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Abstract
In recent years, discussions about ethnic diversity and representation has become an
increasingly frequent debate. The aim of this study was to examine the extent to which
people of dark skin were represented in picture books. We also wanted to study whether
the representation of people with dark skin has increased over the past ten years (20062015). Through a quantitative content analysis we collected the study’s empirical
material from 259 picture books. The study shows, among other things, that people of
dark skin gets very little space in children´s books and when they appear it is often as
characters of less importance.
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1  Inledning
“När fjolårets utgivning av bilderböcker granskades av Svenska barnboksinstitutet var
resultatet uppseendeväckande. Antalet böcker med mörkhyade karaktärer var
försvinnande litet och ett av de få exemplen var dessutom en återutgivning. Varför har
barnboksutgivningen hamnat efter samhällsutvecklingen?”(Ekman, Svensk bokhandel,
2015)
Under de senaste åren har diskussionerna om mångfald och representation blivit en
alltmer frekvent debatt i såväl samhället som i det kulturella samtalet. Att bilderböcker
har halkat efter Sveriges samhällsutveckling går tydligt att se genom Åsa Warnqvists
studie, som syftar till att kartlägga antalet mörkhyade personer porträtterade i
bilderböcker. Resultatet är oroväckande då endast 16 av de 298 undersökta titlarna
porträtterade mörkhyade individer som huvudkaraktär, detta år 2014. (Svensk
bokhandel, 2015)
Bonniers Carlsen förlag har under de senaste åren hamnat i debattens centrum. Nyligen
har Jan Lööfs populära bilderböcker blivit stoppade eftersom förlaget anser att böckerna
innehåller stereotypa skildringar av andra kulturer. Vidare har kritik riktats mot
förlagets återutgivning av Tintin i Kongo samt Barna Hedenhös. År 2012 blev även
Stina Wirsén kritiserad då hennes bok Lilla hjärtat ansågs innehålla en rasistisk
blackface-karikatyr. (Haidl, 2016, 8 maj)
De aktuella diskussionerna om etnisk mångfald beror dels på att Sveriges befolkning
växer, samtidigt som den blir alltmer mångkulturell. År 2013 hade en femtedel av alla
barn i Sverige mellan 0 och 17 år utländsk bakgrund, detta är en ökning med 6 % från år
2000 med störst ökning från år 2005 och framåt. För att en person ska räknas ha
utländsk bakgrund ska individen själv vara född i ett annat land än Sverige samt ha två
föräldrar födda utanför Sveriges gränser. Alternativt är individen själv född i Sverige,
men dennes föräldrar födda i ett annat land. (SCB, 2013)
Om bilderböckernas karaktärer har utländsk bakgrund eller ej är inget som vi genom
denna studie kommer kunna utläsa. Vi kommer istället titta på hudfärg, som enligt
Loomba (2005) är ett sätt att skilja på etnisk tillhörighet. Att studera hudfärg i
bilderböcker är intressant ur många aspekter. Bland annat kan utelämnandet av vissa
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minoritetsgrupper få skadliga konsekvenser för de individer som till följd av detta inte
hittar någon karaktär att identifiera sig med (Svensk bokhandel, 2015). Vidare är böcker
inte bara viktiga för språket och bildens betydelse, de bidrar även till barns socialisation.
Genom böcker lär sig barn om moral, de förstår hur de förväntas agera och reagera samt
får en förståelse om människans historia. (Olsson, 2008, 18 augusti)
Studien börjar med att presentera tidigare forskning inom forskningsområdet. Vi
redogör för vad som redan gjorts och vilken kunskapslucka vi tycker oss ha funnit.
Uppsatsen fortsätter med en genomgång av våra teoretiska utgångspunkter. Utifrån
dessa skapas tre hypoteser som vi sedan använder oss av i vår operationalisering för att
skapa mätbara variabler. Till sist beskrivs valet av metod och empiri samt en avslutande
resultatdiskussion.
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2  Begreppsdefinitioner
Etnicitet och etnisk tillhörighet är exempel på begrepp som används frekvent när det
talas om olika etniska grupper. Dessa begrepp, tillsammans med för vår studie andra
viktiga begrepp, redogörs nedan. Detta för att undvika förvirring då begrepp i vissa fall
kan definieras på olika sätt.
Etnicitet
Lindholm Schulz (2016) definierar etnicitet som en identifikation med och känsla av
tillhörighet till en etnisk grupp. Numera ser man även etnicitet som en aspekt av en
social relation mellan grupper av människor vilka ser sig själva som kulturellt
avgränsade i relation till andra grupper.
Etnisk tillhörighet
Etnisk tillhörighet kan definieras som en individs nationella och etniska ursprung. Här
spelar hudfärg eller liknande förhållande en avgörande roll. Liknande förhållande kan
vara uppfattningar om individers egenskaper, utseende eller bakgrund (Linköpings
universitet, 2015).
Bilderbok
Nationalencyklopedin (2016) definierar bilderboken som en rikt illustrerad bok för
yngre barn där bilderna är viktiga för innehållet. I Svenska barnboksinstitutets rapport
Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation (2015) beskrivs
bilderboken som en bok där minst hälften av innehållet utgörs av illustrationer, jämt
fördelade genom boken. Böckerna riktar sig mestadels till barn upp till sex år men kan i
vissa fall vara åldersöverskridande.
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3  Tidigare forskning
Den tidigare forskningen vi har tagit del av rörande etnisk mångfald i barnböcker är till
viss del skriven ur ett lärande perspektiv eller ett litteratursociologiskt perspektiv. Detta
innebär att forskare intresserat sig för hur litteraturen kan användas inom skolans värld
och hur detta påverkar barnen samt hur litteraturen samspelar med samhället. Mycket av
den tidigare forskning om barnböcker inom medie- och kommunikationsvetenskap är
gjort ur ett genusperspektiv, vilket innebär att frågor om etnisk mångfald i många fall
hamnar i skymundan.
Resultatet av Åsa Warnqvist studie från 2014, som vi tidigare nämnt, har fungerat som
en stor inspirationskälla för oss. Warnqvist har utgått från tre kriterier när hon undersökt
hur bilderboks-karaktärer representeras. Kriterie ett innebär att bilderboken ska avbilda
minst en mörkhyad person, kriterie två innebär att personen ska vara ett aktivt subjekt i
berättelsen och kriterie tre innebär att personen inte bara ska vara en bifigur i en
ljushyad persons berättelse. Dessa tre kriterier har kommit att kallas Warnqvist-testet.
Resultatet visar att 59 karaktärer, cirka en femtedel, innehöll en person som Warnqvist
definierar som mörkhyad. Endast 16 av de 59 mörkhyade karaktärerna uppfyllde alla tre
kriterier. (Sverige Radio, 2015)
Trots Warnqvists uppmärksammade studie från 2014 har frågan om etnisk mångfald fått
lite uppmärksamhet i Sverige, detta jämfört med ett internationellt perspektiv. Många av
de studier som presenteras nedan innehar av denna anledning just ett internationellt
perspektiv. Vidare innehar majoriteten av studierna inslag av så väl representation som
mediernas makt.

3.1  Barnlitteraturens påverkan på barn
Som tidigare nämnts är forskare eniga om att böcker bidrar till barns förståelse om
världen. Barnböcker kan ses som ett bidrag till barnuppfostran och genom böcker lär sig
barn hur man bör vara och agera (Berry, 1999; Sanfridsson, 2006). Även Kross (2015)
redogör i sin studie för hur barnböcker sänder ut kulturella meddelanden och
värderingar om samhället. Barn får genom böcker en förståelse om den värld de själva
lever i, den egna kulturen men också om andra kulturer.
Kross (2015) studie ämnar att ta reda på hur representationen av mångfald ser ut i
moderna bilderböcker för barn. Resultatet visar att majoriteten av böckerna
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representerar den ljushyade kulturen såväl primärt som sekundärt. Sammantaget menar
Kross att representationen av andra kulturer än den ljushyade är bristfällig. Detta kan
leda till att barn tillhörande andra kulturer får intrycket att de inte är lika mycket värda,
något som i sin tur kan påverka en individs självkänsla.
Även Welch (2016) har studerat etnisk mångfald i barnböcker, resultaten liknar de
resultat som redovisas av Kross (2015). Författaren ämnar i sin undersökning söka svar
på hur utbredd den ljusa normen är i barnböcker, men också hur detta kan leda till
rasistiska handlingar och stereotypa uppfattningar. Welch argumenterar för att
överrepresentation av ljushyade karaktärer i barnböcker bidrar till kultivering av
rasfördomar i samhället. Barnlitteraturens antydande att ljushyade karaktärer är normen
menar hon även bidrar till den strukturella diskrimineringen i samhället av
minoritetsgrupper.
Iwai (2015) redogör i sin artikel, som syftar till att belysa värdet av multikulturella
böcker i skolans värld, vikten av illustrationer. Hon menar att barn inte besitter någon
förkunskap om vare sig kulturerna eller individerna som porträtteras i böckerna,
illustrationerna hjälper därför barnet att skaffa sig en uppfattning om berättelsen.
Noggranna illustrationer gör att barnen kan ta till sig av hur karaktärerna klär sig, äter,
bor, interagerar med andra samt hur de känner i olika situationer. Författaren menar att
en bra barnbok porträtterar karaktärerna som individer snarare än medlemmar av en
grupp, denna porträttering bör vara neutral och sammanfogad med berättelsens kontext.
Detta innebär att en bra barnbok inte innehåller stereotypa karaktärer. Iwai (2015)
menar att barn som läser böcker fria från stereotyper får en ökad möjlighet till djupare
kunskap om olika kulturer samt personer tillhörande de olika kulturerna.

3.2 Makten att representera olikheter
Maktperspektivet är återkommande i flera tidigare studier. Berry (1999) menar att makt
är centralt i forskningsområdet då maktrelationer kan definiera stereotyper. Författaren
menar också att barnböcker i många år porträtterat minoritetsgrupper på ett stereotypt
sätt i såväl illustrationer som i text. Den grupp som innehar makten måste göra
generaliseringar om den maktlösa gruppen för att kunna behålla sin makt. Detta menar
Berry kan ligga till grund för den stereotypiska porträttering som ständigt återkommer
vid skildringar av minoritetsgrupper.
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Barnbokens makt menar Welch (2016) ligger i barns känslomässiga engagemang till
bokens karaktärer och deras öde. Att läsa påhittade berättelser kan på detta sätt hjälpa
barn att få en förståelse för andra och för deras känslor. De lär sig förstå likheter och
olikheter men också hur de ska förhålla sig till dessa likheter och olikheter. Att vissa
minoritetsgrupper exkluderas från barnböcker påverkar därför inte bara
minoritetsgruppen i sig utan också andra grupper då de inte lär sig relatera till denna
grupp.
Även Sanfridsson (2006) tittar närmare på makt med fokus på begreppen isärhållande
och hierarkisering. Hon menar att ju mer man håller isär två dikotomier desto starkare
blir den hierarkiska ordningen. Sanfridsson har i sin studie använt dikotomierna män
och kvinnor, dock är genus ofta ett ämnesområde som går hand i hand med forskning
om etniska minoritetsgrupper. Detta innebär att dikotomierna män och kvinnor skulle
kunna ersättas med dikotomierna mörkhyade och ljushyade. Det Sanfridsson (2006) vill
poängtera är att isärhållande av två dikotomier kan leda till att den ena legitimeras som
normen. Sanfridsson argumenterar även för att män nästan uteslutande skriver om
pojkar, dock har kvinnor en tendens att skriva om såväl pojkar som flickor. Att det finns
fler manliga författare leder således till att majoriteten av böckerna handlar om pojkar.
Ett sätt att råda bot på den diskriminering av minoritetsgrupper som kan uppstå till följd
av makt är genom bättre mångfald på medieorganisationer. Graf (2011) drar parralleller
mellan underrepresentationen av minoritetsmedlemmar i medieutbudet och den låga
graden av deltagande journalister med en etnisk minoritetsbakgrund. Graf påpekar
också att medarbetare tillhörande en minoritetsgrupp kan bidra med en ny kunskap, nya
perspektiv och idéer samt nya infallsvinklar, något som i sin tur kan bidra till nya sätt att
representera människor i medier.
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4  Teoriram
Som teoretisk utgångspunkt har vi främst valt att använda oss av Stuart Halls teorier om
representation. Vi kommer särskilt uppmärksamma teorier rörande hur vi representerar
människor som är annorlunda än oss själva, men också hur vi använder oss av
stereotyper. Vidare belyser vi mediernas makt och hur det bidrar till den strukturella
diskrimineringen av de andra.

