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particular area can identify with ? Having analysed the most popular books at both libraries,  it has 

been concluded that there are differences in the two areas when it comes to children's choice of 

literature. In my analysis, I have also concluded that the content and stories in the books differ in 

that children living in the two areas choose to read books that they can personally identify with. 

Författare: Helena Matteoni Ht 11

Hanledare: Eva Jonsson 

Keywords: children's literature, text analysis, ethnicity, culture, gender, class 

Nyckelord: Barnlitteratur, textanalys, etnicitet, kultur, kön, klass 



Innehållsförteckning
1. Inledning...................................................................................................................................................1

1.1 Bakgrund.............................................................................................................................................1

1.2 Syfte och frågeställning.......................................................................................................................2

2. Teorianknytning .......................................................................................................................................2

2.1 Barnlitteraturens roll .........................................................................................................................2

2.2 Etnicitet...............................................................................................................................................3

2.3 Kultur..................................................................................................................................................4

2.4 Klass....................................................................................................................................................5

2.5 Kön och genus.....................................................................................................................................5

3. Tidigare forskning.....................................................................................................................................6

3.1  Fredén Anna & Sandström Lina ”Vi och dem”? En kvalitativ studie av hur etnicitet skildras i åtta 
samtida svenska bilderböcker...................................................................................................................7

3.2 Kåreland Lena, Mångkultur i svensk ungdomsbok. Några exempel från perioden 1970-2000 ..........8

3.3 Grabbe Malin & Ingelf Elisabeth, Mångkulturalism i svensk barnlitteratur?.......................................8

3.4 Nikolajeva Maria, Barnbokens byggklossar.........................................................................................9

4. Material och metod .................................................................................................................................9

4.1 Textanalys som metod .....................................................................................................................10

4.2 Text- och innehållsanalys .................................................................................................................11

4.3 Statistik över de valda områdena.....................................................................................................11

4.4 Listorna på de mest utlånade böckerna på avdelning Hcg, ..............................................................12

4.5 Begränsningar och urval ...................................................................................................................13

5. Analys.....................................................................................................................................................13

5.1  Böckerna från Lidingös bibliotek......................................................................................................14

5.2 Böckerna från Botkyrkas bibliotek....................................................................................................22

5.3 Boken som finns på de båda bibliotekens topplista..........................................................................27

6. Resultat diskussion ................................................................................................................................29

7. Slutsatser och sammanfattning .............................................................................................................31

8. Käll- och litteraturförteckning ................................................................................................................33



1. Inledning

Det har tidigare gjorts textanalyser ur ett genusperspektiv av de mest utlånade barnböckerna 

på ett bibliotek. Jag tyckte att det skulle vara intressant att utveckla den iden och göra en 

jämförelse av de mest utlånade böckerna på två bibliotek belägna på två socioekonomiskt 

skilda platser. Och istället för att titta enbart på genus också ta in andra perspektiv. Jag har 

valt att ta in klass- kön- och kulturperspektiv när jag gjort mina analyser. Syftet med dessa 

analyser är att försöka få en bild av om och hur valet av litteratur påverkas av det område som 

läsarna bor i. 

Skolor och förskolor använder sig idag ofta av bibliotek och den litteratur som finns 

tillgänglig där. Som blivande lärare anser jag att det är viktigt att känna till vilken typ av 

böcker som barnen själva väljer och om det valet påverkas av det område barnen befinner sig 

i. I läroplanen står det att undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att läsa 

och skriva (Lgr11). För att kunna göra detta på bästa sätt anser jag att det är av stor vikt att 

man är medveten om vilken litteratur barnen själva väljer samt vad den litteraturen förmedlar 

till barnen. Detta ligger till grund för mitt val av ämne till denna uppsats

1.1 Bakgrund

I dagens samhälle pratas det mycket om barnlitteratur och dess betydelse för barnen idag. I 

läroplanen och andra styrdokument framträder den skönlitterära bokens betydelse för 

kunskapsutveckling. En del forskare hävdar att det inte har någon större betydelse vad barnen 

läser utan det viktiga är att de läser.  Samtidigt hävdas det att barnlitteraturens roll är att 

fostra, socialisera och även då förstås att användas i undervisningssyfte (Nikolajeva 2004:20). 

Om barnbokens roll är att socialisera och fostra har då verkligen innehållet mindre betydelse? 

Väljer barn enbart den litteratur som är riktad till deras egen ålderskategori eller väljer de den 

litteratur som de själva har lättast att identifiera sig med?

Professor Norman Fairclough menar att texter påverkar oss och bidrar till förändringar i våra 

föreställningar och värderingar (Fairclough 2003:8). Om detta stämmer så innebär det att valet 

av litteratur är viktigt för den personliga utvecklingen och för förståelsen av vår omvärld. Jag 
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ansåg därför att det skulle vara intressant att se om barn väljer att läsa litteratur som speglar 

andra levnadsförhållanden och samhällen än de som de själva lever i. 

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med mitt examensarbete är att göra en text- och innehållsanalys av de mest utlånade 

barnböckerna riktade till åldern 9-12 år på två bibliotek belägna i två socioekonomiskt skilda 

områden. Detta för att få en bild om och i så fall på vilket sätt valet av litteratur skiljer sig åt i 

dessa olika områden.

Mina frågeställningar är: 

- Finns det ur ett etnicitetsperspektiv någon skillnad på innehållet i de mest utlånade 

barnböckerna på två bibliotek belägna i två socioekonomiskt skilda områden? 

- Påverkas valet av litteratur av det område som barnen bor i och har de mest utlånade 

barnböckerna ett innehåll som barnen i det området kan identifiera sig med? 

2. Teorianknytning 

Här kommer jag att presentera de begrepp och perspektiv som jag kommer att använda mig av 

i min analys av böckerna från de olika biblioteken. 

2.1 Barnlitteraturens roll 

Maria Nikolajeva skriver om barnlitteratur i sin bok Barnbokens byggklossar. Hon menar att 

uppkomsten av barnlitteratur är något av en definitionsfråga. En del forskare hävdar att det 

förekom redan så tidigt som i Sumerriket och att det garanterat fanns under medeltiden. De 

menar att berättelser har funnits sedan tidernas begynnelse i syfte att underhålla och 

uppfostra. Nikolajeva menar dock att en medveten inriktning så som barnlitteratur är inte kan 
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ske innan denna inriktning faktiskt blivit etablerad och upptäckt.  Om man ser det ur den 

synvinkeln är barnlitteratur en förhållandevis ny företeelse. I västvärlden etablerades 

begreppet först under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. (Nikolajeva 2004:19)  

En stor skillnad mellan barn- och vuxenlitteratur är dess roll i samhället. Barnlitteraturen har i 

stor omfattning en roll som går ut på att fostra, utbilda eller användas i socialiserande syften. 

Nikolajeva påpekar dock att alla typer av litteratur under någon tidpunkt har använts i 

ideologiska syften. Vissa forskare hävdar att barnlitteratur inte har någon typ av konstnärliga 

egenskaper utan att de bara kan studeras i ett pedagogiskt sammanhang. Nikolajeva menar att 

man inte helt kan bortse från den pedagogiska rollen men att barnboken ändå innehåller 

estetiska drag som att till exempel indirekt eller direkt avspegla den egna verkligheten. 

Barnboken tilltalar också våra känslor, påverkar fantasin och förmedlar ideologiska budskap. 

(Nikolajeva 2004:20) 

2.2 Etnicitet

Etnicitetsbegreppet har blivit ett allt mer aktuellt begrepp allt eftersom vår värld blir mer 

global och migration blir allt vanligare. Begreppet belyser en uppdelning mellan vi och dem 

när det gäller frågor som tillhörighet, jämlikhet och likheter. Etnicitet innebär ofta en typ av 

klassificering av olika människor och påverkar också ofta vem som umgås med vem. Ordet 

etnicitet syns ofta i diskriminerande sammanhang och påverkar också ofta vilka som har 

tillgång till arbete och utbildning(Wikström 2009:17). I min analys vill jag ta reda på om det 

är så att man gör olika klassificeringar av människor i böckerna. Hur dessa klassificeringar 

utmärker sig inom kultur, klass, kön och genus.

  Inom etnicitetsbegreppet samverkar begreppen kultur, klass och kön. Nedan kommer jag att 

förklara dessa begrepp mer ingående var för sig för att tydligöra vad som menas med de olika 

begreppen
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2.3 Kultur

Kultur hade tidigt betydelsen allt som inte är naturligt, det vill säga allt som är skapat av 

människan. Idag är begreppet kultur snarare något som betecknar skillnader mellan människor 

på olika platser. Begreppet kultur har en plats och funktion i vårt allmänna språk, något som 

etnicitetsbegreppet inte riktigt har. Det är därför vanligt att ordet etnicitet byts ut mot ordet 

kultur. Kultur betraktas som en mycket bredare företeelse än etnicitet. Hanna Wikström, som 

är lektor på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet skriver i sin bok, Etnicitet 

att kultur innefattar både musik, konst, samhälleliga värden, bilologiska processer samt vanor 

och regler. Hon skriver också att kulturer kan vara etniska, globala och nationella. 

