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Abstract: The aim of this study is to examine the opinions of eight 12-year 

old boys and  girls about two comics; Sabrina – tonårshäxan 
(Sabrina – teenage witch) and Spiderman. Do children see gender 
differences in the two comics? Do boys and girls identify with the 
heroes in the comics and does this affect the children's own gender 
socialisation. 

 
We interviewed four boys and four girls from different parts of 
Sweden. One or two days prior to the interview, the children were 
given the two comics and asked to read them. 

 
As a theoretical framework we used ideas and concepts from 
different areas - with focus on socialisation. Key concepts used in 
the analysis are gender identity, gender role identity, childhood, 
gender socialisation, identification and idols. The analysis showed 
that most of the Children had similar opinions, such as thinking 
that the comics showed stereotypes and that Spiderman could not 
possibly be a woman. The interviewed children were well aware of 
gender and the expectations for women/men and were affected by 
the comics they read.  

 
Children are, of course, active in their own gender socialization 
and they are influenced by their environment and what is 
represented as masculine and feminine. 

 
   
 
Nyckelord:   Tecknade serier, Barn, Könssocialisering, Identifikation, 
  Socialisering, Genus 
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1. INLEDNING 
 
Det har inom biblioteks- och informationsområdet skrivits en del uppsatser kring tecknade 
serier. Fokus har oftast legat på vuxnas åsikter kring dessa eller de äldre barnen i senare 
tonåren. Vi anser det därför nödvändigt att undersöka de yngre barnens, i den s k slukaråldern, 
åsikter kring tecknade serier. Vår framtida yrkesroll på t ex folkbibliotek eller skolbibliotek 
kommer att kräva större kunskap om pojkars och flickors serieläsning och hur dessa uppfattas 
av barnen.  
 
Uppslaget till vårt arbete började med att vi tänkte oss bakåt i tiden, på vad vi läste som unga 
flickor. Vi hade bl a läst tecknade serier som Starlet och Barbie. Våra bröder läste däremot 
inte dessa serietidningar – de läste actionfyllda tidningar om muskulösa He-Man och stora 
Transformers. Däremot läste vi gärna serier som Fantomen och Spiderman.  
 
Finns det en sådan medveten könsuppdelning av barnserier idag? Faktum är att 
seriebranschen är en av de mest mansdominerade branscherna och historiskt sett har kvinnan 
ofta varit underordnad den manlige hjälten. Män har tecknat serier om män, för män och där 
kvinnan förekommer som betraktat objekt.1 Hur ser det då ut idag? Är det någon skillnad på 
pojkars och flickors serieläsning? Man behöver inte leta särskilt länge för att upptäcka att 
målgrupperna för serietidningar är väl utarbetade. Idag marknadsförs fortfarande många 
serietidningar för speciellt pojkar eller flickor. Förlaget Egmont försöker locka till sig läsare 
till tidningen Barbie genom att säga att ”Barbie är tidningen för alla flickor som älskar dockan 
Barbie. Här finns fotoserier med Barbie och hennes vänner, tips och idéer, mode för Barbie, 
recept, affischer och pyssel.”2 På samma hemsida kan man läsa om tidningen Bionicle som 
beskrivs som ”en actionfylld tidning för pojkar mellan 6 och 10 år. Den handlar om goda och 
onda robotar som strider mot varandra.”3  
 
Krönikören Malin Lernfelt skriver i Göteborgsposten något som får oss att fundera lite extra 
på barns eventuella olikheter: 
 

Naturligtvis finns det biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Men så stora som en del 
försöker göra dem är de inte. Och vi gör våra barn en otjänst när vi tvingar på dem stereotypa 
könsroller. Som förälder borde man vara öppen för att låta sitt barn vara barn först och 
främst. Inget annat. Vi föds nämligen inte till Barbiedocka eller Byggare Bob. Vi blir det.4  

 
Simone de Beauvoir skrev 1949 i Det andra könet om kvinnans situation och skapar tesen: 
”Man föds inte till kvinna, man blir det”, vilket innebär att man inte föds till ett kön utan att 
man redan som barn socialiseras av omgivningen. Hur ser detta ut i förhållande till barns 
serieläsning. Är det så att pojkar mest läser serier med superhjältar, äventyr och action medan 
flickor läser om kärlek och relationer? Vår uppfattning är att flickor fostras till att lägga större 
vikt vid den personliga relationen till andra medan pojkar uppfostras till att hävda sig som en 
unik individ genom sina prestationer inför en skara av andra pojkar.  
 
Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, menar i sin bok Medier, 
genus och makt att det inte bara är mediebilderna som påverkar barn. Hon bygger detta 
påstående på en tidigare studie gjord på barn i åldrarna 8-12 år där det visade sig att de barn 

                                                           
1 Krantz, Gunnar. ”Ansiktet utåt, måste en kvinna ha anknäbb för att bli publicerad på omslaget på Bild & 
Bubbla” // Bild & Bubbla. 1:2000 
2 Annonsinfo – Egmont Kärnan. http://www.annonsinfo.se/default.asp?id=11&productID=65  
3 Annonsinfo – Egmont Kärnan. http://www.annonsinfo.se/default.asp?id=11&productID=86  
4 Lernfelt, Malin. http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=195&a=309562  
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som hade en stabil grund och var mer självsäkra är mindre benägna att identifiera sig med t ex 
populärkulturens ideal, både kvinnliga och manliga. Men de pojkar och flickor som är mindre 
säkra i sin identitet tar lättare till sig skönhetsidealen i kulturen.5 Om det nu är så att tecknade 
serier kan ses som identifikationsobjekt - vem väljer barnen att identifiera sig med i så fall och 
varför? Detta under en tid då pojkars och flickors utveckling skiljer sig åt väldigt mycket; 
både vad gäller intressen och prioriteringar och det sätt på vilket de förhåller sig till varandra 
på, hur de upplever och reagerar på saker och vilka omständigheter som kan tänkas hota eller 
öka deras självkänsla. Dessa skillnader ser inte ut att försvinna bara för att pojkarna börjat sy 
och laga mat och flickorna börjat spela fotboll.6 Margareta Rönnberg bekräftar i sitt slutord i 
”Nya medier” - men samma gamla barnkultur det Jarlbro säger om att barn får många 
uppslag till förebilder och ideal från sin omgivning vilket innebär att det blir svårare att skapa 
sin identitet. Detta kan enligt henne betyda att barnen kan bortse från mycket mediepåverkan 
och istället satsa på att ”vara som sig själv”.7 Stämmer detta hos barn idag? 
 
Den nyare forskningen som gjorts på tecknade serier är knaper, men att skaffa sig kunskap om 
tecknade serier är lätt om man är intresserad av deras historia, serieskaparna och deras verk. 
Vill man emellertid ha tag på mer teoretiserade arbeten, blir det svårare. Debatten om serier 
har för det mesta handlat om att fördöma eller försvara utifrån en moralisk synvinkel. Den 
mesta forskningen man hittar är från 1950- till 1970-tal. Först under senare delen av 1980-
talet började serierna bli intressanta igen, då en ny typ av vuxenserier slog igenom. 
Seriemediet är ett bevis på hur attityden till olika konstarter förändras över tid. Det som 
förkastas idag kan gillas imorgon. De allt fler källorna till information och värderingar kring 
tecknade serier – recensioner i tidningar och på webben till exempel – har gjort att det inte 
längre är möjligt att dra alla serier över en kam. Serieskapare kallas för konstnärer och 
författare, men trots det kan man inte se serierna som helt jämställda med andra konstformer.8 
 
Vårt ämnesval börjar ta form utifrån allt detta och vi bestämmer oss för att fokusera på pojkar 
och flickor i mellanstadieåldern eftersom de undersökningar som gjorts om barn och tecknade 
serier oftast behandlat tonåringar. Vi vill titta närmare på barns förhållande till tecknade 
serier, ett medium vars status förändrats hela tiden fram till idag på 2000-talet. Är serierna så 
stereotypa som vi tror att de är? Påverkar detta barnen? Det intressanta och väsentliga blir att 
undersöka barns eventuella möjligheter till att identifiera sig i tecknade serier i en tidsålder då 
barndomen är könssegregerad och utvecklingen skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Skulle 
man eventuellt kunna påvisa en koppling mellan barns könssocialisering och läsning av 
tecknade serier? 
 
1.1 Begreppsdefinitioner 
 
Alla de begrepp som vi tar upp i kommande kapitel är sådana som vi anser vara centrala för 
vår studie. Däremot kan det vara svårt att förstå och skilja dem åt och därför ämnar vi förklara 
dem närmare.  
 
Barn - Jens Qvortrup skriver i sin bok Barn halva priset – nordisk barndom ur ett 
samhällsperspektiv att för det mesta ses barn av föräldrar som känslomässigt ovärderliga och 
som något nödvändigt för vårt samhälle. De måste ha högsta prioritet, vilket dock inte alltid 
                                                           
5 Jarlbro, Gunilla (2006). Medier, genus och makt. Sid 110 
6 Bjerrum Nielsen, Harriet & Rudberg, Monica (1991). Historien om flickor och pojkar: könssocialisation i ett 
utvecklingsperspektiv. Sid 5 
7 Rönnberg, Margareta (2006). ”Nya medier” - men samma gamla barnkultur? Sid 356 
8 Viklund, Sonja (2000). Rännstensläsning eller etablerad konstform? Att skapa värde hos enskilda verk bland 
tecknade serier och hos mediet som helhet. Exemplet Serieteket i Stockholm. Sid 33-34 
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efterlevs p g a andra hänsynstaganden. Barn är outvecklade vad gäller medvetande och 
mognad och man kan se barndomen som en ”liten värld” som skall göras större. Det är en del 
i varje människas liv och kan ses som en övergångsperiod mellan födseln och vuxenlivet.9  

Det är omgivningen och dess olika faktorer (såsom ekonomi, politik, sociala förhållanden, 
vuxnas förhållningssätt till barn etc)  som påverkar barn och synen på dem.10 I vår studie har 
vi begränsat oss till pojkar och flickor som är 12 år gamla och utgår från Qvortrups definition 
av barn och vikten av omgivningens betydelse för synen på dem. Vår fokus kommer, för oss, 
bl a att ligga på hur speciellt vuxna påverkar pojkar och flickor, men även media. 
 
Identitet och identifikation - Att söka sin identitet innebär att man vill veta var man står i 
relation till andra, att vissa värden väljs framför andra och ett sökande efter egna ideal vilket 
ger mening och, ofta, trygghet. Barn och ungdomar söker ett objekt som de kan identifiera sig 
med och som kan ge tillhörighet, ibland som följd av att de inte tycker sig finna det någon 
annanstans. Pojkar och flickor söker vissa egenskaper och attribut hos dessa förebilder som 
kan hjälpa dem att utveckla en egen identitet.11 I vår studie tittar vi på könsspecifika 
skillnader. Därför väljer vi också att fokusera på könsidentifikationen. Beteendevetaren 
Ingemar Gens menar att just kön är en social egenskap och att man är pojkar och flickor 
endast i förhållande till varandra.12 Det är ofta vuxna - främst föräldrar och 
barnomsorgspersonal - som bidrar till barns identitetsutveckling. Gens påpekar att det då är 
vuxna av det egna könet som är viktigast för barns identifikationsmöjligheter. Han menar att 
så fort barnet är medvetet om vilket kön det tillhör så börjar det bygga upp en identitet utifrån 
detta.13 Vi har i vår studie valt att se begreppen som att barn i sitt identitetssökande ”letar” 
efter ideal som kan ge dem mening och tillhörighet. Förutom vuxna i barns närhet så anser vi 
att även andra barn kan påverka och bidra till identifikationsskapandet. 
 
Idol - kommer från det latinska ordet ”Idolum” och det grekiska ordet ”eidolon” som betyder 
avgudad människa. En idol är något man kan se eller uppfatta och som finns i verkligheten 
eller bara som en produkt som inte existerar.14   

 
Socialisering - Då vi senare i uppsatsen (se stycke 3.3) tar upp könssocialisering anser vi det 
vara på sin plats med en förklaring av ordet. Socialisering kan ses som en process där en 
person skapar mening och struktur i den värld som han eller hon fötts till. Detta börjar långt 
innan ett barn har förstått att det kan skapa mening i världen eller uppfatta vilka roller den 
förväntas inneha.15 Hos barnen i vår studie finns det många idoler och förebilder, många av 
dem finns dessutom i pojkarnas och flickornas medievärld. 
 
Tecknade serier - För att lättare få ett grepp om barn och serier krävs en definition av vad 
begreppet tecknade serier egentligen innebär. Enligt serietecknaren Scott McCloud, författare 
till boken Serier, den osynliga konsten, är serier ”sidoställda, föreställande och andra bilder i 
en avsiktlig sekvens.”16 Enligt den definitionen kan man benämna mycket som serier. Lars 
Peterson har i Seriernas värld använt sig av en snävare beskrivning då han menar att den 
tecknade serien bör betraktas som ett bildmedium som kännetecknas av att den använder sig 
                                                           
9 Qvortrup, Jens (1994). Barn halva priset – nordisk barndom ur ett samhällsperspektiv. Sid 12-14  
10 Qvortrup (1994). Sid 17-18 
11 Borgström, Maria (2002).”Ungdomar: Sociokulturell identitetsutveckling och idolers betydelse för skapandet 
av deras identitet”// Idol image identitet. Sid 22-23 
12 Gens, Ingemar (2002). Från vagga till identitet – hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män. Sid 8 
13 Gens (2002). Sid 21 
14 Borgström (2002). Sid 14. 
15 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). Sid 12 
16 McCloud, Scott (1995). Serier – den osynliga konsten. Sid 9 
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av en kombination av text och bild, där bilden dominerar. Texten fungerar som ett 
komplement till bilden och förmedlar sådant som kan vara svårt att visa endast med hjälp av 
bilderna, t ex inledning, sammanfattning, tal, tankar, drömmar och ljud. Serier är uppbyggda 
av ett antal bilder som tillsammans blir en svit (en remsa). Han menar att den tecknade serien 
kan sägas vara en film som inte rör sig.17 För att begränsa oss en aning har vi valt att i vår 
uppsats till största del använda följande förklaring till vad vi menar med begreppet tecknade 
serier, någonting som kombinerar text och bilder i en mängd rutor, alltså en ”remsa”. Detta är 
ett relativt brett begrepp och de två serietidningar vi valt barnen skall läsa är båda typiska 
äventyrsserier där bild och text utgör en helhet och där bild inte kan fungera utan text och vice 
versa. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Vi vill med vår uppsats få en djupare kunskap om hur pojkar och flickor uppfattar serier och 
hur läsningen av dessa kan relateras till deras könssocialisering. Syftet är att undersöka om det 
finns några olikheter i deras uppfattningar om de två serietidningarna och hur detta kan 
kopplas till deras könssocialisering. Samtidigt vill vi studera barns eventuella identifikation 
med de tecknade seriernas huvudpersoner i relation till kön. Finns det en möjlighet till att de 
kan identifiera sig med dessa oberoende av kön? 
 
Vi har valt att lägga upp vår studie som en intervjustudie men även strukturerad som en typ av 
experiment, där ett visst antal pojkar respektive flickor intervjuas om sin läsning av de två 
serietidningar; Sabrina – tonårshäxan och Spiderman som vi valt ut. 
 
Vår frågeställning blir därför följande: 
 
Ø Kan eventuella könsspecifika skillnader urskiljas mellan hur pojkarna och flickorna 

uppfattar serietidningarna Sabrina – tonårshäxan och Spiderman? 
Ø Hur kan dessa tidningar och dess huvudpersoner ge identifikationsmöjligheter för 

pojkarna och flickorna i vår studie? 
Ø Hur kan könsspecifika skillnader i barnens uppfattningar om serietidningarna förstås i 

relation till deras könssocialisering? 
 
1.3 Relevans för biblioteks- och informationsområdet 
 
De undersökningar som gjorts kring serier inom biblioteks- och informationsvetenskap har 
inte varit många. Vi har i detta stycke valt att ta upp en del titlar på magisteruppsatser som 
behandlar serier då vi anser de belysa vilka studier som gjorts inom ämnet. Eftersom de inte 
direkt anknyter till vår egen undersökning och frågeställning så tar vi inte upp dessa i kapitel 
3, Tidigare forskning. Där nämns istället den litteratur som vi anser vara relevant för vår 
studie och som senare även behandlas i vår analys. 
 
En färsk kartläggning som gjorts över studier kring barn- och ungdomsbibliotek finns att läsa 
i Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt av Kerstin Rydsjö och 
AnnaCarin Elf. De lyfter fram den moralpanik kring serier man fokuserade på under 1950-
talet. 
 

                                                           
17 Peterson, Lars (1974). Seriernas värld. Sid 12-13 



9 

Det har ofta fokuserats på unga vuxnas serieläsning och värt att nämna är att man 1996 
invigde ett seriebibliotek i Stockholm, ”Serieteket”.18 Den nyare forskningen efter år 2000 har 
handlat en hel del om bibliotekariers och bibliotekets syn på serier. Det förs ofta en debatt om 
de tecknade seriernas status. Ett exempel på detta är Lina Svanbrinks Sekvenskonst eller 
skräp? Bibliotekariers inställning till tecknade serier för vuxna på Malmös och Lunds 
stadsbibliotek. Svanbrink kommer fram till att kunskapen om serier är knaper inom det 
undersökta området. Även Emma Johanssons och Isabelle Wårfors Tecknade serier i 
bokhyllan: en studie i hantering och förvaring av tecknade serier på svenska folkbibliotek för 
en liknande diskussion där det konstateras att mer kunskap om serier på biblioteket krävs för 
ett så bra utbud som möjligt. En senare trend är den japanska mangan som engagerar många 
barn.19 I Manga på folkbiblioteket? Sju folkbibliotekariers intervjuas om sin syn på manga av 
Charlotte Andersson väljer författaren att fokusera på den här seriegenren. Även här 
framkommer det att bristen på kunskap om mediet sätter käppar i hjulet för 
bibliotekspersonalen. Många studier om serier i biblioteks- och informationsvärlden kretsar 
kring detta, vilket bekräftas av Rydsjö och Elf, ”som orsak till att man inte satsat på serier var 
bristande ekonomiska resurser och tidsbrist samt brist på kunskaper och intresse hos 
personalen.”20 
 
Det finns många olika områden att hålla reda på som bibliotekarie och tecknade serier är ett 
av dessa. Vi vill med vår uppsats ge en ny synvinkel på ämnet barnserier och anser det vara 
givande för biblioteken och dess personal att vara medvetna om pojkars och flickors 
eventuella könsspecifika skillnader kring serier. Vidare anser vi att vår magisteruppsats är 
relevant för biblioteks- och informationsområdet då det inte tidigare skrivits om pojkars och 
flickors eventuella könsspecifika åsikter kring barnserier. 

 
1.4 Avgränsningar 
 
Då vi är ute efter att göra djupintervjuer och se på eventuella variationer och mönster i barns 
åsikter kring Sabrina – tonårshäxan och Spiderman kommer vi att utgå ifrån och fokusera på 
en av oss vald grupp av barn – alltså ett visst antal pojkar och flickor som går i årskurs 6 - för 
att försöka besvara vår frågeställning. Då det inte finns någon utarbetad teori om just 12-åriga 
barns möjligheter till identifiering och könssocialisering i tecknade serier så kommer vi att 
göra intervjuer med några pojkar och flickor och därefter använda oss av teorier som 
behandlar könssocialisering och identifikation för att på så vis få svar på våra frågor. Barnen i 
vår studie går på olika skolor på skilda orter i Sverige, vilket gör att vi får större variation och 
bredd på undersökningen.  
 
1.5 Disposition 
 
Vår uppsats utgörs av nio huvudrubriker, vilka presenteras kort i detta stycke. 
 
Uppsatsens första del är ”Inledning” där vi bygger upp en bakgrund till vårt ämnesval tar 
form. För att underlätta för läsaren finns här även en kortare begreppsdefinition av de ofta 
återkommande orden i uppsatsen och vårt syfte presenteras även här. Vår frågeställning följer 
därefter på syftet. Då vi studerar vid Bibliotekshögskolan ger vi dessutom en förankring till 

                                                           
18 Rydsjö, Kerstin & Elf, AnnaCarin (2007). Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt. Sid 
59 
19 Rydsjö & Elf (2007). sid 59 
20 Rydsjö & Elf (2007). sid 59 
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biblioteks- och informationsämnet i sig genom att redogöra för vilken relevans uppsatsen kan 
ha för ämnesområdet. 
 
I det andra kapitlet, ”Tecknade serier”, ämnar vi ge en bakgrund till tecknade serier, vilken 
utgår från vad som enligt oss anses som väsentligt att ta upp för att ge en så heltäckande bild 
som möjligt av ämnet, men även med utgångspunkt i att det är barnserier som är mest aktuella 
för våra läsare. Vi nämner här hur en serie kan vara uppbyggd och hur man definierar denna. 
De tre största indelningarna av barnserier (skämtserier, äventyrsserier och den sista en 
kombination av de två föregående) tas upp här för att få en bättre uppfattning om vilken typ 
av serie Sabrina – tonårshäxan och Spiderman tillhör.  
 
Vi tar därefter upp tidigare forskning (och annan litteratur) inom ämnet serier och fokuserar 
på de där vi kan urskilja ev skillnader mellan mäns och kvinnors serieläsning. En begränsning 
har gjorts här till mestadels svensk litteratur, men även amerikansk återfinns. För att tydligare 
urskilja vad som gjorts från 1940-talet och framåt görs även här en uppdelning i äldre 
respektive senare forskning. 
 
I huvudrubrik fyra presenteras vårt teoretiska perspektiv. Tre stycken perspektiv kan urskiljas 
här, nämligen ett mentalitetshistoriskt, ett utvecklingspsykologiskt och ett 
litteraturvetenskapligt. För att lättare söka svar på vår frågeställning har vi även samlat ett 
antal begrepp som är till hjälp vid vår senare analys.   
 