4.1  Postkolonialism och representation
“Är alla människor I grund och botten de samma, eller är de olika? Bör skillnaderna i
så fall definieras främst utifrån rasmässiga attribut?“ (Loomba, 2005, s.111)
Stuart Hall kan ses som den kanske mest erkända forskaren inom fältet representation.
Han menar att hur vi väljer att framställa människor och platser som är annorlunda än
oss själva, de andra, länge har varit en intressant fråga (Hall, 1997).
Halls teorier kring representation är en utveckling av det postkoloniala fältet, där han
drar paralleller till hur identiteter och skillnader grupper emellan konstrueras (Westin,
2014, 17 februari). Ett av postkolonialismens viktigaste inslag är att synliggöra de
historiska kopplingarna mellan kolonialism och nutida former av rasism och etnisk
diskriminering. Mycket av dagens samhälle präglas av det koloniala arvet och en
kunskapssyn som legitimerar relationer av över- och underordning. Dessa relationer
skapades under koloniseringen och återskapas än idag både globalt och lokalt. (De los
Reyes, 2016)
Loomba (2005) skriver i sin bok Kolonialism/Postkolonialism att det i många fall är
hudfärgen som är den viktigaste indikatorn på kultur och härkomst. Hon menar att
begreppet härkomst fungerar som en markör där både etnisk härkomst och nationer är
en föreställd gemenskap som binder samman grupper av människor genom att avgränsa
dem från andra grupper.
4.1.1  Andrafiering
Stuart Hall (1997) menar att postkolonialismen bidragit till att man i västvärlden har en
negativ föreställning om de andra. Han har studerat varför etniska minoritetsgrupper
(framförallt mörkhyade) gestaltas som de gör ur ett historiskt perspektiv och menar att
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det finns tre historiska händelser som skapat skillnader mellan vi (i västvärlden) och de
andra. Den första händelsen är Amerikas handel med mörkhyade slavar, den andra
Europas kolonisering av Afrika och den tredje efterkrigsmigrationen från tredje världen.
Än idag fortsätter vi att skilja på begreppen vi och dem. Brune (2006) menar att
begreppen kan ses som mycket användbara när man pratar om minoritetsgruppers
representation i medier. Vidare menar hon att det finns två grundläggande sätt varpå en
text kan konstruera vi och dem. Det första sättet innebär att vi talar om dem. Vi känner
oss hemma i textens diskurser medan dem tilldelas marginellt inflytande över hur dem
gestaltas. Det andra sättet innebär att vi och dem tillskrivs en relation fylld av
motsatsförhållanden, skillnader eller konflikter.
4.1.2  Gestaltningsteorin och stereotypisering
En teori som är starkt kopplad till representation är framing. Gestaltningsteorin, som
den också kallas, syftar till att belysa hur medierna gestaltar olika problem samt hur
dessa gestaltningar påverkar mediekonsumenterna. I grund och botten handlar teorin om
att vissa attribut framhålls medan andra tas bort. (Strömbäck, 2000)
Några som ofta gestaltas på ett stereotypt sätt är de som Hall (1997) kallar för de andra.
Han beskriver stereotyper som enkla, minnesvärda och allmänt erkända kännetecken om
en person. Vi reducerar allt om en person till dessa egenskaper, överdriver dem samt
förenklar dem. Stereotypisering kan ses som en strategi för en uppdelning av de
normala och accepterande från det onormala och oacceptabla. Detta gäller inte minst
synen på invandrare och andra etniska minoritetsgrupper. Petersson och Hellström
(2004) menar att en individs stereotypa uppfattningar bildas redan i uppväxten. Redan
rotade stereotypa uppfattningar förstärks därefter, främst genom medier och mediala
porträtteringar.
Petersson & Hellström (2004) har tagit fram fyra stereotypiska kategorier inom vilka de
andra kan framställas som. De mest förekommande stereotypa porträtteringarna innebär
att de andra framställs som ett hot eller en belastning. Att bli porträtterad som ett hot
kan bland annat innebära att man kopplas till brottslighet, sjukdomssmitta och
aggressiva kulturyttringar. En belastning innebär att den andra är mer ett passivt objekt
än ett aktivt och hotfullt subjekt. Här ryms offerstereotypen som vanligtvis är en svag
person som behövs tas hand om. De andra två är inte lika vanligt förekommande, de
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innebär att invandraren och etniska minoritetsgrupper framställs som exotiskt
främmande eller som en tillgång. Att den andra beskrivs som en tillgång är väldigt
ovanligt, men ett exempel är den enskildes framgångssaga.
4.1.3  Mediernas strukturella makt
Stereotypisering kan kopplas till teorier om strukturell makt och framförallt mediernas
strukturella makt. Stereotyper förekommer ofta där det i maktförhållandet går att finna
orättvisor. Begreppet binära oppositioner används ofta då man pratar om
stereotypiseringar. Den grundläggande tanken är att de binära oppositionerna präglas av
en hierarkisk ordning där det ena begreppet har en överordnad position gentemot det
andra. Exempel på sådana överordnade positioner är män, ljushyade individer och
individer tillhörande överklassamhället. (Hall, 1997)
Den strukturella makten som nämnts ovan kan genom medier yttra sig på två sätt, direkt
och indirekt. Direkt i det avseende då medier har möjlighet att inte låta vissa individer
komma till tals och göra sin röst hörd. Indirekt då de aktörer som får komma till tals har
möjlighet att anpassa sina uttalanden och på så sätt utöva makt. (Camauër & Nohrstedt,
2006)
Paralleller går att finna mellan den strukturella makten och teorier om strukturell
diskriminering. Camauër & Nohrstedt (2006) redogör för tre teoretiska ståndpunkter när
det kommer till strukturell diskriminering. Det första fallet består av en aktiv
exkludering från majoritetssamhället gentemot de andra. Det andra fallet innebär
fördomar och negativa attityder riktade mot de andra. I det tredje fallet tillskrivs de
andra så väl bristande egenskaper som bristande kunskap.
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5  Problemformulering
Stuart Halls teoretiska resonemang rörande representation av de andra grundar sig i
postkolonialismen. Man menar att etnisk härkomst är en föreställd gemenskap som
binder samman grupper av människor genom att avgränsa dem från andra. Utifrån detta
vill vi fördjupa problematiken kring mörkhyades porträttering i bilderböcker utgivna
mellan år 2006 och år 2015. Vi väljer att studera hudfärg eftersom Loomba (2005)
menar att det är en vanlig indikator på kultur och härkomst. Undersökningen är
utformad som en jämförande analys, detta för att undersöka skillnader i hur mörkhyade
representeras i bilderböcker över tid.

5.1 Syfte
Det huvudsakliga syftet med vår studie är att undersöka i vilken utsträckning
mörkhyade representeras i bilderböcker, samt vilka karaktärer de tilldelas. Vidare vill vi
undersöka om representationen av mörkhyade i bilderböcker har förändrats under
tidsperioden 2006-2015 samt om upphovsmännens etniska tillhörighet kan relateras till
mörkhyades representation.
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6  Hypoteser och frågeställningar
Nilsson (2010) menar att den kvantitativa innehållsanalysen innehåller såväl
frågeställningar som hypoteser. Hypoteserna syftar till att reda ut orsakssamband på
huruvida någonting äger kraft att påverka någonting annat. De orsakssamband denna
studie ämnar söka svar på är hur en människas hudfärg påverkar den tilldelade rollen i
bilderböcker samt om författarens bakgrund påverkar huruvida mörkhyade blir
representerade eller inte.
Som nämnts i föregående avsnitt är det än idag vanligt att vi skiljer på vi och dem.
Precis som Loomba (2005) skriver är det i många fall hudfärgen som är den vanligaste
indikatorn på vilka vi ser som de andra. Hall (1997) menar att vi historiskt sett
använder stereotyper som en strategi för att representera de andra. Petersson &
Hellström (2004) redogör för de fyra mest frekvent förekommande stereotypa
porträtteringarna av de andra: hot, belastning, exotiskt främmande samt tillgång. Detta
leder oss fram till vår första hypotes, som syftar till mörkhyades representation i
bilderböcker.
H1) Mörkhyades representation i bilderböcker är begränsad och när de syns är det ofta
på ett stereotypt sätt.
Större mångfald i medieorganisationer skulle kunna förändra den rådande
diskrimineringen av minoritetsgrupper i medier. Detta, tillsammans med att Sverige blir
allt mer mångkulturellt, ligger som grund för vår andra hypotes. Ett mer mångkulturellt
samhälle bör leda till en mer mångkulturell författarbas, något som kan komma att
påverka representationen av minoritetsgrupper under de analyserade åren. Utifrån detta
skapas följande hypotes:
H2) Mörkhyades representation ökar år för år under den analyserade tidsperioden.
Sanfridsson (2006) menar att män nästan uteslutande skriver om manliga
huvudkaraktärer. Detta skulle kunna innebära att ljushyade, vilka precis som männen
ses som normen, tenderar skriva om ljushyade huvudkaraktärer. Vår tredje hypotes,
utformad med tron att upphovsmän uppväxta utanför Europa i större utsträckning
porträtterar mörkhyade i sina bilderböcker.
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H3) Utomeuropeiska författare och illustratörer porträtterar mörkhyade individer i
huvudrollen mer frekvent än nordiska och europeiska författare och illustratörer.
De tre hypoteserna används som hjälpmedel för att få svar på följande frågeställningar:
Huvudfrågeställning: Vilka samband går att finna mellan hudfärg och rollfördelning i
bilderböcker publicerade mellan åren 2006-2015?
1.1 Hur har representationen av mörkhyade i bilderböcker förändrats under de senaste
tio åren?
1.2 Vilka samband går att finna mellan författarens etniska tillhörighet och
huvudkaraktärens hudfärg?
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7  Material och metodredovisning
Vi har i denna innehållsanalys utgått från en kvantitativ metod, då denna typ av metod
lämpar sig bäst för att undersöka sambandet mellan karaktärernas hudfärg och de roller
de tilldelas. Den kvantitativa innehållsanalysen innebär enligt Esaiasson, Gilljam,
Oscarsson & Wängnerud (2012) att man tillskriver samma vikt till alla sina
analysenheter och på så sätt behandlar dem likvärdigt. När man söker svar på frågor
som rör innehållsmässiga kategorier (i vårt fall består kategorierna av individer med
olika hudfärg) i ett material är den kvantitativa innehållsanalysen att föredra. Den
kvantitativa innehållsanalysen kan bland annat användas för att undersöka hur frekvent
en viss kategori förekommer eller hur stort utrymme en viss kategori får, både vad
gäller tid och rum.
I ett exempel som Esaiasson et al. (2012) tar upp för vad den kvantitativa
innehållsanalysen kan användas till nämns just minoritetsgruppers framträdande och
omtalande i olika tidstypiska dokument från olika kulturer och olika samhällssfärer.
Detta gav oss anledning att anse att denna metod lämpar sig bäst för att få svar på våra
frågeställningar.
Vi utgick i vår undersökning från tidigare forskning och vår undersökningsgrund
baserades på redan erkända teorier, detta i enlighet med vad Bryman och Bell (2011)
beskriver som en deduktiv ansats. Utifrån granskning av de teorier som inom ämnet
redan fanns kunde vi ringa in begrepp som tenderade återkomma. Dessa begrepp
använde vi i vår operationalisering för att skapa en undersökningsgrund med hög
validitet, detta är något vi även redogör för under rubriken Undersökningens kvalitet. (se
7.1.5)