Traditionellt sett har kultur haft ett nära samband med nationsgränser samt samhällens grad av 

civilisation. Ordet kultiverad användes som synonym till civiliserad. Idag har betydelserna 

skiljts åt men kopplingen mellan dessa begrepp lever fortfarande kvar inom kulturbegreppet. 

(Wikström 2009: 29-31) I min analys kommer jag använda mig av dessa sätt att se på kultur. 

Jag kommer att se kultur genom att den innefattar så mycket och att det har en plats och en 

funktion i vårt språk. 

Lena Kåreland skriver i sin bok Barnboken i samhället att på grund av den ökade 

invandringen och att vi reser mer så har vi i Sverige fått ett ökat inslag av olika kulturer i vårt 

samhälle. I Sverige har vi över 500 tusen invånare som har sitt ursprung i ett annat land. Med 

andra ord så finns det i en stor andel klasser i skolan där det finns ett eller flera barn som har 

sina rötter i en annan kultur. Kåreland skriver också att sett ur ett långsiktigt perspektiv skulle 

man kunna påstå att alla invånare i Sverige egentligen är invandrare. Då de allra första som 

bosatte sig i Sverige invandrade hit för cirka 8000 år sedan. Efter det har det hela tiden 

ständigt invandrat människor till landet som har påverkat både vår kultur och vårt språk. Vi 

får ständigt nya kulturella inslag i den kultur som man kallar typisk svensk. Men Kåreland 

frågar sig om man egentligen kalla något för ett typiskt svenskt kulturarv? (Kåreland 2009: 

125, 133f).
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2.4 Klass

Det talas ofta om klass i samband med etnicitet. Begreppet klass kan innebära tre saker. Ett, 

som ett förhållande till exempel mellan en anställd och den som anställer. Två, som en social 

status betraktat från socioekonomiska förhållanden det vill säga saker som inkomst, 

utbildningsgrad, typ av arbete och politiskt inflytande. Den tredje och sista aspekten av 

begreppet klass är materiellt, kulturellt och socialt gångbart kapital inom en viss kontext i 

samhället.  Det är framförallt denna sista aspekt av begreppet som liknar begreppet etnicitet 

(Wikström2009:43). I mina analyser kommer jag att se begreppet klass som social status, 

olika socioekonomiska förhållanden samt som något materiellt och kulturellt kapital.  

2.5 Kön och genus

I min analys kommer jag att titta på kön och även en del på genus då dessa är två inriktningar 

som går tätt ihop med varandra. Genus är något som i dagens skola är ett aktuellt område och 

därför viktigt att ta upp. 

Maria Nikolajeva skriver i sin bok Barnbokens byggklossar att i tidiga studier av barnböcker 

ur ett genusperspektiv så nöjde man sig med att titta på litteraturens sätt att skildra pojkar och 

flickor och dess förhållande till verkligheten. Man använde då begreppet könsstereotyper som 

ett nyckelord i studierna och man talade om könsstereotyper när pojkar och flickor betedde 

sig så som de förväntades göra enligt de då rådande normerna. Man menade då till exempel 

att flickor är snälla, duktiga och väluppfostrade och att pojkar är äventyrliga och busiga. 

(Nikolajeva 2004:129)

I dag har man gått ifrån en undersökning av könsstereotyper och istället tittar man på genus 

som en social konstruktion och av de normer och förväntningar som samhället idag förknippar 

med genus. Nikolajeva skriver om begreppet performativt genus som är myntat av Judith 

Butler. Performativt genus syftar på en persons beteende enligt de föreskrivna normerna, 

vilket inom den feministiska teorin även kallas för genusmanuskript. De menar då till 

exempel att om en karaktär beskrivs som kvinnlig men beter sig som en man så innebär det att 

hon följer det maskulina manuskriptet. (Nikolajeva 2004:133) 
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Vi människor delas ständigt in i grupper efter saker som ålder, kön eller ursprung. Kvinnor 

anses till exempel vara bättre på att visa sina känslor än vad män är och män anses vara mer 

handlingskraftiga än kvinnor. Precis som att människor med utländsk bakgrund har svårare att 

få ett jobb än någon som är infödd. Men vi kan inte enbart delas upp i en grupp. Människor är 

inte antingen en ålder, ett kön eller har ett ursprung utan vi är alla dessa saker. Därför kan 

man inte enbart titta på kultur, etniskt ursprung och nationalitet när man analyserar en 

identitet. Man måste även titta på kön, klass och sexualitet. Detta kan man göra genom att 

koppla samman maktperspektiven kön, klass och etnisk tillhörighet. Därför har detta arbete en 

inriktning mot etnicitet perspektivet där vi kan få med fler maktperspektiv. 

  Enligt forskare som arbetar med ett tydligt feministiskt klassperspektiv måste den historiska 

koloniala ordningen och synen på kön förstås för att kunna analysera en identitet. Under 

kolonialismen fanns en väldigt tydlig koppling mellan synen på olika nationaliteter och kön. 

Denna koppling hade sitt ursprung i den föreställning om manligt och kvinnligt som då fanns 

i västvärlden, vilket innebar att man till exempel kopplade kvinnor och det man ansåg som 

kvinnligt till saker som känslosamhet, svaghet och kaos, medan man kopplade det typiskt 

manliga till civilisation, förnuft, ordning och styrka. Kvinnan blev med andra ord den svaga 

som inte var förmögen att tänka förnuftigt medan mannen blev den som ansågs vara mera 

vuxen och förmögen att fatta förnuftiga beslut. Den här föreställningen om manligt och 

kvinnligt fick en mer långvarig effekt än att den bara just då påverkade maktordningen mellan 

kvinnor och män. Kvinnans roll som svag blev en del i legitimeringen av koloniseringen då 

man ansåg att de behövde tas om hand om.  Det var inte bara den svaga kvinnans roll som 

kom att legitimera koloniseringen utan forskare har också hävdat att de vita kolonisatörerna 

såg det som att kvinnorna i kolonierna var förtryckta av sina män. Kvinnornas status i ett 

samhälle användes som ett slags mått på utveckling och civilisation. Det sades att den vite 

mannens uppdrag var att ”rädda bruna kvinnor från bruna män”.(Wikström 2009:78f) I 

analysen vill jag se om det finns spår kvar av detta i mina valda läseböcker.

3. Tidigare forskning
Här kommer en presentation över en del uppsatser, en artikel och böcker som ingår i min 

tidigare forskning. Först har jag valt att presentera en magisterexamen som är en kvalitativ 

studie av hur etnicitet skildras i åtta samtida svenska böcker. Sedan kommer en presentation 
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av Lena Kårelands artikel som handlar om hur mångkultur gestaltas i svenska 

ungdomsböcker. Vidare en magisteruppsatsen som studenterna Malin Grabbe och Elisabeth 

Ingelf skrivit där de har gjort en undersökning där de tittat på i vilken utsträckning barn- och 

ungdomsböcker utgivna år 2002 skildrar mångkulturalism. Sist kommer en presentation över 

Nikolajevas schema över persongestaltning i vad som anses kvinnligt och manligt. 

3.1  Fredén Anna & Sandström Lina ”Vi och dem”? En kvalitativ studie av hur etnicitet 
skildras i åtta samtida svenska bilderböcker

Anna Fredén och Lina Sandström har i sin magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap gjort en kvalitativ studie av hur etnicitet skildras i åtta samtida svenska 

bilderböcker. Deras frågeställningar är:

- Hur skildras etnicitet i ett urval samtida svenska bilderböcker?

- Hur skildras det ”etniskt främmande”?

- Hur bemöts det utländska?

- I vilken utsträckning förekommer etniska stereotyper?

De frågeställningar som de har i sin uppsats utgör en del av det som jag kommer att titta på i 

min analys. Skillnaden är att jag även kommer att titta på klass och kön samt att jag inte valt 

att analysera bilderböcker utan böcker med mestadels text. Fredén och Sandström har också 

valt en smal riktning av begreppet etnicitet där de bara valt att titta på aspekter som etnisk 

främmande och hur det utländska bemöts. Jag har i min uppsats valt en vidare aspekt av 

begreppet etnicitet då jag även berör aspekter som klass och kön inom etnicitetsbegreppet. 

