utan den handlar om tiden efter lägret. När de 
kommit hem till sina respektive länder börjar de skicka arga mail till varandra. Efter ett 
tag visar det sig dock att de har betydligt flera likheter än skillnader och att de faktiskt 
kan agera som stöd för varandra i vardagens problem med familjen och kompisar. Så 
istället för att fortsätta vara ovänner blir de bästa kompisar, trots olikheterna. 
 
Eftersom invandrarbarn kan ha problem med att lära sig det svenska språket anser vi att 
det är viktigt att de inte bara identifierar sig med karaktärerna i böckerna, utan att de 
även rent språkligt kan gynnas av att läsa böckerna. Av de fyra olika sätt som 
invandrarnas talspråk, enligt Thorson, kan gestalta sig på, har vi i de böcker vi läst bara 
sett ett av dem representerat. Det vi funnit i de mångkulturella böckerna är att allt 
återges på felfri svenska. För att invandrarbarnen skall känna igen sig kunde det kanske 
vara bra om vissa av böckerna hade personer som pratar bruten svenska. Vi har långt 
bak i huvudet ett minne av att detta har förekommit i svensk barnlitteratur tidigare. Vi är 
dock kluvna till detta eftersom vi samtidigt tror att det är bra att böckerna återger felfri 
svenska eftersom de då kan främja barnens språkutveckling. Även Hellsing och 
Kåreland tar upp språket som en viktig aspekt vid läsning av böcker. Hellsing gör det i 
en av sina punkter om barnbokens fyra huvuduppgifter. Kåreland anser att den språkliga 
stimulering som en bok kan ge inte kan ersättas av något annat medium. 
 
Som vi tidigare framhållit är identitetsresan ett återkommande tema i många av 
böckerna, såväl i de mångkulturella som i de icke mångkulturella. Några mångkulturella 
ungdomsböcker som på ett tydligt sätt visar på detta är Vägen tillbaka, Stjärnstopp och 
Jag ser mig själv i en stulen spegel. Dessa böcker visar hur svårt det kan vara att hitta 
sin identitet i dagens samhälle. Böckerna ger prov på alla de krav och normer som 
ungdomar idag ställs inför, det händer mer än en gång att man måste vara på ett visst 
sätt för att passa in. 
 
Alla människor genomgår en identitetsresa, vissa en mer komplicerad sådan än andra. 
Det är många faktorer som samverkar vid utvecklandet av ”jaget”, så väl kulturella som 
sociala. Som vi tidigare framhållit har invandrarbarn ofta två identitetsresor, en där de 

                                                 
140 Kristiansson, Nina & Olausson, Mia 2004. ”En hund och en katt som är bästa kompisar...” ”Men det 
kan en hummer och en räka också vara!”. kap. 5.3 & 6.2 
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försöker hitta sig själva och sin identitet och en där de försöker hitta den etniska 
tillhörigheten. En bok som beskriver problemet med kluvna identiteter hos 
invandrarbarn är Det finns inga skridskor i öknen. Bokens huvudkaraktär, Fatima, är 
muslim och följer dess religiösa bud och bär även slöja. Fatima vill gärna ha en svensk 
kompis, men hennes pappas stränga regler gör detta nästan omöjligt. I boken följer man 
hennes kamp fram och tillbaka mellan de svenska kompisarna och pappan. Boken berör 
många av de ämnen som Aleksandra Ålund beskriver, Fatima drar sig undan det 
svenska samhället och stannar hemma mycket, hon hamnar mellan två kulturella system 
och de låsta könsrollerna märks tydligt. Detta är även teman i boken Heder som vi 
tidigare berättat om. Vi kommer ytterligare att diskutera boken Det finns inga skridskor 
i öknen längre fram i detta kapitel. 
 
Även (O)planerat bröllop handlar om problemet med två identiteter. Manny en indisk 
pojke, men uppvuxen i England försöker frigöra sig från sin familjs traditioner och 
förväntningar. Krocken mellan den österländska och västerländska kulturen eskaleras 
dock när Manny får reda på att han vid 17-års ålder ska bli bortgift med en flicka han 
aldrig träffat. På sin bröllopsdag rymmer Manny och familjen förskjuter honom, han 
undkommer ett bröllop och vinner rätten att bestämma själv medan han förlorar sin 
familj. Berättelsen har ett blandad slut något vi har sett i fler av de ungdomsböcker vi 
läst, det är svårt att avgöra om slutet är lyckligt eller inte. Samtidigt speglar det livet, allt 
är inte svart eller vitt. 
 
Itzak är en lättläst bok för lite yngre barn som också tar upp detta med Vem är jag? Vem 
vill jag vara? Vad tycker jag? Boken handlar om en pojke som heter Itzak som har 
invandrat till Sverige tillsammans med sin familj. I skolan försöker han hävda sig, får 
”fel” kompisar och han börjar göra saker som han egentligen tycker är fel. Hur ska han 
göra för att få riktiga kompisar och hur ska han orka leva som han egentligen själv vill. 
Detta och flera andra saker funderar Itzak över i boken och han hittar en del svar även 
om han inte hittar svar på allt han funderar kring. 
 
Thorson kom som vi tidigare redogjort för fram till att det i hans undersökta böcker 
saknas djupare personlighets- och miljöskildringar. Texterna blir förutsägbara och ger 
inga nya och oväntade perspektiv.141 Han såg även att det fanns ett tydligt pedagogiskt 
mål, där man ville lära barnen vara vän med alla, svenska barn lika väl som 
invandrarbarn. I böckerna sätts det onda mot det goda och invandrarbarnen hamnar i en 
konstruerad situation med våld, fördomar och mobbning. Ett händelseförlopp som är 
vanligt, menar Thorson, är att konflikterna inleder berättelserna och görs tydliga i text 
och bild för att sedan diskuteras och leda till bilder med gemensam lycka för alla.142 
 
När det gäller bilderböckerna och barnböckerna tycker vi det mesta av det som Thorson 
fann i sin undersökning fortfarande stämmer. Däremot anser vi att det inte stämmer lika 
bra på ungdomsböckerna. Vi har inte heller funnit några belägg för att invandrarbarnen i 
någon kategori av böcker vi läst hamnar i en konstruerad situation med våld, fördomar 
och mobbning i större utsträckning än svenska ungdomar. Tvärt om tycker vi att det i 
ungdomsböckerna inte förekommer så många konstruerade situationer utan de känns 
naturliga oberoende om det förekommer våld eller inte. De speglar dagens samhälle så 
som vi uppfattar att det ser ut och många av ungdomsböckerna har ett öppet slut. 

                                                 
141 Thorson, Staffan 1987. Barnbokens invandrare, s. 220 
142 Ibid., s. 225ff 
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Löfving har inte funnit något våld i de böcker hon läst, något som kan tyda på att det är 
något som avtagit i barnlitteraturen under senare år.143 
 
I böckerna vi läst har vi inte sett några bra exempel på Thorsons modell, som handlar 
om invandrarbarnets väg till det nya landet. Det närmaste vi kommit är boken Krigets 
skuggor som är den andra boken i Torben Poulsens trilogi om Smilja. I den boken bor 
Smilja och hennes mamma på en flyktingförläggning i Danmark efter att ha flytt undan 
kriget i Bosnien. Den första boken i trilogin, Le, Smilja (utgiven 2001 och därför inte 
med i vår undersökning) berättar däremot om Smiljas liv i Bosnien och hennes flykt 
därifrån. 
 
I många av böckerna tas endast upp den tid när invandrarbarnen befinner sig i Sverige. 
Ibland beskrivs den tiden som problematisk och ibland som problemfri. Vårt intryck är 
att det i många av böckerna är andra generationens invandrare som representeras. De 
har ofta etablerat sig i Sverige och känner till den svenska kulturen. Detta skiljer sig 
från Thorsons studie där det handlar om första generationens invandrare och deras 
första tid i det nya landet. 
 
I Sveriges invandrarhistoria finns många exempel på invandring där människor med 
speciell kunskap har varit pådrivande i landets utveckling. Det finns exempel både på 
arbetskraftsinvandring och på flyktinginvandring. I de böcker vi läst har vi i några fall 
fått en inblick i de många anledningar invandrarna har haft för att komma till Sverige. 
En bok, Mary, min syster, handlar om en flyktingflicka som smugglats in till Sverige 
från Sudan. Hon får sina första dagar som flykting hjälp av en svensk kille innan hon 
blir tillfångatagen av polisen. I boken Det finns inga skridskor i öknen berättar 
huvudpersonen Fatima att hennes pappa Ali flytt från Irak undan förföljelse. 
 
I några av de mångkulturella böckerna vi läst har vi stött på rasism. Ett exempel är 
återigen boken Det finns inga skridskor i öknen. I boken nämns Fatimas slöja som en av 
orsakerna till varför killarna i klassen inte vill vara med henne, varför måste de ta av sig 
kepsen i matsalen när Fatima får ha på sig sin sjal? Samma killar lägger en korv av 
griskött på hennes tallrik och kallar henne för en tvätthög på grund av hennes klädedräkt 
(jilbâb). Överlag är boken ett väldigt bra exempel på där det mångkulturella är mycket 
framträdande. Den tar upp en invandrarflickas problem med dubbla identiteter samt 
religions- och kulturfrågor. 
 
Som vi nämnt fann Löfving att i de 143 böcker hon läste var det endast i 43 stycken 
som en icke-svensk karaktär förekom. Hon har precis som vi kommit fram till att 
representationen var sämst i bilderböckerna och bäst i ungdomsböckerna. Att just 
bilderböckerna var så få tycker hon är beklagligt eftersom dessa böcker ofta utspelar sig 
i barnens vardag, något som vi också funnit. I en bilderbok är det också tacksamt att 
framställa invandrarna eftersom man kan göra det både genom text och genom bilder. 
Ett bra sätt att använda bilderna på är att människor med ett visst utseende inte behöver 
kommenteras i texten utan kan gestaltas i bilden.  
 
Av de 43 böckerna med invandrarmotiv i Löfvings undersökning hade invandraren en 
huvudroll endast i nio av dem (cirka 20 %). Hon drog därför slutsatsen att invandrare 
inte förekommer i någon stor utsträckning i det årets utgivning. Vi har i vår 

                                                 
143 Löfving, Helena 2000. De andra i barn- & ungdomslitteraturen, s. 55 
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undersökning funnit att den ”andra kulturen” har spelat en huvudroll i ungefär 40 % av 
de mångkulturella böcker vi läst och vi instämmer därför inte i Löfvings resultat. Vi 
tycker tvärt om att det är relativt vanligt förekommande, framför allt i 
ungdomsböckerna. Vidare menar Löfving att det är påtagligt i de 43 böckerna att 
invandrarna ofta beskrivs till utseendet. Personerna beskrivs med ord som osvensk, 
strulig, mörk, svart och ibland är det deras hemförhållanden som är annorlunda.144 Detta 
är inget vi kan instämma i. Det har förekommit men det är absolut inget som är lika 
påtagligt som i det material Löfving studerat.  
 