7.1 Operationalisering
Esaiasson et al. (2012) menar att det finns olika tillvägagångsätt när man
operationaliserar sina begrepp till mätbara variabler. Då undersökningens validitet är
beroende av de operationaliseringar man väljer att göra är denna del gjord med
noggrannhet. Vi har i viss mån använt oss av så kallad omedelbar validitet. Omedelbar
validitet innebär att begreppen operationaliserats utifrån det spontant självklara. Då
detta endast är att föredra vid enklare fall har denna typ av operationalisering används
vid begreppen vi kallar bakgrundsvariabler samt upphovsvariabler.
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Dock har vi i de allra flesta fall resonerat oss fram till våra variabler och variabelvärden,
något som kallas för resonemangvaliditet (Essaiasson et al, 2012). Detta gjorde vi
genom att ta fram flera olika variabler och variabelvärden, främst baserade på tidigare
forskning samt de teorier vi tagit del av. En diskussion fördes sedan om vilka variabler
och variabelvärden som i störst utsträckning skulle hjälpa oss att mäta det vi har för
intention att mäta.
Vi har även i viss utsträckning använt oss av variabler och variabelvärden framtagna av
erkända forskare från tidigare forskning. Den forskare vi främst har inspirerats av är
Sanfridsson (2006), de variabler och variabelvärden som har lånats redovisas i Tabell 1
under innehållsvariabler. Essaiasson et al. (2012) menar att denna typ av
resonemangsvaliditet kan ses som kumulativ. Vidare kan man anta att den
operationalisering som genomförts blivit granskad och diskuterad av erkända forskare
vilket ses som positivt för validiteten.
7.1.1  Tillvägagångsätt och analysverktyg
Nedan redogörs för vårt tillvägagångsätt, vilket underlag vi använt, vilka vi utgått ifrån
variabler, hur vi definierat dem samt varför vi anser dessa vara relevanta för våra
frågeställningar. För att underlätta har vi delat upp avsnittet i följande kategorier:
bakgrundvariabler, innehållsvariabler, bildvariabler samt upphovsvariabler.
Bakgrundvariabler
Det allra första vi tog reda på under vår undersökningsprocess var böckernas
utgivningsåre (Se tabell 1). Detta gjorde vi för att det skulle kunna vara möjligt att
studerar mörkhyades representation under den senaste tioårsperioden, som är en av våra
frågeställningar. Viktigt att nämna är att vi tog reda på utgivningensåret redan under
urvalsprocessen. Vi sorterade böckerna efter utgivningsår på barnbokskatalogens
hemsida för att sedan kunna slumpa fram ett urval (Se 7.2). För att säkerhetsställa att
årtalen på hemsidan stämde, tittade vi även inuti böckerna. (Analyserade böcker, se
bilaga K)

Tabell 1
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Innehållsvaraibler
För att kunna uttala oss om rollfördelning och stereotypa framställningar analyserade vi
även själva innehållet i böckerna. Det första som studerades var huvudkarraktärens
hudfärg. Sedan kodades vilka andra roller mörkhyade respektive ljushyade blev
tilldelade. (Se tabell 2) Detta gick till stor del att göra genom att bara titta på bilderna,
men om det var otydligt läste vi även igenom texten. (För fullständigt kodschema, se
bilaga A)
För att ta reda på om mörkhyade blev representerade på ett stereotypiskt sätt, krävdes en
mer ingående analys av böckernas text. Variablerna vi använde oss av var: hot,
belastning, exotiskt främmande och tillgång. Karaktärer som i en text framställdes som
aggressiva och arga kodades som ett hot. En karaktär som framställs som svag och i
behov av omhändertagande kodades som en belastning. Exotiskt främmande innebar att
någon framställdes som främmande och imponerande på grund av ett annorlunda
utseende eller annan etnisk tillhörighet. När en karaktär i boken beskrevs som en
framgångssaga, någon som lyckades mot alla odds kodades denna som en tillgång. (Se
tabell 3)
För att ta reda på om böckerna präglades av en strukturell diskriminering av mörkhyade
kodades även variablerna: aktiv exkludering, negativa attityder och bristande
egenskaper. En aktiv exkludering innebar att inga mörkhyade blev representerade i
böckerna, alternativt att de syndes i bakgrunden men tillexempel hade ryggen till. Om
en karaktär framställdes som okunnig eller okompetent kodades denna som en person
med bristande egenskaper. (Se tabell 3)

Tabell 2
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Tabell 3

Bildvariabler
Böckers omslagsida är det första barn ser och många gånger det som ligger till grund för
vilka böcker de väljer. Det är därför viktigt att omslag är attraktiva och tilltalar den
potentiella läsaren eftersom man genom omslaget får en uppfattning om vad man kan
förvänta sig av boken. (Studentlitteratur, u.å) Av denna anledning valde vi att
analyserades omslagsbilden lite djupare. Att studera omslagsbilden är också ett sätt att
titta på rollfördelning, då det i det allra flesta fall är huvudkaraktären som får synas på
omslagsbilden.
Omslaget har analyserats utifrån Hirdmans (2001) bok Tilltalande bilder. Genom att
använda denna bok som analysverktyg kunde vi lättare förklara hur vi tolkade bilderna.
Det vi har använt oss av är begreppen närhet och distans till motivet (se tabell 4).
Hirdman (2001) har delat in avståndet i fyra kategorier: långdistans, medeldistans,
närbild och extrem närbild. Långdistans innebär att hela personen avbildas samtidigt
som mycket av bakgrundsmiljön syns. Denna typ av bild anses vara opersonlig och
formell. En bild med medeldistans innebär att personen och bakgrunden upptar lika stor
plats av bilden. Bilden anses inneha ett kallt socialt tilltal. En närbild innebär en bild där
individens huvud och skuldror är i fokus medan den extrema närbilden innebär
detaljerat fokus på individens ansikte. Dessa typer av bilder ses som intima och
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personliga vilket blir extra tydligt när bilden även innehåller känslor eller reaktioner. Då
vi även vill se skillnaderna mellan hur ljushyade och mörkhyade porträtteras valde vi att
koda personernas hudfärg på omslaget. (För fullständigt kodschema, se bilaga A)

Tabell 4

Upphovsvariabler
Eftersom vi även hade för avsikt att ta reda på om författarnas samt illustratörerna
etniska bakgrund kunde påverka huruvida de väljer att porträttera mörkhyade eller inte,
har vi även valt att ha med en kategori som vi kallar upphovsvariabler. Den etniska
tillhörigheten tog vi enkelt reda på genom att googla författarna och illustratörerna. I
vissa fall kunde man även läsa om författarnas bakgrund i själva boken. (Se tabell 5 )

Tabell 5

7.2 Urval
Vår undersökning baseras på Barnens biblioteks barnbokskatalog (Barnens bibliotek,
2016). Med några få undantag redovisar katalogen alla utgivna bilderböcker från 2003
och framåt. Vår analys har dock begränsas till ett intervall på tio år, böckerna vi studerat
är utgivna mellan år 2006 och år 2015. I katalogen finns möjlighet att välja såväl år som
genre, då vår intention var att analysera bilderböcker har vi anamma denna möjlighet.
Urvalet består med andra ord av böcker utgivna mellan år 2006 och 2015 som i
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barnbokskatalogen redovisas under genren bilderböcker. (För lista på analyserade
böcker se bilaga L)
Mellan åren 2006 och 2015 utgavs - enligt barnbokskatalogen - 3550 bilderböcker i
Sverige. Det mest optimala sätt att lösa de generaliseringsproblem som kan uppstå vid
kvantitativa undersökningar är att anamma ett så kallat totalurval, vilket innebär att alla
relevanta analysenheter undersöks (Esaiasson et al, 2012). På grund av vår tidsram har
dock urvalet begränsats. Esaiasson et al. (2012) menar att den bästa formen av urval
(vid sidan av totalurval) är så kallat slumpmässigt urval, vilket vi i denna undersökning
har valt att använda oss av. Detta urval kan ses som representativt för den totala
populationen då man, med hjälp av slumpen, kan skapa en god miniatyrkopia av det
totala urvalet.
De två urvalsformerna som redovisas ovan menar Esaiasson et al. (2012) vara
överlägset bäst när det kommer till generaliseringsanspråk. Fördelen med ett
slumpmässigt urval jämfört med ett icke slumpmässigt urval är att man på detta sätt kan
beräkna felmarginalen på ett mer korrekt sätt. Första steget vid utförandet av ett
slumpmässigt urval är att definiera populationen. Vår population består, som tidigare
nämnts, av de 3550 böcker som har givits ut under åren 2006-2015 och finns
representerade i Barnbokskatalogen under kategorin bilderböcker.
Nästa steg att genomgå vid slumpmässigt urval innebär en upprättelse av urvalsram, det
vill säga en förteckning över alla de analysenheter som ingår i populationen. Detta kan i
många fall vara problematiskt, ibland så problematiskt att denna typ av urval inte går att
använda. (Esaiasson et al, 2012) I vårt fall fanns denna lista publicerad på Barnens
Biblioteks hemsida (Barnens bibliotek, 2016), något som underlättade vårt arbete
avsevärt.
Esaiasson et al. (2012) redovisar två typer av slumpmässigt urval: obundet
slumpmässigt urval samt systematiskt urval. Vi har använt oss av det förstnämnda,
vilket innebär att alla analysenheter tilldelas en siffra. År för år har vi sedan, med hjälp
av en så kallad slumptalstabell, slumpat fram de böcker som skulle komma att ingå i vår
urvalsgrupp. Detta innebär att alla enheter inom populationen tilldelades lika stor chans
att ingå i urvalsgruppen, något som bidrog till att vi lättare kunde generalisera resultatet
från urvalsgruppen till hela populationen.
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7.3 Avgränsning
Vi har avgränsat vårt urval till böcker som porträtterar människor. Detta innebär att
böcker som innehöll djur eller andra okodbara karaktärer inte har att analyserats, detta
då hudfärg inte kan identifieras i denna typ av böcker. Vi har heller inte analyserat
böcker som är på andra språk än svenska.

7.4 Bortfall
Vid anmaning av slumpmässigt urval uppstår problem med bortfall vanligtvis vid
individbaserade undersökningar. Dock kan problemen även förekomma i
undersökningar av andra slags analysenheter. (Esaiasson, 2012) I vårt fall bestod
bortfallen av de böcker som endast innehöll djur som karaktärer och de böcker som inte
gick att finna på något av de 12 biblioteken i Kalmars kommun samt biblioteken i
Borgholm, Färjestaden och Mörbylånga. Även julböcker blev ett bortfall då dessa är
säsongsberoende och helt enkelt inte gick att få tag på. När ett sådant bortfall har
uppstått, har vi helt enkelt valt att slumpa fram en ny analysenhet. Esaiasson (2012)
påpekar dock att bortfall i ett slumpmässigt urval i princip inte ställer till några problem
om det är litet eller jämt fördelat över olika typer av analysenheter. I vår undersökning
innebar detta en jämn fördelning över de olika årtalen. Vi har därför varit noga med att
se till att urvalet inte blir snedvridet i förhållande till populationen. Alla analysenheter
(årtalen) är 10 % av det årets totala population, vilket innebär att inga analysenheter är
överrepresenterade eller underrepresenterade.