Resultatet av Fredéns och Sandströms magisteruppsats blev att det etniskt främmande i stort 

sätt alltid skildras med att en person hade mörkt hår, mörka ögon och en mörkare hudfärg. På 

frågan hur det utländska bemöts blev resultatet av deras analys att det var väldigt blandat men 

att de positiva bemötandena övervägde de negativa. Överlag kunde de i de böcker som 

analyserats se att det ofta förekom skildringar av etniska stereotyper. (Fredén & Sandström 

2007)
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3.2 Kåreland Lena, Mångkultur i svensk ungdomsbok. Några exempel från perioden 
1970-2000 

Lena Kåreland som är professor i litteraturvetenskap, skriver i en artikel som presenteras i 

svensklärarens årsskrift (2001) om hur mångkultur gestaltas i svenska ungdomsböcker. 

Kåreland menar att Sveriges utveckling när det gäller mångkultur kan återspeglas i de 

moderna barnböckerna. Hon menar att i det i ungdomslitteratur på senare år ofta förekommer 

gestaltningar av möten mellan olika kulturer och att det då ofta handlar bland annat om 

utanförskap. Kåreland skriver också i sin artikel att till exempel de mat- och musikvanor som 

mångkulturaliteten för med sig också skildras i de moderna ungdomsböckerna.  Kåreland 

menar att det sällan förekommer att man i dessa böcker belyser det som kan vara berikande 

med nya kulturer utan att fokus istället brukar ligga på att problematisera fenomenet. Hon 

skriver också att ungdomsböcker ofta skildrar den inre konflikt som ett invandrarbarn kan 

känna gentemot att åt ena sidan vilja anpassa sig och passa in i det svenska samhället och åt 

andra sidan inte vilja ”svika” sin familj och de normer och värderingar som de har med sig. 

(Kåreland, 2007:7f)

3.3 Grabbe Malin & Ingelf Elisabeth, Mångkulturalism i svensk barnlitteratur?

I magisteruppsatsen Mångkulturalism i svensk barnlitteratur? har studenterna Malin Grabbe 

och Elisabeth Ingelf gjort en undersökning där de tittat på i vilken utsträckning barn- och 

ungdomsböcker utgivna år 2002 skildrar mångkulturalism. Deras syfte var även att studera 

vilken funktion mångkultur i barnböcker kan fylla hos barn samt om antalet utgivna böcker 

med inslag av mångkulturalism skiljer sig mellan olika förlag.

Resultatet av Grabbe och Ingelfs undersökning visade att endast 24 % av alla böcker utgivna 

2002 skildrade ett mångkulturellt samhälle men att det i de flesta fallen är en biperson i 

handlingen som gör den mångkulturell. Dock var det 43 % av ungdomsböckerna som 

skildrade ett mångkulturellt samhälle. De visade sig också att i 40 % av de böcker som 

skildrade någon form av mångkulturalitet så var det den ”andra kulturen” som var i fokus.

Deras resultat visade också att stereotyper främst finns att hitta i bilderböcker då det är främst 

genom bilder som de skildras. De menar att det flesta svenska bilderböcker handlar om blonda 
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blåögda barn och förmedlar svenska normer. (Grabbe & Ingelstad 2004) I förhållande till de 

läseböcker som kommer att analyserar kan det vara en intressant aspekt se om eller hur 

böckerna förmedlar en svensk norm eller inte. 

3.4 Nikolajeva Maria, Barnbokens byggklossar

Maria Nikolajeva skriver i sin bok Barnbokens byggklossar om genusperspektiv i 

persongestaltning hon har där gjort ett schema för vad som anses vara manligt och kvinnligt. 

Jag har i min analys valt att utgå från detta schema då jag tittar på hur manligt och kvinnligt 

gestaltas i de olika böckerna. 

Män/pojkar Kvinnor/flickor

starka vackra

våldsamma aggressionshämmade

känslokalla, hårda emotionella, milda

aggressiva lydiga

tävlande självuppoffrande

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla

skyddande sårbara

aktiva passiva

analyserande syntetiserade

tänker kvantitativt tänker kvalitativt

rationella intuitiva   

(Nikolajeva 2004: 129)

4. Material och metod 
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De två kommunerna i vilka jag har valt ett bibliotek vardera är Botkyrka och Lidingö. Jag har 

valt just dessa två bibliotek på grund av att de ligger belägna i två socioekonomiskt skilda 

områden.

För att få veta vilka de tio mest utlånade barnböckerna riktade till åldern 9-12 år är på 

respektive bibliotek har jag använt mig av den statistik över utlånade böcker som finns på 

biblioteken. Jag har sedan lånat dessa böcker för att göra en text- och innehållsanalys ur ett 

etnicitetsperspektiv. Jag har i mina analyser valt att fokusera på klass, kön och kultur 

perspektiv för att se hur dessa företeelser skildras i böckerna från de olika områdena.

Jag har i mina analyser använt mig av Maria Nikolajevas schema över manligt och kvinnligt 

då de ger en tydlig bild av de stereotypa manliga och kvinnliga dragen. 

4.1 Textanalys som metod 

Att göra en textanalys innebär att urskilja och undersöka olika delar i en text och associera 

detta till de perspektiv man vill undersöka (Bergström&Boréus 2005:18).

I boken Textens mening och makt skriver Bergström och Boréus att det är av stor vikt  att veta 

vad en textanalys innebär innan man gör den. Författarna menar att det är viktigt att tänka på 

att alla texter är skrivna av människor och att texterna relaterar på olika sätt till olika 

människor. Vidare skriver de att texter kan vara koharenta eller kommunikativa. Vilket 

innebär att de kan hållas ihop av ett visst ämne eller att de har ett budskap som de vill 

förmedla. Det finns även två aspekter att titta utifrån när man analyserar en text, 

innebördsaspekt och interpersonellaspekt. När man talar om innebördsaspekt menar man 

författarens sätt att använda språket när han eller hon vill förmedla och förklara en bild av en 

inre upplevelse eller omgivning. Den interpersonella aspekten handlar mer om textens 

handling och hur språket används i sociala relationer. Bergström och Boréus menar att i texter 

kan dessa två aspekter vara svåra att skilja åt och att de snarare går in i varandra. Men 

författarna menar dock att man med hjälp av dessa aspekter kan ta reda på vad det i första 

hand det är man vill analysera. (Bergström&Boréus 2005:12ff).
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4.2 Text- och innehållsanalys 

Det finns inom textanalysen olika typer av analyser som fokuserar på att undersöka olika 

komponenter av en text (Bergström & Boréus 2005:18). Jag kommer i mitt arbete att använda 

mig av Bergman och Boréus definition av en innehållsanalys.

 Innehållsanalys  är  en  kvalitativ  typ  av  textanalys  som används  både  av  humanister  och 

samhällsvetare. Att göra en innehållsanalys innebär att man gör jämförelser av förekomsten 

av vissa specifika element i en text. Textanalysen kan vara inriktad på textens innebörd eller 

på dess interpersonella aspekt (Bergström & Boréus 2005:18). De specifika element som jag 

kommer att titta på är klass, kön och kultur.

4.3 Statistik över de valda områdena

För att få en tydlig bild av hur de olika områdena socioekonomiskt skiljer sig ifrån varandra tar jag här 

upp en del statistik över de olika områdena för att visa på vilka och hur stora skillnader det finns i de 

olika områdena.

De två områden vars biblioteks böcker jag har valt att titta på är två socioekonomiskt skilda 

områden och jag har valt att använda mig av några olika parametrar för att visa skillnaden på 

dessa två områden. De saker jag valt att titta på är, antal invånare med utländsk bakgrund, 

vilket i det här fallet är de personer som är födda i ett annat land eller som har två föräldrar 

som är födda i ett annat land (www.botkyrka.se). Jag har också tittat på andelen arbetslösa i 

respektive kommun samt medelinkomst och utbildningsnivå.

I Botkyrka som själva säger sig vara en mångkulturell kommun är andelen medborgare med 

utländsk bakgrund 53,2 % (www.botkyrka.se) På Lidingö har endast 5,6% av befolkningen 

utländsk bakgrund (www.lidingo.se). 

I Botkyrka har 18,6 % av invånarna någon form av eftergymnasial utbildning. På Lidingö är 

motsvarande siffra 35,8 %. Medelinkomsten på Lidingö är 418.000 kr/år medan den i 

Botkyrka ligger på 239.700 kr/år (www.ekonomifakta.se)
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Andelen öppet arbetslösa på Lidingö är 1,9% (www.lidingo.se)  medan motsvarande siffra för 

Botkyrka kommun är 4,8% (www.botkyrka.se) 

Genom att titta på dessa siffror kan man tydligt se den socioekonomiska skillnaden mellan de 

olika områdena. Framför allt kan man se den stora skillnaden på medelinkomsten som i 

Lidingö är nästan dubbelt så hög som i Botkyrka. Andelen invånare i kommunerna som har 

utländsk bakgrund skiljer sig också kraftigt åt. Däremot är skillnaden på andelen öppet 

arbetslösa inte alls märkbart stor. 