I metod- och materialkapitlet redovisar vi för vilka metoder som vi anser vara lämpliga för att 
svara på vår frågeställning. De som valts är intervjuer och experiment och här argumenterar vi 
alltså för varför vårt val är det rätta utifrån relevant litteratur. Då det är barn som intervjuas 
anser vi det vara på sin plats att fokusera extra på vad man bör tänka på då man samtalar med 
barn. Här återfinns även ett stycke om hur vi gått tillväga då vi sökt litteratur. Vi anser det 
även passande att presentera de två serietidningarna här - Sabrina – tonårshäxan och 
Spiderman – och referat av dessa.  
 
Då vi presenterar intervjumaterialet i huvudrubrik sex så har vi valt att inleda denna del med 
en bakgrund av de barnen vi intervjuat (självfallet är de alla anonyma och benämns inte med 
sina riktiga namn). Vi har dessutom valt att ha relativt personliga porträtt av pojkarna och 
flickorna och detta framgår även i intervjuredovisningen där flera citat finns med för att föra 
fram informanternas egna åsikter. Genom att sist ha en s k sammanställning av det 
väsentligaste som framkommit i samtalen med barnen så blir det därmed också en naturlig 
övergång till nästa kapitel som heter ”Analys och diskussion”. Här följs Jan Trosts 
trestegsmetod och utifrån vår frågeställning analyseras intervjumaterialet med hjälp av teorin. 
Sist i detta kapitel är vi självkritiska och nämner vad som ev hade kunnat göras annorlunda då 
det gäller metod- och teorival. 
 
I det näst sista kapitlet drar vi våra slutsatser utifrån det vi kommit fram till och här återfinns 
även ett slutord och förslag till framtida forskning. Därefter följer en sammanfattning av 
uppsatsen, litteratur- och källförteckning och bilagor. 
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2. TECKNADE SERIER 
 
I det här kapitlet ämnar vi ge en bakgrund till tecknade serier. Först ger vi vår uppfattning 
(utifrån litteratur om serier) om hur serier är uppbyggda, vilket vi anser vara viktigt för 
förståelsen av dessa. Därefter tar vi upp seriens historia som vi anser vara relevant för vårt 
arbete. Då vi har valt att intervjua barn om serier så vill vi tydliggöra skillnaden mellan barn- 
och vuxenserier. Därefter lyfter vi fram den tidigare forskningen som vi anser vara 
betydelsefull för vår studie. Sist i kapitlet tar vi upp sådant som berör manligt och kvinnligt i 
serier. 
 
2.1 Seriers uppbyggnad 
 
Vad är en tecknad serie egentligen? Vi vet ju vad en serie är men hur definierar vi den?  I vår 
litteratursökning fann vi flera olika tolkningar, men vi ansåg att Göran Ribes enkla definition 
var mest användbar. Han skriver i ”Serieformens fyra sidor” att det inte är den enskilda 
teckningen som gör en serie, utan hela sviten av dessa.21 Magnus Knutsson och Ulf Jansson 
vidareutvecklar detta genom att ta upp att det typiska för serier är just att tecknarna blandar 
text och bild. Bilden kräver stor plats och därför får texten inte uppta allt för mycket, det 
brukar vara lagom om texten tar upp högst en fjärdedel av rutan.22 Serier utan text däremot 
har en egen benämning, nämligen pantomimserier.23 
 
Bilderna i serier kan ses från olika håll, exempel på dessa är miljöbilder, helbilder och 
närbilder. Olika perspektiv som används är t ex fågelperspektiv och grodperspektiv – då ser 
man något uppifrån respektive nerifrån.24 För att visa händelser och känslor i tecknade serier 
använder sig tecknarna sig av speciella markeringar. Dessa är känslomarkeringar, 
rörelsemarkeringar, kraftmarkeringar, ljudmarkeringar, begreppsmarkeringar och 
tankemarkeringar. 
 
Känslomarkeringar visar hur personen känner sig. Om till exempel någon har ont då tecknas 
stjärnor ovanför det onda partiet, ilska visas med blixtar och förvåning med frågetecken. Hur 
figuren känner sig kan ses på kroppsställningen, om han är ledsen tecknas han böjd, när han är 
arg eller förtvivlad ligger personen oftast ner och slår händerna mot marken. 
Rörelsemarkeringar visar hur seriefigurer eller föremål rör sig, exempel på detta kan vara 
olika hastigheter de rör sig i. När en moped åker sakta så är det bara några små moln efter 
avgasröret, när det går fortare har tecknarna lagt till långa fartstreck efter mopeden och när det 
går mycket fort markeras detta med fartstreck med dammoln. Kraftmarkeringar visar att en 
maskin arbetar eller att någon säger något viktigt. Sägs något betydelsefullt så visas det med 
att bokstäverna görs fetare, större och i versaler. Ljudmarkeringar visar hur någonting låter, 
som att en pistol låter ”pang”, men även instrumentljud kan visas med nottecken. 
Begreppsmarkeringar/tankemarkeringar visar vad figurerna tänker, och när de får en idé så 
tänds en glödlampa ovanför huvudet.   
 
Serierna innehåller grafiska kännetecken och dessa anger seriefigurernas roller och 
egenskaper, t ex skäggstubb för skurk, utstående tänder för dumhet osv.25 Serietecknaren 
använder sig även av olika utformningar av rutor, bubblor och bokstäver för att uttrycka 
speciella språkliga drag eller omständigheter. Pratbubblorna ansluts till figurerna med ringar 
                                                           
21 Ribe, Göran (1986a). ”Serieformens fyra sidor” // Bilder för barn. Sid. 102 
22 Knutsson, Magnus &  Jansson, Ulf (2001). ”En serie om serier” // Whaam! Seriens språk. Sid.38 
23 Knutsson, Magnus (1982). Se mer i serier. Sid. 5 
24 Knutsson & Jansson (2001). Sid. 41 
25 Ribe, Göran (1986a). Sid. 103 
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när de drömmer eller tänker, medan ilska utmärks med vassa pratbubblor och kyla med 
ispiggar hängandes under pratbubblorna.26  
 
Okända språk återges ofta med hieroglyfliknande tecken. När det gäller språket i sig så är det 
ofta korrekt – stavningen kan ibland vara talspråkig, på sin höjd används ”mej”, ”dej”, ”nåt”, 
”såna” etc – enligt svensk grammatik och tecknarna använder för det mesta fullständiga 
meningar.27 
 
Tecknade serier ges ut i olika distributionsformer som t ex dagspresserier, serietidningar och 
seriealbum. Nästan alla dagstidningar har en stripp med serier och dessa kallas för 
dagsserier.28 Efter en tid börjades det att samla dessa dagsserier i en enda tidning, den 
nuvarande serietidningen. I serietidningarna är det superhjälteserierna - t ex Spiderman - som 
har visat sig vara den mest hållbara genren. De populäraste och mest lästa serierna samlades 
sedan ihop i ett seriealbum som oftast bara innehåller en serie.29 
 
I Spiderman kan vi se nästan alla markeringar som vi har tagit upp i detta stycke. 
Ljudmarkeringarna är många - när telefonen ringer står det ”riiiing”. Rörelsemarkeringar 
används när ett bildäck slirar - då har fartränder och moln bakom däcket ritats.  Grod- och 
fågelperspektiv använder sig tecknarna mycket av genom hela berättelsen, redan på första 
sidan ser vi huset där Peter Parker bor i fågelperspektiv. Grodperspektivet används även på 
andra sidan där Spiderman klättrar upp för ett hus. Språket är korrekt med fullständiga 
meningar, men som vi redan nämnt så kan man hitta talspråk som t ex ”nån”.  
 
Om vi ser på Sabrina – tonårshäxan finner vi även här grod- och fågelperspektiv, men det är 
inte i många bildrutor. Här kan vi även finna så gott som alla markeringar. Ljudmarkering har 
tecknarna använt flitigt, bl a när dörrklockan ringer ”ding-dong”. Det finns flera 
rörelsemarkeringar, t ex när katten Salem hoppar upp på ett staket. Kraftmarkeringar används 
även på flera ställen och oftast när någon av karaktärerna säger något viktigt. Språket i 
Sabrina – tonårshäxan är felfritt, men även här används ibland talspråk såsom ”mej”, ”dej” m 
m. Båda serierna ges ut som serietidningar i Sverige. 
 
2.1.1 Genreindelning inom serier 
 
Då det lätt kan uppstå förvirring kring de olika typer av genrer som tecknade serier kan delas 
in i så väljer vi att i detta stycke redovisa de vanligaste indelningarna och därefter koppla till 
Spiderman och Sabrina – tonårshäxan.  
 
Serierna delas in i olika kategorier beroende på deras handling, händelse och hur figurerna är 
tecknade. Det finns, enligt Sture Hegerfors, tre huvudgrupper, nämligen skämtserier, 
äventyrsserier och komiska äventyrsserier.30 I skämtserier är det i den sista rutan lustigheten 
är inlagd. Dessa är oftast enkelt ritade, med få linjer - t ex en gräsmatta ritas bara med några 
streck. Ibland finns det inte ens en miljö i rutan utan bara figurer och dessa är mycket 
överdrivet tecknade, de har t ex för stora huvuden i förhållande till resten av kroppen. Detta 

                                                           
26 Ribe, Göran. ”Titta de tänker! Textplattans betydelse” // Bild & Bubbla. 1994: 1. Sid. 10 
27 Rogerström, Lena (2001). ”Seriespråk – en studie i brott och skratt” // Whaam! Seriens språk. Sid. 50 & 53 
28 Knutsson (1982). Sid 5 
29 Atterbom, Daniel & Göran Ribe (1992). ”Förklaringar till serievärlden” // Bild & Bubblas andra seriebok: en   
bok om 80- och 90-talets främsta nordamerikanska och brittiska serieskapare. Sid. 6-9 
30 Hegerfors, Sture (2002a). ”En serie om serier” // Whaam! Seriens språk. Sid. 46-47 
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för att göra ansiktsuttrycken tydligare och lättare se vilka känslor seriefigurerna har.31 Några 
av de mest välkända skämtserierna är Blondie, Knasen och Snobben.32  
 
Äventyrsserierna växte fram ur skämtserier och blev en självständig genre omkring 1930.33 
Dessa serier bygger på spännande handlingar och miljöerna är verklighetstrogna. Bilderna har 
djup vilket fås genom att skugga föremål och figurer med svart eller att rita många små streck 
bredvid varandra. Miljöerna och figurerna visas från olika vyer.34 Äventyrsserierna behandlar 
många olika ämnen såsom t ex superhjältar, detektivserier, västernserier, såpoperor, science 
fiction, historiska äventyr, sport etc.35  
 
De komiska äventyrsserierna är både roliga och spännande. Historierna är långa och de 
innehåller skämtsamheter här och var. Miljöerna är realistiskt skapade, medan figurerna är 
enkla, ungefär som i skämtserier.36 Det finns två olika slags komiska äventyrsserier, de som 
innehåller människor och de som innehåller fabeldjur (djur som kan prata och har kläder på 
sig).37 De mest kända serierna i denna genre är Tintin, Lucky Luke och Kalle Anka.38 
 
De tre olika typerna av tecknade serier vi nämnt är de vanligast förekommande, men det finns 
oändligt många andra såsom skräckserier, fantasyserier, romantiska serier, djurserier, 
faktaserier, vuxenserier, familjeserier, barnserier m fl.39 
 
Spiderman hamnar under äventyrsserier då den innehåller mycket spänning och har en 
superhjälte med i handlingen. Vi anser att Sabrina – tonårshäxan är en komisk äventyrsserie 
just eftersom serien är spännande men med fokus på humor. 
 
2.2 Historia 
 
När vi i detta stycke redovisar de huvudsakliga dragen i seriernas historia så har vi valt att 
lägga tonvikten på den amerikanska, europeiska (och då speciellt den svenska) och japanska 
serietraditionen då vi anser att det är inom dessa inriktningar som vi finner de mest välkända 
serierna. 
 
Erling Frick tar i sin bok Tecknade serier i undervisningen upp vad han anser vara 
föregångare till våra dagars tecknade serier. Dessa är bl a grottmålningar, egyptiska 
gravbilder, relieferna på Trajanuskolonien i Rom och Bayeuxtapeten.40  
 
Sture Hegerfors menar i boken Whaam! Seriens språk att The yellow kid kan anses vara den 
första riktiga serien. Den lanserades 1896 i den amerikanska tidningen The New York World 
och den tillhörande texten gjordes för hand och fanns inuti bildramarna. Pratbubblor förekom, 
men replikerna stod mestadels skrivna på karaktärens gula nattskjorta.41 Den framgångsrika 
The yellow kid fick snart en rad av efterföljare i andra tidningar. En av dessa var Rudolph 

                                                           
31 Knutsson, Magnus (1982). Sid. 17   
32 Hegerfors (2002a).  Sid. 46 
33 Hegerfors, Sture (2002b)”Seriens historia i korta drag” // Whaam! Seriens språk. Sid. 19 
34 Knutsson (1982). Sid. 18 
35 Hegerfors (2002a). Sid. 47 
36 Larsson, Göran & Håkansson, Peter (1988). Perspektiv i seriernas värld. sid. 14 
37 Knutsson (1982). Sid. 19 
38 Hegerfors (2002a). Sid. 48; Larsson & Håkansson (1988). Sid 31 
39 Larsson & Håkansson (1988). Sid 2 
40 Frick, Erling (1977). Tecknade serier i undervisningen. Sid 15-16 
41 Hegerfors, Sture (2002b). Sid 11; Bonniers Lexikon nr 17. Sid 136 
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Dirks The Katzenjammer kids (på svenska ”Knoll och Tott”) som genast blev populär, inte 
minst för språkets skull: alla i serien talade en rolig tysk-amerikansk slang. Detta var enligt 
Hegerfors den första serien med endast pratbubblor - till skillnad från The yellow kid som 
knappt hade några.42  
 
Först på 1930-talet började de ”klassiska”, och för oss välkända och internationella, serierna 
dyka upp. Tecknaren Carl Barks - en av de mest kända Kalle Anka-illustratörerna – började 
teckna under den här tiden. Berättelserna är roliga därför att de förmedlar en verklig känsla. 
Barks gav efterhand Kalle brorssöner, släktingar, vänner och fiender såsom Joakim von Anka, 
Kajsa, Alexander Lukas och Björnligan.43  
 
Ungefär samtidigt skapades Popeye (”Karl Alfred”) och den fick under 1930-talet mer 
hårdhänta efterföljare.44 Äventyrsserierna växte gradvis fram ur skämtserierna och 
djungelhistorier som Tarzan, sciencefictionhjältar som Blixt Gordon, deckarserier som Dick 
Tracy och Agent X9 skapades. Det dröjde ytterligare några år innan den här utgivningsformen 
slog igenom i Skandinavien.45 Trenden vände på 1960-talet när förlaget Marvel Comic Group 
förmänskligade och förnyade hjältarna. Serierna Spindelmannan och Hulken innehöll inte 
längre bara häftiga slagsmål, utan läsaren fick nu ta del av superhjältens känsloliv och privata 
problem.46 På 60-talet kom de s k ”undergroundmagasinen”, där det togs upp ämnen som 
tidigare varit tabubelagda och som t ex kunde handla om sex och politik.47 
 
I Europa stod Belgien för många välkända serier som t ex Tintin, Lucky Luke och Gaston. I 
Frankrike 1955 kom en annan känd seriefigur till, den stridslystne galliern Asterix. Hur ser 
det då ut i Norden med serierna? Danmark har visat sig ha haft framgångsrika 
exportframgångar med t ex Valhall – en albumserie skapad av Peter Madsen med motiv från 
den nordiska gudasagan.48 
 
Den första svenska serien kom 1902, enligt Erling Frick, och är Mannen som gör vad som 
faller honom in av Oskar Andersson.49 Åren mellan 1927-1937 anser Hegerfors vara de 
svenska seriernas guldålder. Då skapades bl a Kronblom, 91:an och Biffen och Bananen.50 En 
annan populär serie bland barn var Spara och Slösa som nådde sin publik genom tidningen 
”Lyckoslanten” och handlade om två väldigt olika flickor. Spara slänger inte bort pengar på 
onödiga saker till skillnad från den ovårdade slarvan Slösa.51 En annan barnserie skapades 
1966: Bamse av Rune Andréasson. Serien handlar om en stark björn som hämtar sin styrka ur 
farmors dunderhonung.52 Först på 1980-talet blev seriemediet accepterat i Sverige som en 
egen konstnärlig genre, som borde bedömas utifrån sina egna villkor. Exempel på tecknade 
serier under den här tiden är Joakim Pirinens storstadsserie Socker Conny och Cecilia Torudds 
vardagsnära Ensamma mamman.53 Nyutkomna seriealbum recenserades på de stora 

                                                           
42 Hegerfors (2002b). Sid 12 
43 Hegerfors (2002b). Sid 15-16 
44 Bonniers Lexikon nr 17, sid 136 
45 Hegerfors (2002b). Sid 17, 19 
46Falk, Carola (2002). Gymnasieelevers intresse förtecknade serier. sid 12; Hegerfors (2002b). sid 19 
47 Bonniers Lexikon nr 17, sid 136-137 
48 Ribe, Göran (1986b). ”Seriernas historia i USA och Frankrike/Belgien”. // Boken om serier. Sid 25 
49 Frick, Erling (1977). Tecknade serier i undervisningen. Sid 17 
50 Hegerfors (2002b). Sid 21 
51 Bonniers Lexikon nr 18, sid 86; Kåreland, Lena (2001). Möte med barnboken. Sid 144 
52 Bonniers Lexikon nr 2, sid 83 
53 Hegerfors (2002b). Sid 23 
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dagstidningarnas kultursidor och serier som Arne Anka av Charlie Christensen sålde slut 
upplaga efter upplaga kring början av 1990-talet.54 
 
När det gäller seriekulturen i Japan så är den väldigt självständig och har en flera hundra år 
gammal tradition av bildberättelser. Den har även utvecklat en alldeles egen nationell 
serievärld som är otroligt populär bland både barn och vuxna. Speciellt för de japanska 
serierna är en snabbflytande, filmpåverkad berättarteknik med inslag av våld, sentimentalitet 
och naiva antydningar till sex.55 De kallas för manga och har ett varierat utbud av handlingar: 
serier om hemmafruar, fotbollsspelare, veterinärer, robotar m m. På 1990-talet såg det dystert 
ut för mangan, som fått konkurrens från dataspel och Internet.56 Världssuccéerna Pokémon 
och Dragonball har dock gjort att mangan de senaste åren återigen fått ett uppsving här i 
Sverige (och Europa). 
 
Hegerfors ställer sig frågan om vad som kommer att hända med de tecknade serierna i 
framtiden och konstaterar samtidigt att serieframställning fortfarande i hög grad är en USA-
angelägenhet. Publiceringsformen ”graphic novels” (tecknade romaner) som ges ut i bokform 
och säljs i specialbutiker för serier hjälpte till att föra fram formmässiga nyskapare som t ex 
engelsmannen Alan Moore med Watchmen. Äventyrsserierna håller på att försvinna ur dags- 
och veckotidningar medan humorserierna frodas. ”Seriemediet lämpar sig utmärkt för humor 
och satir. Seriemediet lämpar sig också för spännande experiment, nya former, personliga 
tonfall. Säkert kommer det även i framtiden att finnas plats för egensinniga och vildvuxna 
serieberättare.”57 Inte minst när det nu verkar vara något av en explosion av filmatiserade 
seriehjältar på vita duken de senare åren som t ex ”Catwoman”, ”Daredevil”, ”X-men: the last 
stand” och ”4: rise of the silver surfer” (baserad på X-men respektive Fantastic four).58 
 
2.3 Barn- och vuxenserier 
 
Eftersom våra informanter är i mellanstadieåldern anser vi det relevant att ta upp begreppet 
barnserier då det förmodligen är dessa serier som vår målgrupp kommer i kontakt med mest. 
Samtidigt kan det vara intressant att nämna vuxenserier och på så vis se vad som skiljer de 
båda åt. 
 
Begreppet barnserier kan ha tre olika innebörder enligt Erling Frick: 
 
1. serier producerade för barn (upp till tonårens början) 
2. serier skapade av barn 
3. serier som barnen verkligen läser. 
 
Barnserierna växte fram ur familjeserierna och de komiska äventyrsserierna. Frick menar att 
när man skapar barnserier så skall de fånga barnens intresse genom ämnesvalet, och figurerna 
skall vara tydliga och i klara färger. Serietecknarna använder sig mycket av djur i serierna, 
fabeldjur som är förmänskligade, t ex Kalle Anka, Musse Pigg och Bamse. Berättelserna skall 
vara på den nivå som man tror att barnen är på - hur de tänker och känner.  
 

                                                           
54 Greider, Berit. ”Seriernas guldålder är över” // Biblioteksbladet. 1996, nr 6/7. Sid 170 
55 Ribe (1986b). Sid 25 
56 Ruin, Påhl. ”Manga en spegel av Japan” // Dagens nyheter. 2000-09-27. 
57 Hegerfors (2002b). Sid 23-25 
58 Karlsson, Mats. http://www.moviezine.se/sidor/0407/marvel.shtml  
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Vissa av de gamla folksagorna har gjorts om till tecknade barnserier och då använt sig av t ex 
”Den fula ankungen” och ”Trollkarlen från Oz”. Men det är inte bara folksagor som blir 
barnserier utan även TV-filmer och böcker som barnen tycker om, t ex ”Fablernas värld”, 
”John Blund”, ”Scooby Doo” och ”Pelle Svanslös”.59  
 
När barn ritar egna serier är de oftast spontana och uttrycksfulla. Figuren eller figurerna är 
lätta att rita och de har en speciell betydelse för barnen. Frick menar att barn läser allt de 
kommer åt och att en viktig ingrediens i serier är humorn. Serier som handlar om 
vuxenproblem eller satir är inte lika populära hos barnen.60 
 
Om vi ser på barnserier idag så produceras det nästan inga nya svenska serier. Det går att 
finna nya barnserier i Kamratposten emellanåt. I en intervju i Svenska Dagbladet berättar 
litteraturvetaren Helena Magnusson att de svenska barnseriernas försvinnande kan bero på att 
barnen inte längre har tid att läsa. Deras tid går åt att spela data- och tv-spel, Internet, tv och 
film. Magnusson hoppas att mangan ska väcka barns intresse för serier igen eftersom den är 
skriven på ett speciellt sätt som vi inte är vana vid.61 Vi har uppmärksammat att det på 
marknaden finns massor av leksaker, samlarkort, pennskrin, glass m m som kommer från 
olika serietidningar. Enligt oss kan även dessa föremål ge ett uppsving för serieläsandet. Just 
Spiderman har massor av dessa prylar.  
 