7.5 Undersökningens kvalitet
För att uppnå hög resultatvaliditet - att vi mäter det vi har för intention att mäta - menar
Esaiasson et al. (2012) att två krav måste uppfyllas. Det ena, som berör
begreppsvaliditeten, redovisas till viss del i samband med vår operationalisering. Precis
som tidigare nämnt har vi använt oss av såväl omedelbar validitet som
resonemangsvaliditet. För att undersökningen ska uppnå hög validitet är det viktigt att
denna del är noggrann och precis. Utifrån operationaliseringen utformades ett
kodschema som vi använt i kodningen av empirin (se bilaga A). Kortfattat kan man säga
att hög validitet innebär en undersökningen fri från systematiska fel.
Det andra kravet berör reliabiliteten, vilket innebär att uppsatsen är fri från
slumpmässiga eller osystematiska fel. Denna typ av fel uppstår främst vid
datainsamlingen och databearbetningen. Om man i denna fas av undersökningen slarvar
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blir resultatvaliditeten lidande. Precis som Esaiasson et al. (2012) antyder präglas även
den kvantitativa innehållsanalysen till viss del av tolkning. För att enheterna ska kunna
mätas måste de först tolkas, för att därefter kunna placeras in i rätt kategori.
För att i så stor utsträckning som möjligt undvika våra egna subjektiva tolkningar
följdes kodschemat med noggrannhet, dock kan man aldrig helt koppla bort sina egna
tolkningsramar. Kodschemat genomgick innan kodningen började ett så kallat
interkodarreliabilitetstest. Detta för att i så hög grad som möjligt kunna säkerställa att
kodschemat uppfattades på liknande sätt oavsett kodare. I de fall där frågetecken
uppstod skrevs kodschemat om för att sedan genomgå ett nytt interkodarreliabilitetstest.
Ett kodschema som uppfattas lika oavsett kodare ökar chansen till att uppnå så väl hög
validitet som reliabilitet (Esaiasson et al, 2012).

7.6 Kvalitetskonsekvenser
I efterhand kan vi se brister i vårt genomförande på olika sätt. Bland annat är det tydligt
att delar av vår operationalisering för frågeställningarna inte hade något värde. Exempel
på sådana variabler är: huvudkaraktärens känslor, huvudkaraktärens kön samt
huvudkaraktärens ålder. Dessa variabler är sådana som vi har lånat från andra forskare
och därmed arbetat med kumulativt. Dock funderade vi inte tillräckligt noga på om
dessa variabler var rimliga för att besvara just våra frågeställningar. Därför har vi heller
inte valt att redovisa dessa i vår resultatredovisning.
Vi har som tidigare nämnt valt att endast analysera 10 % av de utgivna böckerna från
varje år. I efterhand skulle vi velat utöka denna procentsats, men på grund av
tidsbegränsning ansåg vi inte att detta var möjligt att genomföra. Vårt resultat visar
bland annat att 0 % av böckerna från år 2007 porträtterar mörkhyade individer. I
praktiken kan vi haft otur när vi slumpade fram våra analysenheter. Hade vi haft en
högre procentsats hade risken för sådana typer av fel varit betydligt mindre. Esaiasson
(2012) påpekar att den osäkerhet som uppstår till följd av att man arbetar med urval
istället för hela populationen innebär att man måste uttrycka sig mer försiktigt.
Att så få böcker analyserats varje år gör att vi år för år inte kan generalisera vårt resultat
på samtliga utgivna böcker respektive år. Dock anser vi oss totalt ha analyserat
tillräckligt många böcker (259 stycken) för att kunna uttala oss om den totala
populationenen. Vi kommer med andra ord i fortsättnigen endast uttala oss om de
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analyserade böckerna och inte hela populationenen när vi talar om respektive år. I de
fall vi talar om samtliga år anser vi dock oss ha tillräckligt mycket emiriskt material för
att kunna uttala oss om hela populationenen. För antal analyserade böcker respektive år
se bilaga K.

7.7 Forskningsetiskt resonemang
Ekengren & Hinnfors (2006) menar att man i uppsatser som denna, vars uppbyggnad
grundas i en vetenskaplig problematik, tydligt bör redogöra huruvida de nedskrivna
tankarna tillhör en själv eller någon annan. Arbetet präglas därför av en noga
genomarbetad referenshantering, detta för att inte riskera att någon annans tankar
framstår som våra egna. Referenshanteringen är utformad i enlighet med APAsystemets regler och kompletteras med en källförteckning i slutet av arbetet.
UNESCO upprättade år 2005 en konvention med riktlinjer för forskning rörande
främmande kulturer. Då vårt arbete går ut på att granska hur individer från andra
kulturer porträtteras har vi genom hela arbetet haft denna konvention i åtanke. Några av
de riktlinjer konventionen baseras på är principen om lika värde och respekt för alla
kulturer samt principen om öppenhet och balans. Den förstnämnda innebär skydd och
främjande av mångfaldens kulturyttringar, detta genom att tillskriva alla lika värde och
visa respekt för alla kulturer men också de individer som är en del av kulturerna i fråga.
Den sistnämnda principen innebär att man som forskare vidtar åtgärder för att stödja
kulturyttringar samt strävar efter att främja öppenhet för andra kulturer. (Unesco, 2005)
Vi vill påpeka att vi i denna uppsats inte har för intention att kränka någon individ,
oavsett hudfärg, kultur eller etnisk tillhörighet. I och med denna uppsats blir vi delaktiga
i att dela upp individer efter deras hudfärg, något som vi egentligen vill motverka då vi
inte anser att det är etiskt riktigt. Dock anser vi att man utan att uppmärksamma
problemet inte kan förebygga det. Genom att påvisa att denna typ av uppdelning faktiskt
görs, och även riktas till små barn, kan vi på lång sikt motverka uppdelningen.
Denna uppsats syftar till att belysa de brister som finns angående representation av
minoritetsgrupper i samhället. För att kunna göra detta har vi satt våra personliga åsikter
åt sidan. Vi vill göra samhället medvetna om den mångfald vi lever i och vikten av att
alla blir representerade, i enlighet med vad ovanstående konvention råder. Givetvis
lägger vi inget värde i huruvida en person är mörkhyad eller ljushyad.
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8  Resultatredovisning och analys
Nedan redovisas resultaten för de hypoteser som tidigare redogjorts för. Tabellerna
utgår från de 259 böcker som analyserats, med undantag från figur 4 som endast utgår
ifrån de 82 böcker innehållande mörkhyade karaktärer. Resultatredovisningen följs av
en analys, baserad på de resultat som undersökningen mynnat ut i.

8.1  Representation av mörkhyade
H1) Mörkhyades representation i bilderböcker är begränsad och när de syns är det ofta
på ett stereotypt sätt.

Figur 1 - Rollfördelning av mörkhyade karaktärer

Figur 1 visar hur många procent av de totalt 259 analyserade böckerna som innehåller
mörkhyade som huvudkaraktär (där bikaraktärer utgörs av ljushyade), mörkhyade som
bikaraktär (i böcker med ljushyade huvudkaraktärer), mörkhyade i bakgrunden (i böcker
med ljushyade i såväl huvudkaraktär som bikaraktärer), enbart mörkhyade, mörkhyade i
såväl huvudroll som bikaraktärer (med ljushyade i bakgrunden) samt en exkludering av
mörkhyade. Vanligast förekommande är att mörkhyade helt är exkluderade från de
böcker som under år 2006-2015 har analyserats. Av de 32 % där mörkhyade finns
representerade återfinns de i 19,3 % av böckerna endast i bakgrunden. Totalt sett under
den analyserade tioårsperioden innehåller 8,9 % av böckerna en mörkhyad
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huvudkaraktär (huvudkaraktär, alla karaktärer mörkhyade, huvudkaraktär + bikaraktär).
Mest frekvent förekommande bland dessa böcker är att den mörkhyade huvudkaraktären
omges av ljushyade bikaraktärer. För rådata se bilaga B.

Figur 2 - Rollfördelning av ljushyade karaktärer

Som går att avläsa i figur 2, uppbyggd på samma sätt som figur 1, innehåller 62,5 % av
alla analyserade böcker enbart ljushyade karaktärer. Totalt sett kan man finna ljushyade
huvudkaraktärer i 89,9 % av alla analyserade böcker. I 3,9 % av böckerna är ljushyade
helt exkluderade, en siffra som kan jämföras med de mörkhyades 68 %. För rådata se
bilaga C.
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Figur 3 - Stereotypiska porträtteringar

För att inte få en skev eller missvisande bild har endast de böcker som porträtterar
mörkhyade individer, såväl i huvudroll som i bakgrunden, inkluderat i figur 3.
Majoriteten av böckerna som i denna undersökning har analyserats är helt befriade från
stereotypiska porträtteringar. Den mest frekvent förekommande porträtteringen är vad vi
kallar hot. Dock är majoriteten av de individer som framställs som ett hot ljushyade,
12,4 % jämförbart med 0,8 % mörkhyade. Även individer framställda som en belastning
utgörs till största del av ljushyade individer, 12,4 % jämfört med 1,9 % mörkhyade
individer.
Ljushyade och mörkhyade porträtteras i relativt jämn utsträckning som såväl exotiskt
främmande som en tillgång. Dock porträtteras fler ljushyade än mörkhyade individer
som exotiskt främmande (3,1 % respektive 1,9 %) medan fler mörkhyade individer
porträtteras som en tillgång, 2,3 % jämfört med 1,9 % ljushyade. (Se figur 3) För rådata
se bilaga E.
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8.2 Förändring av representation
H2) Mörkhyades representation ökar år för år under den analyserade tidsperioden.
För att söka svar på vår andra hypotes har vi analyserat huruvida mörkhyade
porträtteras, vilka roller de tilldelats samt hur dessa siffror har förändrats över den
senaste tioårs-perioden. Vi vill här påpeka att inga generaliseringsanspråk kan göras, de
siffror som redovisas talar endast om hur fördelningen ser ut i de analyserade böckerna
inte hur det ser ur respektive år.
Flest mörkhyade som huvudkaraktär går att finna år 2011, tätt följt av år 2010. Dessa år,
då 15,8 % respektive 15 % av huvudkaraktärerna utgörs av mörkhyade individer, kan
jämföras med år 2007 då 0 % av huvudkaraktärerna utgörs av mörkhyade individer. År
2008 går det i 3,6 % av böcker att finna mörkhyade i huvudkaraktären, då i kombination
med en ljushyad huvudkaraktär. (Se figur 4) För rådata se bilaga F.

Figur 4 - huvudkaraktärernas hudfärg

Figur 5 visar både om det finns några mörkhyade representerade i böckerna för varje år
samt vilken roll de i sådant fall innehar. Även här utalar vi oss endast om de
analyserade böckerna, inte om alla utgivna böcker respektive år. Av de böcker som
analyserats från 2007 finns inga mörkhyade representerade, varken som huvudkaraktär,
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bikaraktär eller i bakgrunden. År 2011 går det att finna mörkhyade i 63,2 % av
böckerna, varav 42,1% finns representerade i bakgrunden. Detta gör år 2011 till det år
där flest mörkhyade finns representerade. Under år 2007 samt år 2013 finns minst
mörkhyade representerade i bakgrunden, dock kan man i 10,3% av böckerna år 2013
återfinna mörkhyade individer som huvudkaraktär. För rådata se bilaga G.