Vi har inte lagt ner mycket energi på stereotyper vid läsande av de skönlitterära 
böckerna, men några former av stereotyper tror vi oss dock ha funnit. Ett exempel är 
Yaser som har en kiosk och en invandrarkille vars dröm är att stå i ett fruktstånd. Jakobs 
pappa i Firma: Kärlek & Matematik äger en närbutik. Samtidigt som detta kan ses som 
stereotyper så går det även att ifrågasätta om det verkligen är det. Kanske är det bara en 
spegling av verkligheten eftersom det många gånger är invandrare som har kiosker, 
närbutiker och liknande. De blir helt enkelt egna företagare för småföretag eftersom de, 
precis som Ålund säger, diskrimineras från den svenska arbetsmarknaden. 
 
Stereotyper är inget vi aktivt har letat efter och vi är därför försiktiga i vår diskussion 
kring dessa. Antagligen finns det i böckerna en hel del stereotyper som är så vanliga att 
vi inte ens lagt märke till dem. Vi anser att Karen Patricia Smith har en bra poäng när 
hon säger att stereotyper lättare skulle kunna undvikas om författaren skrev om sin egen 
kultur. 
 
De stereotyper vi har hittat har framför allt framkommit i bilderböcker och då ofta i 
bilderna. De flesta barn i svenska bilderböcker är fortfarande ljushåriga och blåögda och 
det känns inte längre realistiskt om man går ut och tittar på hur vårt samhälle ser ut i 
”verkligheten”. Den uppfattning vi hade när vi påbörjade vår studie har inte förändrats, 
bilderboken är idag utslätad och traditionell och förmedlar svenska normer. Vi tycker 
det är synd att inte små barn får ta del av aspekter av samhällets mer problematiska 
områden. Just bilderboken skulle med hjälp av sina illustrationer kunna tydliggöra 
problem för små barn. Detta är något vi tycker görs i boken Hassan och hans färger av 
Mary Hoffman & Karin Littlewood som gavs ut i Sverige år 2003. Den handlar om 
Hassan som upplevt krig och tvingats fly till Sverige. 
 
Löfving säger sig inte ha hittat några böcker med problem rörande religion. Överlag har 
vi läst få böcker (8 stycken) där religion överhuvudtaget tas upp trots att böckerna visar 
på olika etniska bakgrunder. Vi hade när vi började en bild av att en mångkulturell bok 
skulle innehålla till exempel beskrivningar av religiösa seder och bruk eftersom 
religionens plats i andra kulturer ofta är mer betydande och får större plats i vardagen än 
vad den får i Sverige. Vi tror fortfarande att det var en bra komponent att ha med i 
kodschemat trots att utfallet blev mindre än vad vi förväntat oss. 
 
Något vi tycker är synd är att man inte utnyttjar bilderböckerna mer som 
informationsmedium utöver deras underhållande och pedagogiska syfte. Dessutom är 
det så att det ofta är vuxna som läser bilderböckerna för små barn vilket gör att barnen 
har någon att diskutera innehållet med. Så är inte alltid fallet när barnen blir äldre och 
börjar läsa själva. Då börjar vissa böcker ta upp problem men det är inte alltid som det 
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finns någon vuxen barnet kan diskutera frågor och funderingar med när barnet har läst 
boken för sig själv. 
 
Vi kan dock ha förståelse för att bilderböckerna har svårt att ta upp problemfyllda 
ämnen. Böckerna har begränsat utrymme för text men genom att göra plats för andra än 
Kalle och Lisa och deras svenska vänner och familj skulle det bli en klar förbättring. 
Kanske kan bilderböckerna ta lärdom av ungdomsböckerna där man kommit så långt att 
mångkulturen smugits in på ett naturligt sätt. Om man inte letade efter den i 
ungdomsböckerna skulle man antagligen inte tänka på att den fanns i många av dem, 
utan man tycker bara att boken ger en bra bild av vårt samhälle. 
 
10.1 Kan intresset för den mångkulturella barnlitteraturen 

stimuleras? 
 
Under arbetet med uppsatsen tycker vi oss ha fått en bra inblick i den mångkulturella 
barnboksutgivningen. Vi har därför börjat fundera kring dess situation i Sverige och vi 
redogör nedan kort för dessa tankar. 
 
Som vi ser det finns det ett behov att publicera fler mångkulturella bilderböcker och 
barnböcker. Dessutom kan vi tycka att det vore bra om en del av barnböckerna 
problematiserades lite mer och inte var så slätstrukna. Vi kan bara spekulera i varför det 
ser ut som det gör i barnböckerna. Kanske beror det på att barn i denna ålder vill ha 
lyckliga slut på böckerna, kanske kan det vara så att föräldrarna önskar skydda barnen 
från problem som existerar i deras verklighet. I vilket fall så är det olyckligt eftersom 
barnen ofta upplever problem i verkliga livet och därmed skulle kunna känna en 
trygghet i att läsa om dem, se att de inte är ensamma. Kanske har författarna en 
idylliserad bild av sin egen barndom och det är denna som de för fram i böckerna. Vi 
menar inte att alla böcker ska sluta olyckligt men vi tror det vore bra om även den 
sortens böcker fanns för vi är övertygade om att det finns barn som inte vill ha lyckliga 
slut hela tiden och som kan känna en lättnad i att se att det finns andra som ”sitter fast” i 
problem precis som de själva anser sig göra. 
 
Beträffande ungdomsböcker anser vi att behovet uppfylls och att de böcker som finns på 
ett bra sätt skildrar det mångkulturella samhället. Hur skall man stimulera utgivningen 
av mångkulturella böcker och behöver det göras? Kanske ökar utgivningen av de andra 
kategorierna av sig självt utan särskild stimulans. Man kan säga att det är dumt att vidta 
åtgärder åt ett problem som inte finns. Det är kanske bara en tidsfråga innan vi alla inser 
att det är ett mångkulturellt samhälle vi lever i. Som med allt i livet behöver man tid för 
att anpassa sig efter det nya och bemästra sin osäkerhet. Vi tror dock det motsatta, det 
kan leda till större problem om inte fler mångkulturella böcker för barn publiceras 
eftersom vi tror att flera av de problem som vi tidigare redogjort för kan förebyggas 
med hjälp av böckerna. Här ska vi försöka ge några förslag för att uppmärksamma 
sådana böcker. 
 
Ett sätt kan vara för en litterär organisation som till exempel Kulturdepartementet eller 
Svenska akademin att instifta en fond eller ett stipendium för författare som skriver om 
mångkulturella frågor. Ett annat sätt kan vara att instifta ett pris för den bästa 
mångkulturella barnboken. Här kan barn själva via landets bibliotek få vara med att 
rösta fram vinnaren. 
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I Australien har man kommit längre med denna idé. 1991 skapade det australiska Office 
of Multicultural Affairs ett pris, ”Australian Multicultural Children’s Literature Award”. 
Prisets uppgift är ”to foster books for Australian children which truly reflect our cultural 
diversity”.145 Detta pris har inverkat på vilken sorts texter som skrivs för barn i 
Australien. Det är inte bara texterna som har påverkats utan även bildinnehållet har 
påverkats. I ett annat land, USA, kan man notera att bland böcker som vunnit priser, har 
sådana med icke-vita karaktärer stadigt ökat sedan 1920-talet.146 
 
Genom Svanbergs & Tydéns omfattande studie över hur Sverige blivit mångkulturellt 
uppträder framförallt bilden av att vi under historiens gång haft stor användning för 
invandrarnas kunskaper och resurser. Under vissa perioder har även arbetsinvandring 
krävts. Här kan man på ett bra sätt se hur människor från olika kulturer kan ge och ta av 
varandra på ett sätt som gynnat båda parter. Idag lever det mångkulturella samhället 
vidare, men invandrarnas kunskaper ses idag ofta som överflödiga eller inte tillräckliga. 
För att knyta an till ämnet för vår uppsats vore det önskvärt om invandrarnas resurser 
och erfarenheter kunde utnyttjas för att komplettera och hjälpa andra. För vår del ser vi 
det som högst önskvärt om fler invandrare kunde skriva om sitt hemland och sin kultur. 
Där utöver ser vi gärna att flyktingar skriver om sina upplevelser från det nya och gamla 
landet. Att barn som är svenska, invandrare eller flyktingar får ta del av dessa 
berättelser tror vi skulle vara mycket gynnsamt för integreringen. Detta är viktigt för att 
svenska barn ska få en större förståelse för det okända och för att invandrar- och 
flyktingbarnen kan se att de inte är ensamma. 
 
En annan, mer kontroversiell metod, kan vara kvotering. Att ett visst antal 
mångkulturella böcker för barn måste publiceras varje år. Kvotering diskuteras idag 
inom många områden, bland annat vill man kvotera in kvinnor på högre poster i 
samhället. Är detta ett bra sätt och hur skulle man i så fall lösa det i praktiken? Vi tror 
inte det är ett bra sätt eftersom det lätt kan bli krystade böcker där det mångkulturella 
blir intvingat på ett onaturligt sätt. Det kan vara svårt för författare att vara 
mångkulturell på ”order”, framförallt för dem som inte alls har denna bakgrund. 
Dessutom måste man ta ställning till hur böckerna ska marknadsföras och säljas. 
 
Ett mindre kontroversiellt förslag för att öka mångkulturella böcker för barn är att bättre 
stödja invandrare som visar intresse att skriva om sin situation i det nya landet. Karen 
Patricia Smith delar upp mångkulturella författarna i två grupper, de som skriver på 
insidan och de som skriver på utsidan. Författarna på utsidan skriver om en kultur de 
inte tillhör, medan de på insidan skriver om en kultur de tillhör och ofta utifrån egna 
erfarenheter. Kring detta ämne har en debatt startat, där man ifrågasätter om böckerna 
från författarna utifrån verkligen innehåller tillförlitligt material. Man säger att 
människor som verkligen levt i kulturen har möjlighet att förmedla en helt annan bild 
och ett helt annat budskap. Motståndarna säger dock att författare från utsidan genom 
gedigen forskning och ett genuint intresse för det de skriver om, även de kan ge en bra 
bild av invandrarna i litteraturen. Ingen kultur är så stängd att den som verkligen lägger 
ner tid och intresse på att förstå, lära sig och till och med leva i den kan skriva 
representativt om den. Trots detta är behovet av minoritetsförfattare och illustratörer 
stort och det är endast genom dessa som den läsande publiken blir erbjuden den äkta 
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varan med ett självupplevt perspektiv från insidan.147 Vi tror att detta insidan- och 
utsidanperspektiv kan vara en orsak till att så få svenska författare väljer att ha med 
människor från andra kulturer. Området är infekterat och det man skriver om kan 
misstolkas. 
 