Hur påverkas då barn av att ha alla dessa medier omkring sig? Mediekonsumtionen har setts 
som något negativt, det var beroendeframkallande och barnen kunde få fel bild av 
verkligheten. I senare forskning har det däremot visat sig att det inte är så farligt som man 
trott. Med måttligt användande kan det t o m vara lärande. Om vi ser på t ex tv-tittandet så 
finns det olika faktaprogram som på ett positivt vis kan lära barnen om hur djur, bilar, 
elektronik m m fungerar. Genom datorspelande blir barnen bättre på skolkunskaper som 
matematik och språk.62 Vi kan efter att ha tagit del av forskningslitteratur kring medier se en 
tendens att nya medier ofta kritiseras och sedan sker det en vändpunkt och studier visar att de 
faktiskt kan vara bra för barn. Dessutom anser vi det vara viktigt att det finns en medvetenhet 
om att det inom alla medier (precis som med böcker) finns varierande kvalité och därmed 
också hos serierna för barn. 
 
Om vi istället inriktar oss på serier för vuxna så har de oftast en krånglig handling med ett 
svårt språk. Vuxenserierna kan innehålla politik, vardag, sex, experiment och som vi tidigare 
nämnt satir, samtidigt som berättelserna är mer verklighetstrogna. 63 I slutet av 1970-talet dök 
begreppet ”serier för vuxna” upp, och några år efter kom begreppet ”vuxenserier” och i 
samma veva kom de pornografiska serierna och de med sexuell humor. Serietecknarna 
började rita serier för vuxna bara för att de som nu var äldre hade börjat sin serieläsning med 
barnserier och vid detta laget vuxit ifrån dem. Tecknarna trodde att de vuxna läsarna krävde 
mer mogna serier och skapade på så vis en ny typ av serier.64  
 
Journalisterna Lina Kalmteg och Ricki Neuman skriver i Svenska Dagbladet att när 
vuxenserier kom sågs de till en början som skräplitteratur. Synen på vuxenserier har 
förändrats och nu ses dessa serier med nya ögon. De menar att det kan bero på att kvinnorna 
har börjat skapa och läsa serier, men även att det har startats nya skolor för serieskapande. En 
                                                           
59 Frick, Erling (1986). ”Barnserier” // Boken om serier. Sid 129 
60 Frick, Erling (1986). Sid 132 
61 Risberg Stameus, Angelic. http://svd.se/dynamiskt/kultur/did_11818270.asp 
62 Rönnberg, Margareta (2006). ”Nya medier” – men samma gamla barnkultur? Sid 120-122 
63 Larsson & Håkansson (1988). Sid 34 
64 Larsson, Nisse (1992). Svenska Serietecknare. Sid. 79-80 
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annan anledning kan vara att man har börjat med inbundna album (som böcker) istället för de 
sladdriga albumen. Serierna i dessa får då ta mer plats och kan därför innehålla längre 
berättelser. Dessutom kan de s k ”serieböckerna” placeras tillsammans med skönlitteraturen 
på biblioteken.65 
 
Hur vet vi då att Spiderman och Sabrina - tonårshäxan är barnserier? Först kan vi referera till 
Erling Fricks uppdelning av olika barnserier. Båda våra utvalda serier passar in på den tredje 
punkten som han beskriver som ”serier som barn verkligen läser”. I Sabrina – tonårshäxan är 
färgerna klara, berättelserna är enkla och vuxenproblem nämns inte i serien. Om vi ser på 
Spiderman så vänder den sig till barn, ungdomar men även till vuxna läsare och kan alltså 
läsas av barn från 9 år och uppåt i åldrarna.66 Egmont Kärnan kommer även ut med en ny 
Spiderman-tidning, Spider-Man kidz som vänder sig till barn i åldrarna 5-8 år.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
65 Kalmteg, Lina & Neuman Ricki. http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_15295406.asp  
66 Egmont. http://www.egmont.com/kids+Zone/spiderman/  
67 Helander, Magnus. http://www.resume.se/nyheter/2006/07/10/egmont_lanserar_spider-man/index.xml  
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3. TIDIGARE FORSKNING OCH ANNAN LITTERATUR 
 
För att lättare bilda oss en uppfattning om tecknade serier ur ett könsperspektiv så gör vi i 
detta kapitel en genomgång över de undersökningar och studier som gjorts kring barn och 
tecknade serier och med fokus på eventuella könsspecifika skillnader. Vi har främst valt att 
titta på svenska undersökningar men ur internationell synvinkel har vi även med nyare 
amerikansk forskning.  
 
Anledningen till att vi inte tar upp mer internationell forskning är att vi då anser oss förlora en 
del av vårt fokus och väljer därför att nämna amerikanska undersökningar som berör manligt 
och kvinnligt i serier, vilket anknyter tydligt till vår frågeställning.  
 
Då det gäller valet av den svenska litteraturen så anser vi det vara viktigt redan här att nämna 
att studierna av tecknade serier periodvis varit intensiva men inte speciellt ofta tagit upp 
eventuella skillnader i pojkars och flickors läsning. På grund av den bristande forskning som 
gjorts inom detta område så anser vi alltså att icke-svensk forskning kan vara till nytta här. Av 
samma anledning har vi dessutom valt att använda magisteruppsatser och statistik som källor i 
enstaka fall.  
 
Vi har fokuserat på den forskning som gjorts från 1940-talet och fram tills idag. Att vi inte tar 
upp ännu äldre forskning är att serierna och läsandet såg väldigt annorlunda ut då. Då vi vill 
undersöka barns möjliga identifikation och könssocialisering i serier anser vi oss inte ha 
någon större användning för äldre litteratur. Eftersom det på senare tid har fokuserats mer 
specifikt på genus i serieläsandet så anser vi att en uppdelning av äldre och senare forskning 
vara på sin plats. Då vi talar om ”senare” forskning menar vi från 1990-talet och framåt. Detta 
tydliggör genomgången av tidigare forskning och litteratur. Sist väljer vi att ta upp manligt 
och kvinnligt i serieläsandet. 
 
3.1 Äldre forskning 
 
I Erling Fricks (tidigare ordförande i ”Serifrämjandet”) bok Tecknade serier i undervisningen 
står det att läsa om några av de tidigaste undersökningar om tecknade serier som gjorts. 1947 
lade litteraturvetaren Lorentz Larson fram sina resultat i Ungdom läser efter att ha undersökt 
läsvanorna hos ca 15 000 svenska barn och ungdomar. Han kom fram till att det som var mest 
intressant för folkskoleeleverna i dags- och veckopress var de tecknade serierna. Det visade 
sig att pojkarna i de yngre klasserna var flitigare serieläsare än flickorna. Anledningen till att 
man endast tog upp serier i dags- och veckopress var att serietidningarna ännu inte kommit 
och att man på den tiden fann serierna i pressen.  
 
Årtiondet därefter, 1952, frågade Eja Eneklo-Andersson 920 skolbarn i Örebro om deras 
läsvanor och barnen berättade att de tyckte mest om att läsa serierna i vecko- och 
dagstidningarna. Även här var det pojkarna som läste mer än vad flickorna gjorde. Detta 
bekräftades återigen av Lorentz Larson som 1954 gjorde en ny stor undersökning, publicerad 
under namnet Barn och serier. Fortfarande var det pojkarna som dominerade serieläsandet på 
marknaden. 
 
Flyttar vi längre fram i tiden så gjorde SIFO en riksomfattande intervjuundersökning 1973 vid 
namn ”Läsare av serietidningar” där barn i åldrarna 8-15 deltog. En fråga gällde 
fritidssysselsättning och hela 62 % uppgav att de läste serietidningar ofta. I undersökningen 
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gjordes en uppdelning efter kön men även ålder togs upp. Vi har valt att i tabellform redovisa 
grupperna 10-11 år och 12-13 år eftersom det är dessa åldrar vi fokuserar på i vår uppsats: 
 

10-11 år Ofta Ibland Sällan eller aldrig 
Pojkar 81% 18% 1% 
Flickor 62% 31% 7% 

 
12-13 år Ofta Ibland Sällan eller aldrig 
Pojkar 71% 23% 6% 
Flickor 63% 29% 8% 

 
Källa: Erling Frick (1977). Tecknade serier i undervisningen.  

 
Som vi kan se i tabellen så läser alla barnen i de valda åldersgrupperna serier, och gärna i 
samband med när de läser dags- och kvällstidningar och detta gäller både pojkar och flickor.68  
 
Efter att ha tagit del av Larsons och Eneklo-Anderssons stora undersökningar under den första 
halvan av seklet så kan vi konstatera att serieläsandet var något som pojkar sysslade med och 
inte flickor. Detta fortsätter på 70-talet då serieläsandet är mycket populärare än det varit 
innan. Då vi vill undersöka 12-åriga pojkars och flickors serieläsning och deras möjlighet till 
identifikation i dessa och om den ev kopplingen till deras egna könssocialisering kan 
urskiljas, utifrån läsningen av de två utvalda serierna, tycker vi att det är intressant att det  
fram till 1970-talet är stor dominans bland pojkar som den största serieläsare gruppen.  
 
3.2 Senare forskning 
 
Under senare delen av 1900-talet har det skrivits en del magisteruppsatser, ofta inom 
Biblioteks- och informationsvetenskap men även inom andra institutioner, om barns läsning. 
Karin Perssons examensarbete inom grundskollärarutbildningen från 1994, Barns läsvanor: 
serier och skönlitteratur, är en av dessa. Syftet har varit att undersöka barns läsvanor och se 
på skillnader i pojkars och flickors val av litteratur. Resultatet av mellanstadieelevernas 
läsning stämmer väl överens med de tidigare undersökningar som gjorts. De flesta barnen 
köpte sina serietidningar, medan en stor del av dem lånade tidningarna av kompisar. Det 
framkom även i studien att flickorna i snitt lånade fler serietidningar på biblioteket än 
pojkarna.69  
 
I Kulturbarometern i detalj - Tema litteratur och bibliotek från 1997, en statistiskt gjord 
undersökning av läsvanor, framgår det att 44 % av pojkarna hade läst serietidningar medan 
motsvarande siffra för flickorna bara var 29 %. Det finns fortfarande skillnader mellan könen 
och pojkar läser fortfarande fler serier än flickor (som oftast föredrar böcker). Pojkar läser 
dubbelt så mycket som flickor och föredrar krigsserier framför romantiska serier som då 
flickorna hellre läser.70 
 
Under den senare delen av seklet tycker vi oss kunna se att forskningen blivit mer akademisk 
och att man har använt sig mycket av livliga teori- och metoddiskussioner. Tidigare verkar det 
som om det gjort undersökningar mer i historiskt syfte och om seriers tradition för att 
antingen förbättra eller försämra mediets rykte. De könsspecifika skillnaderna mellan barnen 

                                                           
68 Frick (1977). Sid 46-51 
69 Persson, Karin (1994). Barns läsvanor: serier och skönlitteratur. Sid 21 
70 Kulturbarometern i detalj - Tema litteratur och bibliotek (1997). 
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ser ut att minska något under 90-talet, men det är fortfarande flest pojkar som läser tecknade 
serier. 
 
Om vi fortsätter till den nyare forskning som gjorts inom tecknade serier finner vi 
magisteruppsatser skrivna inom biblioteks- och informationsvetenskap med (naturligtvis) 
fokus på serier och bibliotek. År 2002 skrevs det bl a en uppsats som för oss är intressant då 
den skiljer på pojkars och flickors serieläsning. I Carola Falks Gymnasieelevers intresse för 
tecknade serier undersöker författaren Malmö stadsbiblioteks serieavdelnings användning och 
om det finns några skillnader mellan pojkarnas och flickornas serieläsning i den undersökta 
gruppen. Hon konstaterar att könsfördelning av dem som lånar serier på biblioteket inte skiljer 
sig åt. Det finns även en skillnad i manligt och kvinnligt i serier enligt den undersökta 
gruppen och hur seriefigurer framställs. Hon skriver i slutet bland annat att ungdomarna 
menar att ”serier som riktas mot pojkar är mer våldsamma, medan hästtidningarna läses av 
flickor.”71  
 
Under millennieskiftet och även under 2000-talet tycker vi oss se en tydligare genusinriktad 
forskning. Ett av de mest välkända namnen inom den feministiska synen på serier är 
serietecknaren och historikern Trina Robbins (se även stycke 2.5). Hennes böcker, bl a From 
girls to grrrlz – a history of american women's comics from teens to zines utgiven 1999 och 
The great women cartoonists från 2001, behandlar den feministiska seriehistorien. Hon ansåg 
t ex superhjälteserierna vara gjorda av och för män. Serierna för flickor och kvinnor ansågs 
vara könssterotypa och ha ett innehåll som var förlegat. ”Nya” serier ansåg hon skulle 
behandla andra ämnen såsom abort, jämlikhet och homosexualitet. Robbins skiljde alltså på 
manliga och kvinnliga serier. 
 
Vi fann även att könsspecifika skillnader uppmärksammats hos andra. Bradford Wright har i 
Comic book nation - the transformation of youth culture in America undersökt hur de sociala 
förändringarna i det amerikanska samhället påverkade serieskapandet. Han bekräftar att serier 
tidigare varit en typisk manlig företeelse och även hur kvinnorna gestaltats i dessa. Precis som 
Robbins anser han de vara stereotypa fram till 70-talet men att en vändning sedan skett. 
 
Den nyare forskning som gjorts är speciellt intressant för oss. Serievärlden har varit väldigt 
mansdominerad, men trenden har den senaste tiden vänt. Den äldre forskningen bekräftar 
enligt oss det nyare material vi funnit. Dock verkar det som om pojkar är den största 
serieläsande gruppen. Vi anser detta vara viktigt då vår studie berör just de eventuella 
könsspecifika skillnaderna hos vår intervjugrupp. Barns favoritserier och karaktärer kan säga 
oss en hel del och ev bekräfta det som kommit fram i den tidigare forskning som gjorts. Då vi 
senare i vår uppsats kommer att diskutera vårt resultat kommer vi att ha den tidigare 
forskningen i åtanke. 
 
3.3 Manligt och kvinnligt i serier 
 
I mediernas värld syns skillnaderna mellan manligt och kvinnligt tydligt. Finns det 
underliggande budskap då det gäller kvinnoidealet? Är det med serier som det är med andra 
typer av medier? Jenny Madsén och Susanne Nyman skriver t ex i sin magisteruppsats inom 
kultur, samhälle och mediegestaltning om det feministiska budskapet i animerade filmer. 
Många kvinnliga huvudroller verkar könsrollsbevarande och vår tids stereotypiska 
kvinnokroppsideal, med fyllig byst, smal midja och åtsmitande kläder lever kvar. Dock menar 
författarna att våra kvinnliga hjältar idag även har blivit hårdare och tuffare. 
                                                           
71 Falk (2002). Sid 44 
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”Utseendefixeringen finns kvar även om skönhetsidealet förändrats något. Idag ska hjältinnan 
vara vältränad och sexig istället för slank och skör.” I den animerade filmens värld finns även 
mammarollen, en suddig bakgrundsfigur som mest går runt och oroar sig och offrar sig för 
sina avkommor.72 Stämmer detta in på hur det manliga och kvinnliga ser ut i seriernas värld? 
Vad kan anses som manligt och kvinnligt i denna typ av medium? 
 
I seriernas värld ser det relativt liknande ut när det gäller kvinno- och manssynen. I 
skämtserierna (familjeserierna) är det kvinnorna som dominerar och det är deras handlingar 
och önskemål som utgör poängen i t ex Blondie. I dessa serier är kvinnorna slösaktiga med ett 
behov av att hela tiden köpa nya kläder, hattar, pälsar mm. Kvinnorna är hemmafruar och 
saknar yrkesarbete och de beskrivs oftast som blonda, slanka medelklasskvinnor som sköter 
om hushållet och behagar männen, med undantag av t ex Tuffa Viktor och Lilla Fridolf där 
kvinnorna är lite rundare, aggressiva och riktar sitt missnöje mot männen. Männen är 
välanpassade tjänstemän som går till kontoret dagligen.73 I äventyrsserier är det lite 
annorlunda, där är det mannen som styr handlingen vidare medan kvinnan då är i bakgrunden. 
Mannen symboliserar styrka och makt och kvinnan är ofta en kopia av mannen och dessa är 
inga vanliga hemmafruar.74 
 
Om vi tar de japanska mangaserierna (se stycke 2.2) som exempel, så riktar sig dessa antingen 
till killar eller tjejer och oftast inte till både och. I ”pojkmangan” finns det en manlig 
huvudrollsinnehavare och i motsvarigheten för tjejer är det en kvinnlig. Serierna som vänder 
sig till killar handlar om deras liv, när de spelar fotboll, basket eller slåss mot demoner eller 
monster medan tjejerna sitter och hejar på sina pojkvänner. Flickorna offrar ofta sina egna mål 
för att hjälpa killarna att nå sina, men de drömmer även om att gifta sig och vara hemmafruar 
åt dessa. Däremot är killarnas huvudsakliga uppgift att vinna t ex mot monster eller en 
fotbollsmatch. Mangan som vänder sig för tjejer handlar ofta om deras kärlek till killar och 
hur väl de vill dem. De tycker att de är värdelösa när de jämför sig själva med andra tjejer. 
Killarna i dessa serier är mer stabila, mer intelligenta och starkare än tjejerna.75 
 
Även om de tecknade serierna som förr riktade sig till flickor berörde ämnen som ”hitta en 
lämplig man, övertyga denne att fria och bilda familj” så försvann detta mycket under 60-talet 
och det nya idealet blev muskulösa superhjältar som slogs med varandra. Serietecknaren och 
seriehistorikern Trina Robbins (se stycke 2.4.2) bildade på 70-talet det kvinnliga 
seriekollektivet och serietidningen ”Wimmin’s comix”, en av de allra första tidningarna med 
enbart kvinnliga serietecknare, och skapade på 80-talet Wonderwoman.76  Hon berättar i en 
intervju i Sydsvenskan om branschen men ser samtidigt nya möjligheter med den japanska 
mangan:  
 

Mainstreambranschen var och är anpassad till vad pojkar vill läsa. De stora serietidningsaffärerna 
har aldrig varit till för kvinnor. (---) Men Mangaseriernas populäritet bland flickor bevisar 
motsatsen. Äntligen kan jag se rader med unga tjejer som sitter i serietidningsaffärer och läser 
serier. Affärer som alltid har varit reserverade  för killar.77 

 

                                                           
72 Madsén, Jenny & Nyman, Susanne (2004). Identitet, identifikation och kulturella skillnader i animerad film – 
med inriktning på hjälterollen. Sid 100-101 
73 Peterson, Lars (1974). Seriernas värld. Sid  56-60 
74 Gill, Martin. ”Fantom i förvandling” // Bild och Bubbla. 1996: 1. sid 10-18 
75 Eri Izawa. http://www.mit.edu:8001/people/rei/manga-gender.html  
76 Vickhoff, Alexander. “Hon rutar in feminismen” // Sydsvenskan. 2007-03-09.  
77 Vickhoff.  
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I Sabrina – tonårshäxan är det praktiskt taget bara kvinnor med i serien och det är Sabrinas 
handlingar som för serien vidare. Hon är tecknad som en blond och slank ung kvinna. 
Eftersom serien har en kvinnlig huvudkaraktär så anser vi att den framförallt vänder sig till 
kvinnliga läsare och i Spiderman är det tvärtom. Enligt oss så är Spiderman serien verkligen 
mansdominerad, det finns bara två kvinnor med i serien och de hålls i bakgrunden av 
superhjälten och de andra manliga karaktärerna.  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Vi kommer senare i vår analys att använda oss av några teoretiska utgångspunkter för att 
diskutera det som framkommer under våra samtal med 12-åringarna. Tre perspektiv urskiljer 
sig i vår valda teori då vi anser att vi skulle kunna besvara frågeställningen väldigt bra med 
stöd av dessa.  
 
Vi kommer bl a ta upp utvecklingspsykologi med fokus på förpubertetsåldern och den 
psykosociala utvecklingen, då det är i den åldern som våra informanter befinner sig. Vi reder 
även ut vad som egentligen menas med könssocialisering då det är en central del i vår 
frågeställning. Dessutom tittar vi på barn ur ett sociologiskt perspektiv bl a utifrån 
mentalitetshistorikern Philippe Ariès teorier om människans uppfattning om barndomen, men 
även med barnens egna identifikation i åtanke, vilket vi anser ge oss en stark grund för den 
senare analysen av vårt material. Sist, men inte minst, har vi med den litteraturvetenskapliga 
synen på barns påverkan av det de läser i berättelser med fiktiva karaktärer då de tecknade 
serierna som våra informanter ombads läsa innehar just påhittade huvudpersoner och 
berättelser. 
 
Vi kommer att använda samtliga perspektiv senare i vår analys för att på bästa sätt besvara vår 
frågeställning. Sist i det här kapitlet har vi valt att ha en kort sammanfattning kring de 
viktigaste begreppen inom vårt teoretiska perspektiv. 
 
4.1 Barns utveckling 
 
I detta stycke ämnar vi ge en bakgrund till vad som händer i barns utveckling med fokus på 
den ålder som våra informanter befinner sig i, alltså 12-årsåldern. Detta för att bilda oss en 
uppfattning om vad som händer i deras liv då det gäller den inre utvecklingen men även på en 
social nivå med identitet och könsroller. 
 