Figur 5 - Mörkhyades rollfördelning

Porträtteringen av mörkhyade på de analyserade böckernas omslag präglas till stor del
av en exkludering, detta under alla de tio analyserade åren. Även här är de mörkhyade
mest frekvent representerade år 2011, i 21,1 % av de analyserade fallen finns
mörkhyade detta år representerade på framsidan. Övriga år representeras mörkhyade på
framsidan mellan 0 och 15,8 %. I majoriteten av fallen porträtteras de mörkhyade från
en längre distans. (Se figur 6) För rådata se bilaga H.
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Figur 6- Mörkhyade på bokomslag

8.3 Författarens etniska tillhörighet
H3) Utomeuropeiska författare och illustratörer porträtterar mörkhyade individer i
huvudrollen mer frekvent än nordiska och europeiska författare och illustratörer.

Figur 7 - Författarens etniska tillhörighet
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Bland de utomeuropeiska författarna kan man finna en jämn fördelning mellan
ljushyade och mörkhyade huvudkaraktärer, 57,2 % respektive 42,9 %. Böcker skrivna
av så väl nordiska som europeiska författare präglas dock till stor del av en ljushyad
överrepresentation. Av de nordiska författarna har under åren 2006-2015 endast 4,2 %
böcker publicerats innehållande en eller flera mörkhyade huvudkaraktärer, denna siffra
uppgår bland de europeiska författarna till 11,1 %. Dock går det endast att finna en
kombination av mörkhyade och ljushyade karaktärer i böcker skrivna av nordiska
författare. (Se figur 7) För rådata se bilaga I.

Figur 8 - Illustratörens etniska tillhörighet

Samma mönster går att se när det kommer till illustratörens etniska tillhörighet. De
nordiska och europeiska illustratörerna avbildar i lika stor utsträckning ljushyade
karaktärer. De utomeuropeiska illustratörerna porträtterar i större utsträckning
mörkhyade karaktärer. (Se figur 8) För rådata se bilaga J.
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9  Analys
De resultat som ovan redovisats visar tydligt att mörkhyade, jämfört med ljushyade,
tilldelas liten plats i bilderböcker utgivna mellan år 2006 och 2015. Att Sverige de
senaste åren har blivit mer mångkulturellt och att barn med utländsk bakgrund har ökat
är inget som avspeglas i de analyserade böckerna. Vårt resultat visar istället, som
Ekman (2015) antyder, att bokutgivningen hamnat efter samhällsutvecklingen. Det är
såklart beskymmersamt att dra sådan här slutsatser, men 2013 hade en femtedel av alla
barn i Sverige mellan 0 och 17 år utländsk bakgrund. För att en person ska räknas ha
utländsk bakgrund ska individen själv vara född i ett annat land än Sverige samt ha två
föräldrar födda utanför Sveriges gränser. Alternativt är individen själv född i Sverige,
men dennes föräldrar födda i ett annat land. (SCB, 2013) Även om inte alla dessa 20%
är mörkhyade, tycker vi ändå att vårt resultat visar att inte alla får blir representerade i
barnböcker.
Precis som postkolonialismen menar, visar vårt resultat att hudfärg i många fall fungerar
som en markör som binder samman grupper av människor genom att avgränsa dem från
varandra. Den föreställda gemenskap Loomba (2005) redogör för yttrar sig i vår
undersökning genom en exkludering av vissa individer. Undersökningen visar också att
många av de böcker som porträtterar en mörkhyad huvudkaraktär enbart porträtterar
mörkhyade, vilket även det kan relateras till nutidens återskapande av
postkolonialismen.
Stuart Hall (1997) fokuserar sin forskning om andrafiering på varför mörkhyade och
ljushyade porträtteras som de gör, detta ur ett historiskt perspektiv. Vår undersökning är
begränsad till en tioårsperiod och visar på att man under denna tidsperiod framställer
mörkhyade på ett begränsat sätt, främst genom exkludering, dock utan någon förändring
över tid. Brune (2006) argumenterar för att nutidens framställning av vi och dem kan
ske på två sätt (att vi talar om dem, samt att vi och dem tillskrivs en relation fylld av
motsatsförhållanden). Dock kan vi i vår undersökning inte finna några indikatorer på
detta då vår undersökning pekar på att vi och dem framställs i enlighet med
postkolonialismens avgränsande paradigm.
Petersson & Hellström (2004) menar att det i dagens medier finns fyra framträdande
stereotypiseringar av minoritetsgrupper. De menar att de allra vanligaste typerna av
stereotypa framställningar innefattar hotfulla karaktärer samt karaktärer som framställs
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som en belastning. Dock visar vår undersökning att dessa porträtteringar är vanligare
bland ljushyade individer. De mindre vanliga stereotypa framställningarna Peterson &
Hellström (2004) redogör för (exotiskt främmande karaktärer samt karaktärer som
framställs som en tillgång) är i vår undersökning ej frekvent förekommande.
Vidare menar Camauër & Nohrstedt (2006) att medier besitter två sorters makt varav
den ena benämns direkt makt. Resultatet av vår studie visar att de analyserade
bilderböckernas upphovsmän, avsiktligt eller oavsiktligt, är en del av denna
maktstruktur genom att endast porträttera en viss typ av individ och därmed utesluta
andra individer. Av den strukturella diskrimineringens fyra mekanismer (Camauër &
Nohrstedt, 2006) blir en i denna undersökning extra tydlig: aktiv exkludering från
majoritetssamhället. Detta då mörkhyade till stor del helt exkluderats från de
analyserade bilderböckerna men också då de i de porträtterade fallen till stor del
tilldelas en obetydelsefull roll i bakgrunden. I de fall mörkhyade porträtteras på
omslaget är det från en längre distans, vilket enligt Hirdman (2011) anses vara
opersonligt.
Vårt resultat antyder även att den underrepresentationen av etniska minoritetsgrupper (i
detta fall mörkhyade) kan vara relaterat med den låga graden utomeuropeiska författare
(Graf, 2011). Vår undersökning visar att utomeuropeiska författare i större utsträckning
porträtterar mörkhyade individer. Dock vill vi inte lägga för stor vikt vid detta då vår
korrelationsanalys visar på både lågt samband och en signifikans över, 05. Att en
korrelationskoefficient är statistisk signifikant eller inte styrs enligt Bryman & Bell
(2011) av två faktorer: storleken på den framräknade koefficienten och storleken på
urvalet.
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10  Sammanfattning av resultat
Ett samband går att finna mellan hudfärg och rollfördelning i de analyserade böckerna.
68 % av de analyserade böckerna präglas av en aktiv exkludering av mörkhyade. I de
böcker som porträtterar mörkhyade återfinns majoriteten av karaktärerna i bakgrunden
och är därför aldrig viktiga för handlingen. Av de karaktärer som kan ses som en
belastning eller ett hot är majoriteten ljushyade. Dock är siffrorna för samtliga
stereotypiska porträtteringar låga, därför visar resultatet inte på stereotypiska
porträtteringar.
År 2010, 2011 samt 2015 är de år där mörkhyade får som mest utrymme i de
analyserade böckerna. Av de analyserade böckerna år 2007 går inga mörkhyade
karaktärer att finna, varken som huvudkaraktärer eller i bakgrunden. Antalet mörkhyade
karaktärer är olika från år till år, men något samband att det ökar varje år går inte att
utläsa.
Majoriteten av de böcker som innehåller mörkhyad huvudkaraktär är skrivna av en
utomeuropeisk författare. Endast 4,2 % av de analyserade böckerna skrivna av nordiska
författare har en mörkhyad individ som huvudkaraktär. Detta kan jämföras med de
utomeuropeiska författarna där 42,9 % av böckerna innehåller minst en mörkhyad
karaktär.
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11  Resultatdiskussion
Det huvudsakliga syftet med vår studie var att undersöka i vilken utsträckning
mörkhyade representeras i bilderböcker, samt vilka karaktärer de tilldelas. Vidare ville
vi undersöka om representationen av mörkhyade i bilderböcker har förändrats under
tidsperioden 2006-2015, samt om upphovsmännens etniska tillhörighet kan relateras till
mörkhyades representation. Utifrån en genomgång av tidigare teorier utformades i
början av detta arbete tre hypoteser. Dessa har vi valt att använda som utgångpunkt i vår
diskussion.
H1) Mörkhyades representation i bilderböcker är begränsad och när de syns är det ofta
på ett stereotypt sätt.
Den första delen av hypotes ett väljer vi att verifiera: mörkhyades representation i
bilderböcker är begränsad. Den andra delen av hypotesen väljer vi dock att falsifiera då
resultatet i vår studie visar att mörkhyade inte porträtteras på ett stereotypt sätt.
  

  