Det är även viktigt att författarna är medvetna om att samhället idag inte ser ut som det 
gjorde bara för några år sedan. Istället för att fundera över vad som är ”korrekt” att 
skriva om i en barnbok bör de uppmuntras att skriva om Lisa och Fatima och andra 
frågor som är en del av det svenska samhället idag. 
 
Marknadsföringen av böckerna är viktig. Det gäller inte bara att skriva och publicera 
dem, de måste även nå ut till läsarna. De måste synas i tidningar, bokhandeln, TV. De 
måste göras till en del av vardagen. Detta kan göras genom att medvetengöra 
recensenter om vikten av mångkulturella böcker. Trots att vi inte ger oss in på 
diskussionen om vad som är en ”bra” respektive en ”dålig” bok så är vi medvetna om 
att bättre marknadsföring är lättare om det är en ”bra” bok. 
 
För att uppmärksamma och publicera fler mångkulturella böcker för barn borde man 
också dra nytta av de resurser som redan existerar, t.ex. Mångkulturellt centrum. Genom 
dem kan man kanske publicera böcker och nå ut med dem till de användare som bäst 
behöver dem. Det har visat sig att det runt om i landet görs försök för att få in 
mångkulturella böcker i biblioteken och det är viktigt att dra lärdom av dessa försök för 
att stimulera fler bibliotek att försöka.  
 
Som vi tidigare berättat bedrivs en del projekt för mångkulturell litteratur kring 
Stockholmsområdet. Vi tror det finns fler på andra håll i Sverige men att bibliotekens 
bristande resurser gör att många av projekten förblir odokumenterade. Vi är helt 
övertygade om att det runt om i landet finns engagerade bibliotekarier som vet hur man 
kan hjälpa barn att hitta önskad litteratur. Om barnen inte hittar vad de söker kan det 
leda till att de inte läser.  
 
Vi har tidigare i uppsatsen presenterat Per Rekdals fyra olika vägar att representera 
olika sätt för hur kulturinstanser kan få bättre kännedom om invandrare och deras 
behov. Utifrån de olika ”skills” som beskrivs anser vi att biblioteken själv kan ta 
ställning till vilka de uppnår och vilken ytterligare utbildning personalen kan behöva. 
Andra förslag att komplettera dessa med är att låta personalen blir mer kulturellt 
heterogen eller att specialisera en eller flera bland personalen i mångkulturella frågor 
samt mångkulturell litteratur. 
 
Vi är medvetna om att vissa av de metoder vi diskuterat är drastiska och att det kan vara 
svårt att ”tvinga” författare att skriva om ett visst ämne. Men vi tror att en del av 
lösningen ligger i att få uppmärksamhet kring problemet. Vår förhoppning är att inom 
några år ska vi inte behöva läsa om ”vi och dem” i svensk barnlitteratur utan att Lisa 
och Fatima ska förekomma naturligt, sida vid sida. 
 

                                                 
147 Smith, Karen P. 1993. The Multicultural Ethic and Connections to Literature for Children and Young 
Adults, s. 345f 
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10.2 Avslutande synpunkter 
 
Biblioteket har alltid varit en mötesplats för människor med olika bakgrund. Vi kan nog 
alla vara överens om att biblioteken kan göra en stor del för att uppmärksamma och 
tillmötesgå de behov invandrarna har. Betydelsen av att läsa mångkulturell 
skönlitteratur är stor för både barn och vuxna, men för barn är det speciellt viktigt att 
läsa böcker man kan identifiera sig med. En identifikation kan ge bättre självförtroende, 
en vidare syn på livet samt ett bättre språk. Det är inte bara viktigt för invandrarbarn att 
läsa mångkulturell litteratur. Svenska barn kan genom denna typ av böcker få en bättre 
förståelse för invandrarnas situation. Barnen kan även uppleva kulturer som de annars 
kanske inte vetat fanns och det kan få dem att förstå att det finns en värld utanför 
Sveriges gränser. ”What we must do is focus on our likenesses and celebrate our 
differences.”148 
 
Genom Thorsons avhandling, Löfvings magisteruppsats och vår egen studie tycker vi 
oss ha fått en bra bild av hur den svenska mångkulturella barnboksutgivningen ser ut. 
Genom andra valda studier och artiklar har vi även förstått att denna typ av litteratur är 
viktig och bör uppmärksammas mer än vad som görs idag. Vi tror också att den 
mångkulturella litteraturen kan bidraga till att minska motsättningarna i samhället och 
öka integrationen, och det är viktigt att läsning av mångkulturella böcker börjar redan 
vid en ung ålder. Kan vi börja upplysa barnen och göra dem mer förstående än vad 
tidigare generationer varit har vi kommit en bit på väg. Vi har varit medvetna om att en 
undersökning som vår istället för att upplysa kan peka ut invandrarna som en egen 
grupp gentemot svenskarna. Som framgått av uppsatsens syfte är detta inte alls vår 
mening och vi hoppas att vår uppsats kan motverka skillnaderna och att den leder till 
större medvetenhet istället. Likheterna är trots allt större än skillnaderna. Vi är alla 
människor. 
 
Trots att bara ett par av förlagen verkar ha ett konkret mångkulturellt mål med sin 
utgivning enligt de hemsidor vi tittat på, är det få förlag med en skönlitterär utgivning 
som saknar mångkulturella böcker för barn. I vår undersökning var vårt syfte endast att 
se hur stor andel av utgivningen som kunde klassificeras som mångkulturell. En 
grundligare undersökning om förlagens mångkulturella utgivning hade varit önskvärd, 
så man till exempel kunde få en inblick i vilka faktorer det är som styr deras utgivning 
och hur medvetna förlagen är om de mångkulturella böcker de trots allt publicerar. Det 
hade varit intressant att titta på förlagens marknadsföring av böckerna eftersom det kan 
vara så att en mångkulturell bok marknadsförs på ett annat sätt än övrig utgivning. 
Löfvings och Thorsons studier hade inte för avsikt att titta på förlagen som vi gjort, 
därför kan vi inte jämföra vårt resultat med deras. 
 
De metoder vi valt för vår undersökning tycker vi har passat bra och vi har genom dem 
lyckats få fram resultat som känns relevanta. Vår förhoppning är att våra resultat kan 
hjälpa förlagen få en bild av hur den mångkulturella barnboksutgivningen i Sverige ser 
ut. Förlagen kan ha resultatet i åtanke vid publicering av barnlitteratur. Vi vill även rikta 
oss till barnbibliotekarier och andra som är intresserade av litteratur för barn. Även för 
användarna som i slutändan påverkas av ovanståendes beslut och nås av böckerna och 
dess budskap kanske uppsatsen kan resultera i förändringar. En studie som denna kan 
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även leda till en nyttig och viktig debatt, eftersom det efter vad vi erfar är ett relativt 
outforskat område i Sverige. 
 
Det skulle vara intressant för oss att göra en mer omfattande undersökning inom samma 
område. Innan vi började med den aktuella uppsatsen hade vi en idé om att vart femte 
år, under 20 år bakåt i tiden, slumpmässigt välja ut ett antal böcker att läsa för att se hur 
böckerna förändrats. Den idén övergav vi, men vi ser fortfarande utmaningen och det 
intressanta med en sådan studie. Vår förhoppning är att antalet mångkulturella böcker 
kommer att öka efterhand och att författarkåren dessutom blir mer heterogen. 
Framställningen av olika kulturer i litteraturen är en del av en större fråga om att 
synliggöra kulturella olikheter inom många olika områden i samhället. 
 
När vi började skriva vår uppsats hade vi en uppfattning om hur mångkulturell 
barnlitteratur bör vara. Vi hoppades att det skulle vara ett ämne som fanns representerat 
i böcker för alla åldersgrupper av barn, något som inte helt visade sig vara fallet. Vidare 
hoppades vi att det mångkulturella skulle förekomma naturligt i böckerna eftersom vi 
ville att böckerna skulle skildra ”verkligheten”. Detta tycker vi att de i det stora hela, 
gör. Det pedagogiska inslaget finns emellanåt i böckerna men det överväger inte, något 
vi tycker är bra.  
 
”The multicultural society, however, is here to stay and we must accept the fact.”149 
 

                                                 
149 Rekdal, Per 2003. The multicultural society as the norm, s. 7 
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11. Sammanfattning av magisteruppsatsen 
 
I Sverige och en rad andra länder i världen lever idag människor med många kulturella 
olikheter tillsammans. Detta samhälle är påtagligt i vardagslivet och det är intressant för 
oss att se om och hur det mångkulturella samhället skildras i skönlitterära böcker för 
barn, publicerade i Sverige. Vi tror att skönlitteratur är en viktig informationskälla för 
barns kunskap om människor och att den även kan påverka deras sociala utveckling. 
Utifrån de intryck barnet får från böckernas värld och de erfarenheter de gör i verkliga 
livet kan deras världsbild förändras. 
 
Vi börjar vår uppsats med ett relativt långt bakgrundsavsnitt. Där vill vi 
medvetandegöra läsaren om det mångkulturella samhället vi lever i idag. Detta gör vi 
genom att ge en inblick i mångkulturens historia i Sverige och hur samhället ser ut idag. 
I en studie som vår kan det vara intressant att se hur Sverige historiskt utvecklats till ett 
mångkulturellt samhälle. Vi ger därför en kort beskrivning av invandringens historia i 
Sverige samt hur det svenska mångkulturella samhället ser ut idag. Genom att visa på 
hur Sverige blivit mångkulturellt och hur det ser ut idag visar vi på vikten av att öka 
förståelsen människor emellan, något som vi anser att litteraturen till stor del kan hjälpa 
till med. 
 
Här ingår också ett avsnitt där vi visar på varför man bör läsa mångkulturell 
barnlitteratur. Vi anger några skäl till varför vi förespråkar läsning av dessa böcker. 
Dels kan denna sorts litteratur, enligt professor Arne Trankell, göra barn och vuxna 
medvetna om att ”värdet […] ligger bland annat i att de kan få människor att upptäcka 
hur det är att vara den andre. Då detta inträffar, blir det lättare att mötas. Möts man, får 
man veta mera. Den som vet är inte rädd”.150 Litteraturen kan även göra barnet stolt över 
att tillhöra samma etnicitet som karaktärerna i boken, speciellt om barnet tillhör en 
minoritet.  
 