4.4 Listorna på de mest utlånade böckerna på avdelning Hcg, 

Topplista Hcg Botkyrka

1. Mankell Henning - Eldens hemlighet 
2. Halling Thomas - Finnes: Agnes, önskas: kille 
3. Foley Douglas – Habib, Änglar här och där
4. Foley Douglas – Habib, Långt långt borta
5. Lidbeck Petter - Den magiska kepsen
6. Foley- Douglas Habib, Tre gånger guld
7. Foley Douglas –Habib, Friheten minus fyra
8. Lidbeck Petter - Det mystiska huset
9. Lilleste, Lena -Inbrott i skolan!
10. Gissy- Peter Nya Bellmanhistorier

Topplista Hcg Lidingö

1.        Mould Chris - Amiralens arvinge 
2.        Melin Mårten - Amor anfaller! 
3.        Halling Thomas - Finnes: Agnes, önskas: hund 
4.        DiCamillo Kate - Tack vare Winn-Dixie 
5.        Widmark Martin - Antikvariat Blå spegeln 
6.        Widmark Martin - Den trettonde gästen 
7.        Halling Thomas - Finnes: Agnes, önskas: bästis 
8        Lidbeck Petter - Den magiska kepsen 
9.        Lidbeck Petter - Det mystiska huset 
10.        Rowling Joanne K - Harry Potter och Hemligheternas kammare 

12

http://www.botkyrka.se/
http://www.lidingo.se/


4.5 Begränsningar och urval 

Jag har på grund av tids och utrymmesbrist valt att inte göra en textanalys av alla böckerna på 

topplistan. Istället har jag valt att fokusera på nio av böckerna från listorna. De böcker som 

jag valde att analysera är de böcker som ligger överst på topplistorna. Jag valde dessa för att 

få en så tydlig bild som möjligt av skillnaderna på de mest populära böckerna.

De böcker jag valt att använda som mitt empiriska material är:

-Mankell Henning - Eldens hemlighet 
-Foley Douglas – Habib, Änglar här och där
-Foley Douglas – Habib, Långt långt borta
-Lidbeck Petter - Den magiska kepsen
-Mould Chris - Amiralens arvinge 
-Melin Mårten - Amor anfaller! 
-Halling Thomas - Finnes: Agnes, önskas: hund 
-DiCamillo Kate - Tack vare Winn-Dixie 
-Widmark Martin - Antikvariat Blå spegeln 

5. Analys

Av att bara titta på listorna av de mest utlånade böckerna från de två biblioteken kan man se 

att fyra av de mest utlånade böckerna i Botkyrka handlar om en pojke med utländsk bakgrund 

som heter Habib och som också bor i området där biblioteket är beläget. Dessa böcker finns 

inte alls representerade på listan över de mest utlånade böckerna i Lidingö. Detta kan ju 

självklart bero på det faktum att böckerna handlar om en kille som bor i området där 

biblioteket ligger. Jan Nilsson skriver att skönlitteratur ska vara meningsfull läsning och att 

innehållen i texterna bör vara sådant som intresserar barnen eller något som barnen har 

erfarenhet av. Det är att föredra om bokens innehåll stämmer överens med barnens egen 

verklighet och omvärld så att de kan identifiera sig själva med den litteratur som de läser 

(Nilsson 2007:79f).  

På topplistan från Lidingös bibliotek finns flera böcker som har en tjej i huvudrollen 

representerade till skillnad från Botkyrka bibliotekets lista där det bara finns en sådan bok 
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representerad. Det finns bara en bok som förekommer på båda listorna, Den magiska kepsen. 

Det finns också på båda topplistorna en bok i Agnes serien dock inte samma bok. I övrigt 

skiljer sig listorna åt helt trots att det är böcker för samma åldrar och båda biblioteken ligger i 

förorter till Stockholm. 

Jag har valt att presentera analyserna bibliotek för bibliotek och även bok för bok. Den bok 

som förekommer på båda biblioteken står under en egen rubrik. Detta för att få en tydlig bild 

av varje områdes böcker för sig. När jag gjort analyserna har jag tittat på hur klass, kön och 

kultur återspeglas i de olika böckerna. I personanalyserna har jag utgått ifrån Maria 

Nikoljaevas schema över manligt och kvinnligt.  

5.1  Böckerna från Lidingös bibliotek

Här nedan följer min analys av böckerna från biblioteket på Lidingö.

Amiralens arvinge skriven av Chris Mould (Lidingö)

Denna bok är den mest utlånade boken på Lidingö bibliotek. Boken handlar om en liten kille 

som heter Stanley Buggles en dag får han ett brev där det står att han har fått ärva en okänd 

släktings hus som ligger på en avlägsen ö. Stanley bestämmer sig för att åka till huset och 

spendera en sommar där. Hans föräldrar följer inte med istället ska den gamla damen som 

jobbat som hushållerska hos den avlidna släktingen vara hans förmyndare under hans vistelse 

där. Efter att Stanley kommit fram till den lilla staden händer det en hel del underliga saker. 

Han uppmärksammar snart att ingen i staden går ut efter att mörkret fallit. Stanley blir väldigt 

nyfiken på vad det är som pågår i staden och snart börjar en historia om varulvar, sjörövare 

och talande fiskar. 

Denna bok har en helt fiktiv berättelse med fiktiva platser. Språket i boken känns ”vuxet” och 

det används en hel del avancerade ord. Men tack vare det upplevs den fängslande då språket 

är väldigt beskrivande och målande. Det här är också den enda boken där det finns en del 

bilder vilket gör att man lätt genom både text och bild kan bygga upp en egen bild av hela 

historien. 
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Kön 

Något som slog mig när jag läste boken var att det bara förkommer två kvinnor i hela 

historien. Den ena är hushållerskan. Hennes roll i boken är enligt Nikolajevas schema över 

manligt och kvinnligt typisk kvinnlig då hennes uppgift är att se efter Stanley. (Nikolajeva 

2004:129) Hon är till en början överbeskyddande och orolig och det beskrivs på flera ställen 

hur hon lagar mat åt Stanley. Hon är därmed både omsorgsfull, omtänksam och 

självuppoffrande(Nikolajeva 2004:129). Den andra kvinnan förekommer bara som hastigast 

och är fru till en fiskare som Stanley lär känna. Det enda som nämns om henne är att hon lagat 

en gudomligt god frukost till Stanley en morgon, vilket också kan ses som ett omsorgsfullt 

och omtänksamt beteende.  De andra karaktärerna som mest förekommer i boken är mannen i 

godisbutiken som visar sig vara en varulv och sjörövarna som vill döda varulven och som 

också alla är män. Så de flesta män i boken har en roll som tuffa och starka så även Stanley 

även om han i början av historien beskrivs som liten och späd så slutar historien med att det är 

han som dödar varulven och lurar de onda sjörövarna. 

Klass 

Klasskillnaderna i denna bok syns tydligast i relationen mellan Stanley och fiskaren. Stanley 

bor i den stora herrgården som han har ärvt av sin okända släkting, amiral Bartholo och 

fiskaren och hans hustru bor i en gammal sliten fyr. Fiskaren och hans fru skildras som 

arbetarklass då han jobbar som fiskare medan Stanelys släkting Amiralen som ägde den stora 

herrgården skildras som överklass då han inte arbetade och dessutom ägde en stor gård. 

Antikvariatet Blå spegeln skriven av Martin Widmark (Lidingö)

Boken handlar om David som precis har börjat på högstadiet. David är en tyst och 

tillbakadragen kille. Första dagen på högstadiet kommer en ny flicka in i klassen, Larissa. 

Hon är en tuff tjej som kommer från Ryssland och enligt David är hon väldigt vacker. Hon får 

platsen bredvid David och de blir snart goda vänner. Davids föräldrar jobbar med ett projekt i 

Nigeria och David som inte ville följa med dit bor istället hos en man som heter Melkior tills 

hans föräldrar kommer tillbaka. Melkior äger en bokandel för begagnade böcker som heter 

Antikvariatet Blå spegeln. En morgon när David vaknar är Melkior plötsligt försvunnen. Den 
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enda ledtråd som David kan hitta är en lapp med en lång rad med siffror på.  David och 

Larissa hjälps tillsammans åt att för att lösa mysteriet med vart Melkior kan ha tagit vägen.