Kross (2015) argumenterar för att barn identifierar sig med barnböcker samt att en
utelämnad chans till identifikation kan ha en negativ inverkan på självkänslan. Vårt
resultat visar, i enlighet med tidigare genomförda studier inom området, att
bilderböckerna representerar den ljushyade såväl primärt som sekundärt samt att
representationen av mörkhyade är bristfällig. Att 20 % av alla barn i Sverige år 2013
anses ha utländsk bakgrund innebär också att många individer kan komma att drabbas
av denna identifikationstbrist. Givetvis är detta inget vi med säkerhet kan uttala oss om,
vi är även medvetna om att det inte bara är mörkhyade som utgör dessa 20 %.
När det kommer till den andra delen av hypotes ett menar som tidigare nämnt Berry
(1999) att man länge porträtterat etniska minoriteter på ett stereotypsikt sätt, detta är
dock inte ett mönster vi kan se i vår studie. Väldigt få böcker i vår undersökning
innehöll stereotypiska porträtteringar. De negativa stereotypiska porträtteringar (hot och
belastning) som återfinns i de analyserade böckerna tenderade istället att tillskrivas
ljushyade individer snarare än mörkhyade.
Det är enligt Iwai (2015) bra att barnböcker är fria från stereotyper. Dock anser vi inte
att böckerna ger en ökad kunskap och förståelse för olika kulturer, eftersom majoriteten
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av de analyserade böckerna speglar den ljushyade normen. Detta leder inte bara till att
barn som tillhör andra kulturer får intrycket av att de inte är lika mycket värda, de bidrar
också till den strukturella diskrimineringen i samhället som vi kommer diskutera mer
längre ner.
Med tanke på vår undersökning har vi spekulerat i huruvida underrepresentationen av
mörkhyade skulle kunna bero på en rädsla att framställa mörkhyade på ett stereotypt
sätt. En låg andel av de stereotypiska porträtteringarna i de analyserade böckerna utgörs
av mörkhyade individer, något som skulle kunna bero på en rädsla bland så väl
författare som illustratörer. Böcker har tidigare blivit kritiserade för att innehålla
stereotypa porträtteringar av mörkhyade. För att undvika detta spekulerar vi därför om
man helt och hållet utesluter mörkhyade karaktärer. Detta är givetvis ingenting vi med
säkerhet kan uttala oss om, vi kan heller inte uttala oss om huruvida det skulle vara mer
skadligt att porträttera en mörkhyad individ på ett stereotypt sätt än att exkludera den.
De teorier och den tidigare forskning vi tagit del av visar att båda fallen kan ha en
negativ inverkan på den aktuella minoritetsgruppen.
H2) Mörkhyades representation ökar år för år under den analyserade tidsperioden.
Representationen av mörkhyade förändras under den undersökta 10-årsperioden, dock
går det inte att identifiera något mönster om att mörkhyade skulle bli mer frekvent
förekommande för varje år som går. Dessutom är antal analyserade böcker respektive år
inte tillräckligt många för att kunna dra generella slutsatser. Hypotes två får av denna
anledning falsifieras.
Det vi däremot ser är hur mediernas makt avspeglas i bilderböckerna. Dock tenderar
makten i barnböcker vara begränsad till den direkta makten då majoriteten av
bilderböckerna endast låter vissa individer synas. Vi kan se två tydliga tendenser när det
kommer till mörkhyades porträttering i svenska bilderböcker:
1) Mörkhyade är helt exkluderade från bilderböcker
2) I de fall mörkhyade porträtteras är det som bakgrund till en eller flera ljushyade
huvud- och bikaraktärer.
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Dessa tendenser går att koppla till det Camauër & Nohrstedt (2006) argumenterar för
vad gäller den strukturella diskrimineringens tre mekanismer. Dock kan vi i de
analyserade böckerna endast finna koppling till en av de tre mekanismerna. Denna
mekanism, som benämns som en aktiv exkludering från majoritetssamhället blir tydlig
inte bara då mörkhyade till stor del helt exkluderats från böckerna men också då de i
många fall endast tillskrivs en betydelselös roll i bakgrunden.
Vad gäller övriga två mekanismer, fördomar och negativa attityder samt tillskrivande
av bristande egenskaper och kunskaper, går inga mönster att finna. Att majoriteten av
böckerna endast porträtterar ljushyade kan givetvis vara en förklarande faktor till detta.
Genom att inte porträttera mörkhyade kan man inte heller tillskriva dem negativa
egenskaper. I inledningen av denna uppsats redogjordes för hur böcker så som Lilla
hjärtat och Tintin i Kongo på senare tid fått kritik för att inneha Camauër & Nohrstedts
(2006) sistnämnda mekanismer, vilket gör att vi ändå inte helt kan avsäga oss från att
detta faktiskt förekommer i svenska bilderböcker.
Den indirekta makten, att anpassa uttalanden och beskrivningar efter
mediedramaturgins krav, kan vi inte se några tendenser på. Anledningen till detta kan
mycket väl vara för få analysenheter innehållande mörkhyade individer. Skulle endast
böcker med mörkhyade individer analyseras skulle andra resultat kunna uppstå. Dock
ställer vi oss tveksamma till detta då endast ett fall av de 259 böcker som analyserats
uppvisat negativa attityder samt tillskrivande av bristande egenskaper och kunskap
gentemot mörkhyade.
Vi kan även se en tredje tendens; att den hierarkiska ordningen upprätthålls genom
särhållande av mörkhyade och ljushyade karaktärer. Dock anser vi oss ha för få
analyserade enheter för att kunna göra generaliseringsanspråk på denna tendens. Denna
tredje tendens baserar vi på att många av de böcker som innehåller mörkhyade
huvudkaraktärer enbart innehåller mörkhyade individer. Sanfridsson (2006) menar att
man genom särhållande av två dikotomier förstärker den hierarkiska ordningen och på
så sätt legitimerar den ena som norm. Att man väljer att omringa sin mörkhyade
huvudkaraktär med enbart mörkhyade bikaraktärer och bakgrundskaraktärer skulle
kunna vara en bidragande faktor till att ljus hy förblir normen.
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H3) Utomeuropeiska författare och illustratörer porträtterar mörkhyade individer i
huvudrollen mer frekvent än nordiska och europeiska författare och illustratörer.
Sanfridsson (2006) argumenterar som tidigare nämnts för att män i stor utsträckning
enbart skriver om pojkar medan kvinnor tenderar att skriva om såväl pojkar som flickor.
Vi kan i vår undersökning se liknande tendenser då nordiska författare och illustratörer
nästan uteslutande skriver om ljushyade individer. Detta kan jämföras med
utomeuropeiska författare och illustratörer som i sina böcker porträtterar mörkhyade
karaktärer i nästan lika hög utsträckning som de porträtterar ljushyade karaktärer.
Vi kan här identifiera två tendenser:
1.   Normen (mannen tillika den nordiska författaren/illustratören) tenderar skriva
om normen.
2.   Den avvikande normen (kvinnan tillika den utomeuropeiska
författaren/illustratören) tenderar att skriva om såväl normen som den avvikande
normen.
En mer mångkulturell författarbas tordes således kunna vara en del av lösningen på den
mörkhyade exkluderingen. Resultaten visar inte bara att majoriteten av böckerna är
skrivna och illustrerade av nordiska individer utan också att majoriteten av böckerna
saknar mörkhyade karaktärer. Denna koppling, tillsammans med det faktum att
utomeuropeiska författare och illustratörer i större utsträckning involverar mörkhyade i
sina berättelser, ser vi som ett tydligt tecken på att en bredare mångfald bland
upphovsmännen leder till en bredare mångfald i utbudet, precis i enlighet med de
argument Graf (2011) framför.
Petersson & Hellström (2004) menar att en individs stereotypa uppfattningar bildas
redan under uppväxten. När författarna och illustratörerna är uppväxta skulle med andra
ord kunna påverka huruvida de porträtterar mörkhyade eller inte samt om de porträtterar
mörkhyade på ett stereotypt sätt eller inte. Med detta i bakhuvudet har vi anledning att
tro att författare och illustratörer uppväxta efter år 2000, då den stora
samhällsutvecklingen tog fart, kan komma att porträttera mörkhyade annorlunda jämfört
med författare uppväxta innan 2000-talets början. Detta är givetvis bara spekulationer,
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dock menar vi att bilderböcker skulle kunna se annorlunda ut om cirka 20 år då många
av framtidens författare och illustratörer vuxit upp i ett mer mångkulturellt Sverige.

11.1 Förslag till vidare forskning
Vår studie har öppnat dörrarna för en mängd olika forskningsfrågor. Vi finner bland
annat att det hade varit intressant och meningsfullt att analysera samma antal
mörkhyade karaktärer som ljushyade karaktär. Då hade vi fått en bättre jämförelse
karaktärerna emellan och variabler som karaktärernas känslor och seendepositioner
hade blivit av större värde. Anledningen till att vi inte gjorde detta var för att vi istället
ville fokusera på om mörkhyade får synas och ta plats i barnböcker samt sätta det i
kontrast till hur ofta ljushyade blir representerade.
Vi hade även vid studiens start intentionen att kombinera en kvantitativ innehållsanalys
med en kvalitativ textanalys. Vår tanke var att genom en kvantitativ innehållsanalys få
fram siffror på frågor om mörkhyades utrymme. Vidare ville vi komplettera med
kvalitativa reflektioner på de böcker som innehöll mörkhyade karaktärer. Tanken var att
ta upp sådant som inte går att kvantifiera. Denna kombination hade gett oss en bredare
och djupare bild av området och är därför ett bra förslag till vidare forskning. Vi ansåg
det dock vara problematiskt att kombinera två metoder under den givna tidsramen vi
fick.
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12  Sammanfattning
Den genomförda undersökningen, som inkluderar 259 bilderböcker publicerade mellan
år 2006 och år 2015, visar till viss del upp liknande resultat som tidigare undersökningar
inom samma område. Detta främst när det kommer till mörkhyades representation i
bilderböcker, en representation som kan klassas som mycket bristfällig. Det är främst
nordiska författare och illustratörer som mellan åren 2006 och 2015 skapat böcker där
mörkhyade tilldelas en väldig liten roll, om någon roll överhuvudtaget. Medan
utomeuropeiska författare tenderar att skapa fler böcker med mörkhyade karaktärer. Det
går dock inte att utläsa någon ökning åren emellan. Under år 2010, 2011 samt 2015
analyserades flest böcker innehållande mörkhyade karaktärer, år 2007 var mörkhyade
helt exkluderade från de analyserade böckerna. Utomeuropeiska författare tenderar
publicera betydligt fler böcker med mörkhyade karaktärer jämfört med nordiska och
europeiska författare.
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Bilagor
Bilaga A – Kodinstruktioner
Bakgrundsvariabler
V1: Bokens utgivningsår
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
Upphovsvariabler
V2. Författarens etniska tillhörighet
1. Nordisk
2. Europeisk (utanför norden)
3. Utomeuropeisk
4. Okodbart
V3. Illustratörens etniska tillhörighet
1. Nordisk
2. Europeisk (utanför norden)
3. Utomeuropeisk
4. Okodbart
Bildvariabler (endast bildens omslag)
V4. Framkommer huvudpersonens hudfärg av titelbilden?
1. Ja
2. Nej
V5. I vilka distanser porträtteras de främst framkommande ljushyade? (de som är
mest i fokus)
1.Långdistans
2. Medeldistans
3. Närbild
4. Extrem närbild
5. Exkluderande
V6. I vilka distanser porträtteras de främst framkommande mörkhyade? (de som
är mest i fokus)
1. Långdistans
2. Medeldistans
3. Närbild

I

4. Extrem närbild
5. Exkluderande
Innehållsvariabler (analyseras med hjälp av bildens text)
V7. Huvudkaraktärernas hudfärg
1. En ljushyad
2. En mörkhyad
3. Fler än 1 ljushyad
4. Fler än en ljushyad + en mörkhyad
5. Fler än 1 mörkhyad
6. Fler än en mörkhyad + en ljushyad
7. En ljushyad och en mörkhyad
8. Fler än en ljushyad och fler än en mörkhyad
9. Okodbart.
V8: Vilken karaktär/er har ljushyade?
1.Huvudkaraktär/er (väljs när det finns mörkhyade i biroller, är alla bikaraktärer också
ljusa väljs ”6”)
2. Bikaraktär/er (väljs när huvudrollen är mörkhyad, väljs också om ljusa går att finna
även i bakgrunden)
3. Bakgrund - ej viktigt för handlingen (väljs när ljusa endast finns i bakgrunden)
4. Exkluderande
5. Alla karaktärer är ljushyade
6. Huvudroll/er + Biroll/er (väljs när mörkhyade endast går att finna i bakgrunden)
V9: Vilken karaktär har mörkhyade?
1. Huvudkaraktär/er (väljs nar det finns ljushyade i biroller, air alla bikaraktärer också̊
mörka väljs ”6”)
2. Bikaraktär/er (väljs nar huvudrollen air ljushyad, väljs också̊ om mörka går att finna
aven i bakgrunden)
3. Bakgrund - ej viktigt for handlingen (väljs nar ljusa endast finns i bakgrunden)
4. Exkluderade
5. Alla karaktärer är mörkhyade
6. Huvudroll/er + Biroll/er (väljs när ljushyade endast går att finna i bakgrunden)
V10: Framställs någon karaktär som ett hot? (med hot menas någon som
uppfattas som aggressiv, arg, sjukdomsbärare eller brottslig etc. Aktivt subjekt
1.Ja - ljushyad karaktär/er
2. Ja - mörkhyad karaktär/er
3. Ja - både ljus och mörk karaktär/er
4. Nej
5. Ja - okodbar person (ex ett djur, spöke eller liknande)
V11: Framställs någon karaktär som en belastning? (med belastning menas en
person som är ett passivt objekt, tex en offertyp, svag person som måste tas hand
om, någon man måste visa vägen etc)
1. Ja - en ljushyad
2. Ja - en mörkhyad
3. Ja - både ljus och mörk
4. Nej