Vidare fokuserar vi på biblioteken och deras roll i det mångkulturella samhället. Vi tror 
att biblioteken fyller en viktig funktion när det gäller att integrera folk av olika kulturer. 
Vi tror att många användares första möte med litteratur på svenska sker genom 
biblioteken och att biblioteken allmänt spelar en stor roll för läsandet i samhället. ”Nya” 
biblioteksanvändare är beroende av personalens arbetsmetoder samt deras val av inköpt 
litteratur. Till detta avsnitt har vi lyckats hitta ett antal projekt, fram för allt i 
Stockholmsregionen, som lyckats uppmärksamma och stimulera den mångkulturella 
barnlitteraturen, till exempel Abrahams Barn och Från Alfons till Dostojevskij: 
Barnkonventionen genom berättelser. 
 
Vi har också ett kort kapitel som handlar om förlag och mångkultur. Där har vi bland 
annat tittat på de förlag som ingår i Kulturrådets katalog för år 2002 för att se om de 
uttalat arbetar med mångkultur. 
 
Efter detta relativt långa bakgrundsavsnitt följer kapitel 6 Syfte och frågeställningar. 
Syftet för vår undersökning har varit att undersöka hur stor del av barnlitteraturen 
utgiven i Sverige under år 2002 som skildrar ett mångkulturellt samhälle och om det 
finns några skillnader förlagen emellan när det gäller detta. Vi har också undersökt om 
det är skillnad mellan olika kategorier av böcker samt hur mångkulturen speglas i 
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böckerna. Dessutom tittar vi på vilken funktion mångkulturell barnlitteratur kan ha för 
barn. Våra frågeställningar var: 
 

1) Hur stor del av den skönlitterära barnlitteraturen utgiven under år 2002 skildrar 
ett mångkulturellt samhälle? 

2) Hur stor del utgör de mångkulturella, skönlitterära böckerna av de olika 
förlagens utgivning under år 2002? 

3) Är det någon skillnad i utgivningen av mångkulturell, skönlitterär barnlitteratur 
mellan bilderböcker, barnböcker och ungdomsböcker? 

4) På vilket sätt skildras det mångkulturella samhället i denna barnlitteratur? 
5) Vilken funktion fyller den mångkulturella barnlitteraturen hos barnen? 

 
I metodavsnittet som följer därefter berättar vi hur vi har gått till väga för att få fram 
våra resultat. Vi har valt en kvantitativ metod för att få fram hur många mångkulturella 
böcker för barn som gavs ut år 2002, liksom andelen hos de olika förlagen. Vi har också 
valt en kvalitativ metod där vi försöker analysera hur det mångkulturella samhället 
skildras i böckerna samt vilken funktion de kan ha för barnen. I metodkapitlet beskriver 
vi det kodschema som vi använder oss av i vår undersökning samt hur vi gjort våra 
urval av barnlitteratur till vår undersökning. 
 
Därefter följer vårt teoriavsnitt där vi tar upp tidigare forskning. Här är det framför allt 
Staffan Thorsons bok Barnbokens invandrare och Helena Löfvings magisteruppsats De 
Andra i barn- och ungdomslitteraturen som dominerar. Vi har också ett avsnitt om 
utvecklingen hos barn av kognitiva funktioner, språk och läsning. Vi tror att detta 
avsnitt underlättar förståelsen av hur invandrarbarn tillägnar sig ett annat språk än det 
egna. En viktig aspekt med barnlitteratur är att barn identifierar sig med det de läser. 
Vår förhoppning är att avsnittet Identitet ger ökad förståelse för hur läsning kan hjälpa 
barn i sin identitetsutveckling. Här har Aleksandra Ålunds bok Multikultiungdom en 
central roll. Hon kan genom ett flerårigt arbete bland invandrarbarn ge en bra bild av 
hur deras identitet ser ut och förändras. 
 
Därefter följer resultaten för vår undersökning. Vi har läst 246 samtidsrealistiska böcker 
för barn ur de olika kategorierna bilderbok, barnbok och ungdomsbok. Böckerna har vi 
hämtat från Kulturrådets katalog Barnböcker, Ungdomsböcker 2002. Av dessa böcker 
var det 60 böcker som skildrade ett mångkulturellt samhälle. Det motsvarar 24 %. 
Mellan de olika kategorierna rådde stor variation. Bland de 59 bilderböckerna var det 
endast 2 stycken som klassificerades som mångkulturella medan det bland de 78 
barnböckerna fanns 11 stycken. Bland de 109 ungdomsböcker var det 47 stycken som 
skildrade ett mångkulturellt samhälle. 
 
I vår analys och diskussion resonerar vi framför allt kring de kvalitativa delarna av vår 
undersökning. Vi visar på hur det mångkulturella samhället speglas i barnlitteraturen 
och vilken funktion böckerna kan fylla hos barnen. Vi knyter ihop barnlitteraturen vi 
läst med de teorier vi tagit upp i vårt teoriavsnitt. 
 
Efter att ha läst all litteratur och utfört vår undersökning, tycker vi oss se att 
mångkulturella böcker och författare fyller en stor funktion i Sverige. Vi tror att 
böckerna kan motverka rasism och fördomar och att de kan ge barnen värdefull kunskap 
som i sin tur kan leda fram till en bredare förståelse om den kulturella mångfalden i 
världen. 



55 

Litteraturförteckning 
 
Otryckta källor 
Information i författarnas ägo 
 Sladic, Gizela, Stockholm, kontakt via e-post, september 2004 
 
Tryckta källor 
 
Andersson, Bengt-Erik (1982). Barns sociala utveckling. Ingår i Naeslund, Jon, red. 
Boken om skolbarns utveckling. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget. s. 164-189 
 
Arnberg, Leonore (1988). Så blir barn tvåspråkiga: Vägledning och råd under 
förskoleåldern. Stockholm: Wahlström & Widstrand 
 
Bainbridge, Joyce & Wolodko, Brenda (2002). Canadian Picture Books: Shaping and 
Reflecting National Identity. Bookbird, vol.40, nr.2, s.21-27 
 
Barnbokens ställning: inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen (1996). 
Stockholm: Statens kulturråd 
 
Beaty, Janice J. (1997). Building Bridges with Multicultural Picture Books:  For 
Children 3-5. New Jersey: Upper Sadel River 
 
Biblioteket mitt i världen (1998). SAB:s kommitté för mångkulturell 
biblioteksverksamhet. Lund: Bibliotekstjänst (BTJ) 
 
Bibliotekslagen SFS 1996:1596 (1996). Stockholm: Fakta Info Direkt 
 
Budd, John (2001) Knowledge and knowing in Library and Information Science. 
Lanham, Md.: Scarecrow Press 
 
Chambers, Aidan (1995). Böcker omkring oss: Om läsmiljö. Stockholm: Norstedts 
Förlag AB 
 
Daun, Åke (1998). Svensk mentalitet. 3:e omarbetade upplagan. Stockholm: Rabén 
Prisma 
 
Eville Lo, Deborah & Leahy, Automn (1997). Exploring Multiculturalism through 
Children’s Literature: The Batchelder Award Winners. The new advocate: for those 
involved with young people and their literature, vol. 10, nr.3, s.215-228 
 
Flemister, Daisy & Kjöllerström Käck, Birgitta (1997). Norra Fäladen: Ett 
mångkulturellt samhälle i praktiken. Borås: Magisteruppsats 1997:52 
 
Furhammar, Sten (1996). Varför läser du?. Stockholm: Carlsson Bokförlag 
 
Grabbe, Malin & Ingelf, Elisabeth (2004). Multicultural Children’s Books in Sweden – 
Do They Exist?. Proceedings: Library and Information in Multicultural Societies. 
Borås: BOBCATSSS-gruppen 



56 

Hellsing, Lennart (1963). Tankar om barnlitteraturen. Stockholm: Rabén & Sjögren 
 
Hill Twyla (1998). Multicultural children’s books: an American fairy tale. Publishing 
Research Quarterly, vol.14, nr.1, s.36-45 
 
Hinton, Perry R. (2003). Stereotyper, kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur 
 
Horning, Kathleen T. (1993). The Contributions of Alternative Press Publishers to 
Multicultural Literature for Children. Library Trends, vol.41, nr.3, s.524-540 
 
Järtelius, Arne (1993). MångkulturSverige: Mångkulturens rötter, gränser och 
möjligheter. Uppsala: Konsultförlaget AB 
 
Kristiansson, Nina & Olausson, Mia (2004) ”En hund och en katt som är bästa 
kompisar...” ”Men det kan en hummer och en räka också vara!” En studie av 
lågstadiebarns möjlighet till identifikation i två utvalda barnböcker. Borås: 
Magisteruppsats 2004:36 
 
Kåreland, Lena (2001). Möte med barnboken: Linjer och utveckling i svensk barn- och 
ungdomslitteratur. 2 rev. uppl. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Körner, Svante & Wahlgren, Lars (1998). Statistiska metoder. Lund: Studentlitteratur 
 
Lindberg, Marianne (2003). One in five library users. Scandinavian Public Library 
Quarterly, nr.4, s.8-9 
 
Löfving, Helena (2000). De Andra i barn- och ungdomslitteraturen: Framställningen 
av invandrare i böcker utgivna 1998. Borås: Magisteruppsats 2000:32 
 
Man kan vara svensk på många sätt (1995). Karaveli, Magnus & Sener, Refik & 
Svanberg, Ingvar. Debattartikel i Dagens Nyheter (DN) 22 juni 1995, s.B02 
 
Manna, Anthony L. & Brodie, Carolyn S. (1997). Art and Story: The Role of Illustration 
in Multicultural Literature for Youth: the Virginia Hamilton Conference. Ft. Atkinson, 
WI: Highsmith Press 
 
Marantz, Kenneth & Sylvia (1998). Opening windows on other cultures. Library Talk, 
vol.11, nr.2, s.5-7 
 
McCallum, Robyn (1997). Cultural Solipsism, National Identities and the Discourse of 
Multiculturalism in Australian Picture Books. Ariel (Calgary, Alta.), vol.28, nr.1, s.101-
116 
 
Møhl, Bo & Schack, May (1981). När barn läser: litteraturupplevelse och fantasi. 
Stockholm: Gidlund 
 
Nilsson, Nils-Erik & Lund, Kjell (1992). Förälder i nytt land. Stockholm: Naturia 
 
Nilsson, Uno (2003). Democratic dialogues between cultures. Scandinavian Public 
Library Quarterly, nr.4, s.14-15 



57 

Poulsen, Torben (2001). Le, Smilja. Västerås: Författarhuset 
 
Qvarsell, Birgitta (1982). Om barns språkutveckling och språk i skolan. Ingår i 
Naeslund, Jon, red. Boken om skolbarns utveckling. Stockholm: Liber 
UtbildningsFörlaget. s. 128-147 
 
Rekdal, Per (2003). The multicultural society as the norm. Scandinavian Public Library 
Quarterly, nr.4, s.4-7 
 
Rey, Margret och Hans Augusto (1995), Pricken. 10 uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren 
 
Rochman, Hazel (1993). Against borders: Promoting Books for a Multicultural World. 
Chicago: ALA Books/Booklist Publications 
 