Kön

I den här boken bryter huvudpersonerna David och Larissa mot de traditionella könsrollernas 

egenskaper som man kan se i Nikolajevas schema. Davids karaktär stämmer mer överens med 

de kvinnliga egenskaperna och Larissas mer med de manliga. (Nikolajeva 2004:129)

David säger själv i början av boken att han tror att hans föräldrar ibland önskar att han var 

mer som killar ska vara. Att de nog önskar att han pratade mycket mer, var mer framåt och 

störde på lektionerna som de andra pojkarna. Han säger att han känner sig skyldig på något 

sätt för att han inte är som alla andra, för att han inte följer den normativa mallen och att de 

oroar hans föräldrar. 

Larissa följer inte heller den typiska mallen över hur en tjej ska vara. Hon är tuff och 

självsäker. Första dagen när hon kliver in i klassrummet kommer hon för det första försent 

och när läraren säger ”och vad kan jag hjälpa lilla fröken med?” så säger Larissa att lilla 

fröken vill hon inte bli kallad igen!. På vägen till sin bänk får hon en kommentar om sin väska 

av en av killarna i klassen hon spänner då ögonen i honom och säger; ”det där låter du bli! ”

Det är också Larissa som genom sin kunskap om det mesta löser mysteriet med vart Melkior 

tagit vägen. Det är också hon som räddar både Melkior, David och henne själv när de blir 

tillfångatagna. Larissa är den starka orädda hjälten medan David mer har rollen som den lite 

mindre allmänbildade, känslosamma medhjälparen.

Klass

Både  Larissa  och  Davids  föräldrar  är  välutbildade.  Larissas  föräldrar  var  lärare  på  ett 

universitet i Ryssland och har nu flyttat till Sverige för att vara gästlärare på ett universitet 

här. Davids föräldrar är biologer och arbetar för sida. 
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I statistiken för de olika områden som jag har valt att göra mina undersökningar i kan man se 

att  i  Lidingö  den  där  här  boken  är  den  mest  utlånade  är  det  en  mycket  större  andel  av 

invånarna som har en eftergymnasial utbildning. 

Kultur 

Larissa har precis flyttat till Sverige från Ryssland, hennes mormor var svensk och hon kan 

därför prata flytande svenska. Det enda som i historien tas upp som annorlunda med Larissa 

jämfört med de andra i klassen är att hon är mycket mer allmänbildad. Det sägs i historien 

bero på att man i skolorna i Ryssland får lära sig mycket mera saker. 

Finnes Agnes önskas hund skriven av Thomas Halling (Lidingö) 

Den här boken finns på listan över de mest utlånade på Lidingö bibliotek men även på Albys 

bibliotek finns en bok om Agnes representerad dock inte samma bok utan Finnes agnes 

önskas kille. 

Finnes Agnes önskas hund handlar om Agnes som ända sedan hon va sju år har önskat sig en 

hund. Nu ska hon snart fylla elva och har ända sen hon var sju tjatat på sina föräldrar om att 

hon vill ha en hund. När hon fyller elva får hon ett koppel av sina föräldrar och de lovar henne 

att om hon går ut med kopplet tre gånger om dagen i två veckor så ska hon få en alldeles egen 

hund. 

Kön

Det är mest tjejer som förekommer i boken, bland barnen nämns bara en kille vid två enstaka 

tillfällen. De andra män som förekommer i historien är Agnes pappa och en vikarie som 

Agnes klass har en vecka i skolan.

Agnes pappa är den i familjen som inte vill ha en liten söt hund utan han säger att han vill ha 

en riktig hund och föreslår en dobermann eller någon annan stor hund. Medan mamman i 
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familjen vill ha en liten söt hund. Här kan man se de typiska könsrollerna som Nikolajeva 

skriver om även i val av hundras. Pappan vill ha en stor beskyddande hund och mamman vill 

ha en liten söt och snäll hund.

Vikarien som också var en man beskrivs som ganska hård och respektingivande. Agnes vågar 

till exempel inte säga emot eller argumentera för sig själv då han vägrar låta henne gå hem på 

lunchrasten för att gå ut med sin hund. Medan den kvinna som de brukar ha som lärare 

beskrivs som mjuk och snäll även om hon ibland uppfattas som ganska hård så lyser det snälla 

igenom. 

Klass

De personer som blir beskrivna i boken om hur de bor, bor alla i villa. Det förekommer inte 

någon i boken som har uttalat utländsk bakgrund och alla har normativt sätt svenska namn.

Kultur

Den här boken speglar ett typiskt svenskt villasamhälle där alla har ett normativt svenskt 

namn. Alla barn förutom två som har skilda föräldrar lever i en typisk svensk kärnfamilj, där 

mamma, pappa och eventuella syskon ingår i familjen. 

Amor anfaller skriven av Mårten Melin (Lidingö)

Boken handlar om Arthur som tror sig ha blivit träffad av Amors pilar och därför blivit kär i 

sin tre år yngre systers bästa kompis, Tammi. Arthur tycker att det hela är väldigt pinsamt. 

Man kan ju bara inte vara kär i sin syster bästa kompis som dessutom är tre år yngre!

Under historiens gång får man följa Arthur och hans kärleksproblem. Han brottas hela tiden 

med den stora kärlek han känner för Tammi och känslan av att det är fel och pinsamt att vara 

kär i en yngre tjej. Arthur kan tillslut inte stå emot utan berättar för Tammi hur han känner 

och det visar sig att kärleken är besvarad. 
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Kön

Arthur, bokens huvudperson har många av både de manliga och kvinnliga egenskaperna som 

Nikolajeva beskriver. Han har manliga egenskaper som att han är stark och orädd när han till 

exempel vågar stå upp för sig själv och när han vågar berätta för Tammi att han är kär i henne. 

Samtidigt som han också visar en del av de kvinnliga dragen som att han är känslig när han 

till exempel börjar gråta inför hela klassen när han är ledsen. 

Arthurs lärare My, har endast de kvinnliga dragen från Nikolajevas schema. Hon beskrivs 

som mjuk och omhändertagande och förstående.

Ronja, Arthurs lillasyster beskrivs också hon enligt de kvinnlig dragen. Hon är till exempel 

ganska känslig som när hon börjar gråta för att Arthut sagt till Tammi att hon är sjuk fast hon 

inte är det. 

Klass

Handlingen utspelar sig i en vad jag uppfattar som en svensk inte allt för stor ort. I boken 

befinner de sig den mesta av tiden i skolan eller hemma hos Arthur och hans syster. Arthurs 

familj bor i en villa belägen i närheten av skolan.

Tammi som egentligen heter Tamara Puertas Vasques är den enda person som nämns vid hela 

namnet och dessutom den enda förutom hennes pappa som i boken beskrivs ha någon form av 

utländsk bakgrund. Tammis familj är också den enda familj i boken som bor i ett 

flervåningshus, de andra karaktärerna tycks bo i villa. Vad säger det om den normativa synen 

på människor med utländsk bakgrund?  Hur kommer det sig att just Tammis familj som är de 

enda personerna med utländsk bakgrund bor i lägenhet när ingen av de andra karaktärerna gör 

det? 

Kultur

De enda karaktärerna som utseendemässigt beskrivs i boken är Tammi, som beskrivs som 

väldigt vacker med mörkt hår och mörka ögon och Tammis klasskompis Alex, som beskrivs 
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som en väldigt söt pojke med långt blont lockigt hår. Arthur beskriver att Alex ser ut som 

Amor själv måste ha gjort. Tammi beskrivs som lite exotiskt och speciell, inte alls som de 

andra karaktärerna i boken. Beror det på hennes ursprung eller på det faktum att Arthur är kär 

i henne? 

Tack vare Winn Dixie skriven av Kate DiCamillo (Lidingö)

Den här boken handlar om en flicka som heter India Opal Buloni, som precis har flyttat till 

Florida med sin pappa som är predikare för Baptistkyrkan. När India föddes reste han och 

hans fru runt i Indien och predikade. Där av har hon fått det ovanliga namnet India. Flickans 

mamma har lämnat India och hennes pappa flera år tidigare och boken handlar mycket om att 

India vill försöka lära känna sin mamma och förstå varför hon lämnade dem. India som 

försöker att se något gott i alla och blir under historiens gång vän med bland annat en kille 

som suttit i fängelse och en gammal dam som inte har några vänner då det går rykten om att 

hon är en gammal häxa. I slutet av boken ordnar India och den gamla damen en fest där de 

bjuder in alla de olika människor som India blivit vän med under historien och de blir alla 

vänner. 

 Men huvudtemat i boken är vänskap och olika livsöden. India förbarmar sig över en herrelös 

hund som genom bokens gång gör att hon får bekanta sig med massor av nya människor.