II

5. Ja - okodbar person
V12: Framställs någon karaktär som exotiskt främmande? (när någon framställs
som imponerande eller exotisk på grund av till exempel bakgrund eller tillhörighet
till en viss grupp. Gruppen kan vara allt från olika sällskap till kultur)
1. Ja - en ljushyad
2. Ja - en mörkhyad
3. Ja - både ljus och mörk
4. Nej
5. Ja - okodbar person
V13: Framställs någon karaktär som en tillgång? (Framgångssaga, någon som
lyckas trots motgång/ att man inte tror att den ska lyckas)
1.Ja - en ljushyad
2. Ja - en mörkhyad
3. Ja - både ljus och mörk
4. Nej
5. ja - okodbar person
V14: Präglas boken av en aktiv exkludering av minoritetsgrupper?
1.Ja (Inga mörka går att identifiera i boken alternativt att några få går att identifiera i
bakgrunden, knappt synliga. Ex den enda mörkhyade som syns göms bakom något, står
med ryggen mot etc)
2. Nej (en eller flera mörkhyade får synas i boken och ”göms” inte)
V15: Kan man i texten finna negativa attityder gentemot någon karaktär?
1. Ja, mot en ljusa
2. Ja mot en mörk
3. Ja, mot både ljus och mörk
4. Nej
5. ja - mot okodbar person
V16: Kan man i texten finna att mörkhyade tillskrivs bristande egenskaper och
kunskap?
1. Ja (en eller flera mörkhyade framställs opersonliga eller okunniga)
2. Nej

III

Bilaga B – Rådata rollfördelning av mörkhyade

IV

Bilaga C – Rådata rollfördelning ljushyade

V

Bilaga D - Rådata korrelationsanalys

VI

Bilaga E – Rådata stereotypiska porträtteringar
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Ja, en ljus
Ja, en mörk
Både en ljus och en mörk
Nej
Okodbar person
Totalt

- Tillgång

- Hot

- Belastning

- Exotisk främmande

VII

Bilaga F – Rådata hudfärg på huvudkaraktärerna

VIII

Bilaga G – Rådata rollfördelning mörkhyade

IX

Bilaga H - Rådata mörkhyade på bokomslag

X

XI

Bilaga I – Rådata författarens etniska tillhörighet

Bilaga J – Rådata illustratörens etniska tillhörighet

XII

Bilaga K – Analyserade bilderböcker
2015
1.   Löftet- Nicola Davies, Laura Carlin. Rabén & Sjögren
2.   Sophämtningen och en mycket tankspridd professor – Åsa Öhnell. Idus förlag
3.   Mormor fick cancer – Minna Paananen. Idus förlag
4.   Bästa kalaset – Linda Palm. Idus förlag
5.   Dansbus och Kaktrubbel – Marin Salto. Olika förlag
6.   Banditen bak – Kalle Guettler. Lindskog förlag
7.   Den nya lilla personen – Lauren Child. Bonnier Carlsen
8.   Ada Granat och bibliotekskataströfen- Henrik Almqvist. Idus förlag
9.   Fia Klippspill – Nina Nordal Ronne. Kabusa böcker
10.  Gurras grävskopa – Sylvia Heinlein. Berghs
11.  Kejsarens nya kläder – H C Andersen, Barbro Lindgren. Karneval förlag
12.  Koko och Bosse hinner inte – Lisen Adbåde. Natur & Kultur
13.  Nej! Sa lilla mönster – Kalle Guettler & Rakel Helmsdal. Kabusa böcker
14.  Sabelles röda klänning – Marina Michaelidou- Kadi. Bokförlaget Mirando
15.  Tant skateboard och spökslottet – Charlotte Eriksson. Idus förlag
16.  Tvåan – Per Nilsson, Emelie Östergren. Alfabeta
17.  Doris drar – Pija Lindenbaum. Lilla piratförlaget
18.  Konrad lussar – Åsa Mendel- Hartvig. Olika förlag
19.  Stark som en björn – Katrin Stangl. Urax förlag
20.  Äskil äter träd – Åsa Lind. Rabén & Sjögren
21.  Vi letar skatt- Jesper Lundqvist. Olika förlag
22.  Världen på vinden – Lotta Olsson. Rabén & Sjögren
23.  Galet modig- Linda Palm. Idus förlag

XIII

24.  Surgubben – Åsa Öhnell. Beta pedagog
25.  Leka inne – Karin Salmson. Olika förlag
26.  Nina och snöleoparden – Emi Gunér. Raben & Sjögren
2014
1.   Små saker - Britt G Hallqvist. Bonnier Carlsen
2.   Är jorden stor eller liten - Josefin Roos. Vombat Forlag
3.   Busiga bebbens flygplan - Thomas Svensson. Busiga Bebben HB
4.   Badbomber och simhopp - Martin Salto. Olika förlag
5.   Bernad och flora - Annemie Berebrouck. Turbine förlag
6.   Egil, orgeln och hullerombullertanterna - Malin Hedström. Pärlan förlag
7.   En sann historia - Lena Frölander-Ulf. Schildts & Söderströms
8.   Flickan som försvann - Marit Törnqvist. Rabén & Sjögren
9.   Gulliga, jobbiga syskon - Jana Frey. Lamberth
10.  Hemligheten - Åsa Lind. Rabén & Sjögren
11.  Ivar träffar en stegosaurus - Lisa Bjärbo. Rabén & Sjögren
12.  Jobbargubbar: Vera och Vilgot - Emelie Andrén. Rabén & Sjögren
13.  Klart för star: Emma och Emil - Jana Frey. Lamberth
14.  Katrin säger stopp - Elisabeth Zöller. Lamberth
15.  Mitt vilda hår- Neil Gaiman. Epix
16.  Månkan och jag har en hemlighet - Katarina Kieri. Rabén & Sjögren
17.  Plupp gör en långfärg - Inga Borg. Opal
18.  Pinsessan Victoria - Kristina Murray Brodin. Olika förlag
19.  Rally och Lyra - Marie Lyra. Alfabeta
20.  Sam och David gräver grop ihop - Mac Barnett. Hippo Bokförlag
21.  Zekis godnattbok - Ulrik T. Skafte. Turbine förlaget
22.  Även prinsessor pruttar - Ilan Brenman. Förlaget Hjulet

XIV

23.  Fred får fullträff - Anton Bergman. Hippo Bokförlag
24.  Förbaskade träd - Kristina Murray Brodin. Opal
25.  Min pappa är stor och stark men..- Coralie Saudo. Atrium förlag
26.  Min sussirull - Emma Virke & Ida Björs. Alvina förlag
27.  Moster nya hjärta - Minna Paananen. Idus förlag
28.  Rullatorn - Magnus Carlsson. B Wahlströms
29.  Våffelmuck - Tore Renberg. Kabusa Böcker
30.  Mamman och fröet - Ann-Katrine Engström. Konst och krumelurer
31.  Tora går till skolan - Tord Nygren. Opal
32.  Alla tittar på Alfred- Johan Unenge. Bonnier Carlsen.
33.  Den stora ballongresan - Catharina Larsdotter Norén & Janna Gränesjö . Idus
förlag
34.  Tänk om alla - Peter Toggeth Karlsson - Notis Förlag
2013
1.   Barnvakten – Rose Lagercrantz. Berghs
2.   Man undrar – Jostein Gaarder. Kabusa Böcker
3.   Det var inte jag – Tony Ross. Berghs
4.   Lillasyter är ett monster – Linda Pelenius. Berghs
5.   Den ensamma papperskorgen – Frida Mikkelsén. Idus förlag
6.   Den lilla boksnapparen – Helen Docherty. Alfabeta
7.   Från ambulans till ökenjeep – Lotta Olsson. Bonnier Carlsen
8.   Goliat: den lysande anden – Kerstin Hamberg & Kenneth Hamberg. Tukan
förlag
9.   Hålfabriken – Frode Grytten & Marvin Halleraker. Karneval förlag
10.  Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta – Grethe Rottböll. Bonnier Carlsen
11.  Min pyttelilla minibror – Linn Utbult & Maria Söderberg. Idus förlag
12.  Mitt namn är Fox – Fam Ekman. Urax förlag

XV

13.  Den hemliga ubåten – Ola Norén. Olika förlag
14.  Siri och lilla hunden Felix – Tiina Nopola & Mervi Lindman. Bonnier Carlsen
15.  Tant skateboard – Lotta Eriksson & Jenny Lindqvist. Idus förlag
16.  Bodil rymmer – Lene Due Jensen. Alfabeta
17.  Eddie får en lillebror – Lisa Bjärbo. Rabén & Sjögren
18.  Io fiskar krabbor – Rebecca Landmér. Rebaland.
19.  Jag har visst ett djur! – Anton Bergman. Hippo bokförlag
20.  När pappas farmor dog – Farzad Farzaneh & Viktor Gårdsäter. Rabén &
Sjögren.
21.  Pappaffären – Kim Fupz Aakeson. Förlaget Hjulet.
22.  Emils hyss nr 325 – Astrid Lindgren. Rabén & Sjögren
23.  Grävaren hjälper till – Mandy Archer & Eva Vidén
24.  Koko och Bosso törs inte – Lisen Adbåge. Natur & Kultur
25.  Piraten blir storebror – Amanda Li. Förlaget Rebus
26.  Supercharlie och mormormysteriet – Camilla Läckberg & Millis Sarri. Tukan
förlag
27.  Tuffa killar – Manuela Olten. Opal
28.  Tilda i tvättstugan – Linda Pelenius. Berghs
2012
1.   Spegelsyster Naja tittar på tavlor i Skagen – Hanne Marie Svendsen. Lamberth
2.   Anton och det stora grälet – Ole Könnecke. Turbine forlaget
3.   Resan till vintergatan – Josefin Roos & Miguel Escribano. Vombar
4.   Dagspöket på kalas – Jujja Wieslander. Rabén & Sjögren
5.   Felicia Fahlander och Harry gruvgubbe – Peo Rask. Black Island Books.
6.   God natt min katt – Linda Skugge. Bonnier Carlsen.
7.   Kurt och Kio vill ha kul – Lisen Adbåge. Bonnier Carlsen
8.   Maskrosdagen – Per Gustavsson. Alfabeta