Skolöverstyrelsen (1981). Invandrarbarnen och tvåspråkigheten: rapport från ett 
forskningsprojekt om hur invandrarbarn med olika förstaspråk lär sig svenska. 
Falköping: Skolöverstyrelsen och Liber Utbildningsförlaget 
 
Smith, Karen P. (1993). The Multicultural Ethic and Connections to Literature for 
Children and Young Adults. Library Trends, nr.3, vol.41, s. 340-354 
 
Statens invandrarverk (1997). Individuell mångfald: Invandrarverkets utvärdering och 
analys av det samordnade flyktingmottagandet 1991-1996. Norrköping: Statens 
invandrarverk 
 
Statens Kulturråd (2002). Barnböcker, ungdomsböcker 2002. Stockholm: Statens 
Kulturråd 
 
Stoppard, Miriam (1996). Barn: Handbok för småbarnsföräldrar. Översättning Ingrid 
Ingemark. Stockholm: Bonnier Alba 
 
Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias (1992). Tusen år av invandring: En svensk 
kulturhistoria. 2. uppl. Stockholm: Gidlund 
 
Thorson, Staffan (1987). Barnbokens invandrare: En motivstudie i svensk barn- och 
ungdomslitteratur 1945-1980. Göteborg: Tre Böcker Förlag AB 
 
Widerberg, Siv & Torudd, Cecilia (2003). Kuddar, kuddar, kuddar. Stockholm: 
Eriksson & Lindgren 
 
Wigell-Ryynänen, Margit (2003). Public space for personal use. Scandinavian Public 
Library Quarterly, nr.4, s.3 
 
Wigg, Ristiina (1995). Across Towns and Across Times: Library Service to Young 
People in Rural Libraries. Library Trends, vol.44, nr.1, s.88-111 
 
Ålund, Aleksandra (1997). Multikultiungdom: Kön, etnicitet, identitet. Lund: 
Studentlitteratur 
 



58 

Ödman, Per-Johan (1979). Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och 
praktik. Borås: Almqvist & Wiksell Förlag AB 
 
Elektroniska källor 
 
Astudillo, Luciano (2004). Interpellation 2003/04:333 (Sveriges Riksdag) 
http://www.riksdagen.se/debatt/fragor/ip.asp?rm=0304&nr=333 [2004-11-10] 
 
Folkpartiet Liberalerna (augusti 2002) En ny integrationspolitik. 
http://www.folkpartiet.se/upload/Dokument/rapporter/integrationspolitik.pdf 
[2004-11-24] 
 
Gong Gong Förlag 
http://www.gonggong.nu <Förlaget> [2004-04-02] 
 
Hammar, Tomas. Invandrare. (Nationalencyklopedin 2004) 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212806&i_word=invandrare  
[2004-04-26] 
 
IFLA (2004-04-23). Tell me more 
http://www.ifla.org/III/intro00.htm [2004-04-28] 
 
Internationella biblioteket (Kulturförvaltningen, Stockholms stad) 
http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=4006 [2004-02-16] 
 
Lindholm Schulz, Helena. Etnicitet. (Nationalencyklopedin 2004) 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164992&i_word=etnicitet [2004-04-14] 
 
Lindholm Schulz, Helena. Etnisk grupp. (Nationalencyklopedin 2003) 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=164996&i_history=1 [2003-11-20] 
 
Mer om IB (Kulturförvaltningen, Stockholms stad) 
http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=6687 [2004-02-16] 
 
Mångkulturell (Nationalencyklopedin 2004) 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O869143&i_word=m%e5ngkulturell 
[2004-02-20] 
 
Samklang (Agneta Sandgren, webbmaster) 
http://www.gleerups.se [2004-04-02] 
 
Tidens förlag 
http://www.tiden.se/t_index.html <kontakt> [2004-04-20] 
 
Valmyndigheten (2002-09-27). Val 2002 – Resultatredovisning 
http://www.val.se/ <tidigare val> [2004-11-24] 
 



59 

Analyserad skönlitteratur från år 2002 
(Vi har valt att sortera denna litteratur på titel eftersom det är titlarna vi hela tiden hänvisar till i 
uppsatsen. Det är böckerna som är viktiga, inte författarna. Vi har inte skrivit ut årtal i listan eftersom 
ALLA böckerna är från år 2002.) 
 
Bilderböcker 
Agnes hemlighet. Hagbjärn, Anna. Bromma: Opal 
Alfons och odjuret. Bergström, Gunilla. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Bara knyt, Alfons. Bergström, Gunilla. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Bertil och badrumselefanterna. Lindahl, Inger & Lindström, Eva. Stockholm: Rabén & 
Sjögren 
Bo här och bo där. Uddling, Eva & Kvarnström Gunilla. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Ellens 1,2,3 - och ända till hundra. Kruusval Catarina. Stockholm: Rabén & Sjögren 
En dag med Johnny. Holmberg, Bo R. & Eriksson, Eva. Stockholm: Alfabeta 
Flyg! sa Alfons Åberg. Bergström, Gunilla. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Folke är skrajsig. Karsin, Åsa. Stockholm: Eriksson & Lindgren 
Följ med Sofia till doktorn. Monia, Carol. Helsingborg: Rebus 
Följa Felix. Töringe, Sanna & Digman, Kristina. Bromma: Opal 
Godisfällan. Lange, Henrik. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Håkan Bråkan i skogen. Olsson, Sören & Jacobsson, Anders & Lindén, Eva. 
Stockholm: Rabén & Sjögren 
Jag behöver lillbrorsan. Krapu, Solja & Tidholm, Anna-Clara. Stockholm: Alfabeta 
Jag HATAR, hatar, hatar tomater. Child, Lauren. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Jobba, jobba jämt. Mayo, Margaret & Ayliffe, Alex. Stockholm: Alfabeta 
Jolanta. Tidholm, Thomas och Anna-Clara. Stockholm: Alfabeta 
Julia vill ha ett djur. Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva. Stockholm: Eriksson & 
Lindgren 
Kaj har en krokodil. Letén, Mats. Bromma: Opal 
Kaj är stor och stark. Letén, Mats. Bromma: Opal 
Kyss mig, jag hatar dig. Ringtved, Glenn & Pardi, Charlotte. Bromma: Opal 
Kära, stygga Boba Björn. Westera, Bette. Stockholm: Sjöstrands 
Lille Lalle. Oborne, Martine & Godon, Ingrid. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Lisa och mamma handlar. Schuurmans, Hilde. Bromma: Opal 
Lugna Uno. Nopola, Tiina och Sinikka & Majaluoma, Markus. Stockholm: Bonnier 
Carlsen 
Lycklige Alfons Åberg. Bergström, Gunilla. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Mette biter. Fauerby, Lene & Bak, Mette-Kristine. Bromma: Opal 
Mette gömmer sig. Fauerby, Lene & Bak, Mette-Kristine. Bromma: Opal 
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Mette ska sova. Fauerby, Lene & Bak, Mette-Kristine. Bromma: Opal 
Mollan och bullarna. Andersson, Lena. Stockholm: Eriksson & Lindgren 
Mollan och mormor. Andersson, Lena. Stockholm: Eriksson & Lindgren 
Måste ha mer!. Hingström, Ann & Kovanen, Erika. Stockholm: Alfabeta 
När mamma var indian. Stark, Ulf & Lepp, Matti. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Oj, vad det kliar!. Moss, Miriam & Durand, Delphine. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Olle ljuger. Gidlund, Krister & Forslind, Ann. Stockholm: Alfabeta 
Pop och pappa klär på sig. Löthén, Bo & Kovanen, Erika. Stockholm: Rabén & 
Sjögren 
Pyret åker till Indien. Goyeryd, Ingvor & Eriksson, Leif E. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Pyret. Goyeryd, Ingvor & Eriksson, Leif E. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Ronny och Julia rymmer. Gahrton, Måns & Unenge Johan. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Sara katts hemlighet. Henderson, Kate. Stockholm: Sjöstrands 
Sara och Tender. Gillberg, Ethel & Nordqvist, Margareta. Bromma: Opal 
Tio frön. Brown, Ruth. Stockholm: Sjöstrands 
Tönten. Eliasson, Sari & Forslind Ann. Stockholm: Alfabeta 
Var är Bus-Alfons?. Bergström, Gunilla. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Vem räddar Alfons Åberg?. Bergström, Gunilla. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Vem säger BU? : bää, pip, gnägg, mu!. Hindley, Judy & Granström, Brita. Stockholm: 
Rabén & Sjögren 
Vi har fått en lillasyster!. Froeb, Lori. Helsingborg: Rebus 
Viggos nej. Westin, Birgitta & Lepp, Matti. Stockholm: Bonnier Carlsen 
 
