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Abstract
Syftet med detta arbete har varit att undersöka tre av Sveriges största bokförlag och hur deras
utgivning har sett ut när det kommer till mångfald av hudfärg, sexualitet och olika typer av
sjukdomar inom ungdomslitteraturen. Till syftet fanns det två frågor som skulle besvaras: Hur
har utgivningen av ungdomsböcker (12 år och uppåt) hos tre stora bokförlag sett ut under 2015
när det kommer till mångfald? Hur ser mångfalden ut hos huvudkaraktärerna ut i de utgivna
böckerna?
För att nå syftet med arbetet användes både kvalitativ och kvantitativ undersökning, vilket
medförde att det blev två typer av undersökningar, dels en undersökning kring mångfalden hos
huvudkaraktärerna, men även en statistisk undersökning där resultatet visade att mångfalden
inte var så stor bland huvudkaraktärerna som man kanske skulle vilja att den var. Resultatet av
undersökningen visar att det finns en bit kvar innan mångfald är något normalt, men det är en
liten bit på väg.
Engelsk titel: Intersectionality in the book industry; An analysis of diversity of main characters
in youth books, based on three publishing companies in 2015
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1. Inledning
Bakgrunden till denna undersökning, att skriva om mångfald inom ungdomslitteratur ligger till
viss del i mitt eget intresse för böcker, men även i att det vid ett flertal tillfällen varit så att jag
inte känt igen mig och inte heller har haft möjlighet att relatera till de karaktärer jag läser om i
böckernas värld eftersom det inte finns all sorts representation i dagens ungdomsböcker.
Tanken med detta arbete är att granska hur bokförlagens utgivning av ungdomsböcker ser ut,
samt hur mångfalden representeras hos huvudkaraktärerna i böckerna. Undersökningen
genomförs genom att fokusera på tre av de stora svenska barnboksförlagen och hur deras
utgivning av ungdomslitteratur sett ut under ett års tid. Genom att fokusera på ett års utgivning
kan man få en relativt tydlig syn på hur representation av olika karaktärer ser ut och om
utgivningen tar steg i riktningen mot en bredare mångkulturell utgivning. När det talas om
mångfald i denna undersökning menas det karaktärer av olika bakgrund, både kulturell och
religiös, karaktärer med olika hudfärger, sexuell läggning, fysiska och psykiska sjukdomar samt
olika former av funktionsvariationer. De förlag som kommer undersökas är B. Wahlströms,
Bonnier Carlsen samt Rabén & Sjögren eftersom det är tre av Sveriges största barn- och
ungdomsboksförlag, samt att de ger ut en mängd varierande böcker.
1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med undersökningen som genomförs i detta arbete är att undersöka utgivningen av
ungdomslitteratur, från 12 år och uppåt, under ett års tid för att se hur representationen bland
karaktärerna i verken sett ut. Det kan handla om huvudkaraktärer med annan kulturell bakgrund,
annan religion, sexuell läggning, psykiska sjukdomar, fysiska sjukdomar och olika
familjekonstellationer. Undersökningen berör 2015 års utgivning och fokuserar både på
svenska böcker samt översättningar till svenska.
Min frågeställning är:
1. Hur har utgivningen av ungdomsböcker (12 år och uppåt) hos tre stora bokförlag sett ut
under 2015 när det kommer till mångfald?
2. Hur ser mångfalden ut hos huvudkaraktärerna ut i de utgivna böckerna?
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2. Bakgrund
Under de senaste tre åren har det i USA uppstått en debatt kring representation inom
ungdomsböcker, vilket har medfört att författare, och även läsare har börjat analysera
litteraturen och börjat prata om de problem kring representation och mångfald som finns när
det gäller utgivningen av böcker. Debatten har funnits under en längre tid i USA och har även
tidigare funnits i Sverige, och börjar nu komma upp igen. Läsare och författare har tillsammans
startat olika hashtaggs på Twitter för att belysa detta problem och på så vis även fått förlagens
uppmärksamhet om att det behövs förändringar inom utgivningen. Två hashtaggs som jag lagt
märke till och som har varit de mest uppmärksammade i USA är #WeNeedDiverseBooks1 och
#OwnVoices2, där den första handlar om att påvisa de problem som finns inom utgivningen för
förlagen och bokbranschen. Den andra handlar om att böcker med specifika ämnen, så som
ätstörningar, psykisk ohälsa och funktionsvariationer av olika slag skrivits av författare som
själva gått igenom det som de skriver om i sina böcker. Även i Sverige har detta problem med
mångfald och representation inom litteraturen uppmärksammats, och det har även här skapats
en hashtagg för att tala om olika mångfaldsproblem, #Mångfaldilitteraturen3. Det är
Bibliotekstjänst (Gadd, 2015, 13 april) som ligger bakom hashtaggen, och deras mål är att med
hjälp av denna få människor att tala om hur viktigt det är med mångfald inom litteraturen samt
att man via denna hashtagg kan ta del av boktips, diskutera mångfald och även skapa
konversationer om hur man ska lyfta fram frågan om mångfald.
Undersökningens huvudsakliga fokus kommer vara på utgivning gjord i Sverige under 2015
inom ålderskategorin 12 år och uppåt, samt att den kommer beröra både svenska böcker samt
översatta böcker. Då undersökningen handlar om mångfald bör en definition av begreppet
fastställas utifrån undersökningens utgångspunkt. I denna undersökning handlar mångfald om
olika kulturell bakgrund, olika religioner, sexuell läggning, fysiska och psykiska sjukdomar
samt funktionsvariationer av olika slag, något som nämnts redan i inledningen. Mångfald är ett
begrepp som är väldigt brett och det har ännu inte fastställts en specifik definition kring det.
Dock är det viktigt att komma ihåg att mångfald definieras olika beroende på i vilken kontext
det används. Enligt Nationalencyklopedin definieras mångfald på följande vis:
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https://twitter.com/search?q=%23WeNeedDiverseBooks&src=tyah (2017-05-29)
https://twitter.com/search?q=%23ownvoices&src=tyah (2017-05-29)
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mångfald
mång`fald subst. ~en ~er
ORDLED: mång--fald-en
1 stort och varierat antal: en ~ arter; en läcker ~ av rätter; ~en av
intryck var överväldigande
BET.NYANS: i självständig anv. (ofta som pol. honnörsord):
den levande världens ~; säkra ~en i kulturutbudet; en möjlighet
till ~ och spännande motsättningar
KONSTR.: en ~ (ngra), en ~ (av ngra)
HIST.: sedan 1794; till mångfaldig4
(http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/m%C3%A5ngfa
ldig)