Psykologerna Philip Hwang och Björn Nilsson menar i sin bok, Utvecklingspsykologi: från 
foster till vuxen, att barns utveckling kan delas in i tre aspekter. Inom deras 
utvecklingspsykologi ligger koncentrationen på den första fjärdedelen av livet, alltså 0-20 år. 
Den första aspekten är den fysiska utvecklingen som innebär alla former av kroppsliga 
förändringar, både yttre och inre. Alltifrån att lära sig krypa och gå till att tala och skriva 
räknas till denna aspekt. När det gäller den kognitiva utvecklingen så går den ut på att tolka 
världen och vår egen plats i den. Här ingår saker såsom t ex fantasi, drömmar, värderingar, 
inlärning, tänkande och problemlösning. Den tredje aspekten är den psykosociala 
utvecklingen som inriktar sig på personlighetsutveckling, känslomässig utveckling och 
socialisering. Hit hör bl a identitetsutveckling och hur vi lär oss yrkesroller. Alla dessa 
aspekter är delar av en helhet och viktiga i varje åldersfas.78 Vi har valt att lägga tonvikten på 
den tredje aspekten då den knyter an till vår frågeställning bäst. 
 
Barbro Goldinger, skolpsykolog, barnpsykolog och f d lärare, har tillsammans med 
journalisten Gunilla Magnusson skrivit boken Fem år av ditt liv: barnens utveckling under 
åldersperioden 7-12 år. Författarna kallar åldern 7-12 för de sociala åren med anledning av att 
det är då barnet bildar en egen uppfattning om vem ”jag är”. Det är under den här tiden som 
barnen samlar kunskaper och förbereder sig för vuxenlivet.79 Förmågan till ömsesidighet – att 

                                                           
78 Hwang, Philip & Nilsson, Björn (1996). Utvecklingspsykologi: från foster till vuxen. Sid 17-18 
79 Goldinger, Barbro & Magnusson, Gunilla (1988). Fem år av ditt liv: barnens utveckling under åldersperioden 
7-12 år. Sid 14 
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kunna tänka sig in i den andres synpunkt – kommer fram vid 7-9-års ålder och barnen lär sig 
att lyssna och ta del av vad andra i deras omgivning pratar om.80  
 
Psykologerna Mona Eliasson och Marianne Carlsson menar att barn i 7-8-års åldern i stor 
utsträckning känner till hur de traditionella könsrollerna ser ut bland vuxna. Barnen följer den 
allmänna normen mer och mer allt eftersom de blir äldre. Deras beteende är ofta likartat med 
hur de allmänna föreställningarna om manligt och kvinnligt i vår svenska kultur ser ut. 
Eliasson och Carlsson skiljer på könsidentitet och könsrollsidentitet och menar att 
könsidentiteten börjar formas så snart barnet blir medvetet om att det finns två kön (vilket 
oftast sker i treårsåldern). Själva upplevelsen av en könsidentitet utgår ifrån ett biologiskt 
faktum som så småningom får psykologiska överlagringar. Könsrollsidentiteten kommer först 
senare och är inte lika djupgående som könsidentiteten och kan därför anpassas och ändras 
beroende på omständigheterna. Utvecklingen har att göra med barnets omgivning som starkt 
påverkar insikten och upplevelsen om den egna könsrollsidentiteten.81 Författarna räknar upp 
tre olika könsrollsidentiteter, feminina, maskulina och androgyna. Det finns barn som 
identifierar sig med det motsatta könet, men de flesta flickor blir till största del feminina och 
pojkar maskulina: 
 

Att utveckla en feminin könsrollsidentitet innebär att i huvudsak följa den kvinnliga könsrollens 
krav och påbud: att visa sig svag, beroende, förstående för andras behov, att lägga skulden på sig 
själv, att undvika att ställa krav för egen del, att oroa sig för andra och för sig själv och dylikt. Den 
maskulina könsrollsidentitetens krav om att vara stark och självhävdande, att ställa krav på andra 
och sig själv, att försvara sina åsikter, att uppträda tufft och okänsligt.82 

 
Eliasson och Carlsson betonar återigen att vi skall skilja på könsidentitet och 
könsrollsidentitet. De menar att det är viktigt för en pojke eller flicka att deras könsidentitet 
stämmer överens med det biologiska könet. Dock kan själva könsrollsidentiteten variera under 
livet.83  
 
Åren 10 – 12 år kan även kallas för prepuberteten. Dess viktigaste kännetecken är ökningen 
av aktiviteter. Många barn får ett intensivt intresse för sysselsättningar såsom scoutliv, häst- 
och hundintressen, idrottstävlingar med mera. Energin ökar i alla riktningar och speciellt inåt. 
Barnen umgås fortfarande med vänner av sitt eget kön, och även om förhållandet med 
föräldrarna kan vara hetsigt vet barnet innerst inne att det är där de hör hemma. För pojkar 
och flickor i denna ålder är det verkligheten som är intressant och inte drömmarna och 
fantasierna. Dock kan gränsen mellan fantasi och verklighet bli diffus. Idoldyrkan brukar 
vanligtvis bli stark i denna ålder och är också en parallellvärld mellan fantasi och verklighet. 
Dels är dyrkan en första orientering mot ungdomskulturens verklighet och å andra sidan har 
intresset för idolen en lekfull och intensiv karaktär.84 
 
4.2 Barndom – en social konstruktion? 
 
Vi har i vår teori valt att bl a fokusera på den franske mentalitetshistorikern Philippe Ariès 
teorier om att barndomen är något som skapas av omgivningen och alltså inte ett biologiskt 
sätt att se på tiden innan människan anses vara vuxen.  
 

                                                           
80 Goldinger & Magnusson (1988). Sid 21 
81 Eliasson, Mona & Carlsson, Marianne (1989). Kvinnopsykologi. Sid 34-35 
82 Eliasson & Carlsson (1989). Sid 36 
83 Eliasson & Carlsson (1989). Sid 36 
84 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). Sid 198-201 
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Jens Qvortrup skriver i sin bok Barn halva priset: nordisk barndom i ett samhällsperspektiv 
en mening hämtad från en svensk visa; ”Barn är ett folk och de bor i ett främmande land” och 
menar att denna visa säger mycket om dagens syn på barn. Han hänvisar till Philippe Ariès då 
han säger att barndomen är en kulturell uppfinning.85  
 
Ariès menar att barns utveckling inte är ett resultat av en universell process, utan den är 
beroende av tid och rum. Han tar upp historien för att ytterligare belysa sina teorier. I boken 
Barndomens historia står det att barn förr betraktades som ”små vuxna” när de passerat 6- 
eller 7-årsåldern – det som vuxna människor kunde göra krävde dessa att även barnen skulle 
göra. Man såg inte någon skillnad mellan barn och vuxna, barnen var bara lite mindre och 
vildare.86 Ariès anser att både den yngre stenålderns åldersgrupper och antikens hellenistiska 
människor förutsatte att det fanns en skillnad och en övergång mellan barnets och den vuxnes 
värld – denna övergång skedde med hjälp av initiering eller fostran. Förflyttar vi oss till 
medeltiden så har detta synsätt försvunnit och människorna på den tiden uppfattade inte denna 
skillnad och saknade alltså detta övergångsbegrepp.87 Under upplysningstiden (från omkring 
1600-talet) börjades barnen uppfattas som oskyldiga personer som skulle skyddas och de blev 
nu betraktade som individer. En del påstod att barnen föddes som rena personer och vad som 
sen hände med dem berodde på deras omgivningar.88 Både familjen och skolan drog 
gemensamt undan barnet från de vuxnas samhälle och: 
 

Skolan stängde in en barndom som förr varit fri i ett allt strängare disciplinärt system som på 
1700- och 1800-talen ledde till den totala inspärrningen i internatskola. Omsorgerna från familj, 
kyrka, moralister och administratörer berövade barnen den frihet som de dittills njutit bland de 
vuxna.89 

 
Ariès menar att man tidigare i människans historia inte använt sig av begreppet barndom – 
barnen var inte föremål för någon speciell känslomässig omsorg på samma sätt som idag och 
placerades inte i någon speciell grupp. Just begreppen barndom, ungdom och familj är termer 
som uppkommit mycket senare.90 Idag är vårt samhälle medvetet om att vi är beroende av ett 
framgångsrikt uppfostringssystem och vilken betydelse det har för våra barn.91 Margareta 
Rönnberg bekräftar just den yttre påverkan på barn som formar pojkar och flickor. Beroende 
på tid och plats så sker det hela tiden en förändring av barndomen då den inte är något 
naturtillstånd. Författaren menar även att barndomen är något som uppkommer ut vår kultur.92  

 
Eftersom detta synsätt ser barndomen som en social konstruktion så ser vi den, utifrån Ariés 
teorier, som någonting som är formbart beroende på hur omvärlden ser ut. Speciellt de vuxna 
spelar roll då deras intressen styr vad som ”ligger i tiden”. Vi kommer att se barndomen ur 
denna synvinkel senare i vår analys och diskussion av vår studie. Där kommer vi inte se 
begreppet som något biologiskt utan lägga vikten på att tolka vårt material utifrån den yttre 
och sociala påverkan på barnens liv. 
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4.3 Könssocialisering 
 
I detta stycke skriver vi om socialisering utifrån ett könsperspektiv. Vi har främst använt oss 
av boken Historien om flickor och pojkar: könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv av Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg men även använt en del nyare 
litteratur som Hur flickor och pojkar gör kön av Bronwyn Davies. 
 
Bjerrum Nielsen och Rudberg menar att termen könssocialisering syftar på hur ett biologiskt 
kön gradvis blir ett socialt och psykologiskt kön när barnet växer. I dagens 
utvecklingspsykologi saknas hänsyn till barnets kön över huvud taget och man menar att 
tillväxten i stora drag är detsamma för både pojkar och flickor. Författarna menar däremot att: 

 
 
det är mycket stora skillnader i flickors och pojkars utveckling genom barn- och ungdomsåren. 
De är olika både när man ser på deras intressen och prioriteringar och när man ser på mer 
subtila psykologiska förhållanden, som t ex det sätt de förhåller sig till varandra på, det sätt de 
upplever och reagerar på och vilka omständigheter som ser ut att hota eller öka deras 
självkänsla.93 

 
De anser att det är ett uttryck för den anpassning som görs till de krav samhället ställer – men 
även att det är en identitetsbildning för de personer som socialiseras. Könssocialisering kan 
vara ett uttryck för könsroller och fokuseringen ligger då på barns anpassning, flickor blir 
flickaktiga och pojkar pojkaktiga, eftersom det är detta deras omgivning har uppmuntrat dem 
till. Motsatt beteende kan ha ignorerats eller helt enkelt straffats. Båda könen försöker att bli 
accepterade av andra och bli en del av den sociala gemenskapen och vill uppfylla de 
rollförväntningar som omgivningen har på dem.94 
 
Alla de erfarenheter som görs i olika livshistoriska faser lagrar sig på varandra och påverkar 
och omstrukturerar varandra till en viss del. När könssocialisering sker i de olika 
åldersfaserna måste man även ta hänsyn till en fas allmänna utvecklingsproblem 
(gemensamma för både pojkar och flickor) och den socialisering som har skett i tidigare faser 
och som kan påverka de generella utvecklingsproblemen i varje åldersfas hos flickor och 
pojkar.95 Tvärtemot än vad man kan tro så är barnen aktiva i sin egen socialiseringsprocess, 
även om de är ”föremål” för processer som de inte själva kan genomskåda.96 
 
När man läser om socialisering så får man lätt en uppfattning om att den som socialiserar är 
aktiv samtidigt som den som blir socialiserad är passiv. I många fall är det då den vuxne som 
är en ”givare” och barnet en ”mottagare”.97 Rönnberg uppmärksammar något som vi anser 
vara viktigt för oss att ta upp kring könssocialisation. Hon menar att barnet inte bara bearbetas 
och socialiseras utan att de själva även är aktörer i den sociala processen. Pojkar och flickor, 
framförallt de i samma ålder, socialiserar varandra. Detta är något som börjar redan tidigt i 
förskoleåldern då barnen ofta är tillsammans med många andra jämnåriga.98 
 
Utifrån litteraturen om könssocialisering uppfattar vi det som att det ofta är den vuxne som 
”styr” pojkars och flickors socialisering. Nyckelpersonerna är framförallt föräldrar och 
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skolpersonal. Detta innebär att en snäv och stereotypisk syn på män och kvinnor kan 
förmedlas till barn via dessa aktörer.  
 
Vi anser det i viss mån vara problematiskt att se barn som passiva ”mottagare”. Redan från 
det att de är små kan de ha svårt att acceptera att det är den vuxne som vet bäst om allt och 
därför tycker vi det är viktigt att se barn som olika. Deras bakgrund, vilja och personlighet 
präglar deras ifrågasättande, och det är viktigt att ta hänsyn till detta då vi använder denna 
teori för att analysera intervjuresultatet. Precis som Rönnberg säger så är även de själva 
aktörer och påverkar speciellt sina kamrater. Bjerrum Nielsen och Rudberg påpekar även att 
barnen själva är aktiva, men ser dem även som ”utsatta” för sådant som de själva inte kan se. I 
vår analys kommer vi att fokusera på att våra informanter påverkas av sin omgivning i stor 
grad, men även att de är aktiva i sin egen könssocialisering. 
 
4.4 Identifikation med fiktiva personer  
 
Då vi i vår frågeställning vill undersöka pojkars och flickors eventuella identifikations-
möjligheter i Spiderman och Sabrina – tonårshäxan så tar vi i detta stycke upp barns relation 
gentemot påhittade personer och idoler, vi tror att barn genom sin identifikation och läsning 
får en källa till information.  
 
Olle Holmberg, områdeschef på Lärarutbildningen på Malmö Högskola, menar att det t ex är 
väldigt vanligt att barn använder sig av sagor, eller i högre grad sagofigurerna, i sina lekar och 
sociala mönster. Det blir en form av bearbetning för unga där de kan få prova på olika roller 
och känna efter hur det känns att vara en annan person i ett helt annat sammanhang.99 
 
Men kan man då säga att en tecknad serie är en typ av saga? Nils Kroon har i Serie, saga och 
sägen – en folkloristisk studie av tecknade serier i dagspressen undersökt vilka likheter 
respektive skillnader som finns mellan seriens och folksagans uttryckssätt. Hans utgångspunkt 
har varit några folkloristiska kategorier som därefter jämförts med den tecknade serien.100 
Serier bör inte betraktas som likvärdiga med muntliga folksagor, alltså den traditionella och 
ursprungliga folkdiktningen, utan har fler likheter med traditionella berättelser som sagor, 
sägner, skämthistorier, vitsar, gåtor, ordspråk osv. Detta på grund av utformningen av 
berättelsen och användningen av liknande teman och motivval. Kroon menar att den tecknade 
serien bidrar till att skapa både nya och gamla ideal, handlingsklichéer och fördomar.101 
 
Genom sagorna bearbetar alltså barnet sin omgivning, de personer som finns där och de 
händelser som inträffar. Självklart måste man ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka ett 
barns förhållande till medier, i det här fallet tecknade serier. En viktig sådan är uppväxtmiljön, 
som är individuell för varje barn. Genom att lyssna och ta till sig sagor så jämför sig barnen 
med andra och bygger upp en identitet. De fastställer identiteten på personer i sin omgivning 
genom att hela tiden jämföra och relatera till något annat. Sagorna blir något av en 
referensram att relatera till och utgå ifrån, en form av tanketråd att hänga upp sina funderingar 
på.102  
 
Holmberg menar i boken Ungdom och media att man kan identifiera sig genom sagor och 
berättelser på olika sätt.  Det första är att man identifierar sig med en fiktiv person för att den 
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har egenskaper som man själv skulle vilja ha. Man identifierar sig med en idealperson som 
man gärna skulle vilja vara. Detta kallas för ”introjektion”. Dels kan man identifiera sig när 
man upplever likheter mellan sig själv och karaktären. Ens egna problem och erfarenheter 
gestaltas i den fiktiva världen. Författaren menar att detta är en ”projektion”.103 Man kan 
uppfatta det som att barnen är passiva, men det stämmer inte. Både pojkar och flickor är 
aktiva i sin egen socialiseringsprocess – samtidigt som de är föremål för processer som de 
själva inte kan råda över. 
 
Något som är ett vanligt förekommande fenomen i vår åldersgrupp är idoldyrkan. Många barn 
tyr sig till olika idoler för att finna sin identitet. Detta för att bli accepterade av sina vänner 
och pröva på olika roller.104 Idolbilden finns oftast inte bara i ett medium utan i flera, såsom t 
ex TV, film och video, men även i produkter och leksaker som pennor, ryggsäckar, 
samlarbilder och kläder. I många fall överlappar medierna varandra, och ”att studera hur barn 
använder sig av idolbilder i vardagen skapar förutsättningar för att se hur, var, när, till vad och 
vilken betydelse barn tilldelar idoler.”105  
 
I barns vardagliga liv finns det många förebilder och idoler som barnen favoriserar. Vi anser 
att barn som läser tecknade serier som t ex Spiderman, som inte bara förekommer som 
tecknad serie utan även i andra medier, som film och spel, men dessutom med en stor 
försäljningsmarknad vad gäller t ex samlarkort och kläder, kan påverka barn och deras sätt att 
se sin omgivning på. I vår analys kommer vi därför att utgå från att tecknade serier, precis 
som sagor, kan ses som något pojkar och flickor kan relatera till sin egen värld och sättet de 
ser sina medmänniskor på. 
 
4.5 Sammanfattning 
 
Då vår frågeställning tar upp saker såsom könsspecifika skillnader i barns läsning av Sabrina 
– tonårshäxan och Spiderman och eventuella möjligheter till identifikation i dessa, sett i ett 
”könssocialiseringsperspektiv”, så har vi valt att fokusera på litteratur som på bästa sätt kan ge 
oss en bra teoretisk grund för analys och diskussion senare i uppsatsen. 
 
Vi har valt att begränsa oss till den åldersgrupp som våra informanter befinner sig i, nämligen 
12-årsåldern. Det är under den här tiden som barns socialisering sker. Pojkar och flickor 
utvecklar sin könsidentitet redan tidigt och vanligtvis består denna. Vad som däremot är 
föränderligt är könsrollsidentiteten som hela tiden anpassas och ändras beroende på 
omgivningen och samhället. 
 
Philippe Ariès teori om barndom är ett sociologiskt perspektiv och innebär att den är något 
som skapats av omgivningen, den är alltså en social och kulturell konstruktion. Beroende på 
hur samhället ser ut ekonomiskt, politiskt och kulturellt så kan barndomen och pojkars och 
flickors villkor förändras. 
 
Könssocialisering innebär att ett biologiskt kön blir ett socialt och psykologiskt kön. Pojkars 
och flickors utveckling är väldigt olika och för det mesta är barnen s k ”mottagare” och 
socialiseras in i samhällets normer. Däremot är de även, i vissa fall, själva sociala aktörer.  
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Det är oftast de vuxna i barnets närhet som uppmuntrar dem att bli antingen flickaktiga eller 
pojkaktiga. 
 
Genom sagor och påhittade historier bearbetar barn sin omgivning och de personer som finns 
där. Två olika identifikationer görs enligt Olle Holmberg; introjektion eller projektion. Många 
barn tyr sig även till idoler för att finna sin egen identitet. 
 
Samtliga kursiveringar i detta stycke är tänkta som stödord senare i vår analys (kapitel 7) och 
för att tydliggöra de viktigaste begreppen utifrån vår frågeställning. Vi kommer framförallt att 
utgå just från frågeställningen i analysen men med hjälp av de här orden anser vi oss kunna 
besvara våra frågor desto bättre. 
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5. METOD OCH MATERIAL 
 
I detta kapitel redovisar vi vilka metoder vi valt för att försöka besvara vår frågeställning. Då 
vi gör en kvalitativ studie har vi valt att intervjua barnen och på så vis få en djupare förståelse 
för informanternas åsikter. Eftersom vi avskärmar särskilda faktorer och därefter i detalj 
studerar deras effekter, så känns det naturligt att även presentera experiment som metod här. 
Vi lägger även fram våra sökstrategier för informationsinsamlingen och berättar om vårt urval 
och vilka begränsningar som görs. I detta kapitel presenterar vi även referat från de två 
serietidningarna som våra informanter ombads läsa, Sabrina – tonårshäxan och Spiderman 
och hur vi arrangerat läsningen av dessa. 
 
Då vi i kapitel 6 tolkar och analyserar vårt material kommer vi att lägga fokus på materialet 
som kommer från de kvalitativa intervjuerna och barnens individuella svar. Dessa ligger till 
grund för den typ av experiment som vi genomför. Den så att säga ”skapade” situationen med 
informanterna tillsammans med det teoretiska materialet ställs gentemot vårt syfte i 
uppsatsen. Genom att utgå från frågeställningen kommer vi att tolka och analysera den 
kvalitativa undersökningens resultat och de teorier vi tittat på. 
 
5.1 Informationssökning 
 
När vi har sökt litteratur så har vi först och främst använt oss av bibliotekskataloger såsom 
”Voyager” på högskolebiblioteket i Borås, Borås stadsbiblioteks katalog och Malmö 
stadsbiblioteks ”Malin”, men även ”Libris”. Vi har på så vis hittat en del intressanta böcker 
och uppsatser och tittat på dessas referenslistor vilket hjälpt oss en hel del då temat serier och 
barn inte verkar vara ett alltför vanligt förekommande ämne. När det gäller fungerande 
sökstrategier så ansåg vi att vi fick fram mest material i de större bibliotekskatalogerna, 
visserligen blev det inte så specifikt men när vi väl läste igenom böckerna så fann vi en del 
användbart. Mycket av det material vi fann (och som vi även använt oss av) är från årtiondena 
innan 1990-talet. Vi har dock försökt att lyfta fram de senare årens forskning med hjälp av bl 
a artiklar. De flesta artiklar vi använt oss av har vi funnit i andras referenslistor, men vi har 
också sökt en del själv. Vi har använt oss av artikeldatabaser såsom ”Nordiskt BDI-index” 
och ”Artikelsök”. Internet har även varit relevant för oss då vi fann en del nyare material (som 
uppsatser t ex) i fulltext och som då underlättat arbetet betydligt.  
 
Man kan ju fråga sig varför det inte görs mer forskning inom detta ämne.  Är det för att serier 
inte längre verkar väcka en så stor debatt utan mer eller mindre har accepterats som en egen 
konstart? Vi anser inte att vi kan svara på varför det inte finns mer nytt material om tecknade 
serier, men tycker att det ändå är viktigt att ta upp det. Detta har, tvärtom, sporrat oss ännu 
mer i att fullfölja vårt mål med den här uppsatsen. Kanske kan vår studie ge en ny vinkel på 
det hela och inspirera andra till att undersöka ämnet serier ur sitt eget perspektiv. 
 