Kön

India är en tjej som är stark, självständig och aktiv vilket enligt Nikolajevas schema är typiskt 

manliga drag. Men India har även en del av de kvinnliga dragen som tillexempel att hon är 

omtänksam och omsorgsfull. Hon tar till exempel hand om den herrelösa hunden och hon 

försöker också hjälpa alla de människor som möter på vägen. Pappan bryter också han mot de 

typiskt manliga dragen då han är mild, omtänksam och omsorgsfull. Att pappan har mer 

kvinnliga egenskaper kan i det här fallet kanske bero på att Indias mamma inte finns med i 

bilden och att han då har tagit rollen som både en mamma- och pappafigur. Hans arbete som 
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predikare kan också vara en orsak till hans kvinnliga egenskaper då det är ett arbete som inte 

stödjer de typiskt manliga dragen.

Klass

India och hennes pappa bor i en husvagn på en typisk amerikansk husvagnscamping. Det 

uttrycks inte direkt i boken men handlingen antyder att de inte har det så gott ekonomiskt 

ställt, de bor till exempel i en liten husvagn vilket skulle kunna vara en induktion på att de inte 

har det så gott ställt. Staden beskrivs däremot som en stad med villor och ingen av de andra 

personerna som India möter under historiens gång bor på campingen.

Kultur 

 Det finns i boken inte hitta några beskrivningar eller namn på människor som skulle tyda på 

att de har olika etniska bakgrunder. Däremot verkar alla i boken vara kristna då de bland annat 

går i kyrkan, läser bordsbön och sjunger psalmer. Detta är något som när man läser boken 

verkar vara det normala i det samhället som boken utspelar sig i. Det framgår inte som något 

huvudtema i boken men de kristna värderingarna lyser ändå på många ställen igenom. Bland 

annat det faktum att India ger alla de olika karaktärerna i boken en chans, hon dömer ingen på 

förhand och värnar om de som har det lite svårare i samhället. Den gamla damen är den enda 

personen där det beskrivs hur hon bor och hon bor i ett stort hus med en stor trädgård En av 

personerna som hon bekantar sig med är en man som jobbar i en djuraffär och som tidigare 

suttit i fängelse. Han beskrivs som annorlunda men också som väldigt djurkär och hjälpsam. 

Han får med Indias hjälp en andra chans att komma in i samhället. Är det de kristna 

värderingarna som lyser igenom även här? Genom hela boken finns ett budskap om att inte 

döma andra och att man ska ge alla en andra chans. Detta kommer inte enbart från Indias 

pappa utan även från alla de andra vuxna i texten. India träffar till exempel en tjej i sin egen 

ålder inne på biblioteket. India tycker att hon är otrevlig och osympatiskt men flera vuxna 

påpekar att hon borde bli vän med flickan. India ger henne tillslut en chans och det visar sig 

att flickan inte alls är som India först hade trott. 
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5.2 Böckerna från Botkyrkas bibliotek

Nedan följer de böcker som jag har valt att analysera från topplistan på Botkyrkas bibliotek.

På topplistan av de mest utlånade böckerna i Botkyrka förekommer två böcker om Habib 

dessa två har jag valt att lägga under samma rubrik då böckerna påminner om varandra då de 

ingår i samma serie och huvudpersonen är den samma.

Eldens hemlighet Skriven av Henning Mankell (Botkyrka)

Den här boken är den mest utlånade boken på biblioteket i Alby, Botkyrka.

Boken är baserad på en sann historia och handlar om en tolvårig tjej som heter Sofia. Hon och 

hennes syster, mamma och bror rymmer från deras hemby efter att den blivit anfallen av 

banditer som har bränt ner byn och mördat Sofias pappa och de flesta andra invånarna i den 

lilla byn. Sofia och de som är kvar av hennes familj kommer efter en lång vandring till en 

annan by där de bosätter sig. Sofia och hennes syster får börja skolan och saker verkar lösa sig 

till det bästa. Men en dag när Sofia och systern leker råkar Sofia trampa på en mina vilket 

leder till att hennes syster dör och Sofia själv förlorar sitt ena ben och tvingas amputera det 

andra. Under sin långa vistelse på ett sjukhus i en stor stad lär Sofia känna bland annat doktor 

Raul som kommer att ha en stor betydelse i hennes liv. Efter att Sofia tillbringat åtskilliga 

månader i den stora staden får hon äntligen återvända hem till sin mamma och bror. När hon 

återvänder till byn har hennes mamma fött ännu ett barn och pappan till det nya barnet visar 

sig vara allt annat än snäll. Sofia bestämmer sig en dag för att rymma och återvända till staden 

för att söka upp doktor Raul, hon tänker att om det är någon som kan hjälpa henne så är det 

han. Doktor Raul hjälper också mycket riktigt Sofia att få någonstans att bo och hon får även 

börja som lärling hos en sömmerska då hon väldigt gärna vill lära sig att sy. En dag dyker den 

gamle skräddaren från hennes by upp och erbjuder henne sin hydda och sin gamla symaskin 

då han själv blivit för gammal för att sy. Sofia är dock tveksam till att återvända till byn då 

hon inte vill bo nära mammans nya man. Men när mamman en dag dyker upp hemma hos 

Sofia och berättar att han är borta och inte kommer att återvända så bestämmer sig Sofia för 
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att anta den gamle mannens erbjudande och flyttar tillbaka till byn. Hon tar över mannens 

jobb som byns skräddare och bosätter sig i hans gamla hydda. 

Kön

De kvinnor som förekommer i boken är alla starka och självständiga. Sofia, hennes mamma, 

syster och lillebror lyckas till exempel fly från banditerna och börja om sitt liv i en annan by. 

Där de jobbar på ett fält för att försörja sig.  Alla män förutom mammas nya man är 

omhändertagande, mjuka och förstående. Mammans nya man som också är en av de få svarta 

männen i historien är våldsam, hård, aggressiv och känslokall. 

Klass 

De få vita som dyker upp i berättelsen verkar ha det bättre ställt än de svarta. Prästen i byn bor 

visserligen i en hydda precis som Sofia och de andra men vid ett tillfälle får man till exempel 

veta att han alltid har massa vita lakan på tork utanför sitt hus. Sofias familj har däremot inte 

ens tyg till att sy nya kläder. Prästen har också en bil, något som de andra inte har. Doktor 

Raul på sjukhuset i staden har också en bil. Den är visserligen väldigt gammal och fungerar 

inte ibland och han påpekar att hans fru vill att han köper en ny. I doktor Rauls hus är det 

också första gången som Sofia ser ett riktigt badrum med rinnande vatten. Doktorns hus 

beskrivs som väldigt fint och han har även en svart man som vaktar huset på nätterna. Det 

förekommer i boken inte någon mörkhyad människa som har det lika bra ställt som de vita.

Kultur 

Boken utspelar sig i ett afrikanskt land och Sofia och de flesta personerna i boken är förutom 

några undantag mörkhyade. I den by där Sofia och hennes familj bosätter sig så finns det en 

vit man som är kristen. Det är han som driver skolan i byn. När Sofia och hennes syster hör 

talas som skolan vill de gärna börja där men de är väldigt osäkra på vad deras mamma skulle 

tycka. De vågar först inte fråga men när Sofia minns att hennes mamma sagt att man ska 

lyssna på de vita och göra som de säger så lägger hon fram det som att han, den vita mannen 

uttryckt att han vill att alla barn i byn ska börja i skolan. Sofias mamma säger då bara att om 
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han sagt det så är det bäst att de gör så. Detta visar på att de vita i boken har stort inflytande 

och makt över de mörkhyade.

I Wikströms (2009) bok kan man läsa om hur man under kolonisationsiden ansåg att det var 

den vita mannens uppgift att rädda de bruna svaga kvinnorna. I den här historien om Sofia och 

hennes liv kan man se en tydlig bild av den ”vita mannen” som någon slags räddare. Läkaren 

har som jobb att rädda och hjälpa och han gör även mer än vad bara hans arbetsplikt kräver. 

Den vita prästen i byn ser till att alla barnen får gå i skolan och han är även väldigt hjälpsam 

och stöttar Sofia i hennes liv. Det är också han som kommer springande när Sofia precis har 

trampat på minan och det är han som ser till att hon och hennes syster kommer till sjukhuset. 

Det är också han som ser till att flickornas mamma blir omhändertagen i sin sorg över att 

hennes ena barn skadats och det andra dödats. Sofias mamma säger också vid ett tillfälle att 

man ska lyssna på den vita mannen. Wikström menar att man under kolonisationstiden såg 

den vita mannen som en ”räddare” av de mörkhyade kvinnorna. Kan detta vara en bild av den 

vita mannen som lever kvar och återspeglas i Eldens hemlighet?

Habib Långt långt borta skriven av Douglas Foley (Botkyrka)

Habib Änglar här och där skriven av Douglas Foley (Botkyrka)

Habib är en kille som bor i Alby som är en förort till Stockholm. Det är också där som 

biblioteket där många av böckerna i den här serien finns på topplistan. Habibs familj 

härstammar inte från Sverige och det är något som är tydligt framgår i handlingen.  Boken är 

skriven som en dagbok där man får följa Habib i hans vardagliga liv och bekymmer. 