Denna definition visar på hur brett mångfald är och man kan genom detta konstatera att det
alltid kommer finnas olika definitioner av mångfald, beroende på i vilken kontext man placerar
begreppet.
I Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur (2017) görs det ett försök till att definiera
begreppet och hur det fungerar inom litteraturens värld, dock fastställs aldrig en direkt
definition vilket medför att försöket blir mer till en beskrivning av de funktioner som
mångkulturell litteratur kan ha i samhället. Redaktörerna till boken har inte gjort en definition
utan de har gjort en beskrivning av mångfald och dess inverkan i samhället, och man kan dra
slutsatsen att redaktörerna främst har velat beskriva mångfaldens roll istället för att definiera
begreppet. Maria Andersson och Elina Druker, som är redaktörerna till boken, menar att
litteratur som har en mångkulturell utgångspunkt kan agera som ett slags brobyggare mellan
olika kulturer och även leda till en bredare förståelse och tolerans när det kommer till andra
kulturer och religioner (Andersson & Druker, 2017, s. 11). Redaktörernas beskrivning och
förklaring av mångfald blir mer av en förklaring kring meningen med mångkulturell litteratur i
vårt samhälle, och inte en definition av vad mångfald är.
Utöver vikten av att förstå vad mångkultur och mångfald är behöver man även förstå vad en
ungdomsbok är samt hur man definierar en ungdomsbok samt vilka åldrar som
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förlagsbranschen använder för att definiera sin utgivning. I Samtida svensk ungdomslitteratur
– Analyser (2017) försöker Åsa Warnqvist definiera vad ungdomslitteratur är, och man
förklarar att kategoriseringen av ungdomslitteraturen, i likhet med litteratur riktad mot barn och
vuxna, har sin utgångspunkt i läsarens ålder. En vanlig definition av ungdomslitteratur är att
det handlar om litteratur skriven för och marknadsförd mot ungdomar. Dock innebär inte detta
att ungdomar enbart läser ungdomslitteratur, de läser även litteratur som riktar sig mot både
barn och vuxna. Det som är avgörande för om en bok ska klassas som en ungdomsbok eller inte
är innehållet och oftast handlar det om verk där fokus på skildringar av ungdomars liv med
intriger som vanligtvis kretsar kring övergången från ungdom till vuxen, samt att
huvudkaraktärerna är ungdomar eller unga vuxna och alla skildringar som sker i verken utgår
från huvudkaraktärernas synvinkel (Warnqvist, 2017, s.13). Författare har även börjat utforska
gränslandet mellan att vara ungdom och att vara vuxen, något som förlagen har tagit fasta på
och det har uppstått en ny kategori som i bokbranschen kallas Unga vuxna. Enligt Warnqvist
har denna kategori blivit ett tecken i tiden då den period i livet som man är ungdom har blivit
allt längre, vilket medför att författare skriver böcker där huvudkaraktärerna är lagligt sett
vuxna, men handlingen drar sig mot en ungdomsproblematik, vilket medför att förlagen hellre
placerar denna typ av böcker i kategorin Unga vuxna är någon annan kategori (Warnqvist, 2017,
s.13).
De som bestämmer ålderskategori för den barn- och ungdomslitteratur som ges ut är de olika
förlagen och sedan anpassar sig bokhandlarna och biblioteken utifrån den kategorisering som
gjorts. De ålderskategorier som finns bland barn- och ungdomslitteraturen är: 0-3, 3-6, 6-9, 912, 12-15, 15+ och Unga vuxna. Dock börjar det bli allt svårare att dela in litteraturen på detta
vis då författare börjar skriva böcker för alla åldrar och böcker kan läsas av både barn,
ungdomar och vuxna. Den indelning som vanligtvis görs börjar bli för snäv och många verk
ställs idag både på ungdomsavdelningen, men även på vuxenavdelningen, samt att dessa verk
ibland ges ut med olika omslag som anpassats för olika målgrupper. Åsa Warnqvist förklarar
att både bokbranschen samt forskning har kommit att kalla denna typ av kategorisering för
crossover, vilket är en internationell motsvarighet till det som kallades för allålderslitteratur i
Sverige på 1960- och 1970-talet. Exempel på litteratur som läses av alla åldrar är Charles
Dickens En julsaga (1843), Lewis Carrolls Alice i Underlandet (1865), A.A. Milners Nalle Puh
(1926) samt att J.K. Rowlings böcker om Harry Potter (1997-2007) startade trenden med att ge
ut olika upplagor med olika omslag anpassade för olika målgrupper (Warnqvist, 2017, s.14)
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3. Tidigare forskning
När man tittar på tidigare forskning inom området finns det olika underlag och det är svårt att
precisera hur mycket forskning som gjorts totalt. I den här undersökningen berörs ett par
antologier för att försöka förstå varför utgivningen ser ut som den gör och hur man arbetar för
att öka mångfalden inom utgivningen. Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur (2017) är en
antologi med ett antal artiklar som berör just mångkultur inom litteraturens värld och att man
ser det på olika sätt. Det anses, enligt Maria Andersson och Elina Druker, att mångkulturell
barn- och ungdomslitteratur har en möjlighet att fungera som kulturell brobyggare dels genom
de världar och motiv som skildras i böckerna, men även i själva läsakten där man upplever
något nytt eller främmande. Forskare menar att läsning av mångkulturell litteratur utvecklar
barns empatiförmågor, vilket ger dem ökad medvetenhet om samhälleliga och historiska
sammanhang vilket man sedan anser leder till en större tolerans och förståelse för andra kulturer
(Andersson & Druker, 2017).
I Från fabler till manga 2 skriver Ann Boglind och Anna Nordenstam om hur den moderna
ungdomsromanen växte fram efter andra världskriget i Västeuropa och USA, samt att den
förknippades med den framväxande ungdomskulturen som blev allt större under 1950- och
1960-talen med bland annat musik, mode, film och litteratur som riktade sig direkt till
ungdomar. Den svenska ungdomslitteraturen dominerades länge av realistiska, men enkla
skildringar, men från mitten av 1980-talet börjar ungdomsromanen bli allt mer komplex. Från
att ha varit rak och tydlig, enkelspårig och simpel i sin berättarröst har ungdomsromanen börjat
använda sig av flera olika karaktärer, blanda genrer och hoppa mellan nutid och dåtid i
berättandet, vilket medförde att ungdomslitteraturen under de senaste decennierna kommit allt
närmare vuxenlitteraturen just genom den komplexitet som börjar infinna sig i verken (Boglind
& Nordenstam, 2016). Utöver denna komplexitet som återfinns i ungdomslitteraturen talar
Boglind och Nordenstam om hur mångkulturalismen sett ut i ungdomsböckerna, och sedan
1945 denna typ av böcker skrivits till största del ur ett svenskt perspektiv. På 1970- och 1980talet hade Sverige en stor arbetskraftsinvandring, vilket etablerade författare tog fasta på och
skrev om i sina verk. Samma sak gällde under 1990-talet när flyktingperspektivet kom in i
ungdomslitteraturen, men åter igen var det främst svenska författare som skrev dessa böcker.
En som försökt råda bot på att detta fenomen är Mats Berggren, som genom att samarbeta med
ungdomar med utländsk bakgrund och då skriva ett par böcker tillsammans med dem. (Boglind
& Nordenstam, 2016)
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I Samtida svensk ungdomslitteratur – analyser (2017) skriver Anna Nordenstam och Christina
Olin- Scheller om hur miljö, klass, relationer och sexualitet speglas i den svenska
ungdomslitteraturen och hur litteraturen riktas på olika håll beroende på om det är litteratur för
tjejer eller killar. Författarna utgår från Umberto Ecos idé om modelläsare, som är ett textinternt
teoretiskt begrepp som används när man analyserar skönlitterära texter, men även andra typer
av texter. Umberto Eco menar att alla författare har en tänkt läsare framför sig när de skriver,
samt att att författaren utformar språk, tema och intertexter utifrån läsaren, vilket gör att
modelläsaren kan relatera till texten (Nordenstam och Olin-Scheller, 2017, s.129). Enligt Eco
är modelläsaren ett ideal att sträva efter och han menar att författaren kan möta modelläsaren,
samt höja dess kompetens med hjälp av språk, ordval, stil, inledningar referenser,
encyklopediska kunskaper och typografiska val. Nordenstam och Olin-Scheller förklarar att de
valt och använda Ecos modelläsarbegrepp dels för att deras studie visade via intervjuer med
olika författare att de hade en tänkt läsare framför sig vid skrivandet, samt att böckerna som
analyserats är utgivna på förlag som riktar sig till en specifik målgrupp, vilket är flickor och
pojkar med läsovana. I analysen har Nordenstam och Olin-Scheller sett att böcker som riktar
sig till pojkar oftast utspelar sig kring deras fritid, medan böcker som riktar sig till tjejer oftast
utspelar sig i skolmiljö men fokus ligger på flickornas fritid (Nordenstam och Olin-Scheller,
2017, s.131).
Eva Söderberg skriver i sin text Ungdomsromanen sedd genom en ungdomsroman att dagens
ungdomslitteratur från 2000-talet och framåt inte har lika tydliga politiska tendenser som
litteraturen på 1960- och 1970-talet, men att den fortfarande berör på olika sätt och tar upp
viktiga ämnen, till exempel klasskillnader, skol- och miljöpolitik, feminism och jämställdhet.
Ungdomslitteraturen har även bidragit till ett ökat intresse för flickan inom kulturen, något som
tydligt märkts av sedan åren innan millennieskiftet, och har både direkt och indirekt bidragit till
att flickan fått ta allt större plats, men även att antalet kvinnliga författare stadigt ökar för varje
år, samt att de skriver allt fler böcker om unga kvinnor, deras liv och villkor i samhället
(Söderberg, 2017, s.26). Söderberg talar även om att det år 2003 gavs det ut fler svenska
ungdomsböcker om flickor än vad det gjordes om pojkar, vilket medförde att den manligt
kodade ”idyllfobi”, vilket innebär att det är svårt att hitta böcker om vardagen som den faktiskt
ser ut för många, istället handlar majoriteten av böcker om stora och svåra problem. Begreppet
”idyllfobi” diskuterades av Sonja Svensson på 1990-talet, fick konkurrens, samt att problemen
som skildrades i litteraturen kom att gestaltas på andra sätt, bland annat genom att flickor ville
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vara som pojkar och fantiserar om det ibland. Det är inte ovanligt att flickkaraktärer i dagens
ungdomsböcker framställs som dumma och maskulina, samt att de har en attityd om att de
klarar sig själva och inte behöver någon annans hjälp.
I Om genus, sexualitet och makt i fantastik och vampyrberättelser för ungdomar skriver Maria
Nilsson om hur det inom modern svensk ungdomslitteratur pågår en växande diskussion om
normalitet och vad som egentligen räknas som en ”normal” pojke och en ”normal” flicka. Det
är vanligt att man problematiserar de normer och värderingar som präglar vårt samhälle inom
ungdomslitteraturen och fokus i dessa böcker brukar ligga på identitetsutvecklingen för
karaktärerna, samt att man som ung bryter sig loss från sina föräldrar och deras sätt att vara på
(Nilsson, 2017, s. 147). Nilsson skriver även att ungdomslitteraturen är ett perfekt medium för
att diskutera dels rådande normer i samhället, men även hur genus, sexualitet och makt
framställs inom litteraturen. Dock nämner Nilsson även att man bör vara kritisk till dessa
diskussioner eftersom det inte per automatik innebär att verk som diskuterar dessa ämnen blir
normbrytande och gränsöverskridande.