XVI

9.   Min vän räven och jag – Jill Moursung. Hippo Bokförlag
10.  Mormors sjal – Åsa Linda. Rabén & Sjögren
11.  Noas skepp – Sally Altschulet. Opal
12.  Nästa gång du reser – Annette Herzog. Turbine forlaget
13.  Pelle pirat – Marjet Huiberts. Turbine forlaget
14.  Tisdagspiraterna – Daniel Edfeldt. B Wahlströms
15.  William Morris bok – Benjamin Lacombe. Alvina förlag
16.  Anden döden och tulpanen – Wolf Erlbruch. Lindskog förlag
17.  Bodil kalas – Lene due Jensen. Alfabeta
18.  Lös tand – Camilla Kuhn. Berghs
19.  Mirja och pojken i det rosa huset – Sofia Nordin. Rabén & Sjögren
20.  Prinsen och önskestenen – Helena Davidsson Neppelberg. Alfabeta
21.  Resan till världens farligaste land – Malte Persson. Bonnier Carlsen
22.  Barn passar inte som husdjur – Peter Brown. Bonnier Carlsen
23.  Det var tur, det var synd – Thomas Hallin. Alfabeta
24.  Det är en gris på dagis – Johanna Thydell. Alfabeta
25.  Stella, en prinsessa bland stjärnorna – Marie-Louise Gay. B Wahlströms
26.  Kalla mej fabror Alf – Fam Ekman. Urac förlag
27.  Buster vill inte sova – Marie Oskarsson. Rabén & Sjögren
2011
1.   Prinsessan Arbella har födelsedag – Mylo Freeman. Turbine forlaget
2.   Min kanin sockan – Benjamin Chaud. Rabén & Sjögren.
3.   Blåbärspatrullen och snömannen – Stefan Casta. Opal
4.   Emblas universum – Majken Pollack. Alvina förlag
5.   Fredrik Fallerik – Ulrika T.Skafte. Turbine forlaget
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6.   Gittan gömmer bort sig – Pija Lindenbaum. Rabén & Sjögren
7.   Hermans hemlighet – Stian Hole. Alfabeta
8.   Hitta barnen – Erik Magntorn
9.   Memmo och mysen söker efter färger – Emma Virke. Alvina förlag
10.  Morfar är morfar – Lilli Messina. Turbine forlaget
11.  Peters pusskalas – Niki Daly. Förlaget Hjulet
12.  Prinsessor och drakar – Christina Björk. Rabén & Sjögren
13.  Sandy, Villy, Vilse och andra monster på stan – Andreas Palmaer. Natur &
Kultur
14.  Viktor blir glad – Stellan Sjödén. Författarhuset
15.  Håkan bråkan och den dumma – Anders Jacobsson, Sören Olsson. Egmont
Kärnan AB
16.  Pojken, flickan och muren – Ulf Stark. Berghs
17.  Billy på sjukhus – Birgitta Stenberg. Bonnier Carlsen
18.  Alla flickor är prinsessor – Mylo Freeman. Turbine Forlaget
19.  Anton idrottar – Annika Mannström. Schildts förlag
2010
1.   Hedda hela dagen – Anna- Christine Magnusson. Opal AB
2.   Korv med bröllop – Måns Gahrtonn & Johan Unenge. Bonnier Carlsen
3.   Diktatorn – Ulf Stark. Söderströms förlag
4.   Ditt stora äventyr – Erik Magntorn. B Wahlströms.
5.   En puss är inte bara en puss – Carina Bodström. Alfabeta
6.   Farmor hyr en katt – Ceseli Josephus Jitta. Berättarförlaget
7.   Jag vill ha baklava – Kalle Guettler. Olika förlag
8.   En som du inte känner – Thomas Tidholm. Alfabeta
9.   Hjälte med hjärta – Annette Jahnke. Olika förlag
10.  Björn flyttar till kina – Helle Granhöj. Turbine forlaget
11.  Askungen – Jane Werner. Bonnier Carlsen

XVIII

12.  Bakomvärlden – Lina Blixt. Kabusa böcker
13.  Idiot – Oscar K. Bokförlaget Daidalos
14.  Kicka läser – Annika Devert & Jessika Devert. B Wahlströms
15.  Ole är hungrig på godis – Grethe Rottböll. Egmont Kärnan AB
16.  Rut och knut leker doktor – Carin Wirsén. Rabén & Sjögren
17.  Sagan om den lilla fabrorn – Barbro Lindgren. Karneval förlag
18.  Tshepo Mde är tillräckligt lång – Mhlobo Jadezweni. Bokförlaget Tranan
19.  Upptäckar-rakel och den okända konungens grad – Martin Widmark. Bonnier
Carlsen
20.  Ynari – Ondjaki. Bokförlaget Tranan
2009
1.  

Anton och sorgens pil - Katrine-Marie Guldager. ABC Forlag

2.

Hit med våra mössor - Eva Lindström. Alfabeta

3.

På andra sidan kopparsjön - Spoke Wintersparv. Wintersparv och sånt

4.

Summa summarum - Lennart Hellsing. Raben & Sjögren

5.

Ole får en hamster - Grethe Rottböll. Raben & Sjögren

6.

Alfred och den blå traktorn - Illona Thorup Skriver . Turbine forlaget

7.

Gustav och snåla glasstanten - Peter Cohen. Alfabeta

8.

Herman och eldsvådan - Stian Hole. Alfabeta

9.

Kwela Jamela får en sång - Niki Daly. Förlaget Hjulet

10.

Elsas hälsa - Carina Wilke. Bokförlaget Lilla E

11.

Britten och prins Benny - Pija Lindenbaum . Alfabeta

12.

Drömmarnas park - Martin Widmark. Lindskog Förlag

13.

En natt på jorden - Casta Stefan . Alfabeta

14.

Förskolan rävlyan kolla - Siv Widerberg. Rabén & Sjögren

15.

Kim och skrutten - Karin Frimodig & Sara Berg. Vombat Förlag
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16.

Lova! Sa smulan - Moni Nilsson. Natur & Kultur

17.
Mormor och morfar- älgfångardagen och andra busigheter - Cecilia Rihs.
Olika förlag
18.

Noah och nästjuven - Jeanette Milde . Alfabeta

19.

Zubersnabb - Tine Mortier & Marjolein Pottie. Turbine forlaget

20.

Charter-rakel och fuskhajarna - Martin Widmark. Bonnier Carlsen

21.

Den arge - Gro Dahle . Bokförlaget Daidalos

22.

Den mörkaste platsen i huset - Mårten Sandén . B Wahlströms

23.

Dunderlunds bästa bokstav - Åsa Lind . Förlaget PQR-Kultur

24.

Mot djungeln - Halling Thomas. Alfabeta

25.

Lotta har tråkigt - Doris Dörrie. Berghs

26.

Roy - Gro Dahle. Bokförlaget Daidalos

27.

Bella och Ebba kastar nappar - Sanna Juhlin. JH Publishers

28.

Godnatt gosse gosig - Henrik Huldén. Schilds Förlag

29.

Kompisen är för liten - Moni Nilsson. Rabén & Sjögren

30.

Zuperman - Tine Mortier & Marjolein Pottie. Turbine forlaget

31.

Österbom öden och äventyr - Bengt Berg . Heidruns förlag

32.

Nejlika och gosankan - Hanna Zetterberg Struwe . Rabén & Sjögren

33.

Ellis kommer bort - Siri Reuterstand. B Wahlströms

34.

Britten och prins Benny - Pija Lindenbaum. Alfabeta

35.

Mammas nya vän- Anke Wagner. Berghs.

2008
1.   Det spökar gubben – Cecilia Davisson. Alfabeta
2.   Kom och kolla – Ann Forslind. Alfabeta
3.   Pojken som inte ville vara rädd – Mathilde Stein. Berättarförlaget
4.   Saga och regnbågen – Carina Wilke. Bokförlaget Lilla e
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5.   Ellis blir mörkrädd – Siri Reuterstrand. B Wahlströms
6.   Alla ska vara med! – Catarina Kruusval. Eriksson & Lindgren
7.   Gösta tvättar – Katti Hoflin. Rabén & Sjögren
8.   Kom och kolla – Ann Forslind. Alfabeta
9.   Kråkes familjer – Marie Bosson Rydell. Gleerups utbildning
10.  Leos sångbok – Linne Bie. Berghs
11.  Lille storebror – Christina Cronsioe. Eriksson & Lindgren
12.  Magnus kissar i sängen – Ulrika T.Skafte. Turbine forlaget
13.  Mini spelar fotboll – Arne Norlin. Rabén & Sjögren
14.  Pappa bor på fängelset – Elisabet Omsén. B4 press
15.  Tandfen – Rose Lagerrcrantz. Eriksson & Lindgren
16.  Vem är tjuven, Mirjana? – Ana Udovic. Olika förlag
17.  Vesta-Linneas svartaste tanke – Tove Appelgren. Söderströms förlag
18.  Vill du gifta dej med med? – Christine Falkenland. Eriksson & Lindgren
19.  Ängeln och skyltdockan – Ferenc Molnar. Sivart Förlag
20.  Bror till salu – Marian De Smet. Berghs
21.  Busiga Bebben borstar tänderna – Thomas Svensson. Bonnier Baby
22.  Farmors alla pengar – Ulf Nilsson. Bonnier Carlsen
23.  Ibland regnar det – Malin Anclair. Opal
24.  Mirakel-rakel rekordmamma – Martin Widmark. Bonnier Carlsen
25.  Rymd-rakel och gubben i månen - Martin Widmark. Bonnier Carlsen
26.  Saga Blom – Anna Gullichsen. Söderströms förlag
27.  Sixtens och blixtens underliga uppfinningar – Aino Havukainen & Sami
Toivonen. Tiden
28.  Superhjälten och mirakelpojeken – Petra Jonsson. POA förlag
2007
1.   Bäbis arg- Ann Forslind. Alfabeta
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2.   Ella är förskyld – Linne Bie. Berghs
3.   Jonne kan inte simma – Ulf Ryberg, Mati Lepp. En bok för alla
4.   Kitty, kattungeälvan – Daisy Meadows. B Wahlströms
5.   Kan själv, säger arne – Elisabet Broomé. Opal
6.   Blåbärspatrullen och fårmysteriet – Stefan Casta. Opal
7.   Hela huset – Anna Bengrtsson. Alfabeta
8.   Händiga Hanna lagar pappa – Titti Knutsson. Alfabeta
9.   Här kommer brandbilen – Arne Norlin. Rabén & Sjögren
10.  Ingrid och bassiluskan – Katerina Janouch. Bonnier Carlsen
11.  Lia för en dag – Carina Wilke. Bokförlaget Lilla e
12.  Plask i plurret – Pia Alfredsson. Förlaget Futurum
13.  Snälla barn – Thomas Tidholm. Alfabeta
14.  Stora boken om bill och bolla – Gunilla Bergström. Rabén & Sjögren
15.  Leonard upptäckaren på savanen – Paola Ciliberto. Opal
16.  Vill ha fisk – Aslaus Jonsdottir. Kabusa böcker
17.  Varför prinsar och prinsessor inte har krona på huvudet – Märtha Louise. Bazar
förlag
18.  Alla monster är rädda för månen – Marjane Satrapi. Berghs
19.  Boel får en boll- Helena Davidsson Neppelberg. Rabén & Sjögren
2006
1.   Malte och Moa spelar golf – Juha Saarinen. Eriksson & Lindgren
2.   Albin viking – Ulf Löfgren. Opal
3.   Klätter-rosa – Shelley Fowles. Förlaget Hjulet
4.   David Bibelns hjältar – Julia Clayden. Libris förlag
5.   Lilla gottboken – Kenneth Andersson. Alfabeta
6.   Billy blir arg – Birgitta Stenberg & Mati Lepp. Bonnier Carlsen
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7.   Dansa Dixi – Christine Falkenland. Eriksson & Lindgren
8.   Emilia på gymnastik – Anna Dunér. Bonnier Carlsen
9.   En liten skär och många små brokiga – Carin Wirsén & Stina Wirsén. Bonnier
Carlsen
10.  Farbror dag drömlund och drömfartyget – Anders Brundin & Joanna Rubin
Dranger. Rabén & Sjögren
11.  Flickan som fick så många syskon – Kim Fupz Aakeson. Eriksson & Lindgren
12.  Fru Sunesson är ute och cyklar – Quentin Blake. Bokförlaget Semic
13.  Gittan och gråvargarna – Pija Lindenbaum. Rabén & Sjögren
14.  Lill-Zlatan och morbror raring – Pija Lindenbaum. Rabén & Sjögren
15.  Min modiga mormor och den dansande elefanten – Inger Jalakas. Alfabeta
16.  Ärtan går luciatåg – Ulrika Sundström & Amanda Eriksson. Natur & Kultur
17.  Olga kastar lasso – Helena Willis. Rabén & Sjögren
18.  Ta fast Fabian – Jan Lööf. Bonnier Carlsen
19.  Tora och Mia i gångstigslandet – Eva Olovsson. Nordpol förlag
20.  Leo kladdar och kluddar – Linne Bie. Berghs
21.  Stenkul på gården – Pär Carlgren. Carlgren & Björk
22.  Noa – Kirsten Ahlburg. Bokförlaget Hegas
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