Barnböcker 
Adam och vildhästen. Peterson, Hans. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Aldrig mer Milena. Nilsson, Per. Stockholm: Alfabeta 
Alex – laget eller målet. Wallin, Ylva. Stockholm: Tiden 
Arg som en varg. Lönn, Birgit. Stockholm: Alfabeta 
Arvid seglar. Ohlsson, Ragnar. Stockholm: Alfabeta 
Bland hajar och andra äventyr. Bengtsson, Torsten & Anderson, Jonas. Höganäs: 
Hegas 
Bra jobbat, grabben. Ekholm, Jan-Olof. Höganäs: Hegas 
Den försvunne pojkscouten. Olsson, Sören & Jacobsson, Anders. Stockholm: Rabén & 
Sjögren 
Den osynliga flickan. Ellis, Deborah. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Den stora smällen. Hellstenius, Axel. Stockholm: Berghs 
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Det handlar om kärlek. Antologi. Stockholm: Tiden 
Diamantmysteriet – LasseMajas detektivbyrå. Widmark, Martin & Willis, Helena. 
Stockholm: Bonnier Carlsen 
Dårfinkar och dönickar. Stark, Ulf. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Edvin Storebror Andersson. Eurelius, Anna-Karin & Åkerlund, Pia. Stockholm: 
Eriksson & Lindgren 
En kusin på månen. Lindgren, Andreas. Stockholm: Eriksson & Lindgren 
Ettagluttare. Lindgren, Astrid. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Eva & Adam – Inte som en dans. Gahrton, Måns & Unenge, Johan. Stockholm: Bonnier 
Carlsen 
Fanny och fallet med fröken som försvann. Ahlström, Gabriella. Stockholm: Natur och 
Kultur 
Felicias storverk. Gustavsson, Anders & Adbåge, Emma. Stockholm: Eriksson & 
Lindgren 
Firma Kärlek & matematik. Eurelius, Anna-Karin. Stockholm: Eriksson & Lindgren 
Frans spelar fotboll. Nöstlinger, Christine & Dietl, Erhard. Stockholm: Berghs 
Fri som fågeln. Singer, Nicky. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Gengångaren. Sandén, Mårten. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Hanna och det där med kärlek. Vrancken, Kaat. Stockholm: Alfabeta 
Hjälp, jag blöder. Torudd, Cecilia. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Hotellmysteriet – LasseMajas detektivbyrå. Widmark, Martin & Willis, Helena. 
Stockholm: Bonnier Carlsen 
Illvrålet. Falck, Carolina. Stockholm: LL-förlaget 
Inez (hjärta) Sistan. Åkerblom, Gull. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Inte onormalt normal. Olsson, Sören & Jacobsson, Anders. Stockholm: Rabén & 
Sjögren 
Itzak. Månsson, Bodil. Varberg: Argument 
Jag heter Rosalie. Carlberg, Ingrid & Thore, Maria. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Jerker. Axelsson-Östlund, Helena. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Kafé Moonlight. Susso, Eva. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Kalla diamanter. Hahn Lundberg, Lena. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Kalle Vrångelbäck och Stålfia. Sjöstrand, Ingrid. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Karl Gran och lördagens hundliv. Ollars, Janne. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Katja, Katja. Zetterholm, Finn. Stockholm: Eriksson & Lindgren 
King-Kong på semester. Boie, Kirsten. Stockholm: Berghs 
Kompisboken. Hallberg, Lin. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Lycklig resa. Erlingsson, Fridrik. Stockholm: Bonnier Carlsen 
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Malins andra bok. Karlsson, Ylva. Stockholm: Alfabeta 
Mer vild än tam. Hage, Charlotte. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Mest om Anton. Wistrand, Sten. Stockholm: Alfabeta 
Mirja mellan Hektor och Adrian. Brattström, Inger. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Mitt liv som pojk. Dahl, Roald. Stockholm: Tiden 
Morfars ängel. Bauer, Jutta. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Myrra – 7 och en kvart. MacFie, Susanne. Stockholm: Eriksson & Lindgren 
Mysteriet på San Michele. Nedestam, Britt. Mölnlycke: Penndraget 
Månskensdockan. Lagercrantz, Rose. Stockholm: Eriksson & Lindgren 
Mörka moln. Johansson, Ewa Christina & Nyberg Ola. Höganäs: Hegas 
Nellys hemligheter. Matthis, Nina. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Någon flyttar in. Lindström, Eva. Stockholm: Alfabeta 
Otto – den lille piraten. Dietl, Erhard. Stockholm: Berghs 
Rough Diamonds - Slutspel. Gibbons, Alan. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Rånarna i ödetorpet. Hagmar, Pia. Stockholm: B. Wahlströms 
Rött hjärta blå fjäril. Thor, Annika. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Sagan om Rosennosen. Lagercrantz, Rose. Stockholm: Eriksson & Lindgren 
Sanning eller konsekvens. Thor, Annika. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Skräckklubben. Ros, Katarina. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Smått och gott med Samuel Svensson. Nilsson-Brännströn, Moni. Stockholm: Natur och 
Kultur 
Snöänglarnas land. Holm, Annika. Stockholm: Alfabeta 
Sommararbete. Hallberg, Lin. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Stjärnstopp. Jaensson, Håkan & Lindström, Eva. Stockholm: Alfabeta 
Storm kring stallet. Härd, Berit. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Sune och mamma mysko. Olsson, Sören & Jacobsson, Anders. Stockholm: Rabén & 
Sjögren 
Sång till mormor. Laurin, Anna-Lena & Johansson, Nette. Malmö: Vakna min bulle 
Talangjakten. Keene, Carolyn. Stockholm: B. Wahlströms 
Tarzan, Leo och några till. Kierkegaard, Ole Lund. Stockholm: Tiden 
Tora och trollkarlen. Werner, Boel. Stockholm: LL-förlaget 
Tunneläventyret. Nilsson, Febe & Nordqvist, Margareta. Höganäs: Hegas 
Vem är Toffe?. Lind, Mekka. Bromma: Opal 
Ville och miljonaffären. Magner, Ingela. Stockholm: Tiden 
Vulkanexpeditionen. Oskarsson, Marie. Stockholm: Rabén & Sjögren 
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Vår Vinni. Lidbeck, Petter. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Åke går i valpskola. Westerlund, Kristina. Stockholm: Eriksson & Lindgren 
 
Ungdomsböcker 
(O)planerat bröllop. Rai, Bali. Stockholm: Tiden 
12 saker man måste göra innan världen går under. Sortland, Björn. Stockholm: Rabén 
& Sjögren 
16 mars 2001, Dagbok från Rosengård. Pedersen, Inger (red). Malmö: Malmö museer 
Allt är mitt fel, förstås. Kolterjahn, Marika. Stockholm: Tiden 
Babyfeber. Dunmore, Helen. Malmö: Egmont Richter 
Bakom fiendens linjer – Brottsplats London 4. Kelly, Fiona. Stockholm: B. Wahlströms 
Bella-Fia: ett hundmysterium. Engdal, Britt. Bromma: Opal 
Bland brevbärare och batonger. Palmaer, Andreas & Nilsson Ulrika. Stockholm: LL-
förlaget 
Bomben – Brottsplats London 3. Kelly, Fiona. Stockholm: B. Wahlströms 
Bäst i laget. Lidbeck, Petter. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Dag som natt. Tuckermann Anja & Steinhöfel, Andreas. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Dansa på min grav. Chambers, Aidan. Stockholm: Rabén & Sjögren 
De övergivna ponnyerna – Wendy. Rahn, Sabine. Stockholm: B. Wahlströms 
Delfinräddningen – Djur i fara 4. Daniels, Lucy. Stockholm: B. Wahlströms 
Det finns inga skridskor i öknen. Berggren, Mats. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Det var inte meningen. Engqvist, Hans Erik. Stockholm: Bonnier Carlsen 
E som i extas. Svensson, Britta. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Emanuel – Cyberprinsen. Olsson, Sören & Jacobsson, Anders. Stockholm: Rabén & 
Sjögren 
En hämnares plan – Brottsplats London 2. Kelly, Fiona. Stockholm: B. Wahlströms 
Enhörningarna på Hawaii – Tvillingarna. Pascal, Francine. Stockholm: B. Wahlströms 
Enkelriktad gata - Morden i East End. Cassidy, Ann. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Expressbladet. Ekholm, Jan-Olof. Stockholm: Sjöstrands 
Farligt spel – Brottsplats London 1. Kelly, Fiona. Stockholm: B. Wahlströms 
Festen. Hoh, Diane. Stockholm: B. Wahlströms 
Fråga Alice. Anonym. Stockholm: Tiden 
Född i Casablanca. Lindström, Ariella. Bromma; Megillaförlaget 
Före och efter Bella. Hjertzell, Maja. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Försvunnen. Nordström, Margareta. Höganäs: Hegas 
Föräldralös gorilla- Djur i fara 3. Daniels, Lucy. Stockholm: B. Wahlströms 
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Ge hit mobilen!. Widerberg, Siv. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Grattis, ha ett bra liv. Möller, Cannie. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Göra slut. Cann, Kate. Stockholm: Tiden 
Havets jägare. Campbell, Eric. Bromma: Opal 
Heder. Wahldén, Christina. Stockholm: Tiden 
Hårda bud. Cras, Bengt-Åke. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Högre och högre. Dömstedt, Tomas. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Högst älskade. Hagerup, Hilde. Stockholm: Tiden 
Ingen grekisk gud, precis. Kieri, Katarina. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Inte Chicago. Boie, Kirsten. Stockholm: Berghs 
Inte naken, inte klädd. Lian, Torun. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Jag ser mig själv i en stulen spegel. Küchen, Maria. Stockholm: Natur och Kultur 
Jag ska döda dom!. Wikander, Eva. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Jagad. Estby, Viktor och Stefan. Göteborg: Lindelöws 
Jasmine – nyinflyttad. Rugen, Samantha. Stockholm: B. Wahlströms 
Jorden är tuff och naken. Ewo, Jon. Stockholm: Alfabeta 
Kitty och den gamla nyckelns gåta. Keene, Carolyn. Stockholm: B. Wahlströms 
Kitty och stormjägaren. Keene, Carolyn. Stockholm: B. Wahlströms 
Kitty vid vampyrernas grotta. Keene, Carolyn. Stockholm: B. Wahlströms 
Klara för start. Hagmar, Pia. Stockholm: B. Wahlströms 
Klara och Jonte. Hagmar, Pia. Stockholm: B. Wahlströms 
Krigets skuggor. Poulsen, Torben. Västerås: Författarhuset 
Kyss – Identitet X 5. Pascal, Francine. Stockholm: B. Wahlströms 
Kärlek och lögner. Fahnøe, Vivi & Wulff, Eva. Höganäs: Hegas 
Lilla Q. Sandhagen, Ingrid. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Love love love. Hellberg, Hans-Eric. Stockholm: Lind & Co 
Löftet – Jenny & Jess. Daniels, Lucy. Malmö: Egmont Richter 
Maja och Mårten. Wikström, Bim. Bromma: Opal 
Man ska vara tyst när man önskar. Ehn, Anna. Stockholm: Natur och Kultur 
Mary min syster. Güettler, Kalle & Johansson, Marie. Höganäs: Hegas 
Med VM i sikte – Stjärnskott 5. Nordström, Gunnar. Stockholm: B. Wahlströms 
Min bror och hans bror. Lindquist, Håkan. Stockholm: Tiden 
Min farsa är Tarzan. Ekholm, Lasse & Nordqvist, Sven. Bromma: Opal 
Mitt liv som hund. Jönsson, Reidar. Stockholm: LL-förlaget 
Mord? Alli Pop. Hellberg, Hans-Eric & Jobs, Susanne. Södertälje: Raketförlaget 
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Näst bäst. Svensson, Ingvar & Carlsson, Matilda. Stockholm: LL-förlaget 
Offside?. Cras, Bengt-Åke. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Onda aningar på Lindhöjden – Wendy. Rahn, Sabine. Stockholm: B. Wahlströms 
P.S. Han är min!. Rushton, Rosie & Schindler, Nina. Stockholm: B. Wahlströms 
Palatsets gåta – Mysterieklubben. Kelly, Fiona. Malmö: Egmont Richter 
Panda försvunnen – Djur i fara 1. Daniels, Lucy. Stockholm: B. Wahlströms 
Pistolen. Swindells, Robert. Malmö: Egmont Richter 
Pontus 4 meter över marken. Unenge, Johan. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Priset. Lindahl, Inger. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Rivaler – Tvillingarna 79. Pascal, Francine. Stockholm: B. Wahlströms 
Sann smärta. McCormick, Patricia. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Sanningar och lögner – Jessica & Elisabeth 6. Pascal, Francine. B. Wahlströms 
Sanningen om Winter. Marsden, John. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Sjutton. Nilsson, Per. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Skogens hemlighet. Willis, Jeanna. Malmö: Egmont Richter 
Slutet är bara början. Mazetti, Katarina. Stockholm: Alfabeta 
Slutspel i Helsingfors – Stjärnskott 6. Nordström, Gunnar. Stockholm: B. Wahlströms 
Solo på scen. Dunmore, Helen. Stockholm: B. Wahlströms 
Spotlight. En prinsessas dagbok 2. Cabot, Meg. Stockholm: Tiden 
Spådamen Jessica – Tvillingarna 80. Pascal, Francine. Stockholm: B. Wahlströms 
Starlight – Hästviskaren. Waite, Judy. Malmö: Egmont Richter 
Stressade tjejer. Wilson, Jacqueline. Stockholm: Alfabeta 
Störst av allt. St. John, Patricia. Örebro: Marcus förlag 
Svept i rosa papper. Frimansson, Inger. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Sverige-Finland: En kärlekshistoria. Cederlöf, Charlotta. Stockholm: Tiden 
Syster, jag saknar dig. French, Jackie. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Systrar i jeans. Brashares, Ann. Stockholm: Bonnier Carlsen 
Tjafs. Wahl, Mats. Stockholm: Brombergs 
Tjejer på stan. Wilson, Jacqueline. Stockholm: Alfabeta 
Tjuvjakt i tigerreservatet – Djur i fara 2. Daniels, Lucy. Stockholm: B. Wahlströms 
Tusen kulor. Pohl, Peter. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Varulv. Haugen, Tormod. Stockholm: Natur och Kultur 
Vatten och bröd. Åkerblom, Gull. Bromma: Opal 
Vykortsmamma. Withrow, Sara. Stockholm: Tiden 
Vågbitar. Hagerup, Hilde. Stockholm: Tiden 
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Vägen tillbaka. Lengbrant, Kristina. Västerås: Solrosens förlag 
Välja sida – Jessica & Elisabeth 5. Pascal, Francine. Stockholm: B. Wahlströms 
Zeina & Nalle. Olsson, Sören & Jacobsson, Anders. Stockholm: Rabén & Sjögren 
Zilla på krigsstigen. Dunmore, Helen. Malmö: Egmont Richter 
Älskad, lämnad, saknad – Sweet Valley University 7. Pascal, Francine. Stockholm: B. 
Wahlströms 
Älskar, älskar inte. Hellberg, Hans-Eric. Stockholm: Lind & Co 
Ängel utan vingar. Scheen, Kjersti. Stockholm: Natur och Kultur 
 