4. Metod
För att tydligare förstå undersökningens genomförande kommer metoden för undersökningen
beskrivas här. Dels hur insamlandet av materialet utförts, samt hur bearbetningen av det
insamlade materialet gått till. Den metod som används i denna undersökning är en sociologisk
studie, då undersökningen berör bokmarknaden och dess utgivning.
4.1 Metodval
Undersökningen som genomförts är både kvalitativ och kvantitativ eftersom jag både
undersöker hur huvudkaraktärerna i böckerna som getts ut ser ut i förhållande till den mångfald
jag tidigare nämnt, och även undersöker hur utgivningen har sett ut och hur många böcker som
getts ut från de tre valda förlagen. Den kvantitativa undersökningen har fokus på statistik medan
den kvalitativa undersökningen har fokus på analyser av huvudkaraktärer inom litteraturen i
förhållande till den mångfald som tidigare nämnts. Den kvalitativa undersökningen ger även
en möjlighet till att analysera de trender och normer som finns inom ungdomsboksutgivningen,
samt att analysera dem utifrån det insamlade materialet.
Vid en kvalitativ studie använder man sig av olika typer av textmaterial för att genomföra
undersökningen. I detta fall består den kvalitativa studien av en djupare textanalys av tre utvalda
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litterära verk från de tre olika förlagen. Genom att göra en djupare analys av textmaterial kan
man se om det finns genomgående teman, tankar och skildringar, samt att man kan dra en
generell slutsats kring sitt problemområde med hjälp av vad man kommit fram till under
textanalysens gång. Vid en kvalitativ studie är det viktigt att man hela tiden antecknar de tankar
som uppstår, eftersom dessa anteckningar underlättar processen när man skriver sin analys och
diskussion (Patel & Davidson, 2003).
Vid en kvantitativ studie använder man sig av statistik för att analysera och bearbeta den
information man samlat in under sin undersökning. Statistiken är en egen vetenskap, men
används även inom många empiriska undersökningar. Det finns två typer av statistik man kan
använda sig av, deskriptiv och hypotesprövande statistik. I denna undersökning används den
deskriptiva statistiken för att förklara och beskriva det resultat som framkommit i
undersökningen (Patel & Davidson, 2003). Med deskriptiv statistik menas att man presenterar
det material som finns och resultatet presenteras utan tolkningar, det vill säga det presenteras
på samma sätt som det samlats in, statistiskt.

4.2 Val av förlag
Urvalet av förlag baserades på förlagens storlek, hur många böcker de ungefärligen ger ut per
år, samt hur pass vida kända de är. Med hjälp av dessa tre kriterier valdes de tre förlag som
tidigare nämnts, vilka är: B. Wahlströms, Bonnier Carlsen samt Rabén & Sjögren. Detta är tre
av Sveriges största barn- och ungdomsboksförlag samt att det är de förlag som har bredast utbud
och att de är välkända både i och utanför litteraturbranschen. Nedan följer en kort presentation
om de tre förlagen.

4.2.1 B. Wahlströms Bokförlag
B. Wahlströms Bokförlag grundades 1911 och har sedan 1914 gett ut barn- och
ungdomsböcker. Förlaget skriver på sin hemsida att deras ”ambition är att inspirera barn i alla
åldrar att upptäcka glädjen med att läsa” samt att förlaget aktivt arbetar för att delta i olika
projekt för att främja barns läsning. Ett projekt som B. Wahlströms arbetat med heter Läsglädje
och handlar om att öka barns läslust. Projektet startade i samband med de alarmerande siffror
som presenterades 2012 om hur barn och ungas läsande och läsförståelse drastiskt minskade.
Genom samarbete med skolor, företag och kommuner arbetar förlaget för att väcka intresse och
skapa läslust hos barn och unga, samt väcka intresse för frågor som rör barn och ungas läsning.
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B.Wahlströms ingår i Massolit Förlagsgrupp AB som ägs av Storytel AB. Förlagets utgivning
ska enligt dem själva präglas av kvalitet och mångfald, samt att det finns ett mål att arbeta för
att bidra till en levande och nytänkande bokbransch. B. Wahlströms gav ut 83 barn- och
ungdomsböcker under 2015, och det är en siffra som förlaget ungefärligen ligger kring varje
år.5