5.2 Val av metod 
 
Jarl Backman påpekar i boken Rapporter och uppsatser att metodsektionen bör ge en 
detaljerad beskrivning av det empiriska tillvägagångssättet i försöket att lösa problemet eller 
besvara frågeställningarna.106 Vi har valt att följa Backmans råd i detta metodstycke för att 
läsaren skall få en bättre möjlighet att jämföra och bedöma vår frågeställning, resultat och 
slutsats. Eftersom vi med denna uppsats vill undersöka om det finns några skillnader i hur 

                                                           
106 Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Sid 33 
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pojkar och flickor uppfattar serier, och om de kan identifiera sig med huvudpersonerna i dem 
så anser vi att en passande metod för oss är intervjuer.  
 
Pål Repstad menar i Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap att om man 
vill ta reda på hur vissa egenskaper fördelar sig hos ett stort antal människor så är det bra att 
använda sig av surveyinriktade metoder – alltså statistiskt representativa och kvalitativa 
frågeundersökningar. Men om man, som vi, vill få insikt i en viss miljö får man lov att 
använda sig av kvalitativa intervjuer och observationer.107 Jan Trost skriver i sin bok 
Kvalitativa intervjuer att om man är intresserad av människors sätt att resonera eller reagera, 
eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie 
lämplig.108 Vi är fullt medvetna om att intervjuerna kommer att vara subjektiva och spegla 
just dessa barns syn på det hela. För oss blir det intressant att se hur de uppfattar och tolkar 
serietidningarna och hur de formar sin egen verklighet.  
 
5.3 Intervjuer av barn 
 
Trost skriver att en kvalitativ metod så gott som alltid innebär intervjuer, men att dessa kan 
vara av olika art. En standardiserad intervju innebär att frågorna till de intervjuade är exakt 
likadana och även intervjusituationen. Här saknas en variation. När man pratar om en 
strukturerad intervju avser man huruvida intervjun genomsyras av ett ämne. Den har en hög 
grad av strukturering om man har klart för sig vad man vill fråga om. Trost menar att det är 
den informella intervjun som oftast kallas för kvalitativ. Den sistnämnda kännetecknas av en 
hög grad av strukturering men låg grad av standardisering.109 Vi har bestämt oss för att den 
strukturerade intervjun är användbar i vår undersökning då vi kommer att prata om ett 
specifikt ämne, och även frågorna kommer att vara detaljerade eftersom vi vet vad vi vill ha 
svar på.  
 
Om det redan känns ansträngt att använda sig av intervjuer som metod så blir det inte lättare 
av att det är barn vi skall intervjua. Etnologerna Marie Falkström och Barbro Johansson anser 
i sin artikel ”Intervjuer med barn” att all forskning som har med barn att göra kräver att 
forskaren tänker lite extra på de källkritiska och etiska aspekterna. Några problem som 
forskaren ställs inför då han/hon skall söka upp barnen är hur man skall få kontakt med sina 
tilltänkta informanter. Eftersom barn under arton år är omyndiga krävs det tillåtelse från 
föräldrar och andra vuxna personer. Även om det kan vara till vår nackdel att vända oss till 
två skolor för att få kontakt med barnen så anser vi att det är ett ställe där många barn samlas 
och där de känner till sin omgivning. Dessutom är det för oss ett väldigt praktiskt sätt att träffa 
våra informanter. 
 
Författarna rekommenderar inte att man tar informell kontakt med barnen på allmänna platser, 
såsom på lekplatser eller i affären. Falkström och Johansson påpekar också att skolan är en 
relativt öppen miljö och som forskare har lätt att få tillträde till. Genom skolan är det enkelt 
att ta kontakt med föräldrar, t ex genom skriftliga meddelande via lärare. Nackdelen med det 
hela kan vara att det är de vuxna som har makten och de omyndiga barnen har väldigt lite att 
säga till om huruvida de skall vara med i ett forskningsprojekt eller ej.110 Vi är medvetna om 
detta och barnen har dessutom själva blivit tillfrågade om de kunde tänka sig att bli 
intervjuade. 

                                                           
107 Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Sid 15 
108 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Sid 15 
109 Trost (2005). Sid 15-17 
110 Falkström, Marie & Johansson, Barbro. ”Intervjuer med barn” // Nord Nytt. 1999, nr 75-76. Sid 103-105 
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Vi vill att våra informanter helt frivilligt skall vara med i vår studie och inte på något sätt 
känna sig tvingade till något. Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson menar att 
under själva intervjun är det inte bara frågorna, deras formulering och barnens svar som är av 
betydelse, utan den kontakt man vill skapa med barnet är minst lika viktig. Samarbetar man 
inte med honom/henne så får man inte heller ut något väsentligt av intervjun.111 Eftersom vi 
väljer att utföra intervjun i en skolmiljö så kan detta medföra problem eftersom vi som vuxna 
riskerar att ses som ”fröknar”, och det kan innebära att barnen anstränger sig för att svara 
”rätt” på de frågor som ställs. Vi tror inte att problematiken med ”frökensynen” kommer att 
påverka våra svar allt för mycket eftersom vi båda är relativt unga och barnen själva är i 12-
årsåldern.  
 
Vid intervjutillfällena har vi varit väl förberedda med bandspelare/minidisk och användbart 
material. Då vi inte tror oss kunna snappa upp allt vad barnen säger så kommer vi inte endast 
att anteckna barnens svar. Det blir även lättare för oss att verkligen lyssna på vad 
informanterna säger och ha ögonkontakt med dem under hela samtalet. När vi satt oss ner så 
var vi noggranna med att tala om vad samtalet ska handla om och berättar även att vi kommer 
att spela in allt de säger. Vi bad barnen säga något och därefter spelade vi upp det så att de 
kunde höra sig själva, och på så vis kanske känna sig tryggare. Platsen vi använde var ett rum 
i anslutning till klassrummet så att vi fick lugn och ro från klasskamraterna. 
 
När väl intervjuerna är gjorda krävs det att man bearbetar, analyserar och tolkar dem. Enligt 
Trost finns det inget ”riktigt” sätt att använda sig av då denna process utförs. Däremot berättar 
han att man kan dela upp arbetet med informationen i tre delar.112 Vi har valt att följa den här 
trestegsmetoden: 
 
1. Intervjuerna görs 
2. Svaren samlas in och bearbetas och redovisas i samband med en presentation av 

informanterna (se kapitel 5) 
3. Sist tolkas och analyseras materialet parallellt med den valda teorin och därefter dras 

slutsatser kring intervjuresultaten (se kapitel 6) 
 
5.4 Experiment som metod 
 
Vi vill undersöka och se om vi kan upptäcka nya förhållanden eller egenskaper i vårt material 
och pröva redan existerande teorier. Den del av vår undersökning som bygger på ett specifikt 
urval av en grupp av människor (i vårt fall 12-åriga pojkar och flickor från två stycken 
skolor), som vi därefter ber att läsa två stycken serietidningar för att sen samtala på tu man 
hand med barnen om deras uppfattning om de lästa serierna, kallar vi för experiment. Martyn 
Denscombe menar i sin bok, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, att syftet med ett experiment är att avskärma särskilda faktorer och 
därefter i detalj studera deras effekter. Genom att vi skapar en situation där - i vårt fall - alla 
barnen är lika gamla, kommer från två skolor och har läst Spiderman och Sabrina – 
tonårshäxan så har vi mer kontroll över vår undersökning för att undgå att detta sätter käppar 
i hjulen.113 
 

                                                           
111 Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2000). Att förstå barns tankar: metodik för 
barnintervjuer. Sid 25 
112 Trost (2005). Sid 125 
113 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken – för småsakliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Sid 50 
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Då vår undersökning i den här uppsatsen är unik anser vi att experiment som metod passar 
våra syften. Vi har valt att intervjua barnen i skolan och på så vis inte skapat någon 
”laboratoriemiljö” (som annars är lätt gjort) och prata med barnen i en miljö som känns 
naturlig för dem. Eftersom detta är ett experiment så gör vi inte några som helst anspråk på att 
vår barngrupp skulle representera hela Sveriges 12-åriga befolkning. 
 
5.5 Urval och genomförande 
 
Repstad menar att det är frågeställningen eller problemformuleringen som avgör vilka 
personer som kan vara lämpliga att intervjua. Viktigt är om de kan tänkas ha användbar 
information som kan hjälpa till att svara på frågeställningen. Därefter är det önskvärt att 
informanterna är så olika varandra som möjligt – för att bilden skall bli så generell som 
möjligt.114 
 
Vi har inte eftersträvat en generell bild eftersom vi snarare varit ute efter en djupare förståelse 
för barnens tankar om serieläsning, men också för att uppsatsens omfång inte tillåter en så stor 
studie. Vi har intervjuat åtta stycken barn, hälften pojkar och hälften flickor. Dessa har vi tagit 
kontakt med via skolans rektor och lärare. Deltagandet var frivilligt, med målsmans 
medgivande, och samtalen gjordes på skoltid och i anknytning till svenskundervisningen. Alla 
intervjuer gjordes dock inte på en och samma skola då författarna bor på skilda orter. 
Anledningen till att det var just åtta barn var helt enkelt att det var det antal barn som var 
intresserade av att delta i en intervju kring serierna. Vi var emellertid inte ute efter att jämföra 
olika skolor eller orter, det hade förmodligen tagit för stor plats och blivit mer av en 
”livsstilsundersökning”, och tror inte att detta kommer att påverka vårt resultat eller analysen. 
Vi är medvetna om att det resultat vi får fram inte på något vis är representativt för hela 
Sverige, utan det blir endast en inblick i vad ett antal barn har för åsikter om serieläsandet. 
Informanterna är anonyma och kommer därför att ha fingerade namn. 
 
Barnen har fått läsa två serietidningar som vi valt ut (dessa har vi självklart delat ut till barnen 
i god tid innan vi möts för intervjun). De har fått läsa en serietidning som heter Sabrina 
tonårshäxan och en om Spiderman. Vi har bestämt att informanterna gärna får läsa igenom 
alla serierna i tidningarna, men att vi under intervjun kommer att fokusera på de serier som 
handlar om just Sabrina och Spindelmannen. De fick behålla tidningarna en vecka för läsning 
vilket betyder att läsningen kunde ske hemma.  
 
Vi har valt detta sätt eftersom vi vill jämföra svaren, och eftersom alla kanske inte läser serier 
så behöver vi en utgångspunkt för att intervjua dem om det. Kriterierna för de valda 
serietidningarna är att de skall ha huvudrollsinnehavare med olika kön och dessutom verka 
inriktade på två olika typer av läsare, nämligen pojkar och flickor. 
 
Anledningen till att vi valt just dessa serier och inte andra är att de på sätt och vis har en del 
likheter som man kanske inte tänker på då man först nämner dem. Vi ville inte heller att 
tidningarna skulle vara alltför åldersstigna, dock uppkom inte serierna samtidigt. Sabrina 
tonårshäxan har funnits en tid, men fått ett uppsving först de senaste åren, medan 
Spindelmannen kom ut redan på 60-talet och för det mesta haft en trogen läsarskara. Vi ville 
dessutom att det skulle vara tydliga huvudroller, och inga (fabel-) djur fick förekomma i 
tidningarna, vilket gjorde att serier såsom Kalle Anka och Smurfarna föll bort. Båda 
tidningarna är amerikanska och huvudrollsinnehavarna är båda unga vuxna med övernaturliga 
krafter som de försöker bemästra. Ingen av huvudpersonerna har några föräldrar utan bor hos 
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någon form av släktingar. Serierna fokuserar däremot inte bara på superkrafter, utan man får 
ta del av Sabrinas och Spindelmannens känsloliv och privata problem. Sabrina tonårshäxan 
finns även som TV-serie med samma namn, där Melissa Joan Hart spelar huvudrollen. Även 
Spindelmannen har filmatiserats, både som tecknad och nu senast som storfilm då 
Spindelmannen spelades av Tobey Maguire. Båda serierna kan, enligt oss, ses som 
äventyrsserier – dock hamnar Sabrina tonårshäxan under kategorin komisk äventyrsserie (för 
begreppsförklaring se stycke 2.1.1). Skälet till att vi valt två serier som är så pass lika 
varandra är att det så småningom blir lättare för både oss och barnen att jämföra dem.  
 
5.6 De utvalda serierna 
 
Som vi tidigare berättat så bad vi barnen att läsa två stycken serietidningar – en som vänder 
sig till en kvinnlig publik och en som riktar in sig på manliga läsare. I detta stycke presenteras 
dessa, vilken typ av serier de är och vad de handlar om. 
 
5.6.1 Referat av Sabrina – tonårshäxan 
 
Tecknaren till Sabrina - tonårshäxan är Dan de Carlo som även ritar Acke, Betty och 
Veronika och författaren är George Gladir. Sabrina publiceras av Archie comics i USA, men 
här i Sverige är det serieförlaget Egmont Kärnan AB som ger ut tidningen. I början var 
Sabrina bara en utfyllnad i en annan serie, men efter trettioett år fick hon en egen serietidning 
på fyrtioåtta sidor som hette Sabrinas holiday spectacular. Tre år senare kunde man se 
Sabrina i TV med Melissa Joan Hart i huvudrollen. Efter tv-serien blev skådespelerskan 
omslagsflicka till serietidningen.115 
 
Sabrina - tonårshäxan (Nr 2, 2003) är en av serietidningarna som vi ville att informanterna 
skulle läsa till intervjutillfället (för bild se bilaga 1, fig. 2). Tidningen innehåller tre Sabrina-, 
en Betty- och en Ackeserie. Den innehåller även olika tävlingar, idolbilder och sidor med 
olika magiska formler och recept. Vanligtvis får man med en liten gåva då man köper Sabrina 
– tonårshäxan, och den här gången var det ett läppglans och ögonskugga. Tidningen är lättläst 
och teckningarna är enkla och naiva. 
 
Den första delen i serien heter ”Köksträdgården” och handlar om Sabrina som skall odla egna 
grönsaker, vilket hon misslyckas med och får då hjälp av flera personer. Grönsakerna får ett 
specialgödningsmedel och tre växtformler på sig och konsekvensen blir att växterna växer sig 
enormt stora. Detta resulterar i att även insekterna i grönsakerna blir till jättar. 
  
Den andra Sabrinaserien heter ”Supersab”, och där känner hon sig förbisedd av sin pojkvän 
Harvey och gör allt för att få honom att lägga märke till henne – vilket till och med gör att 
Sabrina går in i ett tv-spel med sumobrottare. 
 
”Det hänger på håret” heter den tredje serien med Sabrina. I den skall hon sitta barnvakt åt sin 
besvärliga kusin Esmerelda. Kusinen trollar så att katten Salem blir ett utdött djur - en 
mammut - och vägrar att trolla tillbaka honom fast polisen knackar på.  
 
Förutom huvudrollsinnehavaren är även de närmaste i hennes omgivning kvinnor. 
Undantagen är hennes släkting Ambrose, grannen och Harvey som är med i varsin serie i 
tidningen. 
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5.6.2 Referat av Spiderman 
 
Spiderman ges ut av amerikanska Marvel comics, förlaget som även ger ut Blade, X-men, 
Daredevil och Hulken. Bakom alla dessa serier ligger Stan Lee står som gemensam nämnare; 
nämligen att alla dessa superhjältar har en trovärdig psykologi. Huvudpersonerna är vanliga, 
bräckliga människor som av en slump fått exceptionella krafter och märkliga förmågor. 
Innanför sina dräkter kan de plågas, våndas och lida som vi andra. Just Spiderman ges ut i 
Sverige en gång i månaden av förlaget Egmont.116 
 
Tidningen vi bad informanterna att läsa var nummer fyra år 2003 och del två i en 
följetongsserie vid namn ”A death in the family” (för bild se bilaga 1, fig. 3). Olyckligtvis 
visste vi inte att tidningen vi fått tag i var del ett av två och hade vi haft möjligheten att välja 
så hade vi helst valt en Spiderman som innehöll en enda serie och som inte fortsatte i nästa 
nummer.  
 
I inledningen får man se huvudpersonen Peter Parker (Spiderman) tänka tillbaka på en 
tidigare händelse med motståndaren Green Goblin. På ett hustak högt ovanför marken utspelar 
sig en minnesrik, i alla fall för Peter, strid mellan de gamla rivalerna Spiderman och Goblin. 
Den ondskefulle och smått galne Goblin har tillfångatagit den oskyldiga Gwen och ”råkar” 
tappa henne. Spiderman försöker rädda henne i fallet med sitt konstgjorda nät men detta 
resulterar istället i att hennes nacke bryts omedelbart. Green Goblin är egentligen den mäktige 
affärsmannen Mister Osborn, och efter att Peter har avlagt en visit hos honom lyckas de båda 
inte bli bättre vänner och media ser nu Spiderman som skyldig. Osborn, alias Green Goblin, 
försöker ta livet av en av sina anställda på företaget, Peter gamla skolkamrat Flash Thompson, 
och Spiderman och Goblin bestämmer sig för att mötas på ett lager och utkämpa en strid. 
Båda kommer dit och action uppstår, och serien avslutas med att Spiderman svär på att han en 
gång för alla skall ta livet av Goblin… 
 
Anmärkningsvärt för serien är att det endast finns tre stycken kvinnliga roller, alla med 
mycket små biroller, Gwen (som dör tidigt i serien), Osborns sekreterare (som snabbt avbryts 
av sin chef) och Peters faster (endast med i en ruta). Genomgående i serien är även att många 
ord är på engelska och då även superhjältens namn – vilket det inte alltid varit. 
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6. REDOVISNING AV INTERVJUERNA 
 
Här har vi valt att ge en presentation av våra informanter så att man skall få en uppfattning om 
deras livsstil, bakgrund och tidigare läsvanor. Porträtten av informanterna är relativt 
personliga och vi har valt att ha med flera citat för att föra fram barnens egna åsikter. Sist i 
kapitlet finns en sammanställning av resultatet från intervjuerna och vi har valt att i tabellform 
presentera det viktigaste som framgick från våra samtal. I nästkommande kapitel, ”Analys och 
diskussion”, används denna information. 
 
 
6.1 Presentation av informanterna 
 
I denna avdelning av uppsatsen presenteras vår undersökning av tolvåringar som läser 
tecknade serier i någon form. Detta gjordes genom intervjuer för att få en närmare bild av 
deras identifiering och relation till serierna.  Om vi ser tillbaka på stycke 4.3 så har vi där tagit 
upp att man skall redovisa svaren i samband med en presentation av informanterna enligt 
Trosts 3-stegsmodell.117 Barnen fick prata utifrån våra intervjufrågor (se bifogad bilaga). Vi 
har bestämt oss för att bara redovisa delar av intervjuerna, annars skulle det ta för stor plats. 
 
Intervjuerna har varit enskilda, utom vid ett fall då två av pojkarna (Rasmus och Patrik) 
endast gick med på att intervjuas om de fick samtala med intervjuarna vid samma tillfälle, och 
barnen är anonyma. När vi kallar dem vid namn i uppsatsen är det inte deras egna namn utan 
fingerade namn. I hela det följande avsnittet hämtas alla uppgifter från intervjuerna med 
respektive barn om ingenting annat anges. När vi presenterar våra informanter har vi valt att 
ta med citat som lyfter fram barnens precisa svar och speglar deras svar. Förkortningen ”I” i 
citaten står för ”Intervjuaren”. Enligt Trost så finns det inget ”riktigt sätt” att utföra processen 
på, utan vi har valt att presentera barnen på ett sätt som ger en bredare uppfattning om vem de 
är, vilket innebär att vi berättar hur mötet mellan oss kändes, vår uppfattning om vilka 
personer de är, deras egen serieläsning etc. För att ge en så genuin bild som möjligt av 
pojkarna och flickorna har vi därför valt att presentera barnen med hjälp av citat. Vi anser att 
genom att läsa deras direkta ord ger det läsaren en mer nyanserad bild av pojkarna och 
flickorna. 
 
Åtta barn som anmält sitt intresse (och vars föräldrar gett tillåtelse till samtal) av att delta i en 
intervju deltog i intervjuerna under år 2003. Informanterna visste att de skulle bli intervjuade 
om tecknade serier och att de skulle läsa de två tidningarna Sabrina – tonårshäxan och 
Spiderman till det tillfälle då vi skulle träffas. De hade inte fått tillgång till frågorna innan, 
eftersom vi ville att de skulle svara spontant. Vi försökte göra intervjuerna med så korta 
intervaller som möjligt, men en del av dem gjordes ändå senare då barnen inte dök upp vid 
avtalad tidpunkt. Vi spelade in alla samtal och vid vissa av dem förde vi även anteckningar. 
Samtalen finns sparade hemma hos författarna på kassettband respektive minidisk. 
 
Gruppen av informanter är inte på något vis homogen. De är alla tolv år gamla men går i två 
olika skolor i två olika städer, en storstad och en mellanstor stad. Könsfördelningen mellan 
barnen är jämn, fyra pojkar och fyra flickor. Vissa är av utländskt ursprung, andra inte.  
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6.1.1 Antónia 
 
Vi träffade Antónia vid det andra tillfället på Tussilagoskolan och hon satte sig glatt ner 
bredvid oss med de båda serietidningarna i sina händer. Hon verkade positivt inställd till det 
hela och stördes inte heller av att vi använde oss av en bandspelare. Under nästan hela 
samtalstiden var hon pratglad och verkade väldigt uppriktig då hon svarade på frågorna som 
ställdes. Vi kom under samtalet underfund med att den här flickan visste vad hon ville och 
hon visade inte någon antydan till att vara nervös. Det känns skönt när en informant är så 
avslappnad som Antónia eftersom det gör intervjuaren mer avspänd och samtalet flyter på 
lättare.  
 