Nikolajeva skriver i uppsatsen ”Det självutlämnande jaget. Den fiktiva dagboken i barn- och 

ungdomslitteratur” i boken Barnlitteraturanalyser att genom fiktiva dagböcker ges författaren 

en möjlighet att imitera barns egna stil (Barnlitteraturanalyser 2008). Foley har i dessa böcker 

om Habib verkligen lyckats med att imitera barnens eget språk. Språket som används är långt 

ifrån korrekt, han använder sig av mycket slangord och utländska uttryck. Det förekommer 

även en hel del stavfel, speciellt när Habib ska uttrycka sig på engelska. De engelska orden 

och meningarna är skriva precis så som man kan tänka sig att en tolvåring skulle ha sagt det. 
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Många platser i boken är namngivna eller beskriva på ett sådant sätt att någon som kan 

området runt Alby lätt kan veta var någonstans det utspelar sig. Detta gör det roligt att läsa då 

man lättare kan skapa sig en bild av olika situationer och platser. 

Kön

I Habib, Långt långt borta så är huvudtemat i boken kärlek. Habibs flickvän Paris ska flytta 

tillbaka till sitt hemland och Habib skriver i sin dagbok mycket om kärlek, känslor och hur 

hans liv utan Paris kommer att vara. När det gäller det kan man enligt Nikolajeva schema över 

manliga och kvinnliga drag se att det däremot inte är speciellt stereotypisk med tanke på att 

det är en kille som skriver om detta. Enligt Nikolajevas schema över vad som anses vara 

manligt och kvinnlig ses pojkar som känslokalla och hårda något som Habib verkligen inte 

upplevs som. Han uppfattas snarare som omtänksam, omtänksam, emotionell, mild och sårbar 

vilket alla enligt Nikolajevas schema är typiskt drag för flickor.

De tjejer eller kvinnor som förekommer mest i historien är Paris som är Habibs flickvän. Ofta 

beskrivs det att hon är ängslig och orolig, hon är till exempel rädd för döden, spindlar och 

spöken. På flera ställen skriver Habib också om att hon är livrädd för att hennes föräldrar ska 

tvinga henne att flytta tillbaka till deras hemland och när Habib en dag får prova en fyrhjuling 

är Paris livrädd för att han ska skada sig och vill inte att han ska åka. Men Paris är också den 

som lär Habib saker hon berättar till exempel om klassiska kärlekshistorier som Romeo och 

Julia. Habib skriver också att hon är duktig på att stava. Är det inte många gånger just så det 

ser ut? Att tjejer anses som ”duktigare” och mer allmänbildade.

Habibs lillasyster Lucia är också ofta med i historierna. Hon beskrivs precis som Paris som 

rädd och ängslig. När Habib, Paris och Lucia en kväll blir inlåsta i skolan är det Paris och 

Lucia som blir mest rädda och ledsna även om Habib också blir rädd är det ändå han som tar 

kommandot och ”räddar” de två flickorna. 

Habibs pappa förekommer också en hel del. Han är den som verkar ha huvudansvaret i 

familjen och han hjälper också Habib att reda upp olika situationer. Som till exempel när 

Habib har hittat en väska så hjälper han honom att lämna tillbaka den. Han verkar också 

väldigt mån om att alla i hans familj ska ”sköta” sig. Han är till exempel väldigt upprörd när 

han först hittat väskan i Habibs rum och tror att han har stulit den. Pappan upplevs som stark 

25



och skyddande vilket är några av de saker som finns i Nikolajevas schema över typiskt 

manliga egenskaper. Habibs mamma och mormor har också en del av de typiskt kvinnliga 

egenskaperna som omsorgsfull och omhändertagande, de blir också precis som Paris till 

exempel väldigt orolig när Habib ska köra fyrhjulingen. 

Klass 

I Habib långt långt borta börjar det närma sig jul och Habib och hans familj ska flytta från 

lägenheten till ett radhus. Habib är inte så överförtjust över att de ska flytta trots att han 

kommer att få ett eget rum. Han trivs bra i lägenheten och dessutom vill han inte flytta lägre 

ifrån sina kompisar och speciellt inte från hans tjej Paris. 

Habib och hans familj har utländsk bakgrund liksom majoriteten av de andra karaktärerna 

som förekommer i boken. De bor alla i en mångkulturell förort. Habib och hans familj har 

tidigare bott i lägenhet precis som de andra karaktärerna i boken. Men familjen flyttar i boken 

till ett radhus. Det framgår dock inte att det på något vis skulle vara bättre. Det är snarare så 

att Habib uttrycker att han hellre hade bott kvar i lägenheten trots att han där inte ens har ett 

eget rum, han vill hellre bo kvar då han vill ha kvar närheten till sina vänner. 

Kultur

 Ibland skildrar författaren Habibs familj som en väldigt stereotypisk invandrarfamilj. Detta 

syns till exempel tydligt när det gäller matsituationerna. Vilket är något som Kåreland (2001) 

också poängterade i sin artikel som något som är väldigt vanligt i moderna litteratur där 

människor med utländsk bakgrund skildras. Till exempel det faktum att det inte bara är 

Habibs mamma, pappa och syster som räknas som familjen utan även hans farmor och andra 

släktingar har en stor roll i hans vardagliga liv, dessa personer förekommer också alltid i 

samband med matsituationerna. Habibs pappa äger en restaurang vilket också känns som 

något som skulle kunna ses som stereotypiskt för någon med en annan etnisk bakgrund än 

svensk. 
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5.3 Boken som finns på de båda bibliotekens topplista

Den magiska kepsen skriven av Petter Lidbäck (Botkyrka plats 5 & Lidingö plats 8)

Den här boken handlar om en kille med utländsk bakgrund som bor i en förort som ligger i 

närheten av biblioteket i Botkyrka. Killen heter Mostafa och bor med sin pappa i en lägenhet. 

Hans mamma bor i lägenheten bredvid efter att hon blivit kär i grannen som är pizzabagare 

och lämnat pappan för att flytta in med honom. Mostafas pappa pratar dålig svenska och det 

känns ibland lite som en parodi på en invandrare när man i boken får läsa meningarna precis 

som han talar. Mostafas pappa jobbar som städare på ett sjukhus och hans högsta önskan är att 

hans son ska bli läkare och inte städare som han själv. Mostafa som själv anser att han inte är 

särskilt begåvad känner en fruktansvärt stor press att vara duktig i skolan för att göra sin 

pappa glad. Varje dag slår han upp något på måfå i en uppslagsbok för att kunna berätta för 

sin pappa att han lärt sig något nytt.

En dag får han en keps av sin pappa efter att han vad hans pappa tror fått tio rätt av tolv på ett 

matematikprov. I själva verket hade Mostafa fått noll rätt men inte vågat berätta det för sin 

pappa. Dagen efter att han fått kepsen ska hans klass sitta i publiken vid inspelningen av en 

frågesporttävling på tv. Mostafa har sin nya keps på sig den dagen. När publiken i en paus 

själva får svara på frågor kan Mostafa plötsligt hur enkelt som helst svaret på alla frågor. Han 

ombeds att vara med i själva programmet och Mostafa ställer upp och lyckas svara rätt på 

samtliga frågor. Mostafa inser snart att det är när han har på sig sin nya keps som han plötsligt 

kan svaren på alla frågor i hela världen. 

Kön

Mostafa har två kompisar som finns med i historien. Det är Anastasia och Ali, Anastasia är 

den som hela tiden stöttar och försvarar Mostafa, en typisk kvinnlig roll enligt Nikolajevas 

schema. Mostafa visar däremot inte de typiska manliga egenskaperna. Han är osäker och ser 

sig själv som inte så speciellt begåvad. 

Klass 

Mostafa och hans pappa bor i en lägenhet i en mångkulturell förort. Pappan arbetar som 

städare och mamma som också bor i en lägenhet är tillsammans med en man som är 
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pizzabagare. Alla dessa karaktärer har utländsk bakgrund och har arbeten som inte har så hög 

status i samhället. 

Efter att Mostafa har vunnit tävlingarna och blivit uppmärksammad i media blir han kontaktad 

av utbildningsministern som blivit ombedd av statsministern att få hjälp av Mostafa med 

frågan om hur de ska kunna höja kunskapsnivån i invandrartäta områden. 

Utbildningsministern skildras som överlägens och anser sig själv vara bättre än Mostafa. Han 

förstår inte hur en invandrarpojke ska kunna hjälpa honom som är utbildningsminister. När de 

ska åka till mötet med utbildningsministern blir det hämtade av en limousin, i bilen finns 

drickor och tilltugg. När de är framme och sitter och väntar beskrivs ett fint rum där det finns 

massor utav frukt att äta. Här syns en tydlig klasskillnad i förhållandet mellan barnen och de 

vuxna i regeringen.  