4.2.2 Bonnier Carlsen
Bonnier Carlsen grundades 1993 genom en sammanslagning av Bonniers Juniorförlag och
Carlsen If, men förlaget Bonniers har gett ut barn- och ungdomsböcker sedan slutet på 1800talet. Bonnier Carlsen är ett av Sveriges ledande barnboksförlag, med en utgivning på omkring
120 nya titlar per år och med målet att ge ut en bok för varje barn oavsett ålder, ursprung,
intressen, behov och förmågor. Bonnier Carlsen arbetar med en utgångspunkt i alla barns lika
värde, samt att barnperspektiv och nyfikenhet är, precis som kvalité och mod, väldigt viktiga
ledstjärnor för förlaget. Ett annat mål förlaget har är en strävar efter att de böcker som förlaget
ger ut ska spegla vår samtid och samtidigt öppna dörrar till det okända, samt ge barn och
ungdomar en större värld.6
4.2.3 Rabén & Sjögren
Rabén & Sjögren grundades 1942 och är även de ett av Sveriges ledande barn- och
ungdomsboksförlag. Förlaget ingår sedan 1998 i Nordstedts Förlagsgrupp som sedan 1 juli
2016 ägs av Storytel AB. Rabén & Sjögren ger ut böcker för alla åldrar av både ledande svenska
och utländska författare och illustratörer, samt att de ger ut ljudböcker, spel, musik och nonbooks. Förlagets affärsidé är att förmedla berättelser, kunskap och erfarenhet till så många
läsare som möjligt, i så många former som möjligt. Både Nordstedts och Rabén & Sjögren har
en lång historia och de vill fortsätta skapa historia genom att spela en huvudroll inom det
svenska kulturlivet under en lång tid framöver. Detta vill förlaget uppnå genom att vara lyhörda
inför nya strömningar inom litteraturen och samhället, attrahera nya upphovsmän, samt vara en
av de mest inspirerande samarbetsparterna.
Förlaget säger sig ta ett aktivt ansvar för att utveckla den svenska bokmarknaden och delta i det
publicistiska samtalet, samt att ständigt verka för ett ökat läsande. Visionen för Rabén &

5
6

http://wahlstroms.se/om-oss/om-oss/b-wahlstroems-bokfoerlag/ (2017-08-10)
http://www.bonniercarlsen.se/Om-oss/ (2017-08-10)
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Sjögren formuleras på följande vis: ”Vi ska vara Sveriges mest attraktiva förlagshus och vara
ledande i bokbranschens utveckling”.7

4.3 Insamlandet av materialet
För att samla in materialet till undersökningen har det bästa sättet varit att kontakta varje förlag
via mail och på så sätt få en sammanställd lista på varje förlags utgivning av ungdomsböcker
under 2015. Det totala antalet utgivna böcker under 2015 från 12 år och uppåt hos de tre
förlagen handlar om fyrtiotre böcker. Alla tre förlagen har varit tillmötesgående med att dela
med sig av denna information och har mer än gärna sammanställt listor till denna
undersökningens förfogande. Vill man titta på förlagens utgivning utan att ta kontakt med
förlagen har både Rabén & Sjögren och Bonnier Carlsen sina utgivningskataloger på respektive
hemsida. B. Wahlströms har däremot inte denna typ av information. Innan kontakt upprättades
med förlagen via mail var det första steget att titta på hemsidorna efter just denna typ av katalog,
dock är det många kataloger då det handlar om utgivning för vår, sommar och höst, vilket
genererar i tre olika kataloger från förlagen, alltså nio kataloger totalt. Utöver mailkontakt med
förlagen för att ta del av utgivningsinformation hade det varit bra om tiden funnits för att läsa
alla de utgivna böckerna som undersökningen berör, tid som tyvärr inte funnits.

4.4 Genomförande och bearbetning av materialet
Vid genomförandet och bearbetningen av det insamlade materialet har fokus legat på utgivning
under 2015 för att få en överblick kring antalet böcker det gavs ut för barn och ungdomar från
12 år och uppåt. Vidare tittar jag på antalet böcker alla förlag gett ut under 2015 för just detta
åldersspann, samt hur mångfalden sett ut i relation till antalet huvudkaraktärer som fanns i
böckerna. För att stödja undersökningen har Svenska Barnboksinstitutets årliga analys av
utgivningen för barn- och ungdomslitteraturen varit till stor hjälp. Analysen8 ger dock inte en
definitiv bild av den utgivning som skett, den ger inte heller några definitiva svar på de frågor
som kan uppstå vid läsning av analysen. Det är även viktigt att komma ihåg att kartläggningen
inte har några vetenskapliga anspråk, och att det enbart är de statistiska uppgifterna som har
vetenskaplig grund. Vid genomförandet av att få fram statistiken över mångfalden inom
ungdomslitteraturen studerades de utgivna verk som har varit relevanta för undersökningen,
och genom att läsa början av böckerna fick man fram en hel del information om
7

http://www.rabensjogren.se/om/ (2017-08-10)
http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Bokprovning/Dokumentation/Bokprovning_Argang_2015.pdf
(2017-08-10)
8
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huvudkaraktärerna och deras specifika drag, så som sexuell läggning, hudfärg och
könstillhörighet.

5. Teori
Undersökningens teori utgår från intersektionalitet eftersom den behandlar olika former av
orättvisor som finns i samhället när det gäller kön, sexuell läggning, olika typer av sjukdomar,
ras, hudfärg, religion och även kulturell bakgrund. Främst kommer fokus för teorin att ligga på
kön, sexualitet och etnicitet, eftersom undersökningen behandlar mångfald.
Intersektionalitet är ett begrepp som blivit allt vanligare och som har fått ett stort genomslag i
Sverige under de senaste åren. Göran Ahrne skriver i sitt kapitel Intersektionalitet i Ett delat
samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning, att just begreppet intersektionalitet
handlar om hur människors erfarenheter, identiteter och möjligheter har sitt ursprung i olika
positioner i det sociala landskapet i vårt samhälle (Ahrne, 2016, kap. 8). Första gången som
begreppet användes var i en artikel skriven av Kimberle Crenshaw, som publiceradesi USA år
1989. Artikeln hade titeln ”Demarginalizing the Intersection of Race and Sex; A Black Feminist
Theory and Antiracist Politics” och syftet med denna artikel var att visa på de svårigheter som
finns med att förstå svarta kvinnors erfarenheter av både utsatthet och förtryck från samhället.
Budskapet som finns inom en intersektionell analys är att det inte på förhand går att säga vilken
av alla skiktningsdimensioner som är viktigast, det gäller helt enkelt att se hur de olika
skiktningsdimensionerna samverkar och antingen förstärker eller motverkar varandra i olika
situationer (Ahrne, 2016).
Paulina de los Reyes och Diana Mulinari försöker även i sin bok Intersektionalitet, att förklara
och definiera vad som menas med just intersektionalitet. Författarna talar om att ett
intersektionellt maktperspektiv inte enbart bör ses som ett synliggörande av den simultana
verkan av både skilda och integrerade strukturer av förtryck, oavsett om det handlar om kön,
etnicitet eller klass. De los Reyes och Mulinari menar att makt och ojämlikheter även
konstrueras genom en vetenskaplig internalisering av en automatiserad världsbild som centrerar
runt människans uppfattning om olika sociala processer samt det mänskliga agerandet (de los
Reyes & Mulinari, 2005). Ett intersektionellt perspektiv hjälper till att ställa frågor om hur makt
och ojämlikheter vävs in i människans uppfattning om bland annat vithet, manlighet,
könstillhörighet, heterosexualitet och även klasstillhörighet. Denna uppfattning sker när man
hela tiden återskapar nya typer av markörer som skiljer på ”vi” och ”dem”.
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De los Reyes och Mulinari talar om att det finns ett problem med överfokusering när det
kommer till relationen mellan arbete/kapital, kvinnor/män, samt invandrare/svenskar, en
överfokusering som inte tar fasta på den komplexitet som finns mellan dessa motsatspar och
det sätt som dessa par konstruerar varandra. Vad de los Reyes och Mulinari menar är att man
bör tänka på att en ensidig syn på makt kan göra dessa motsatspar till essentiella och
grundläggande kategorier utan att på något vis problematisera deras uppkomst, varaktighet eller
varierande innebörd. En ensidig förståelse leder till fragmenterad kunskap, som inte tar någon
hänsyn till hur olika former av makt konstruerar varandra. Att reducera sociala positioner till
ensidiga konstruktioner gör oss blinda för det samspel som finns mellan de olika över- och
underordningar som finns i det sociala livet i samhället (de los Reyes & Mulinari, 2005).
Ett intersektionellt perspektiv ser vi som ett viktigt analytiskt redskap för att problematisera
maktens komplexa konstruktion utan att fastna i ett kategoriseringstänkande som reproducerar en
auktoritativ kunskap. (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 90)

Göran Ahrne förklarar att man genom att tillämpa en intersektionellt synsätt kan man se hur
olika typer av makt kan sammanställas samt ställas emot varandra, vilket kan medföra och
generera en mängd olika konstellationer av förhållanden mellan klassmotsättningar,
könsordningar, relationer mellan etniska grupper, sexualitet, ålder och funktionsvariation.
Utöver detta är ett intersektionellt perspektiv även historiskt, där man tittar på hur det varit
tidigare, hur det är idag samt hur det skulle kunna bli i framtiden, beroende på vilka grupper
som har makt, vilka som gör motstånd och för en kamp för förändring (Ahrne, 2016, kap. 8).