67 

Bilagor 
 
Här följer först vårt kodschema över de böcker som skildrar ett mångkulturellt samhälle 
och därefter finns den kompletta resultatlistan över alla förlag som ingått i vår 
undersökning. 
 
Kodschema 
 

Titel Författare Förlag Boktyp 
(bild, 
B, U) 

Mer än en 
religion 

Mer än en 
etnicitet 

Huvud- eller 
biperson 

Namn 

(O)planerat 
bröllop 

Bali Rai Tiden U Ja Ja Huvudpersonen 
hamnar i krock 
mellan sin indiska 
släkts traditioner 
och sin vilja att 
leva som engelska 
ungdomar i 
London där han 
bor. 

 

16 mars 2001, 
Dagbok från 
Rosengård 

Rosengårds 
barn/Inger 
Pedersen(red) 

Malmö 
Museer 

U Indirekt Ja Ja Människor från 
olika länder, med 
olika religioner 
som alla bor på 
Rosengård i 
Malmö har skrivit 
dagbok en dag. 

 

Bakom 
fiendens linjer 
– Brottsplats 
London 4 

Fiona Kelly B. 
Wahlströms 

U Nej Ja Engelska och 
amerikanska 
huvud- och 
bipersoner 

 

Bomben – 
Brottsplats 
London 3 

Fiona Kelly B. 
Wahlströms 

U Nej Ja Engelska, 
amerikanska och 
italienska 
huvudpersoner. 

 

Dansa på min 
grav 

Aidan 
Chambers 

Rabén & 
Sjögren 

U Nej Ja Engelska och 
norska 
huvudpersoner. 

 

De övergivna 
ponnyerna – 
Wendy 

Sabine Rahn B. 
Wahlströms 

U Nej Ja Svensk 
huvudperson, 
engelska 
bipersoner. 

 

Delfin-
räddningen - 
Djur i fara 4 

Lucy Daniels B. 
Wahlströms 

U Nej Ja En engelsk och en 
amerikansk 
huvudperson. 

 

Det finns inga 
skridskor i 
öknen 

Mats 
Berggren 

Rabén & 
Sjögren 

U Ja Ja Huvudpersonen 
försöker hitta sin 
identitet mellan de 
två kulturerna hon 
har i sitt liv. 

 

Det handlar 
om kärlek 

 Tiden B Nej Ja Två av 
berättelserna 
innehåller 
bipersoner som gör 
boken 
mångkulturell. 

Fatima (i 
en tredje 
berät-
telse) 
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Titel Författare Förlag Boktyp 
(bild, 
B, U) 

Mer än en 
religion 

Mer än en 
etnicitet 

Huvud- eller 
biperson 

Namn 

Diamant-
mysteriet – 
LasseMajas 
detektivbyrå 

Martin 
Widmark & 
Helena Willis 

Bonnier 
Carlsen 

B Nej Nej Biperson Muham-
med 

En hämnares 
plan – 
Brottsplats 
London 2 

Fiona Kelly B. 
Wahlströms 

U Nej Ja En av 
huvudpersonerna är 
amerikan, de andra 
engelska. 

 

Ett steg för 
långt 

Nora 
McClintock 

B. 
Wahlströms 

U Nej Ja Huvudpersonen har 
kinesiskt påbrå, bor 
i USA. 

 

Farligt spel – 
Brottsplats 
London 1 

Fiona Kelly B. 
Wahlströms 

U Nej Ja En av 
huvudpersonerna är 
amerikan, de andra 
engelska. 

 

Firma Kärlek 
& matematik 

Anna-Karin 
Eurelius 

Eriksson & 
Lindgren 

B Nej Ja Jack är syrian, 
Jakob är svensk 

 

Fråga Alice  Tiden U Ja Nej Judisk biperson  
Född i 
Casablanca 

Ariella 
Lindström 

Megilla-
förlaget 

U Ja Ja En judisk 
huvudperson, 
muslimska 
bipersoner. 

 

Försvunnen Margareta 
Nordström 

Hegas U Nej Ja Svenska 
huvudpersoner, 
bipersoner från 
Marocko. 

 

Föräldralös 
gorilla - Djur i 
fara 3 

Lucy Daniels B. 
Wahlströms 

U Nej Ja En engelsk och 
afrikansk 
huvudperson. 

 

Ge hit 
mobilen! 

Siv Widerberg Rabén & 
Sjögren 

U Nej Ja Den ena 
huvudpersonen är 
svensk, den andre 
är en invandrare. 

 

Heder Christina 
Wahldén 

Tiden U Ja, indirekt Ja Huvudpersonerna 
är två svenska 
tjejer och en 
arabisk tjej. 

 

Hotell-
mysteriet – 
LasseMajas 
detektivbyrå 

Martin 
Widmark & 
Helena Willis 

Bonnier 
Carlsen 

B Nej Ja Bipersoner från 
England, Finland 
och Frankrike. 

 

Hårda bud Bengt-Åke 
Cras 

Rabén & 
Sjögren 

U Nej Ja Huvudpersonerna 
är från Sverige och 
Kanada samt en 
biperson från 
Tyskland. 

 

Itzak Bodil 
Månsson 

Argument B Nej Ja Huvudpersonen har 
flytt till Sverige. 

 

Jag ser mig 
själv i en 
stulen spegel 

Maria Küchen Natur & 
Kultur 

U Nej Ja En rumänsk 
biperson. 
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Titel Författare Förlag Boktyp 
(bild, 
B, U) 

Mer än en 
religion 

Mer än en 
etnicitet 

Huvud- eller 
biperson 

Namn 

Jag ska döda 
dom! 

Eva Wikander Rabén & 
Sjögren 

U Nej Ja Gängbråk mellan 
invandrare och 
svenskar. 

 

Jolanta Thomas & 
Anna-Clara 
Tidholm 

Alfabeta Bild Nej Ja Biperson från 
Frankrike 

 

Kafé 
Moonlight 

Eva Susso Rabén & 
Sjögren 

B Nej Ja Huvudpersoner 
från olika länder. 

 

Killar, 
kompisar och 
lyckokort 

Cathy 
Hopkins 

B. 
Wahlströms 

U Nej Ja En av 
huvudpersonerna 
har rötter från 
Jamaica och 
Italien. 

 

Krigets 
skuggor 

Torben 
Poulsen 

Författarhu
set 

U Nej Ja Bosnisk 
huvudperson i 
Danmark. 

 

Malins andra 
bok 

Ylva Karlsson Alfabeta B Nej Ja Biperson från 
Finland. 

 

Mary min 
syster 

Kalle Güettler 
& Marie 
Johansson 

Hegas U Nej Ja Huvudpersoner 
från Sudan och 
Sverige. 

 

Med VM i 
sikte - 
Stjärnskott 5 

Gunnar 
Nordström 

B. 
Wahlströms 

U Nej Ja En svensk 
huvudperson, 
bipersoner från 
diverse länder. 

 

Min bror och 
hans bror 

Håkan 
Lindquist 

Tiden U Nej Ja En tjeckisk 
biperson. 

 

Min farsa är 
Tarzan 

Lasse Ekholm 
& Sven 
Nordqvist 

Opal U Nej Ja En av 
huvudpersonerna är 
afrikan, den andra 
svensk. 

 

Mirja mellan 
Hektor och 
Adrian 

Inger 
Brattström 

Rabén & 
Sjögren 

B Nej Ja Mirja är 
huvudperson 

 

Misstänkt – 
Mysterieklubb
en 

Fiona Kelly Egmont 
Richters 

U Nej Ja En av 
huvudpersonerna 
har två kulturer 

 

Mord? Alli 
Pop 

Hans-Erik 
Hellberg & 
Susanne Jobs 

Raket-
förlaget 

U Nej Ja Huvudpersonerna 
är svensk och 
polack. 

 

Mysteriet på 
San Michele 

Britt 
Nedestam 

Penndraget B Ner Ja Huvudpersonerna 
är flickor från 
Sverige och Italien. 

 

Näst bäst Ingvar 
Svensson & 
Matilda 
Carlsson 

LL-förlaget U Nej Nej Huvudperson Zenita 
(är 
mörk) 

Offside? Bengt-Åke 
Cras 

Rabén & 
Sjögren 

U Nej Ja En tysk biperson.  

P.S. Han är 
min! 