Till vardags läser Antónia gärna och då blir det böcker om Harry Potter av J.K Rowling och 
Tvillingarna på Sweet Valley High av Francine Pascal. Hon är en frekvent läsare av tecknade 
serier och läser främst de som finns med i dagspressen, såsom till exempel Gustav. Hemma 
läser även hennes syskon tecknade serier, men hon är inte så säker på om det är speciellt 
många av hennes vänner som gör det. När intervjuaren frågar henne om tjejer vill läsa om 
manliga eller kvinnliga huvudpersoner svarar hon: 
 
 ”Både och, det kan finnas många som gillar mer action och många som gillar roliga som jag.” 
 
Antónia föredrar humoristiska serier och hon berättar också att hon läser dem för skojs skull. 
Precis som många av de andra informanterna tycker hon att en bra serie skall vara spännande 
och rolig. När hon läser serietidningar så brukar hon köpa dem därför att hon ”vill ha sina 
egna”. 
 
6.1.2 Elin 
 
Första intrycket vi fick av Elin var att hon var en blyg tjej. Men intrycket förändrades när 
intervjun började och hon var inte alls blyg utan svarade ivrigt på våra frågor. Elin var även 
mycket pratsam och det blev mycket prat om kamraterna och familjen. Ändå var hon relativt 
kortfattad i sina svar och visste inte alltid hur hon skulle svara på frågorna. 
 
Elin läste mer serier förr, men när böckerna om Harry Potter kom slutade hon med detta och 
övergick till böcker istället. När intervjuaren frågar vilka serier hon läser och varför just dessa 
svarade hon så här: 
 

”Kalle Anka är rolig och tycker om Knatte, Fnatte och Tjatte [---] Barbieserien är fin och 
vacker…” 

 
Elin läser alltid böcker och serier när hon har tid över och då läser hon t ex i bilen, skolan och 
hemma. Ingen annan i hennes familj läser tecknade serier, men några av hennes kamrater gör 
det. Hon väljer serierna genom att se på utsidan av tidningen, om det ser bra och intressant ut 
eller så väljer hon de serier som hon vet sedan tidigare är bra. 
 
6.1.3 Linus 
 
Linus var den första informanten som intervjuades på Solrosskolan. Han var glad och 
upprymd med att få börja med intervjun och försökte svara på alla frågorna. Ibland gjorde han 
även ansatser till att svara på de han inte kunde genom att gissa sig till vad han trodde kunde 
vara det ”rätta” svaret. Som intervjuare fick vi vara uppmärksamma på detta så att vi var säkra 
på att Linus förstått innebörden av frågorna vi ställde. 
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Han föredrar att läsa tjockare böcker och läser då ca fem böcker i månaden. Böckerna skall då 
helst vara deckare eller andra spännande böcker, men de får inte innehålla för mycket våld. 
Han började läsa serier för de verkade roliga enligt honom. Favoritserien är Kalle Anka, men 
Bamse var även en favorit när han var yngre. Linus tycker om att läsa i sängen precis innan 
han skall gå och lägga sig. Han läser även i skolan på lästimman, i biblioteket efter skolan, 
men främst när han har lust och tid. Serier är inte så omtyckta av Linus och han förklarar att: 
 

”[---] bilderna stör mycket och då kan jag inte koncentrera mig i texten.” 
 

Han vill ha mycket humor i serietidningarna så att det får honom att skratta. Det bästa med 
just serier är att det är småbråk mellan seriefigurerna då och då. I Linus närmaste 
vänskapskrets är det två som läser serier och då läser de Spiderman. Hans mamma läser även 
serietidningar och då är det främst Kalle Anka.  
 
6.1.4 Olle 
 
Olle intervjuades på Solrosskolan och var en gladlynt och öppen pojke. Han verkade inte 
nervös och allteftersom intervjun fortskred pratade han mer och mer och verkade allt säkrare 
på situationen. Anmärkningsvärt var att Olle var den enda av informanterna som tyckte lika 
mycket om Spiderman och Sabrina – tonårshäxan. 
 
Vanligtvis tycker Olle om spännande böcker om fantasi, men det händer även ibland att han 
lånar sin brors serietidningar om Kalle Anka. Den tycker han om eftersom: 
 
 ”Den är rolig och så är det skojiga saker som händer hela tiden.” 
 
Ibland läser Olle även sportserietidningar. Dessa är de enda serier han brukar läsa och det 
brukar bli ungefär en gång i veckan då brodern prenumererar på dem. Han pekar inte på 
någon speciell anledning till varför han läser serier utan har det mest som tidsfördriv och för 
att få sig ett gott skratt. Olle började läsa serier för drygt ett år sedan och han tycker att en bra 
serie ska vara spännande, rolig och händelserik. 
 
6.1.5 Paola 
 
Paola var det första av barnen på Tussilagoskolan som vi intervjuade och samtalstillfället blir 
något av ett försiktigt framtassande från vår sida. Det var egentligen meningen att en annan 
informant skulle intervjuas samma dag men det blev istället bara intervjuaren och Paola som 
samtalar under den dagen. Det första intrycket man får av henne är att hon är väldigt tystlåten 
och nervös.  
 
Även Paola tycker om att läsa böckerna om Harry Potter och tvillingarna Jessica och 
Elizabeth på Sweet Valley. Hon läser inte tecknade serier särskilt ofta, kanske någon gång i 
månaden, men har läst Sabrina – tonårshäxan ett antal gånger innan. Hon var sex år gammal 
när hon började läsa serier och tycker om när det finns mycket pratbubblor och därmed mer 
text. Paola påpekar att hon inte tycker om när det är många s k ”berättarrutor” (se kapitel 2 för 
vidare information). När vi frågar henne om serierna är skrivna för tjejer eller för killar så 
svarar hon: 
 
 ”Ja, den [pekar på Sabrina - tonårshäxan] är för tjejer och den för killar [pekar på Spiderman]” 
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Hon läser mest serier för att det är kul och den enda personen hon kan komma på i sin 
omgivning som läser serier är hennes storebror. 
 
6.1.6 Patrik och Rasmus 
 
På grund av vissa faktorer intervjuas Patrik och Rasmus på Tussilagoskolan något senare än 
de andra på samma skola och de vill gärna bli intervjuade tillsammans då de är nära vänner 
och umgås en hel del på fritiden. Eftersom de är väldigt angelägna om att få bli intervjuade 
och är positivt inställda till det hela bestämmer vi oss för att göra ett undantag och låta de två 
informanterna få vara tillsammans. Stämningen är ovanligt munter och pojkarna verkar vara 
på gott humör. Man märker att de känner sig tryggare och öppnare då de får göra detta 
tillsammans. Den som pratar mest är Rasmus medan Patrik är lite blygare av sig utan att för 
den delen hamna i skymundan. 
 
Patrik brukar inte läsa serietidningar speciellt ofta, kanske en gång i veckan, utan tycker mest 
om att läsa äventyrsböcker. Skulle han själv få välja en favoritserie så skulle han ta Fantomen 
därför att den är spännande och rolig. Det är viktigt att en serie är spännande och har action 
menar han. Patrik tror att det är bra att läsa serier för att förbättra sin fantasi och berättar att 
han först och främst tittar på en serietidnings utsida eller bläddrar i den för att bedöma om den 
är intressant eller inte. Att läsa på baksidan eller insidan av förstasidan kan ge en uppfattning 
om den är spännande. Den enda Patrik känner som läser relativt mycket serier är just Rasmus 
och han brukar låna tidningar av kompisar och inte köpa dem. 
 
Rasmus läser en del böcker men även serietidningar några gånger i veckan. Han började läsa 
serier på egen hand när han var sju år och gick i första klass. Han har vänner som läser serier 
och berättar även att hans mammas pojkvän brukar läsa Fantomen. 
 
När vi frågar om det känns viktigt för dem att läsa tecknade serier svarar de: 
 
 ”P: Ja, det är ganska bra, man får kanske bättre fantasi. 
 R: Det är bättre att läsa serietidningar först innan man läser vanliga böcker.” 
 
Rasmus favoritserie är den japanska mangaserien Dragonball. Andra serier han brukar läsa är 
tidningarna Simpsons och Herman Heding. Han läser inte vid speciella tillfällen utan helt 
enkelt när han känner för det.  
 
En bra serie är en som är spännande och innehåller mycket action, men även en del skämt. 
Rasmus sträcker sig snäppet längre än de andra informanterna för att få tag i sina serier. 
Förutom att köpa dem i vanliga affärer så brukar han gå till ”Seriemagasinet” (en butik i 
centrala Malmö där samlaren kan handla både nya och begagnade serier.118  
 
6.1.7 Sandra 
 
Sandra var en riktig skämtare och en glad tjej. Hon verkade ha roligt och skojade mycket 
under samtalets gång, vilket gjorde det periodvis svårt att intervjua henne. Det blev många 
avbrott från intervjuarens sida som inte riktigt visste hur man skulle handskas med 
situationen. Dock bedömde vi ändå att informationen från samtalet var användbar. 
 

                                                           
118 Malmöliv. http://www.malmoliv.se/utbud/object.asp?id=263  
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Sandra tycker inte om att läsa böcker utan det ska vara serier som Kalle Anka 
(pocketversionen), hästserier och fotbollstidningar eftersom hon själv spelar fotboll. Hon läser 
ofta serier: 
 

”Jag läser när jag kommer hem, när jag äter och innan jag går och lägger mig.” 
 
Det var hennes familj - mamma, pappa och storebror - som fick henne att börja läsa 
serietidningar. Enligt Sandra så kommer hon inte ihåg när hon började läsa serier men hon 
tror att det var när hon lärde sig att bläddra i tidningarna när hon bara var några år. Då tittade 
hon bara på bilderna medan hon både läser och tittar på bilderna nu. 
 
6.2 Läsningen av serierna 
 
Under intervjun fick informanterna själva välja vilken av serietidningarna de ville prata om 
först – ungefär hälften av barnen valde att prata om Spiderman först och den andra halvan 
bestämde sig för att börja med Sabrina – tonårshäxan. Som vi redan nämnt så kommer vi inte 
att redovisa hela intervjun, utan vi kommer att ta upp det som är mest relevant för vår studie. 
Sist presenterar vi en sammanställning och tabell över det väsentligaste som framkom då vi 
samtalade med pojkarna och flickorna. 
 
6.2.1 Intervjuerna kring Sabrina – tonårshäxan 
 
För att skapa oss en bättre bakgrundsbild av våra informanter ville vi veta om barnen läst de 
valda serierna vid ett tidigare tillfälle än intervjutillfället. Det visade sig att hälften av 
flickorna, Paola och Antónia, hade läst Sabrina – tonårshäxan förut. En del kände även igen 
huvudkaraktären från tv-serien. Vad gäller förväntningar så hade ingen av barnen förutfattade 
meningar förutom Antónia som var en frekvent läsare av tidningen och som även tyckte om 
den filmade versionen. 
 
En av informanterna, Olle, föredrog Sabrina – tonårshäxan framför Spiderman och berättade 
gärna om de olika episoderna i denna. Förklaringarna var kortfattade:  
 

”Ehh…första serien så odlar hon såna jättegrönsaker…och i den andra går hon in i ett 
sumodataspel och och i det tredje serien sitter hon barnvakt åt sin kusin.” 

 
Ingen av flickorna verkade ha några svårigheter som helst att berätta om handlingen i Sabrina 
– tonårshäxan och samtliga valde att berätta om den första serien, ”Köksträdgården”, i 
tidningen. Det är i denna del som Sabrina får hjälp av sina trollande fastrar Hilda och Zelda då 
hon skall odla en egen trädgård. Tyvärr går det inte som planerat och växterna blir ovanligt 
stora. Flickorna berättar handlingen på sina egna vis. Elin fascineras av de stora insekterna 
och krypen som skapas till följd av trollformeln, 
 

”Hon ska odla växter och alla hjälper till så att det blir jätteväxter…med stora kryp i, för de har 
också blivit stora.”  

 
Antónia förklarar handlingen på ett liknande sätt:  
 

”Hon gillar alltså inte, hennes faster hon har trollat en sån sallad, hon gillar inte sån trollad sallad 
och så försöker hon odla. Sen så trollar båda fastrarna någonting och så blir det såna stora…stora 
växter. Så finns det såna insekter i dem, stora insekter.” 
 

Många valde att berätta om den första serien i Sabrina – tonårshäxan. Patrik säger följande: 
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”…den här andra boken handlar om...Sabrina – tonårshäxan handlar om att hon där [pekar 
på huvudpersonen Sabrina i tidningen] gör en sån sallad…eller nån trollar fram en sån 
sallad så tycker inte hon om den, så ville de…så ville hon odla en egen sallad. Så kommer 
det en sån gubbe…häller i nån växtmedel så att det växer och så blir det kaos.” 
 

När barnen ombads att berätta om några huvudpersoner valde både Elin och Sandra Sabrinas 
husdjur, katten Salem. De beskrev honom som rolig eftersom han är en katt som kan prata och 
att han oftast är lat. Sandra tog även upp Sabrina som en rolig och smart tjej. Antónia menade 
att hon var en vanlig tonåring som hamnar i liknande situationer som alla andra fast hon är en 
häxa och väldigt envis. Harvey beskrivs av Elin som en kille som mest vill sitta och spela tv-
spel och inte bryr sig så mycket om Sabrina. Hon vill umgås med sin pojkvän medan han 
hellre sitter framför tv´n. Samma informant nämnde även Sabrinas granne och hans 
gödslingmetoder. De flesta av barnen väljer dock att prata om Sabrina, men även hennes 
fastrar och Harvey nämns. Rasmus berättar att alla i huset är häxor, men att de döljer det för 
människor de känner för att det ändå skall uppfattas som normala. Han menar även att det 
fokuseras mycket på Harveys och Sabrinas relation och att det är mindre kul. Ingen av 
pojkarna tyckte sig kunna känna igen sig i Sabrina – tonårshäxan och svarade med ett fnissigt 
”nej”. 
 
Vi bad barnen att berätta fritt om något i serietidningen som de tyckte var bra alternativt dåligt 
och Sandra menade att det var bra  
 

”Ja...när grannen tror att det är han som fick Sabrinas växter att växa medans hans växter 
dog...haha” 

 
Elin fortsatte att fascineras av de stora insekterna och växterna i trädgårdslandet och tyckte 
det var tråkigt när alla andras växter dog av gödningsmedlet. Antónia tyckte om delen där 
Sabrina blir ”Super-Sab” (en maskerad hjältinna) och går in i ett tv-spel och slåss mot en 
sumobrottare. 
 
Ingen av de kvinnliga informanterna kunde säga säkert att de kunde identifiera sig med någon 
av karaktärerna i Sabrina – tonårshäxan. Paola och Antónia var båda aningen osäkra och 
tyckte sig inte kunna svara på det. Ingen av informanterna tyckte att serietidningen var svår att 
förstå utan den beskrevs som väldigt enkel, bland annat på grund av att den är lättläst och 
ingen hade problem med att berätta om handlingen. Flickorna hade kunnat tänka sig att läsa 
fler tidningar med Sabrina, inte helt förvånande då några av dem hade läst den innan.  
 
Ingen av pojkarna hade några speciella förväntningar av Sabrina – tonårshäxan och de hade 
aldrig läst serietidningen innan intervjun. En av informanterna, Olle, föredrog Sabrina – 
tonårshäxan framför Spiderman och berättade gärna om de olika episoderna i denna. 
Förklaringarna var koncisa:  
 

”Ehh…första serien så odlar hon såna jättegrönsaker…och i den andra går hon in i ett 
sumodataspel och och i det tredje serien sitter hon barnvakt åt sin kusin.” 

 
Olle tyckte att den var rolig och intressant medan Rasmus tyckte att den var bättre än 
Spiderman då man inte behövde läsa flera tidningar under en lång tid för att förstå storyn. 
Linus menade att den var lättförståelig och han förstod skämten meddetsamma. Både han och 
Olle kunde tänka sig att läsa fler serietidningar om Sabrina men Patrik och Rasmus var mer 
tveksamma till det och sade att de inte hade kunnat tänka sig att gå ut och köpa ett nummer. 
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6.2.2 Intervjuerna kring Spiderman 
 
Handlingen i Spiderman verkar ha varit något oklar för en del av barnen då vi frågar om de 
kan återberätta lite. Några av flickorna verkar mest fokusera på de olika huvudpersonerna och 
lyckas inte riktigt få till det när de skall förklara vad som händer i serien. Antónia låter 
aningen förvirrad: 
 

”Alltså, sån kille som…så är han sån, han klär  ut sig i en sån dräkt sån spindel. Så är det 
sån man, sån grön... [---] Alltså de…han vill döda honom, han där gröna. Och sen, det går 
inte, han får aldrig tag på honom. Och så…ja, jag gillade den inte så mycket.” 

 
Det är alldeles uppenbart av Antónias trevande svar att hon inte förstått vad serietidningen 
handlar om. När vi senare frågar henne om hon tyckte att Spiderman var svår att förstå svarar 
hon bestämt nej, men förklarar att den var lite ”konstig” i början. Elin, Paola och Sandra sade 
sig förstå den, men intervjuresultaten visar att det inte alls är så. Deras svar är inte 
uttömmande och till exempel Paola säger att hon inte hade förstått något om hon inte hade sett 
filmen innan. Elin och Sandra tyckte inte om slutet utan sade att det var dåligt och slutade 
konstigt. Rasmus var relativt positivt inställd till Spiderman: 
 

”Jag trodde att Spindelmannen skulle vara bättre. Men den är säkert jättebra. […] Trodde 
det skulle vara mer action och lite roligare. Jag fattade inte så mycket.” 

 
Elin tyckte också att det var svårt att förstå strukturen och pratbubblornas placering, vilket 
gjorde serien svårtläst, som verkade ”hoppig” för henne. 
 
Olle var den enda som hade läst Spiderman innan. Hans förväntningar infriades då han tyckte 
att serien var bra och spännande. Många av barnen verkade ha svårt att förklara handlingen i 
tidningen och deras svar uppfattades som något splittrade. En av informanterna hade 
dessutom missförstått en del av berättelsen medan de andra följde med i början av historien 
och sen sade det stopp, precis som med flickorna. Rasmus förklaring visar på detta: 
 

”R: Ja…det är han Peter Parker, tror jag han heter… 
I: Ja… 
R: …som är Spindelmannen. Och så då ska han ta fast en tjuv som heter Green Goblin. 
Men man ser inte så mycket av han i bilden [syftar på Green Goblin]. Jag fattade inte så 
mycket heller…och Green Goblin är ond då och Spindelmannen är god.” 

 
Eftersom det inte finns så många karaktärer i Spiderman så valde de flesta att berätta om 
Spindelmannen, alias Peter Parker. Ord som ”hjälte” och ”modig” nämns ofta. De beskriver 
Green Goblin som ond och Paola nämner att han egentligen är affärsmannen Mr Osborn. Då 
det finns få kvinnor i serien och ingen av flickorna berättade om någon av dem. Ingen av dem 
ansåg att de kunde identifiera sig med Spidermans karaktärer. Dock skojade Sandra om att 
hon var minst lika tuff som Spindelmannen. Tre av de fyra flickorna hade inte velat läsa 
Spiderman igen om de själva fått välja. 
 
Linus berättar om de två huvudpersonerna och menar att Spiderman är cool och ska rädda 
världen hela tiden. Han säger att Green Goblin är avundsjuk på Spiderman för att han är bättre 
och han vill bli av med honom. Annars är inte de fyra pojkarnas beskrivningar av 
huvudpersonerna speciellt nyanserade utan det handlar mest om att Spiderman är den gode 
och Green Goblin den onde. Dock förklarade Olle detaljerat hur Mr Osborne blev till Green 
Goblin vid ett laboratorieexperiment vilket han visste innan han läste serietidningen.  
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Vi fick uppfattningen om att de flesta av barnen tyckte att serien var något svår att förstå. 
Linus däremot ansåg att texten var välformulerad och lättläst men att bildföljden inte var lika 
självklar. Endast Olle kunde tänka sig att läsa fler serietidningar om Spiderman i framtiden. 
 
6.2.3 Sammanställning av intervjuerna 
 
För att lättare få en överblick över intervjuresultatet har vi här valt att ge en kort 
sammanställning över vad som kom fram under våra samtal kring Sabrina – tonårshäxan och 
Spiderman. Detta för att undersöka om det finns eventuella könsspecifika skillnader i barnens 
uppfattningar om Sabrina – tonårshäxan och Spiderman och se på identifikationsmöjligheter 
som möjligtvis kan förekomma, utifrån könssocialisering.  Vi kommer att göra en utförligare 
analys och diskussion i nästkommande kapitel. 
 
Alla våra informanter tycker att Sabrina – tonårshäxan vänder sig till kvinnliga läsare och 
Spiderman till manliga läsare då vi frågade barnen om de tror tjejer helst läser om manliga 
eller kvinnliga huvudrollspersoner och tvärtom. De flesta pojkarna svarade att killar läser 
helst om manliga huvudrollskaraktärer och tjejerna helst om kvinnliga huvudrollsinnehavare.  
 
Tjejerna däremot tyckte att killar helst läste om manliga huvudrollskaraktärer och att det för 
tjejer inte spelade det någon roll vilket kön huvudrollskaraktären har. I en av intervjufrågorna 
undrade vi om det var betydelsefullt för dessa serier att Sabrina - tonårshäxan är en tjej och 
Spiderman en kille. På det svarade Linus att: 
 

”Ja…det är viktigt att ha kvinnlig huvudrollsinnehavare i Sabrina och tvärtom i Spiderman 
eftersom de har olika personligheter…alltså Spiderman passar bättre som en kille eftersom 
han är cool och är med i så många slagsmål.” 
 

Elin kommenterade på ett liknande sätt: 
 

”Jag tror…att Spindelmannen kunde inte ha varit en tjej…det är för mycket våld och det 
behövs styrka. Men Sabrina kunde ha varit en kille istället” 

 
Då frågade vi barnen vad de tyckte var bra respektive dåligt med de utvalda serierna. Rasmus 
tyckte att i Sabrina – tonårshäxan fanns det för mycket relationer. Elin uppmärksammade att 
det var tråkigt när killarna skulle spela våldspel i Sabrina – tonårshäxan, och i Spiderman 
tyckte hon att karaktärernas handlingar var våldsamma. Sandra reflekterade över hur de 
övriga manliga och kvinnliga karaktärerna framställdes i de båda serierna: 
 

”Killarna är tuffa hela tiden medan tjejerna märker man inte av så mycket i Spindelmannen. 
Och det är tvärtom i Sabrina.” 