6. Resultat och analys
Utifrån den tidigare forskningen analyseras resultatet som framkommit i undersökningen och
presenteras i detta avsnitt med hjälp av cirkeldiagram, detta görs för att få en tydlig överblick
kring utgivningen och mångfalden.

6.1 Den totala utgivningen hos de tre förlagen
Under 2015 gav Bonnier Carlsen, B. Wahlströms samt Rabén och Sjögren tillsammans ut
fyrtiotre böcker för barn och unga från 12 år och uppåt. Av dessa fyrtiotre böcker var tjugotre
av dem utgivna för åldrarna 12-15 och de resterande tjugo var utgivna för åldrarna 15+, även
kallad Unga vuxna. Tittar man på den totala utgivningen för alla tre förlagen gav de tillsammans
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ut cirka 253 böcker för barn och unga, från 0 år och uppåt, under detta år. Utgivningen för unga
från 12 år och uppåt står för omkring en sjättedel av de tre förlagens sammanslagna utgivning
och det är en viktig ålder när det gäller läsning. Utgivningen för åldrarna 12-15 år och 15+ år
är alltså relativt jämna i antalet böcker som ges ut, och enligt Svenska Barnboksinstitutet ökar
utgivningen överlag på ett relativt stadigt sätt, och har gjort så under de senaste sex åren (SBI
rapport från 2015). Nedan visas ett cirkeldiagram över hur fördelningen av utgivningen hos de
tre förlagen var 2015. B. Wahlströms och Rabén & Sjögren gav ut fjorton böcker var medan
Bonnier Carlsen gav ut femton böcker, vilket överlag ger en jämn statistik och ett tecken på att
de tre förlagen är jämna i sin utgivning i den undersökta ålderskategorin.
Tittar man på utgivning som är gjord för åldrarna 12-15 år är det även där relativt jämnt, dock
ser man att Bonnier Carlsen enbart gav ut sex böcker i denna åldersindelning, medan B.
Wahlströms gav ut åtta böcker, och Rabén & Sjögren gav ut nio böcker. Det är visserligen inte
något stort antal böcker som har givits ut, men man bör ha i åtanke att denna undersökning
enbart behandlar tre förlags utgivning under ett år, och att det i Sverige finns omkring 53
bokförlag som ger ut böcker i Sverige. Utgivningen för åldrarna 12-15 präglades under 2015
av en tydlig trend som är längre bokserier inom genrerna dystopi och fantasy, samt att ett tydligt
tema som präglat utgivningen av ungdomsböcker under 2015 var våld (Svenska
Barnboksinstitutet, 2015). Svenska Barnboksinstitutet konstaterade även att det under år 2015
kom en hel del böcker som berörde ämnen som ligger närmare ungdomsbokens tematik, bland
annat mycket om sex och relationer (Svenska Barnboksinstitutet, 2015). Nedan visas ett
cirkeldiagram över hur fördelningen av utgivningen såg ut för åldrarna 12-15 år fördelat på de
tre olika förlagen.
Tittar man på utgivningen som gjordes för åldrarna 15+ är det lite större skillnad mellan
förlagen, eftersom Bonnier Carlsen gav ut nio böcker, medan B. Wahlströms gav ut fem böcker
och Rabén & Sjögren gav ut sex böcker. Bonnier Carlsen gav alltså ut flest böcker under 2015
för åldrarna 15+ år. Även här får man tänka på att det är en undersökning gjord med underlag
från tre förlag av cirka 53 förlag som gav ut böcker detta år. Enligt Svenska Barnboksinstitutet
gavs det ut 249 titlar som räknas till ungdomsböckerna under år 2015, majoriteten var dock
översättningar och man såg även en minskning bland ungdomsböckerna när det gällde inhemsk
utgivning. Böcker som har varit en tydlig trend och som fortsätter att vara det är, precis som för
åldrarna 12-15 år, längre bokserier inom genrerna dystopi och fantasy och även här var våld ett
genomgående tema inom utgivningen (Svenska Barnboksinstitutet, 2015). Ett annat fenomen
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som Svenska Barnboksinstitutet talar om och som de uppmärksammade redan år 2011 var att
antalet kvinnliga huvudkaraktärer stadigt har ökat och fortsätter att göra det även under 2015.
Nedan visas ett cirkeldiagram över hur fördelningen av utgivningen såg ut för åldrarna 15+ år,
även kallad Unga Vuxna, fördelat på de tre förlagen.

6.2 Mångfald bland huvudkaraktärer
När det kommer till mångfald inom bokutgivningen är det ett ämne som är högst aktuellt idag,
speciellt när det gäller mångfald av olika hudfärger, olika religioner, kulturell bakgrund, fysiska
och psykiska sjukdomar, funktionsvariationer samt sexuell läggning. Vid undersökningen av
huvudkaraktärer i utgivningen från de tre bokförlagen under 2015, har fokus legat på hur
mångfalden ser ut när det gäller kön, hudfärg, sexuell läggning, fysiska/psykiska sjukdomar
samt funktionsvariationer. För att titta närmare på mångfalden hos förlagen kommer resultatet
av undersökningen att delas upp i två delar per förlag, dels en för åldrarna 12-15 år och sedan
en för åldrarna 15+ (Unga vuxna). Resultatet av varje undersökning presenteras med hjälp av
cirkeldiagram för att man ska få en tydlig överblick kring hur mångfalden och fördelningen har
sett ut bland huvudkaraktärerna i de utgivna böckerna.
6.2.1 Mångfald hos huvudkaraktärer i böcker från B. Wahlströms
B. Wahlströms gav under år 2015 ut fjorton böcker från åldern 12 år och uppåt, åtta av dessa
böcker var för åldrarna 12-15 år och sex böcker var för åldrarna 15+ år.
6.2.1.1 Åldrarna 12-15 år
Tittar man på mångfalden hos de huvudkaraktärer som finns i B. Wahlströms utgivningen för
åldrarna 12-15 år, ser man att det överlag är normen som tar störst plats och att det som ibland
kan ses som avvikande hamnar i skymundan eller främst finns hos sidokaraktärer. Tittar man
på statistiken som tagits fram till denna undersökning ser man att majoriteten av de
huvudkaraktärer som man hittar i de utgivna böckerna är vita pojkar, totalt handlar det om sju
huvudkaraktärer, medan huvudkaraktärer som är flickor enbart är fyra stycken. Utav dessa elva
huvudkaraktärer är nio av dem vita, medan endast två är av annan hudfärg, och samma siffror
gäller för sexuell läggning, nio av huvudkaraktärerna är straighta, medan endast två tillhör
LGBTQ. När det kommer till psykiska och fysiska sjukdomar är det endast en huvudkaraktär
som hamnar i denna kategori, samt att inte en enda huvudkaraktär hade någon form av
funktionsvariationer.
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6.2.1.2 Åldrarna 15+, Unga vuxna
När man sedan går över och tittar på mångfalden bland huvudkaraktärerna när det gäller böcker
utgivna för åldrarna 15+, även kallat Unga vuxna ser man även här att det är normen som tar
störst plats i utgivningen. Även i denna statistik ser man tydligt att majoriteten av
huvudkaraktärerna är vita pojkar, även här handlar det om sju huvudkaraktärer, medan
huvudkaraktärer som är flickor enbart är fem stycken. Utav dessa tolv huvudkaraktärer är totalt
tio av dem vita och endast två är av annan hudfärg, och även här är det samma siffror som gäller
för sexuell läggning, där tio av huvudkaraktärerna är straighta, medan endast två tillhör
LGBTQ. Tittar man sedan på sjukdomar, både psykiska och fysiska är det fyra huvudkaraktärer
som hamnar i denna kategori, en som är psykiskt sjuk och tre som är fysiskt sjuka. Inte heller i
denna ålderskategori finns det en huvudkaraktär med någon form av funktionsvariation.