Rosie Rushton 
& Nina 
Schindler 

B. 
Wahlström 

U Nej Ja Huvudpersoner 
från England och 
Tyskland. 
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Titel Författare Förlag Boktyp 
(bild, 
B, U) 

Mer än en 
religion 

Mer än en 
etnicitet 

Huvud- eller 
biperson 

Namn 

Palatsets gåta 
– 
Mysterieklubb
en 

Fiona Kelly Egmont 
Richter 

U Nej Ja En av 
huvudpersonerna 
har två kulturer. 
Bipersoner från 
Grekland 

 

Panda 
försvunnen – 
Djur i fara 1 

Lucy Daniels B. 
Wahlströms 

U Nej Ja Engelska 
huvudpersoner, 
kinesiska 
bipersoner. 

 

Pontus 4 meter 
över marken 

Johan Unenge Bonnier 
Carlsen 

U Nej Nej Biperson Omar 

Pyret åker till 
Indien 

Ingvor 
Goyeryd & 
Leif E. 
Eriksson 

Bonnier 
Carlsen 

Bild Nej Ja Bipersoner hon 
träffar i Indien 

 

Rivaler - 
Tvillingarna 
79 

Francine 
Pascal 

B. 
Wahlströms 

U Nej Ja Amerikanska 
huvudpersoner, 
argentinsk 
biperson. 

 

Rough 
Diamonds – 
Slutspel 

Alan Gibbons Bonnier 
Carlsen 

B Nej Nej Personer i 
fotbollslaget och 
dess närhet. 

Ant 
Bashir 
Zaynab 
Ratso 

Sjutton Per Nilsson Rabén & 
Sjögren 

U Ja Ja Omnämnande av 
att det i Sverige 
finns människor 
från andra 
etniciteter och med 
andra religioner. 

 

Skogens 
hemlighet 

Jeanna Willis Egmont 
Richter 

U Nej Ja Tysk biperson i 
England. 

 

Slutet är bara 
början 

Katarina 
Mazetti 

Alfabeta U Nej Ja Biperson från 
Costa Rica. 

 

Slutspel i 
Helsingfors – 
Stjärnskott 6 

Gunnar 
Nordström 

B. 
Wahlströms 

U Nej Ja Svensk 
huvudperson, 
bipersoner från 
diverse länder. 

 

Snöänglarnas 
land 

Annika Holm Alfabeta B Nej Ja Tomi från 
Nicaragua 
adopteras som 8-
åring av en svensk 
familj. 

 

Spotlight – En 
prinsessas 
dagbok 2 

Meg Cabot Tiden U Nej Ja Huvudpersonen 
tillhör två kulturer 

 

Starlight - 
Hästviskaren 

Judy Waite Egmont 
Richter 

U Nej Ja Huvudpersonen är 
av zigensk 
härkomst vilket 
inte är normativa 
kulturen i boken. 
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Titel Författare Förlag Boktyp 
(bild, 
B, U) 

Mer än en 
religion 

Mer än en 
etnicitet 

Huvud- eller 
biperson 

Namn 

Stjärnstopp Håkan 
Jaensson & 
Eva 
Lindström 

Alfabeta B Nej Ja En av 
huvudpersonerna är 
andra 
generationens 
invandrare. 

 

Störts av allt Patricia St. 
John 

Marcus 
Förlag 

U Ja Ja Strider mellan 
muslimer och 
kristna. 

 

Svept i rosa 
papper 

Inger 
Frimansson 

Bonnier 
Carlsen 

U Nej Nej Biperson Yaser 

Sverige – 
Finland: En 
kärlekshistoria 

Charlotta 
Cederlöf 

Tiden U Nej Ja En biperson från 
Finland. 

 

Systrar i jeans Ann Brashares Bonnier 
Carlsen 

U Nej Ja   

Tjafs Mats Wahl Brombergs U Nej Ja Svensk 
huvudperson och 
en död 
invandrarpojke 
som indirekt är den 
andre 
huvudpersonen.  

 

Tjuvjakt i 
tigerreservatet 
– Djur i fara 2 

Lucy Daniels B. 
Wahlströms 

U Nej Ja Huvudpersoner 
från England och 
Indien. 

 

Vulkanexpedit
ionen 

Marie 
Oskarsson 

Rabén & 
Sjögren 

B Nej Ja En grekisk 
biperson, ägare till 
hotellet som 
familjen bor på.  

 

Vägen tillbaka Kristina 
Lengbrant 

Solrosens 
Förlag 

U Nej Ja En iransk biperson.  

Zeina & Nalle Sören Olsson 
& Anders 
Jacobsson 

Rabén & 
Sjögren 

U Nej Ja En av 
huvudpersonerna är 
hälften svensk, 
hälften libanes. 
Den andra 
huvudpersonen är 
finsk. 

 

Älskad, 
lämnad, 
saknad - 
Sweet Valley 
University 7 

Francine 
Pascal 

B. 
Wahlströms 

U Nej Ja Amerikanska 
huvudpersoner, 
italiensk biperson. 
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Komplett schema över förlagen 
 

Förlag Boktyp Antal utgivna 
skönlitterära 
böcker för 
barn 2002 

Antal böcker 
som ingår i vår 
undersökning 

Antal böcker 
som är mång-
kulturella 

Procent mång-
kulturella 
böcker i vår 
undersökning 

Bild 23 8 1 13 % 
B 15 11 3 27 % 
U 5 4 1 25 % 

Alfabeta 

Totalt 43 23 5 22 %
Bild 1 0 0 0 % 

B 1 1 1 100 % 
U 1 0 0 0 % 

Argument 

Totalt 3 1 1 100 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 5 2 0 0 % 
U 67 30 16 53 % 

B. 
Wahlströms 

Totalt 72 32 16 50 %
Bild 5 1 0 0 % 

B 5 5 0 0 % 
U 2 1 0 0 % 

Berghs förlag 

Totalt 12 7 0 0 %
Bild 27 8 1 13 % 

B 32 16 1 6 % 
U 16 12 1 8 % 

Bonnier 
Carlsen 

Totalt 75 36 3 8 %
Bild 1 0 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 1 1 1 100 % 

Brombergs 

Totalt 2 1 1 100 %
Bild 43 0 0 0 % 

B 8 0 0 0 % 
U 20 8 4 50 % 

Egmont 
Richter 

Totalt 71 8 4 50 %
Bild 1 0 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 0 0 0 0 % 

Eldmor förlag 

Totalt 1 0 0 0 %
Bild 16 4 0 0 % 

B 10 9 1 11 % 
U 0 0 0 0 % 

Eriksson & 
Lindgren 

Totalt 26 13 1 8 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 1 0 0 0 % 
U 0 0 0 0 % 

Forum 

Totalt 1 0 0 0 %
Bild 1 1 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 2 1 1 100 % 

Författarhuset 

Totalt 3 2 1 50 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 1 0 0 0 % 
U 0 0 0 0 % 

Förlag Norrvi 

Totalt 1 0 0 0 %
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Förlag Boktyp Antal utgivna 

skönlitterära 
böcker för 
barn 2002 

Antal böcker 
som ingår i vår 
undersökning 

Antal böcker 
som är mång-
kulturella 

Procent mång-
kulturella 
böcker i vår 
undersökning 

Bild 1 1 0 0 % 
B 0 0 0 0 % 
U 0 0 0 0 % 

Gleerups 

Totalt 1 1 0 0 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 4 4 0 0 % 
U 5 3 2 67 % 

Hegas 

Totalt 9 7 2 29 %
Bild 1 0 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 0 0 0 0 % 

Hjulet 

Totalt 1 0 0 0 %
Bild 3 0 0 0 % 

B 2 0 0 0 % 
U 2 0 0 0 % 

Libris 

Totalt 7 0 0 0 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 3 2 0 0 % 

Lind och Co 

Totalt 3 2 0 0 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 1 1 0 0 % 

Lindelöws 
bokförlag 

Totalt 1 1 0 0 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 2 2 0 0 % 
U 4 3 0 0 % 

LL-förlaget 

Totalt 6 5 0 0 %
Bild 1 0 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 0 0 0 0 % 

Läseleket & 
Cura förlag 

Totalt 1 0 0 0 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 1 1 1 100 % 

Malmö 
Museer 

Totalt 1 1 1 100 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 6 0 0 0 % 
U 1 1 1 100 % 

Marcus förlag 

Totalt 7 1 1 100 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 1 1 1 100 % 

Megilla-
förlaget 

Totalt 1 1 1 100 %
Bild 10 0 0 0 % 

B 5 2 0 0 % 
U 4 4 1 25 % 

Natur och 
Kultur 

Totalt 19 6 1 17 %
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Förlag Boktyp Antal utgivna 

skönlitterära 
böcker för 
barn 2002 

Antal böcker 
som ingår i vår 
undersökning 

Antal böcker 
som är mång-
kulturella 

Procent mång-
kulturella 
böcker i vår 
undersökning 

Bild 0 0 0 0 % 
B 0 0 0 0 % 
U 1 0 0 0 % 

Norstedts 

Totalt 1 0 0 0 %
Bild 22 12 0 0 % 

B 1 1 0 0 % 
U 10 5 1 20 % 

Opal 

Totalt 33 18 1 6 %
Bild 2 0 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 0 0 0 0 % 

Ordalaget 

Totalt 2 0 0 0 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 1 1 1 100 % 
U 0 0 0 0 % 

Penndraget 

Totalt 1 1 1 100 %
Bild 40 19 0 0 % 

B 31 18 3 17 % 
U 24 17 8 47 % 

Rabén & 
Sjögren 

Totalt 95 54 11 20 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 2 1 1 100 % 

Raketförlaget 

Totalt 2 1 1 100 %
Bild 9 2 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 0 0 0 0 % 

Rebus 

Totalt 9 2 0 0 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 2 0 0 0 % 
U 1 0 0 0 % 

Semic 

Totalt 3 0 0 0 %
Bild 21 3 0 0 % 

B 1 0 0 0 % 
U 2 1 0 0 % 

Sjöstrands 

Totalt 24 4 0 0 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 0 0 0 0 % 
U 1 1 1 100 % 

Solrosens 
förlag 

Totalt 1 1 1 100 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 6 5 1 20 % 
U 11 11 6 55 % 

Tiden 

Totalt 17 16 7 44 %
Bild 0 0 0 0 % 

B 1 1 0 0 % 
U 0 0 0 0 % 

Vakna min 
bulle 

Totalt 1 1 0 0 %
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Förlag Boktyp Antal utgivna 

skönlitterära 
böcker för 
barn 2002 

Antal böcker 
som ingår i vår 
undersökning 

Antal böcker 
som är mång-
kulturella 

Procent mång-
kulturella 
böcker i vår 
undersökning 

Bild 1 0 0 0 % 
B 0 0 0 0 % 
U 0 0 0 0 % 

Valentin 

Totalt 1 0 0 0 %
 