 
Enligt barnen så fanns det inte många likheter i våra utvalda serier. Exempel på dessa kunde 
vara att båda var påhittade och att karaktärerna var overkliga. Linus påpekar att serien 
Spiderman är mer ”osann” än Sabrina – tonårshäxan.  
 
Ingen av våra informanter tyckte att de påverkades av det de läst i serierna. Enligt Rasmus kan 
man bli påverkad om man ofta läser serier. Däremot tror han att det är mer yngre barn än han 
själv som kan leva sig in i att de verkligen är t ex Spiderman. Barnen kunde inte heller 
identifiera sig med karaktärerna i serierna. Men Sandra påpekade att: 
 

”Ja…jag är lika tuff som Spiderman.”  
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Serierna hade ingenting med verkligheten att göra enligt barnen. Elin t ex tyckte att det 
magiska i Sabrina – tonårshäxan inte kunde existera i vår värld, men annars hade den kunnat 
vara en verklig händelse. Speciellt Spiderman uppfattades som overklig och Linus 
kommenterade att serier är underhållningslitteratur som inte skall tas på allvar: 
 

”De är ju bara serietidningar som ska roa folk.”  
 

Vi har valt att i tabellform lyfta fram de, enligt oss, mest intressanta åsikterna hos våra 
informanter. 
 
  

Sabrina – tonårshäxan 
 

 
Spiderman 

 
Flickor 

 
• Förstahandsval 
• Läst tidigare 
• Sett Tv-serien 
• Inga förväntningar 
• Alla valde att berätta om 

”Köksträdgården” 
• Insekterna fascinerade 
• Karaktärer som valdes: Salem 

och Sabrina 
• Ingen identifiering 
• Lättläst 
• Kan tänka sig att läsa fler 
• Vänder sig till kvinnliga läsare 
• Ingen påverkan 
 

 
• Andrahandsval 
• Ej läst tidigare 
• En nämnde att den sett filmen 
• Inga förväntningar 
• Oklar och förvirrande handling 
• Svårförstådd  
• Karaktärer som valdes: 

Spiderman 
• En kunde identifiera sig med 

Spiderman 
• Kan ej tänka sig att läsa fler 
• Vänder sig till manliga läsare 
• Ingen påverkan 

 
Pojkar 

 
• Andrahandsval 
• Ej läst tidigare 
• Ingen nämnde att de sett Tv-

versionen 
• Inga förväntningar 
• Nästan alla valde att berätta om 

”Köksträdgården” 
• För mycket relationer 
• Karaktärer som valdes: Sabrina 

(även fastrarna och Harvey) 
• Ingen identifiering 
• Lättläst 
• Kan tänka sig att läsa fler 
• Vänder sig till kvinnliga läsare 
• Ingen påverkan 
 
 

 
• Förstahandsval 
• En hade läst tidigare 
• Sett filmen  
• En hade bra förväntningar 
• Ibland komplicerad handling 
• Svårförstådd 
• Ej nyanserade 

karaktärsbeskrivningar 
• Karaktärer som valdes: 

Spiderman och Green Goblin 
• Ingen identifiering 
• Lättläst 
• En hade kunnat tänka sig att läsa 

fler 
• Vänder sig till manliga läsare 
• Ingen påverkan 
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I nästkommande kapitel kommer vi att utgå från den här tabellen då vi diskuterar resultatet av 
intervjuerna i relation till teorin och de tidigare nämnda (kursiverade) begreppen i teorin i 
denna. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera våra resultat från intervjuerna utifrån våra teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning. Uppbyggnaden av texten utgår från vårt syfte, d v s att 
genom intervjuer undersöka om pojkars och flickors uppfattning av Sabrina – tonårshäxan 
och Spiderman är olika sett ur ett ”könssocialiseringsperspektiv”, och om tidningarna kan ge 
identifikationsmöjligheter för barngruppen. Vi har tidigare nämnt att vi använt oss av Jan 
Trosts trestegsmetod, vilket vi även fullföljer i detta stycke. Han menar att man sist tolkar och 
analyserar sitt material och applicerar de teoretiska utgångspunkterna på detta.119 Här återfinns 
våra tre perspektiv som togs upp i teorikapitlet; utvecklingspsykologisamt det sociala- och  
litteraturvetenskapliga perspektivet. Dessa kommer att finnas som bakgrund då vi diskuterar 
vårt material samtidigt som vi återkommer till könsidentitet, könsrollsidentitet, barndom, 
könssocialisering, identifikation och idoler. Dispositionen i kapitlet styrs av vår 
frågeställning.  
 
7.1 Kan eventuella könsspecifika skillnader urskiljas mellan hur pojkarna och flickorna 
uppfattar serietidningarna Sabrina – tonårshäxan och Spiderman? 
 
De barn vi har intervjuat har få gemensamma och könsspecifika drag när det handlar om deras 
uppfattningar av de två serietidningarna. Samtidigt är vi medvetna om att de är olika individer 
och att det finns många andra saker som kan spela roll då det gäller pojkars och flickors 
upplevelser av och förväntningar på medier i allmänhet, men även hur de tolkar och uppfattar 
sin egen omgivning. Sådana saker är bl a deras bakgrund, etnicitet, geografiska placering och 
klass.  
 
Vad har pojkarna och flickorna för bild av serierna de läst? Skiljer den sig åt mellan de båda 
könen? Överlag tyckte alla barnen om att läsa de utvalda serietidningarna. Ingen beklagade 
sig och tyckte inta att någon av serierna var förkastlig. Samtliga barn tyckte att Sabrina – 
tonårshäxan var lättläst med sina tydliga bilder och textrutor. Däremot Spiderman ansåg både 
de flesta flickor och pojkar vara svårläst. Olle beskrev just relationen mellan bilderna och 
texten, ”Det jag tycker är jobbigt med såna här serier är att texten är så utspridd överallt...att 
man blandar ihop det, vilken man ska läsa först och så.” Båda serierna är äventyrsserier och 
Sabrina - tonårshäxan är uppbyggd på ett tydligt sätt då det gäller texten och bilderna. För 
relativt vana läsare skulle alltså inte Sabrina – tonårshäxan vara speciellt svår att läsa. 
Spiderman däremot är inte lika tydlig i sina rutor. De flyter in i varandra på ett annat sätt, 
vilket gör att man måste koncentrera sig mer för att följa med i serien.  
 
Då vi frågade barnen om de tyckte att serietidningarna var olika så fick vi liknande svar från 
både pojkarna och flickorna. Den homogena uppfattningen var att de inte kändes verkliga och 
barnen menade att båda serierna var ”påhittade” och Rasmus menade att det var så i många 
serier: ”det är inget verkligt i båda av dem, de är overkliga. Så är det nästan i alla serier. [---] 
Sen så var det inget annat som var likt.” Däremot tyckte två av flickorna att Spiderman var 
mer overklig än Sabrina – tonårshäxan. 
 
Informanterna var tydliga i sina åsikter om vilken typ av läsare som serietidningarna riktade 
sig till; samtliga ansåg Sabrina – tonårshäxan vara ämnad för tjejer och Spiderman för killar. 
Trots detta tyckte de att det var okej att läsa båda tidningarna, oavsett om man var pojke eller 
flicka. Paola uttryckte sig tydligt om detta, ”den är för tjejer och den för killar”. Vi menar att 
det finns många saker med båda serierna som gör att man kan se att de är inriktade på läsare 
                                                           
119 Trost (2005). Sid 125 
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av olika kön. Den ena tidningen har en ung tjej i huvudrollen som ser bra ut och där fokus 
ligger på relationer. Gåvan som medföljer tidningen är dessutom smink. Trina Robbins (som 
nämnts i kapitlet som behandlar den tidigare forskningen) menar dessutom att det är skillnad 
på serier för tjejer och killar, och att muskulösa superhjältar inte är kvinnliga ideal.120 Vi anser 
att barnens medvetenhet om vem serierna riktar sig till står i kontrast till att de tycker det är 
fullt acceptabelt att både pojkar och flickor kan läsa de båda tidningarna. Enligt oss betyder 
det att bara för att en serie är skriven för en viss målgrupp så kan den uppskattas av andra 
läsare ändå.  
 
Då det gäller synen på seriefigurerna påpekade Rasmus att det handlar mycket om Sabrinas 
och hennes pojkvän Harveys relation. Eliasson och Carlsson skriver om vad som anses vara 
”kvinnliga” egenskaper och nämner då ”förståelse för andras behov”. Då en flicka utvecklar 
en feminin könsrollsidentitet så ingår den här egenskapen i den kvinnliga könsrollens krav.121 
Detta bekräftas även av Bjerrum Nielsen och Rudberg då barn är medvetna om vilka 
egenskaper som passar de båda könen; det är då flickor förstår vilka krav som tillskrivs deras 
könsroll och att t ex husliga sysslor och utseende är ämnen som tilltalar dessa mer.122 Det 
faller sig alltså naturligt att Rasmus tycker att det är mindre intressant med relationer i 
tecknade serier då det anses vara feminint. Flickorna i intervjun nämnde dock inget om detta.  
 
Flera av barnen tyckte att det var mycket mer våld och action i Spiderman än i Sabrina – 
tonårshäxan. Detta gällde både pojkar och flickor. ”Det är mer strid i såna som Spiderman än 
Sabrina – tonårshäxan” sade Rasmus och Antónia ansåg serierna ”olika för alltså här är det 
mer action och [...] de slåss mycket”. Barnen har alltså en homogen syn på Spiderman och 
våldsamheterna som utgör en stor del av berättelsen. Detta anser vi kan bero på, precis som 
Robbins säger, att superhjälteserierna är väldigt enformiga och mansdominerade. Fokus i 
tidningen ligger just på hämnd och våld. Något som både pojkarna och flickorna också 
reflekterat över.  
 
Serier läses av båda könen, med en mindre ökning bland flickorna. Detta har den tidigare 
forskningen visat oss, t ex Eneklo-Anderssons undersökning från 1970-talet där pojkarna 
dominerade läsandet av tecknade serier.123 Även valet av serier har i stort varit oförändrat och 
fortfarande idag kan man se att den är inriktad på olika läsare; t ex mangan som behandlar 
olika ämnen som tar upp ämnen som anses passa flickor eller pojkar.124 Våra informanter läste 
alla serier; både dagspresserier och serietidningar. Serierna som barnen läser på fritiden var 
för det mesta Gustaf och Kalle Anka men andra serier som nämndes var även Fantomen och 
Barbie. Förutom de två sistnämnda serierna så kunde vi inte se några könsspecifika drag i 
vilka serier pojkarna och flickorna föredrog. Robbins har tidigare nämnt att serier skapas för 
antingen manliga eller kvinnliga läsare. Våra informanter läser många av de serier som är 
typiska skämtserier, och som för det mesta riktar sig till både pojkar och flickor, men där 
förekom alltså även ”typiska” manliga och kvinnliga serier i deras läsning.  
 
Informanterna hade alltså till största del en homogen uppfattning om de lästa serierna. De 
tyckte alla att det var fullt ”acceptabelt” att läsa båda tidningarna även om samtliga ansåg att 
de vände sig till två olika målgrupper. Ingen av serierna var verklig ansåg barnen, två av 
flickorna påpekade dock att Spiderman var mer overklig. Samtliga ansåg den även vara 

                                                           
120 Vickhoff.  
121 Eliasson & Carlsson (1989). Sid 35 
122 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). Sid 11 
123 Frick (1977). Sid 46-51 
124 Eri Izawa. http://www.mit.edu:8001/people/rei/manga-gender.html  
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mycket mer våldsam. En av pojkarna ansåg det vara för mycket fokus på relationer i Sabrina 
– tonårshäxan. Alla informanterna brukade läsa skämtserier men det nämndes även stereotypa 
serier såsom Barbie och Fantomen. 
 
7.2 Hur kan dessa tidningar och dess huvudpersoner ge identifikationsmöjligheter för 
pojkarna och flickorna i vår studie? 
 
Alla informanterna brukar läsa serier mer eller mindre. Många av flickorna hade läst Sabrina 
– tonårshäxan förut och var väldigt positivt inställda till den. Någon av pojkarna kände även 
till serien. Spiderman var även den välkänd hos alla barnen. För att undersöka om det 
eventuellt finns identifikationsmöjligheter i de utvalda serierna så anser vi att man måste se 
till hur män och kvinnor framställs i dagens serier. Tidigare har inte serier varit något som 
lockat lika många flickor till läsning, utan det har varit pojkarna som dominerat läsandet. 
Många tecknade serier har enligt Robbins varit skrivna av och för män och med stereotypa 
seriefigurer.125 Detta innebär att många barn som läser tecknade serier stöter på stereotypa 
hjältar, prinsessor och häxor. Dock ser vi pojkarna och flickorna i vår studie som aktiva barn 
som själva bidrar till sin egen identifikation. De är inte passiva mottagare utan flera av 
informanterna ser inga problem i att både pojkar och flickor kan läsa de båda serierna. 
 
Ju fler drag seriefigurerna har, desto mindre chans att läsaren identifierar sig med 
honom/henne.126 Sabrina beskrivs väldigt flytande och det är mer hennes handlingar som 
verkar styra hur barnen väljer att beskriva henne. Hon framställs av både pojkarna och 
flickorna som ”rolig” och en ”vanlig tonåring”, fast med ”magiska krafter”. Spiderman å 
andra sidan beskrivs bl a som ”tuff” och ”cool”. Både pojkarna och flickorna beskriver 
seriefigurerna positivt men däremot på olika sätt. Davies påpekar att utseende och t o m 
kläder är viktiga för att visa tillhörighet. Kjolar och handväskor signalerar kvinnlighet 
samtidigt som superhjältedräkter representerar manlighet.127 Speciellt pojkarna beskriver 
Spiderman med adjektiv som anses signalera manlighet. Som vi tidigare skrivit så förknippas 
manlighet med vissa egenskaper och kvinnlighet med andra. Detta förklarar varför barnen 
beskriver huvudpersonerna i tidningarna på ett stereotypiskt sätt. 
 
De lästa serierna är till viss del stereotypa enligt intervjugruppen, men hur ser flickornas och 
pojkarnas serieläsning ut? Flickor nuförtiden läser mer serier, mycket tack vare mangan. Alla 
flickorna i vår studie läste serier och de tyckte om Sabrina – tonårshäxan och kunde mycket 
väl tänka sig att läsa den igen. De tyckte den var rolig och att karaktärerna var charmiga. Vi 
tror, precis som många i seriebranchen, att det håller på att vända inom serievärlden och att vi 
kommer att få se många fler tjejer läsa serier. På senare år har det t ex dykt upp massvis med 
manga i Sverige och intresset för serietecknande ökar. Robbins bekräftar detta då hon 
nuförtiden ser fler flickor köa utanför seriebutikerna för att få tag i det senaste numret i en 
mangaserie t ex.128 Serievärlden kan inte längre ”utesluta” flickorna. Nyare serietidningar som 
Witch och Winx club är exempel på detta.  
 
Hur påverkas barnen av medierna? De flesta av barnen hade stött på de båda serierna i film 
och tv och ingen av huvudpersonerna i serietidningarna var okända för pojkarna och 
flickorna. Rönnberg menar att alla människor faktiskt influeras av det de stöter på i media.129 

                                                           
125 Vickhoff.  
126 McCloud (1995). Sid 39 
127 Davies (2003). Sid 30 
128 Vickhoff.  
129 Rönnberg (2006). Sid 120 
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Barn finner, enligt Borgström, många av sina idoler i flera olika medier – detta för att finna 
sin egen identitet och prova på olika roller.130 Vi anser att medier mycket väl kan påverka vad 
barnen kan ha för uppfattning om Spiderman och Sabrina - tonårshäxan.  
 
Hade Sabrina kunnat vara en kille och Spiderman en tjej? Den frågan ställdes till barnen och 
nästan samtliga blev väldigt osäkra på vad de skulle svara på en sådan fråga. Antónia, Paola, 
Rasmus och Patrik tyckte inte det hade haft någon betydelse om det hade varit tvärtom i 
könsfördelningen. De två sistnämnda hade bara tyckt det varit roligt. De övriga fyra 
informanterna däremot tyckte att det hade stor betydelse, speciellt Olle såg svårigheter med 
att Spiderman skulle kunna vara en kvinna och sade att ”det hade inte varit lika kul [---], inte 
blivit lika mycket spänning i det som det var en...alltså en tjej som var hjälte på det sättet, det 
hade inte blivit så killigt då när man läser det.” Linus och Elin såg rent fysiska svårigheter 
med att Spiderman skulle kunna vara en kvinna; ”det är viktigt att ha kvinnlig 
huvudrollsinnehavare i Sabrina och tvärtom i Spiderman...eftersom de har olika 
personligheter. Spiderman passar bättre som en kille...eftersom han är cool och är med i så 
många slagsmål” säger Linus medans Elin säger ”att Spindelmannen kunde inte ha varit en 
tjej [...] det är för mycket våld och behövs styrka. Men Sabrina kunde ha varit kille istället.”  
 
Barnens svar kring detta hamnade alltså i två läger; de som ej ansåg det vara betydelsefullt om 
karaktärerna hade skiftat kön och det andra lägret som ansåg att det inte hade fungerat och 
speciellt inte då det gäller Spiderman. Holmberg menar att det ena sättet för barn att 
identifiera sig med en fiktiv person är genom ”introjektion”; då den fiktiva personen innehar 
egenskaper som barnet önskar att det själv hade.131 Vi anser att respondenten Olle passar in i 
detta mönster då han talar om Spiderman som om han vore en idol och något man ser upp till. 
Bjerrum Nielsen och Rudberg menar dessutom att man redan från barnsben uppmuntras till att 
bli flickig och pojkig. Att inte följa strömmen kan t o m motarbetas.132 Detta tolkar vi som att 
pojkar och flickor lättare identifierar sig med någon av samma kön, eftersom det är det barnet 
lärt sig. 
 
Vi tänker oss att eftersom våra informanter blivit socialiserade till att identifiera sig med 
figurer och människor av samma kön som de själva borde ha starka åsikter om Sabrina och 
Spiderman eventuellt inte hade varit kvinna respektive man. Hälften av barnen ansåg att 
seriefigurerna mycket väl hade kunnat vara det, den andra halvan var mycket mer skeptisk. 
Detta förvånar oss och det stämmer alltså inte på hela vår studiegrupp till fullo vad Bjerrum 
Nielsen och Rudberg säger, utan bara på de barn som i så fall uppmuntrats till att identifiera 
sig med någon av samma kön. 
 
Då vi frågade pojkarna och flickorna om de ansåg sig kunna identifiera sig med 
huvudpersonerna i serierna eller känna igen sig i deras egenskaper och personlighet så fick vi 
rungande ”nej” till svar. Antónia illustrerar bra vad de flesta barnen tyckte i den frågan då hon 
skrattade och sa ”det är påhittat. Det finns inte.” Vi pratade även med barnen om de kunde 
tänka sig att serietidningarna kunde relateras till verkligheten på något sätt eller om läsaren 
kunde påverkas av det han/hon läser. Rasmus var den enda som trodde att möjligheten fanns, 
”Om man läser många. Om man då är lite mindre så är man mer lättpåverkad... [...] då kanske 
man tror att man är Spindelmannen.” Han trodde inte att barn i hans egen ålder däremot skulle 
kunna påverkas av tidningarna.  
 
                                                           
130 Borgström (2002). Sid 19 
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132 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). Sid 5 
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I kapitel 1 tar vi upp Gunilla Jarlbro som menar att barn som har en stabil grund och har ett 
bättre självförtroende inte identifierar sig lika mycket med populärkulturens manliga och 
kvinnliga ideal. De barn däremot som är osäkra tar till sig mer av t ex skönhetsidealen och 
påverkas i högre grad.133 Det är även i den här åldern som barnen är mer intresserade av 
verkligheten, innan dess har pojkar och flickor levt i en ”drömvärld”, menar Bjerrum Nielsen 
och Rudberg.134 Då inga av våra informanter ansåg sig kunna identifiera sig eller känna igen 
sig i serierna så, om vi utgår från Jarlbro, tolkar vi det som att barnen vi intervjuat ger en bild 
av att vara självständiga och säkra barn. Dessutom bekräftar det vad Bjerrum Nielsen och 
Rudberg säger, våra informanter ”lever” mer i verkligheten än vad de gjorde som yngre. Vi 
menar att Rasmus bekräftar detta då han säger att mindre barn hade kunnat påverkas mer av 
det de läser än vad någon i hans egen ålder skulle ha gjort. 
 
För att konkludera det som framkommit i vår analys kring den andra frågan så läser först och 
främst alla barn i vår studie tecknade serier. Enligt Robbins har serier varit väldigt stereotypa 
och mansdominerade. I våra barns serieläsning förekommer det alltså många könsstereotypa 
karaktärer. Barn ser ofta upp till figurerna i media och influeras starkt av dessa. Viktigt att 
poängtera är att vi ser barnen som aktörer i deras egen socialiserings- och 
identifikationsprocess. Detta bekräftades t ex då en av flickorna ansåg sig vara lika tuff som 
Spiderman. Våra informanter bekräftar detta då de anser det vara helt i sin ordning att både 
pojkar och flickor läser de båda serierna. Hälften av gruppen ansåg det däremot vara störande 
om huvudrollsinnehavarna i tidningarna hade bytt kön. Inget av barnen ansåg sig kunna 
identifiera sig med karaktärerna i serierna och att eventuellt yngre barn hade lättare för det. 
 
7.3 Hur kan könsspecifika skillnader i barnens uppfattningar om serietidningarna 
förstås i relation till deras könssocialisering? 
 
I stycke 6.1 reder vi ut om pojkarna och flickorna i vår studie har några könsspecifika 
skillnader i uppfattningarna om Spiderman och Sabrina – tonårshäxan. Det är väldigt få 
könsspecifika drag i barnens åsikter om de två serietidningarna. För det mesta har gruppen en 
väldigt homogen uppfattning om tidningarna och dess huvudpersoner. Däremot har en del av 
barnen åsikter som känns intressanta att diskutera i relation till deras könssocialisering. Vi 
kommer att utgå från det vi kommit fram till i 6.1 och 6.2 för att analysera och diskutera den 
sista frågan i vår frågeställning. 
 