6.2.2 Mångfald hos huvudkaraktärer i böcker från Bonnier Carlsen
Bonnier Carlsen gav ut 15 böcker för åldrarna 12 år och uppåt under 2015, sex av dessa för
åldrarna 12-15 år och hela nio böcker för åldrarna 15+ år.
6.2.2.1 Åldrarna 12-15 år
Huvudkaraktärerna i utgivningen hos Bonnier Carlsen följer även den normen som finns i vårt
samhälle och att det är sidokaraktärer som får ta en större mångfaldig roll. För utgivning gjord
i åldrarna 12-15 år handlar det totalt om sju huvudkaraktärer, majoriteten av dessa, fem stycken,
var pojkar och endast två var flickor. Även när det kommer till hudfärgen hos
huvudkaraktärerna förhåller sig till dessa siffror, fem av dem var vita och endast två var av
annan hudfärg. Undersökningen visade även att alla sju huvudkaraktärer här var straighta och
tre av huvudkaraktärerna hade någon form av funktionsvariation.
6.2.2.2 Åldrarna 15+, Unga vuxna
Går man sedan över till åldrarna 15+ och hur mångfalden ser ut bland denna utgivningens
huvudkaraktärer, ser man återigen att normen är det ledande och att mångfalden inte tar så stor
plats här. Dock är det en jämn fördelning mellan könen på de tolv huvudkaraktärer som
återfinns i dessa böcker, sex pojkar och sex flickor. Även här ser man att den hudfärg som
dominerar är den vita då majoriteten, hela tio huvudkaraktärer var vita och enbart två var av
annan hudfärg. Det fanns inte heller en enda huvudkaraktär som föll in under LGBTQ utan alla
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tolv var straighta och inte en enda av dem hade någon fysisk eller psykisk sjukdom, och inte
heller någon form av funktionsvariation.

6.2.3 Mångfald hos huvudkaraktärer i böcker från Rabén & Sjögren
Rabén & Sjögren gav ut 14 böcker från åldrarna 12 år och uppåt under 2015, nio böcker för
åldrarna 12-15 och sex böcker för åldrarna 15+.
6.2.3.1 Åldrarna 12-15 år
Hos Rabén & Sjögren var mångfalden helt obefintlig i denna ålderskategori hos de femton
huvudkaraktärer som återfanns i bokutgivningen. Alla femton huvudkaraktärer var vita och
straighta, och ingen av dem hade någon fysisk eller psykisk sjukdom och inte heller någon
funktionsvariation. Utav de femton huvudkaraktärer var fyra av dem pojkar och elva var flickor.
Här blir det mycket tydligt att det är normen som dominerar, något som bör ses som ett stort
problem, men det diskuteras lite längre fram.
6.2.3.2 Åldrarna 15+, Unga vuxna
I utgivningen för ålderskategorin 15+ återfanns det sju huvudkaraktärer, varav två var pojkar
och fem var flickor, och inte heller här fanns det en enda huvudkaraktär som var av någon annan
hudfärg än vit. Även när det kom till den sexuella läggningen var majoriteten straighta, hela
sex stycken, och endast en huvudkaraktär föll under LGBTQ. Inte heller här fanns det
huvudkaraktärer med någon fysisk eller psykisk sjukdom eller någon form av
funktionsvariation.
6.2.4 Analys av den genomförda undersökningen
När man tittar på den genomförda undersökningen kring mångfald hos huvudkaraktärerna ser
man tydligt att det är det vita straighta som dominerar bokutgivningen i åldrarna 12 år och
uppåt. Totalt handlar det om 64 huvudkaraktärer, varav 56 stycken är vita och endast åtta är av
annan hudfärg. Även när det kommer till den sexuella läggningen ser fördelningen ut ungefär
på detta vis, med 59 huvudkaraktärer som är straighta och endast 5 faller under LGBTQ. Mer
jämnt är det mellan antalet huvudkaraktärer som är pojkar och flickor, där det totala antalet
pojkhuvudkaraktärer är 31 stycken och flickhuvudkaraktärer är 33 stycken, varvid fördelningen
var mycket olika hos de olika förlagen. När det kommer till funktionsvariationer är det endast
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tre huvudkaraktärer av de 64 som har någon form av det, och samma sak gäller psykiska och
fysiska sjukdomar, då är det endast fem huvudkaraktärer som har något av det.
Ur ett intersektionellt perspektiv präglas huvudkaraktärerna inom utgivningen av ett ”vi” och
”dem” tänk. Eftersom hela 56 huvudkaraktärer i de undersökta böckerna var vita blir de
resterande åtta huvudkaraktärer som har någon annan hudfärg något avvikande och okänt, som
man inte kan relatera till. Ove Sernhede förklarar att det kan ses som att dessa huvudkaraktärer
som har annan hudfärg även har andra vanor, seder och traditioner som svenskar inte har
(Sernhede, 2016). Dessa utgivna böcker ska spegla ungdomars liv och vanor, samt att det är
innehållet i litteraturen som ska vara det viktiga, men när statistiken och fördelningen mellan
vita huvudkaraktärer och de med annan hudfärg än vit blir fördelad på detta sätt, då bör man
konstatera att det finns ett problem när det kommer till hur man väljer att porträttera ungdomars
liv. Även när det gäller sexualitet och fördelningen där är det intressant och se att totalt 59
huvudkaraktärer är straighta, medan endast fem hamnar i LGBTQ-kategorin. Det man bör tänka
på här är att det kan vara så att det är själva indelningen av människor i sexuella kategorier som
är ett problem och att det kan få olika konsekvenser beroende på var man delas in (Bogren,
2016).
Med den genomförda undersökningen kan man tydligt se att det inom utgivningen finns ett par
problem som bör ses över när det gäller mångfald bland huvudkaraktärer i ungdomslitteraturen
som ges ut. Visserligen är fördelningen mellan det manliga och det kvinnliga könet jämnt, men
de andra kategorierna kommer kräva en hel del arbete för att försöka öka mångfalden inom
dem. Speciellt kategorin funktionsvariation samt fysiska och psykiska sjukdomar, där behövs
det definitivt göras något för att öka mångfalden men samtidigt får det inte bli på ett sådant vis
att man enbart har med karaktärer med olika sjukdomar och funktionsvariationer för att det är
något som utgivningen behöver.