Kultur 

I den här boken kan man se den inre konflikt som Kåreland (2001) skriver om i sin artikel. 

Om viljan att vara sin familj tillags samtidigt som man vill passa in i samhället. Mostafa för 

en ständig kamp med sig själv om att vilja göra sin pappa nöjd. 

I en del av boken som utspelar sig i klassrummet efter att Mostafa blivit intervjuad av ett par 

tidningar kommer frågan om varför det i en artikel står att Mostafa är invandrare upp. En 

flicka i klassen menar att han är ju precis som hon född här och hon har faktiskt inte ens varit 

i något annat land förutom en gång med finlandsfärjan. Lärarens svar på den frågan är 

följande: ” Det står invandrare därför att personen som skrivit artikeln är bäng i kolan” 

Lena Kåreland lyfter i sin bok, barnboken i samhället frågan om man egentligen kan kalla 

något typiskt svenskt då alla invånare i Sverige faktiskt någon gång har invandrat hit. Kan 

man då egentligen säga att alla är invandrare? och som flickan i boken frågar sig, kan man 

kalla någon invandrare som inte ens varit i något annat land? I boken lyfts frågan fram men 

vad menade egentligen läraren med det svaret hon gav flickan? 
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6. Resultat diskussion 

Mina frågeställningar är: 

- Finns det ur ett etnicitetsperspektiv någon skillnad i innehållet  på de mest utlånade 

barnböckerna på två bibliotek belägna i två socioekonomiskt skilda områden?

- Påverkas valet av litteratur av det område som man bor i och har de mest utlånade 

barnböckerna ett innehåll som barnen i det området kan identifiera sig med? 

Genom att bara titta på listorna från de olika biblioteken kan jag se en stor skillnad i typen av 

böcker som är de mest utlånade. På listan från Botkyrka finns det till exempel bara en bok 

som har en tjej som huvudperson medan det på listan från Lidingö finns flera stycken. Något 

som jag reagerade över när jag läst böckerna var att den mest utlånade boken i Botkyrka är 

Henning Mankells Eldens hemlighet som är en verklighetsbaserad bok som handlar om en tjej 

som måste fly från sin by då den blir nedbränd av banditer. Hennes pappa mördas och hon 

förlorar under historien sin syster och sina ben. Det är en väldigt tung och känsloväckande 

historia. Medan den mest utlånade på biblioteket i Lidingö är Chris Moulds Amiralens  

arvinge som är en fiktiv berättelse som handlar om en liten kille som ärver en gammal 

herrgård där det händer en hel del underliga saker. Amiralens arvinge är en bok med mycket 

spänning men historien är långt ifrån tung och känsloväckande. Det enda som jag kan anse 

vara likt för de båda böckerna är det faktum att de båda använder sig av ett relativt vuxet 

språk. På Lidingös topplista gäller det visserligen alla böcker förutom Den magiska kepsen. 

Men Botkyrkas lista domineras av böcker skrivna på ett sätt som ett barn talar och det 

används också mycket slangord. De böckerna handlar också om en kille i målgruppens egen 

ålder och som har ett annat ursprung än svenskt. I Botkyrka som har en mycket större andel 

personer med utländsk bakgrund än Lidingö finns säkerligen fler barn och ungdomar som kan 

identifiera sig med Habib och Mustafa än vad det finns i det andra området. På Lidingö 

biblioteks lista finns en stor andel böcker där huvudpersonen är normativt svensk och bor i 

villa. Något som de flesta i det området enligt den statistik jag tagit del av kan identifiera sig 

med. 
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Grabbe och Ingelf hade i sin magisteruppsats kommit fram till att mångkulturalitet skildrades 

i 43 % av de ungdomsböcker som de tittat på. På listan över de mest utlånade böckerna på 

biblioteket i Alby är den siffran betydligt högre medan den på listan från Lidingö bibliotek är 

betydligt lägre.  

Jag kan dock anse att jämförelsen blir lite problematisk då flertalet av böckerna på Botkyrkas 

lista utspelar sig i området i och runt Botkyrka. Beror valet av litteratur då enbart på att de 

böckerna blivit populära just på grund av det? Det finns mig veterligen inga böcker som 

utspelar sig på Lidingö. Kanske hade deras lista sett annorlunda ut om så var fallet?  Däremot 

kan man se att de flesta böckerna från Lidingö utspelar sig i vad som kan vara en typiskt icke 

mångkulturellt samhälle vilket är precis vad Lidingö är. Det förekommer i böckerna från 

Lidingö inte heller många med uttalad utländsk bakgrund. Den enda boken som det handlar 

om någon med utländsk bakgrund bosatt i Sverige är Den magiska kepsen som fanns 

representerad på båda bibliotekens listor. I övrigt är det bara Tack vare winn Dixie som man 

med säkerhet vet utspelar sig i ett annat land då den utspelas i Florida. Vilket även det är ett 

område som man skulle kunna påstå liknar Lidingö mer än vad det liknar ”mångkulturella 

Botkyrka”.

När jag jämfört de olika böckerna har jag sett en tydlig skillnad när det gäller klass och kultur.

I böckerna från Lidingö är det betydligt mer förekommande att personerna bor i Villa med en 

normativ kärnfamilj och verkar ha det ganska gott ställt. Medan det i böckerna från Botkyrka 

skildras en annan mer ”osvensk” familj och flertalet också tycks bo i lägenhet. 

Lena Kåreland (2007) skrev i sin artikel att i dagens ungdomsböcker så handlar gestaltningen 

av mångkultur ofta om utanförskap. Detta stämmer inte överens med de böcker som gestaltar 

mångkulturalitet i mina analyser.  I de böcker som jag har analyserat har jag inte kunnat hitta 

någonting som gestaltar ett utanförskap. Man kan snarare se en gemenskap. Kåreland skriver 

också i samma artikel att det i ungdomslitteratur med mångkulturella inslag också ofta 

skildras den kulturens mat och musikvanor. Detta har jag däremot kunnat se i mina analyser 

speciellt i böckerna om Habib där ett flertal matsituationer skildras.  Den inre konflikt som 

Kåreland pratar om, om viljan att passa in men ändå samtidigt vara sin familj tillags kunde jag 

också se spår av i mina analyser. Främst i Den magiska kepsen där Mostafa slits mellan att 

vara sin pappa tillags samtidigt som han känner att han inte riktigt kan göra det. Hans pappa 
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vill till exempel inte att han ska sluta som städare som han själv är utan vill att hans son ska 

bli läkare. Mostafa själv känner dock att han inte är tillräckligt smart för att kunna det. 

I boken, Amor anfaller som finns på Lidingös lista kunde man läsa om Tammi som i den 

boken är den enda med utländsk bakgrund och också den enda som tycks bo i en lägenhet. 

Vad säger det om den normativa synen på människor med utländsk bakgrund? Jag kunde i 

böckerna från Botkyrkas lista inte finna någon liknande beskrivning när det gäller etniskt 

ursprung och boendeform. 

I Amiralens arvinge som är den mest utlånade boken på Lidingö bibliotek var båda 

huvudpersonernas föräldrar välutbildade. Lidingö som kommun har en större andel invånare 

med en eftergymnasial utbildning än vad Botkyrka har.

När jag tittat på genus och kön i de olika områdenas böcker har jag inte kunnat urskilja någon 

märkbar skillnad i hur manligt och kvinnligt framställs i de olika områdenas böcker. Båda 

biblioteken har böcker som både skildrar de stereotypiska könsrollerna och som bryter mot 

dem. 

7. Slutsatser och sammanfattning 

De största skillnaderna som jag hittat i böckerna på de två olika biblioteken är framförallt att 

de flesta böckerna i Botkyrka har en anknytning till det område där biblioteket är beläget eller 

att de har en personlig anknytning till merparten av invånarna där. Med anknytning till 

området menar jag att merparten av böckerna utspelar sig i den faktiska förorten och med 

anknytning till invånarna att det är ett mångkulturellt område och i stort sätt alla böckerna har 

en person med utländsk bakgrund som huvudperson. Medan de flesta böckerna från Lidingös 

bibliotek utspelar sig på en fiktiv plats och inte har en person med utländsk bakgrund som är 

bosatt i Sverige i huvudrollen. I böckerna från Lidingö bor också de flesta personerna i villa 

något som fler barn där kan identifiera sig med. Jag har därför dragit slutsatsen att barnen i 

just de två områden som jag har tittat på väljer att läsa böcker där de på något sätt kan 

identifiera sig själva med personerna eller platserna i berättelsen.
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