6.3 Analys av tre litterära verk
I denna del kommer det göras tre fördjupande textanalyser av tre litterära verk från förlagen,
dock kommer det enbart användas böcker från två av förlagen. Två böcker kommer från Rabén
& Sjögrens utgivning och den tredje boken är från Bonnier Carlsen. Att det blev två böcker från
Rabén & Sjögren grundar sig i att mångfalden hos förlaget vid den kvantitativa analysen var
näst intill obefintlig. Därför är förhoppningen att, vid en djupare analys av förlagets böcker, det
dyker upp sidokaraktärer som bättrar på mångfalden hos förlagets utgivning.
18

6.3.1 Paris, Lola & jag av Moa Eriksson Sandberg; utgiven av Rabén & Sjögren
Boken handlar om Josefin och hennes bästa vän Lola under en semestervecka i Paris,
tillsammans med Lolas mamma som förkläde. Boken i sig är kort, 129 sidor, och är skriven på
ett sådant sätt att varje sida antingen har hela stycken med text eller enbart en eller två meningar.
När man får beskrivningar av karaktärerna i boken är det inte jättemycket information man får.
Lola beskrivs som brunbränd med konstiga framtänder som står ut, samt att man kan utgå från
att hon inte är blond då hon vid flera tillfällen i boken nämns använda en blond peruk. Utöver
denna information får man inte mer om hur Lola ser ut, vilket kan medföra en känsla av
ofullständighet. Samtidigt blir det även en möjlighet för läsaren att se sig själv som Lola.
Berättaren i boken är Josefin, jaget i boken, och hennes personliga drags nämns i princip inte
alls, det enda man får veta om hur hon ser ut är att hon är blond. Utifrån den informationen kan
man enbart anta att hon är vit, vilket hon absolut inte behöver vara, dock är det de intrycket
man får utifrån den lilla information man får om Josefin. Boken skildrar två tonårstjejers försök
till att vara vuxna när de fortfarande bara är barn, åldern på tjejerna ska vara tretton år, vilket
inte framgår när man läser boken. Det känns ibland att de är mer åt femton års ålder och de
tankar om män och sex som de har känns ibland överdrivet vuxet för att vara unga tonårstjejers
tankar. Under bokens gång får man veta mer om Josefin och hur hennes liv hemma i Sverige
ser ut. Man får reda på att hennes föräldrar är skilda samt att hennes mamma har en ny man,
och de ska få barn tillsammans. Josefin är orolig att hon kommer glömmas bort när bebisen väl
kommer och att hennes mamma inte kommer älska henne lika mycket längre. Tonen i boken är
majoriteten av tiden lättsam och flickorna skämtar och skojar mycket om vad de vill göra och
testa på, de pratar om hur de tycker killar är och vilken typ av kille de vill vara med, de flörtar
med fransmän på gatorna och fnittrar en massa, precis som tonårstjejer ska göra. Men vid vissa
tillfällen blir tonen mer sorgsen och nedstämd, då tänker Josefin på sin mamma, eller så har hon
och Lola tjafsat och är småsura på varandra. Ur ett mångfaldsperspektiv är denna bok inte
representativ överhuvudtaget, flickorna är intresserade av män och tänker mycket på sex med
män, samt att den beskrivning man får gällande utseendet på flickorna är väldigt begränsad och
man får som mest veta att Josefin är blond och Lola kan man enbart anta har mörkt hår, utifrån
det faktum att hon använder en blond peruk vid ett par tillfällen. Utöver denna information får
man inte veta något om hudfärg eller ursprung, boken är uppbyggd på antaganden kring
huvudkaraktärerna. Man kan alltså inte säga att boken är representativ för mångfald, men man
skulle kunna säga att den ger alla som läser den en chans att känna igen sig i någon av flickorna
genom beteende.
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6.3.2 Girl Online av Zoe Sugg; utgiven av Bonnier Carlsen
Girl Online är första boken i en serie om tre från Storbritanniens främsta kvinnliga YouTuber
Zoe Sugg. Boken är riktad till åldrarna 12-15 år och huvudkaraktären ska vara runt 15 år, samt
att den är 383 sidor lång i pocketversionen. Boken handlar Penny som under pseudonymen Girl
Online bloggar om allt mellan himmel och jord, däribland familjen, vänner, killar, ångest och
panikattacker. Penny lider av panikattacker och de kan komma när som helst, och skölja över
henne som en våg av tusen känslor på en och samma gång. Med hjälp av bloggen kan Penny
prata om sina känslor utan att hela stan vet om det. Det man får reda på om hur Penny ser ut är
att hon har rött krulligt hår och fräknar, något hon inte alls tycker om och hon önskar ibland att
hon hade ett annat utseende. Penny har en bästa vän som heter Elliot och han är homosexuell,
detta är en karaktär som får ta relativt mycket plats i boken och han beskrivs på ett sätt som
tydligt indikerar att han älskar mode och ibland kan vara lite over the top när det gäller sina val
av kläder. Elliots fysiska utseende beskrivs aldrig, utan fokus ligger hela tiden på hans extrema
klädstil. När man läser beskrivningen av Elliots karaktär får man känslan av att man utgått från
en homosexuell stereotyp, där den som är homosexuell har ett mer feminint beteende samt att
man alltid fokuserar på deras extrema klädsmak samt att de vet väldigt mycket om designers
och kvinnliga skådespelerskor. Just Penny och Elliot bör ses som bokens huvudkaraktärer då
det är de som är bästa vänner och de karaktärer man stöter på först i boken. Visserligen finns
det en mängd andra karaktärer, dock är de inte relevanta för just denna undersökningen. Pennys
karaktär bidrar till mångfalden genom att hon lider av panikattacker och tack vare att hon
skriver om detta på sin blogg bidrar hon till en större öppenhet och ärlighet när det kommer till
mental ohälsa. Även Elliots karaktär bidrar till mångfalden när det kommer till LGBTQpersoner inom litteraturen, om än på ett relativt stereotypiskt sätt, men mångfalden finns där
ändå. Boken vidrör även vid de svårigheter som kommer med att vara homosexuell, något som
tydligt märks på Elliots föräldrar då de inte helt kan acceptera att deras son är homosexuell,
dock har Elliots pappa lättare för att acceptera det än vad Elliots mamma har. Girl Online är en
bok som öppnar upp för samtal om två viktiga ämnen och den bidrar till viss del till mångfalden
inom barn- och ungdomslitteraturen genom att prata om mental ohälsa och homosexualitet,
något som är relevant i dagens samhälle, speciellt eftersom att homosexualitet fortfarande ses
som något avvikande. Böcker som talar om homosexualitet öppnar som sagt upp för samtal och
bidrar med mer kunskap till de som känner att de inte vet så mycket om LGBTQ-världen. Det
man dock bör tänka på är att även om böcker som denna bidrar till samtalet behövs det
fortfarande fler, speciellt böcker som är skrivna av personer inom LGBTQ-världen för att
människor utanför ska få mer information om ämnet.
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6.3.3 Djupa Ro av Lisa Bjärbo; utgiven av Rabén & Sjögren
Djupa Ro är en ungdomsbok som faller under kategorin Unga vuxna, eftersom den handlar om
ungdomar i 20-års åldern. Boken är på 266 sidor och handlar om en grupp om fyra vänner som
ses igen under en vecka, efter att den femte i deras gäng dött i en drunkningsolycka, för att gå
på dennes begravning. Huvudkaraktären i boken heter David och man får inte veta något om
hur han ser ut, men tre andra karaktärerna får man veta lite mer om. Den fjärde, Ludde, får man
inte heller veta något om. De tre andra karaktärerna är Paula, Tove och Jonathan, varav den
sistnämnda är den som avlidit. Det man får veta om Jonathan är att han är från Colombia, sen
får man inte veta mer, Paula får man veta har mörkbrunt hår som nästan ser svart ut på långt
håll och att hon är från Chile, Tove får man veta har ljust hår. Det man kan utgå ifrån med Tove,
Ludde och David är att de alla är svenska och har svenskt utseende, sen om det är mörkt hår
eller ljust hår får man enbart veta om Tove. Alla fem kommer från en liten tätort i Småland, vid
namn Ingelstad, där alla känner alla och man vet allt om alla. Bokens titel Djupa Ro är namnet
på en badplats i samhället. Boken behandlar många olika ämnen som finns i huvudet på unga
vuxna, exempelvis hur man tänkt att man alltid kommer vara vänner och hålla ihop efter
studenten, men när det väl kommer till kritan blir det inte som man tänkt sig. Att boken även
talar om döden och hur man börjar ifrågasätta saker och ting när någon i ens närhet dör
porträtteras på ett bra sätt. Det finns hela tiden en genomgående sorg i texten när man läser
boken och man känner med kompisgänget hur de sörjer inte bara sin vän utan även det faktum
att de på riktigt lämnar barndomen och tar steget in i vuxenlivet. Boken behandlar som sagt ett
svårt och jobbigt ämne, men den gör det på ett bra sätt och man kan som läsare känna med
karaktärerna och förstå deras sorg och smärta. Även sättet författaren beskriver karaktärerna på
är bra gjort genom att man får veta hur vissa av dem ser ut och vad de har för ursprung. Dock
är det ändå så att endast två av de fem huvudkaraktärerna är av annat ursprung än svenskt och
bidrar med lite mångfald till bokens innehåll, men det är inte mycket i det stora hela. Överlag
är det en bra bok som bidrar till en mängd olika samtal, speciellt samtal om sorg och
sorgearbete, något som behövs bland alla åldrar och det behövs porträtteras på flera olika vis
då alla människor bearbetar sorg på sitt eget sätt. Det som gör att boken känns svag när det
kommer till mångfald är att det inte finns mer än två huvudkaraktärer som har annan bakgrund
än svensk, samt att beskrivningen av dessa två karaktärer inte utvecklar mer än att de kommer
från Chile och Colombia samt att de har mörkt hår.
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7. Diskussion
Efter genomförandet av undersökningen syns ett tydligt problem när det kommer till
utgivningen, speciellt när det gäller huvudkaraktärerna i böckerna. De huvudkaraktärer som
undersökts här följer, till antalet, den vita heterosexuella normen som finns i dagens samhälle,
vilket till viss del bör ses som ett problem eftersom ungdomslitteraturen bör representera en
bredare mångfald med huvudkaraktärer av bland annat alla olika hudfärger, religioner, kulturer
samt sexualitet. Detta är något som bokbranschen aktivt arbetar för att utveckla, men det är en
process och det kommer ta tid innan det blir relativt normalt att man har en jämnare fördelning
på huvudkaraktärernas mångfald.
Utgivningen av ungdomsböcker under 2015 från B. Wahlströms, Bonnier Carlsen samt Rabén
& Sjögren var jämn i själva utgivningen. Alla tre förlag låg på omkring 14-15 böcker när det
kom till hur många böcker de gav ut. Det gavs ut 23 böcker för åldrarna 12-15 år och 20 böcker
för åldrarna 15+ år, vilket visar på att förlagen är jämna i sin utgivning, dock har det inte gjorts
någon fördelning när det kommer tillförfattarna, vilket man kan argumentera för. Hade det
funnits information om hur mångfalden såg ut bland författarna hade man möjligtvis kunnat
relatera det till mångfalden bland huvudkaraktärerna i böckerna.
När man tittar på mångfalden hos huvudkaraktärerna som återfinns i de utgivna böckerna kan
man, som tidigare nämnts, se ett problem med att majoriteten av dem är vita och straighta. Det
blir tydligt att huvudkaraktärerna följer den norm som finns i samhället och det blir extra tydligt
i Rabén & Sjögrens utgivning, då alla huvudkaraktärer i deras utgivna böcker är vita, samt att
alla förutom en huvudkaraktär är straighta. För ett förlag som vill vara Sveriges mest attraktiva
bokförlag känns det konstigt att de inte arbetar ännu mer aktivt för att få ut fler böcker med fler
huvudkaraktärer som fler unga kan relatera till. Utöver att ha tittat på utgivningen generellt så
har det vid en djupare analys av tre böcker framkommit att beskrivningar av karaktärer överlag
sviktar och det nämns aldrig helt hur karaktärer ser ut, författare nämner bara vissa drag som
de anser vara viktigast för karaktären. Visserligen medför detta att läsaren kan identifiera sig
med fler karaktärer, men samtidigt blir det en besvikelse när man inte får mer än exempelvis en
ögonfärg hos en karaktär, när man egentligen vill veta hudfärg, om håret är krulligt, lockigt,
rakt osv. Enligt Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur (2017) ska mångkulturell litteratur
ha möjligheten att fungera som en brobyggare mellan läsaren och den värld de läser om.
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Utöver att utgivningen sett ut som den gjort och kan man även diskutera hur vida det valda
arbetssättet för denna undersökning var bra eller dåligt. För att ha möjligheten att läsa alla 43
böcker ordentligt hade det behövts betydligt mer tid än den tidsram som fanns. Utöver det har
arbetssättet varit bra och det har varit lätt att komma i kontakt med förlagen, samt att de har
erbjudit sig sin hjälp om det var några frågor som skulle uppstå under vägens gång.

7.1 Vidare forskning
Debatten om mångfald har länge varit ett aktuellt ämne och det börjar komma mer och mer
forskning inom ämnet om mångfald i barn- och ungdomslitteratur. Samtida svensk
ungdomslitteratur och Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur är två verk utgivna år 2017
som visa att det finns forskare som vill lyfta frågan samt att det hela tiden pågår en debatt kring
just mångfald. Vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att man tittar på både
huvudkaraktärer och sidokaraktärer för att se hur mångfalden fördelar sig där och om det är
ojämnt eller jämnt när det kommer till exempelvis hudfärg och sexuell läggning. Man kan även
forska utifrån pojk- och flickperspektiv och titta på mångfald ur de olika perspektiven.
Möjligheterna för vad man kan forska om är oändliga.

8. Referenser
8.1 Litteraturreferenser
Andersson, Maria & Druker, Elina (red.) (2017). Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur:
analyser. Upplaga 1:1 [Lund]: Studentlitteratur
Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2016). Från fabler till manga. 2, Litteraturhistoriska och
didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur. Första upplagan Malmö: Gleerups utbildning
De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005). Intersektionalitet: kritiska reflektioner över
(o)jämlikhetens landskap. 1. uppl. Malmö: Liber
Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red.) (2016). Ett delat samhälle: makt,
intersektionalitet och social skiktning. 2. rev. och utök. uppl. Stockholm: Liber
Nilsson, Maria (2017) s. 147. Om genus, sexualitet och makt i fantastik och vampyrberättelser
för ungdomar, ur; Warnqvist, Åsa (red.) (2017). Samtida svensk ungdomslitteratur: analyser.
Upplaga 1:1 [Lund]: Studentlitteratur
23

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra
och rapportera en undersökning. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur
Warnqvist, Åsa (red.) (2017). Samtida svensk ungdomslitteratur: analyser. Upplaga 1:1
[Lund]: Studentlitteratur

8.2 Webbreferenser
Gadd, Björn (2015, 13 april). Kan en hashtagg leda till ökad mångfald? [bloggpost] Hämtad
från http://blogg.btj.se/kan-en-hashtagg-leda-till-okad-mangfald/ (2017-05-29)
Svenska Barnboksinstitutet – Bokprovning; Hämtad från
http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Bokprovning/Dokumentation/Bokprovning_Argang_
2015.pdf (2017-05-29)
#MångfaldILitteraturen ; Hämtad från
https://twitter.com/search?q=%23mångfaldilitteraturen&src=typd (2017-05-29)

#OwnVoices ; Hämtad från
https://twitter.com/search?q=%23ownvoices&src=tyah (2017-05-29)
#WeNeedDiverseBooks ; Hämtad från
https://twitter.com/search?q=%23WeNeedDiverseBooks&src=tyah (2017-05-29)

24

Elin Sköld

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