Samtliga barn beskrev båda tidningarna som overkliga, och speciellt Spiderman, som Antónia 
påpekade: ”De är olika för alltså här är det mer action sen så bråk och...de slåss mycket [...] i 
Spiderman. Men i Sabrina är det sån, sån trolleri. Det är ingen action. Det är bara sån komedi 
och ja, komedi! De är olika.” Även Paola förklarade att Sabrina – tonårshäxan kändes mer 
som en verklighetsbaserad serie: ”den var mer sån vanlig [...] den var rätt normal alltså.” 
Alltså var det hälften av flickorna som reagerade på att Spiderman var en typisk äventyrsserie 
där huvudpersonen har övermänskliga krafter, döljer sin identitet för allmänheten och klär ut 
sig i en dräkt för att framhäva sina krafter än mer och därigenom vara oigenkännbar. Detta 
kan ses utifrån Spidermans yttre attribut såsom hans superhjältedräkt.135  
 
Spiderman verkar av barnen ses som en ”typisk” superhjälteserie som dessutom innehåller allt 
det som de kan förvänta sig av en serie. En del barn beskrev den som ”spännande”, vilket av 
många också var en viktig egenskap i en tecknad serie. Robbins bekräftar det barnen säger om 

                                                           
133 Jarlbro (2006). Sid 110 
134 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). Sid 199-201 
135 Davies (2003). Sid 30 



51 

att ”superhjälteserierna gjordes av män för män.”136 Olles beskrev sina förväntningar och sa 
att han tänkt sig att ”den skulle vara spännande och så och det var den, den var jättebra!” 
Sabrina – tonårshäxan ses alltså inte på samma sätt av barnen. Vi kan tycka att den kan 
”leka” med det typiska serietemat; ”superhjälte räddar världen”, och nästan vara ironisk. 
Vi ser barn och barndom som en egen grupp om vi jämför med vuxna. Redan som små har de 
flesta barn utvecklat sin könsidentitet, men däremot könsrollsidentiteten utvecklas senare efter 
hand.137 Våra informanter är redan nu väl medvetna om de allmänna normerna vad gäller 
manligt och kvinnligt. Barnens beskrivning av seriefiguren Spiderman kan förstås utifrån vad 
Eliasson och Carlsson menar är ”typiska” drag som tillskrivs den manliga 
könsrollsidentiteten. Författarna nämner egenskaper såsom att vara stark, försvara sina åsikter 
och att vara tuff.138 Många av orden som barnen använder för att beskriva Spiderman är just 
dessa. Både pojkarna och flickorna använde ord som ”tuff”, ”cool”, ”stark” och ”god” för att 
beskriva Spiderman. Dessa adjektiv användes inte då de skulle berätta hur de uppfattade att 
Sabrina var. Teorin om att barnen redan är väl medvetna om vad som anses vara manligt och 
kvinnligt utifrån vad omgivningen lärt dem stämmer alltså, med tanke på hur de beskriver 
huvudpersonerna i serietidningarna.  
 
Sabrina beskrivs däremot inte av barnen utifrån sitt utseende utan de pratar hellre om själva 
handlingen och roligheterna som händer i serien. Davies menar annars att det ofta fokuseras 
på kvinnors utseende och hennes yttre, som t ex kläder.139 Speciellt kläder och frisyr 
signalerar direkt vad som kan anses vara kvinnligt eller manligt. Genom att se på karaktärens 
klädsel t ex så kan läsaren direkt definiera könstillhörigheten på figuren. Detta stämmer in på 
hur barnen beskriver Spiderman men däremot inte Sabrina. Utifrån deras beskrivningar av 
henne anser vi inte att de har uppmärksammat hennes yttre attribut, och det stämmer alltså 
inte in på vad Davies säger. 
 
Våra informanter var säkra på vilka målgrupper de båda tidningarna riktade sig till. Både 
Rasmus och Patrik menade att Sabrina – tonårshäxan och Spiderman var tänkta för flickor 
respektive pojkar. Däremot tyckte flera av både pojkarna och flickorna att barn av båda könen 
kunde läsa serietidningarna. Informanternas svar visar på att de redan är väl insatta i vad 
omvärlden, och media, ser som typiskt flickigt och pojkigt. Barndomen ses av Ariès som en 
social konstruktion och något som uppkommer från vår kultur.140 Detta kan vi även hitta i 
könssocialiseringsteorin då barn i våra informanters ålder befinner sig i en social ålder där de 
påverkas starkt av omgivningen.141 Pojkarna och flickorna i vår ålder har dessutom ofta 
många medier omkring sig och ”matas” med pojkaktiga och flickaktiga produkter och genom 
dessa skapar de på så vis sig en bild av vilka målgrupper de båda tidningarna vänder sig till 
och vilka attribut som signifikerar män och kvinnor. 
 
En av våra informanter, Rasmus, berättade att han inte tyckte om att det var så mycket 
relationer i Sabrina – tonårshäxan. Efter att ha tagit del av teorilitteraturen så framgår det att 
intresse för relationer mellan människor uppfattas som något typiskt kvinnligt. Bjerrum 
Nielsen och Rudberg säger att könssocialisering kan vara ett uttryck för könsroller, vilket 
leder till att de flesta pojkar blir pojkaktiga.142 I den manliga könsrollen ingår inte en fallenhet 
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142 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). Sid 10 
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för relationer. Författarnas åsikt förklarar Rasmus mening om Sabrina – tonårshäxan och 
sätter in det i en kontext. 
 
Alla våra informanter ansåg att det förekom mycket våld i Spiderman jämfört med Sabrina – 
tonårshäxan. Vi kunde inte se att det fanns någon skillnad i pojkarnas och flickornas åsikter 
kring detta, utan det var en homogen uppfattning hos alla. Hur kopplas detta till barns 
könssocialisering? Det har inom den sociologiska forskningen ofta undersökts vilka 
eventuella skillnader som finns hos barn utifrån deras könstillhörighet. Pojkar tilldelas många 
gånger en aktivare roll än flickor: ”pojkar spelar fotboll, flickor simmar och sjunger. Pojkar 
leker med 'He-Man' [...] och flickor med Barbie-dockor. [---] Pojkar bråkar i klassen och tar 
det mesta av lärarens tid, flickor är snälla elever och gör som läraren säger.”143 Ser vi till hur 
man ser på barn och skillnaden på pojkar och flickor och deras beteende så har aktivitet och 
att ta plats ofta uppmuntrats hos pojkar medan flickor oftare hamnar i skymundan. Genom att 
barnen uppmuntras av sin omgivning till ett visst beteende så anser vi att detta märks i 
barnens åsikter om Spiderman eftersom den innehåller mycket våld och huvudpersonen ses 
som ”stark” och ”tuff”, vilket informanterna också påpekar.  
 
De flesta av informanterna föredrog att läsa skämtserier som Gustaf och Kalle Anka, båda har 
förmänskligade fabeldjur som huvudpersoner. Vad som för oss är intressant är att Patrik 
tyckte om serier med pojkar och killar som läsarmålgrupp: ”Jag skulle då välja Fantomen [...] 
det är så att den är ganska spännande och ja...och den är ganska rolig.” Men även Rasmus 
tyckte om serier som Herman Heding och Dragonball. Elin tyckte om att läsa Barbie och 
beskrev den som ”fin och vacker”. Dessa serier, med stereotypa seriefigurer i huvudrollen, 
läses iallafall av tre av våra informanter och kan, enligt oss, ses som ”typiska flick- och 
pojkserier”. Vi kan konstatera utifrån intervjuerna att den här typen av serier fortfarande läses. 
Hur kan serievalen ses i relation till barnens socialisering?  
 
Ariès menar att barns villkor förändras bl a beroende på kulturella faktorer och att samhället 
är beroende av ett bra uppfostringssystem för barn.144 Vi tänker oss att om barnens omvärld 
ständigt uppmuntrar barnet till det som anses vara manligt eller kvinnligt så syns det även i 
tecknade serier, precis som i andra medier. Våra informanters serieval speglar vad de blivit 
stimulerade till, nämligen att pojkar ska vara maskulina och flickor feminina. 
 
Bjerrum Nielsen och Rudberg menar att en pojke som inte beter sig på ett pojkaktigt sätt eller 
en flicka som inte uppför sig flickaktigt möter ignorans eller t o m kan straffas för detta. Fyra 
av de barn vi intervjuade (både pojkar och flickor) ansåg det vara problematiskt om 
Spiderman hade varit en kvinna istället för en man, och bl a att Linus och Elin trodde inte att 
en kvinna skulle klara av att utföra det som Peter Parker utför i sin spindeldräkt. Då båda 
könen så gärna vill bli en del av gemenskapen lär de sig så småningom vad som förväntas av 
dem; flickor förstår t ex att de bör intressera sig för det egna utseendet och pojkar lär sig att 
deras prestation är viktig.145 Delar av detta kan vi läsa in i barnens åsikter om att Spiderman 
inte hade kunnat vara en kvinna. Har de inte uppmuntrats till ett annat beteende, utan istället 
främjats till att följa sin könsroll, så kan det resultera i att de ser svårigheter i att t ex en 
seriefigur som Spiderman skulle kunna vara en kvinna. Vad informanterna förknippar med 
Spiderman går helt enkelt inte ihop med vad en kvinna står för och de gör en tydlig skillnad 
på manligt och kvinnligt. 
 
                                                           
143 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). Sid 179 
144 Ariès (1982). Sid 279-280 
145 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). Sid 11   



53 

Ingen av informanterna ansåg sig känna igen sig i seriefigurerna, men Rasmus trodde att 
yngre barn än han själv har lättare att påverkas av det de läser. Inom könssocialiseringsteorin 
resonerar man på samma sätt då det är barn som är yngre än tio som anses vara mer 
lättpåverkade av sin omgivning. Yngre barn har närmare till fantasin än till verkligheten.146 
Även de barn som tyckte att det passade bättre med en kille än en tjej i Spiderman visar att det 
är viktigt för barn att ha förebilder av samma kön. Även om barnen är aktiva i sin egen 
könssocialisering så är det ofta svårt att stå emot om man ständigt motarbetas.147 
 
Viktigt att lyfta fram i vårt empiriska material är att barnen även kan vara aktörer i den sociala 
processen. De påverkas av varandra och lyssnar till vad deras kamrater har för syn på saker 
och ting.148 Flera av barnen i vår studie har haft avvikande åsikter om de lästa serierna och 
inte sett några som helst problem med att t ex skifta på könsrollerna i Spiderman och Sabrina 
– tonårshäxan. Men många uttalanden i intervjuerna kring de valda serierna visar att barnen 
påverkas av könssocialiseringen - som ständigt kan förändras beroende på hur samhället ser ut 
– vilket också visar sig i deras uppfattningar om tidningarna och dessas huvudpersoner. 
 
För att runda av det vi diskuterat fram kring fråga tre så kan vi konstatera att samtliga barn 
tyckte att de båda serierna var overkliga. Spiderman ses som en typisk superhjälteserie, något 
som Robbins menar är typiskt manligt, och adjektiven som barnen använder för att beskriva 
Peter Parker är sådana som enligt Eliasson och Carlsson ses som typiska manliga drag. 
Sabrina däremot beskrivs inte på ett stereotypiskt vis. Informanternas medvetenhet om vilken 
målgrupp tidningarna vänder sig till visar att de är väl medvetna om vad som är typiskt 
manligt och kvinnligt. Två läger bildades kring diskussionen om att skifta på karaktärernas 
könsroller i serierna; hälften av gruppen bekräftar vad Bjerrum Nielsen och Rudberg säger om 
att många barn har svårt för det som inte är stereotypiskt (detta beteende har oftast 
motarbetats) samtidigt som den andra gruppen bekräftar att de är ”starka” och inte ser det som 
något konstigt att byta könsrollerna –dessa kan ses som aktiva i sin egen könssocialisering.  
 
7.4 Metod- och teoridiskussion 
 
Vi var från början väldigt fokuserade på att vi ville se på vår studie ur ett 
”könssocialiseringsperspektiv”, och det kändes därför naturligt att använda sig av bl a 
Bjerrum Nielsen och Rudberg och Ariés för att ringa in barndom och socialisering ur ett 
könsperspektiv och förstå eventuella identifikationsmöjligheter hos våra informanter. Begrepp 
såsom könsidentitet, könsrollsidentitet, barndom, könssocialisering, identifikation och idol har 
varit till stor hjälp för att tolka vårt empiriska material för att besvara våra frågeställningar och 
har använts som byggstenar då vi senare i uppsatsen diskuterat och analyserat. Viktigt att 
framhålla är att vi sett pojkarna och flickorna som aktörer i sin egen medieanvändning och 
identitetsskapande.  
 
Då vi i vår studie varit intresserade av barns sätt att resonera och reagera har vi valt att 
använda oss av kvalitativa intervjuer. En viktig anledning till att just intervjuer användes var 
att vi ville få en så djup förståelse och kunskap om informanternas uppfattningar som möjligt. 
I efterhand kan vi känna att vi borde ha ställt fler följdfrågor inom vissa ämnen. Vi tror att 
detta hade gjort det enklare för oss att se mönster i uppsatsens analysdel. 
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Experiment som metod har även använts då barnen fått läsa två serietidningar utvalda av oss. 
Vi är medvetna om att de serietidningar som vi har bett informanterna att läsa är subjektivt 
valda av oss författare. Vi är väl införstådda att barnen exponeras för stereotyper som vi själva 
identifierat och då det inte är serier som de annars skulle läsa så kan detta påverka det 
empiriska materialet. 
 
Våra intervjufrågor var relativt styrda och vi kan nu fundera över om det inte hade varit 
intressant att ha öppnare frågor. Däremot tror vi att vi gjorde rätt i att forma intervjumallen så 
som vi gjorde då en del av barnen inte var särskilt talföra. Detta kan, precis som vi skrivit i 
metodkapitlet, bero på att det är barn vi undersökt. De kan känna sig osäkra på situationen och 
eventuellt tro att vi söker efter speciella svar och då svara vad de tror är ”rätt svar”. Vi har 
däremot tänkt på detta hela tiden och ofta avvaktat deras svar och försökt läsa av deras 
kroppsspråk för att på så vis få en säkrare åsikt om de svarar uppriktigt. 
 
Vi har valt att använda den styrda formen av intervju eftersom vi vetat vad vi var ute efter (se 
stycke 4.3). Något vi lärde oss mer och mer var att vi blev bättre och bättre på att intervjua. Ju 
fler intervjuer vi gjorde desto lugnare blev vi också själva. Detta kan ge en uppfattning om en 
ojämn kvalitet i det empiriska materialet. Vi tror dock inte att barnen upplevt det som att vi 
var auktoriteter såsom lärare, och på så vis känt osäkerhet, och försökt tillrättalägga svaren 
som ges.  
 
Under metodvalet har vi försökt vara noga med att inte lägga in våra egna tolkningar i 
pojkarnas och flickornas svar. Däremot har vi försökt dra nytta av våra egna erfarenheter och 
upplevelser inom ämnet tecknade serier, då det var detta som sporrade oss till att börja 
fundera över om läsarens könstillhörighet kunde ha något att göra med hans/hennes 
serieläsning och relationen till dennes socialisering i samhället och livet. 
 
Vi hade båda väldigt lite erfarenhet av att intervjua människor och var väldigt osäkra till en 
början. Att använda intervjuer som metod var mycket svårare än vad vi hade kunnat tänka oss, 
men i det långa loppet anser vi att det dessutom gett mycket mer än vad en kvantitativ 
undersökning skulle ha gett, då vi sökte djup i vår studie. 
 
Att använda de valda teorierna på vår studie tycker vi har fungerat bra och hjälpt oss 
strukturera upp det empiriska materialet. Till en början ansåg vi det vara svårt att finna 
lämpliga teorier då vi inte kunde finna att någon annan utfört en liknande studie. Detta tog vi 
enbart som något positivt då vi tror att vi kan tillföra biblioteks- och informationsområdet ny 
forskning kring sättet att se på barns serieläsning. 
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8. SLUTSATSER  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser, samt ge förslag på vidare forskning 
som kan göras inom ämnet. Vi vill med vår uppsats framförallt få en djupare uppfattning om 
hur barns serieläsning kan relateras till deras egen könssocialisering. Vilka olikheter i deras 
läsning kan det eventuellt finnas hos pojkar och flickor och om vi kan se någon form utav 
mönster mellan deras identifikationsmöjligheter i serierna i relation till deras kön. Två 
skolklasser tillfrågades om de kunde tänka sig att bli intervjuade om de av oss utvalda 
serietidningarna Sabrina – tonårshäxan och Spiderman.  
 
Syftet med vår studie är att undersöka om det finns några olikheter i deras uppfattningar av 
serierna kopplat till könssocialisering. Dessutom vill vi studera pojkars och flickors eventuella 
identifikation i dessa. 
 
Ø Kan eventuella könsspecifika skillnader urskiljas mellan hur pojkarna och flickorna 

uppfattar serietidningarna Sabrina – tonårshäxan och Spiderman? 
Ø Hur kan dessa tidningar och dess huvudpersoner ge identifikationsmöjligheter för 

pojkarna och flickorna i vår studie? 
Ø Hur kan könsspecifika skillnader i barnens uppfattningar om serietidningarna förstås i 

relation till deras könssocialisering? 
 
Vi anser att den första och sista frågan relaterar till varandra då de berör eventuella 
könsspecifika skillnader i barnens åsikter om de två serierna, varför vi valt att ha dessa i ett 
gemensamt stycke. Därefter tar vi upp den andra frågan som behandlar barnens 
identifikationsmöjligheter. Vi vill även uppmärksamma att de slutsatser vi drar inte på något 
sätt kan ses som generella utan endast gäller den mindre undersökning som vi genomfört.  
 
8.1 Könsspecifika åsikter om serierna och sambandet med könssocialisering 
 
Utifrån vår studie av litteratur och de genomförda intervjuerna med de 12-åriga pojkarna och 
flickorna kom det fram en del som vi inte hade förväntat oss. Omgivningen och människorna i 
den har stor betydelse för barns självuppfattning, könssocialisering och 
identifikationsskapande i vår värld. De yttre faktorerna i barns liv formar pojkars och flickors 
könsroller i vårt samhälle. Vi tycker oss dock se att barnen själva är sociala aktörer. Flera av 
barnen visar en medvetenhet om det stereotypa i serierna och verkar inte se det som ett hinder 
i sin läsning av dessa. Detta betyder att de själva är aktiva i sin egen könssocialisering.  
 
Våra informanter befinner sig i en ålder då de umgås mycket med vänner och ofta har någon 
hobby de sysslar med kontinuerligt. Deras intresse kan vara allt från läsning till ridning och 
ofta har de stor kunskap om sin hobby. Allt sugs upp hos barnet och det är inte ovanligt att de 
plöjer igenom tjocka serieböcker som getts ut i fler än 40 nummer. Pojkars och flickors 
könsrollsidentiteter ändras allt eftersom de växer upp och de könsspecifika skillnaderna syns 
allt mer under deras uppväxt och de blir oftast uppmuntrade av sin omgivning till detta.  
 
Vi kan förstå att det är svårt att gå emot strömmen då mycket i samhället uppmuntrar både 
pojkar och flickor till att vara just pojkiga och flickiga. Ariès påpekar just att barndomen är en 
social konstruktion. Uppfostran är oerhört viktig för pojkars och flickors socialisering. Ett 
barn som läser serier skulle, enligt oss, då påverkas av det könsmönster som finns i 
tidningarna eller albumen som läses. Våra informanter var relativt tydliga med vilken 
serietidning de föredrog att läsa. Dessutom hade de klart för sig vilken de ansåg vara för 
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pojkar respektive flickor, trots att vissa av informanterna tyckte det var fullt acceptabelt att 
läsa  t ex Sabrina – tonårshäxan om man var pojke. Det är härifrån vi fick uppslaget till vår 
titel till uppsatsen då en av de intervjuade flickorna sade detta under vårt samtal och visade 
full medvetenhet om vilken typ av läsare som de två serietidningarna riktade sig till. 
 
Vi anser att det är väldigt intressant att informanterna är fullt medvetna om tidningarnas 
målgrupper, men ändå tycker det är helt acceptabelt att barn av båda könen kan läsa dem. 
Deras resonerande förvånade oss då vi trodde att de strikt skulle följa vad som tillskrivs deras 
könsroll. Mycket av medierna omkring barn är könsinriktat. Det räcker att slå på tv'n på 
morgonen då barnprogram visas och se på reklamen som visas. Våra informanter är vana 
medieanvändare och vi ser, utifrån könssocialiseringsteorin, pojkarna och flickorna som 
aktiva aktörer i sin egen socialisationsprocess och att de även är duktiga på att hantera den 
information och påverkan som finns omkring dem. Vi tror fullt ut att detta gäller våra 
informanter och att de har förmågan att bortse från en del mediepåverkan (se kapitel 1, 
Inledning) och ändå vara starka och göra som de själva vill – i många fall oberoende av kön. 
Detta innebär att barn som känner sig mer självsäkra påverkas mindre av det de läser.149 
Genom att bortse från det uppenbart stereotypa (oftast omedvetet) så gör det att flera av våra 
informanter inte ser det som dramatiskt att huvudpersonen i Spiderman hade kunnat vara en 
kvinna. De är alltså själva verksamma i sin egen socialiseringsprocess. 
 
Skillnader i informanternas uppfattningar om serierna fanns, bl a kände samtliga flickor till 
Sabrina - tonårshäxan sedan tidigare. Detta bevisar en del då flickorna sen tidigare haft 
intresse av (och dessutom frekvent läst serien och/eller tittat på tv-serien) huvudpersonen från 
serien. En av pojkarna nämnde att det var för mycket relationer och det är samtidigt något 
som ses som ”typiskt kvinnligt”, att bry sig om det känslomässiga förhållandet till andra. 
Ingen av flickorna hade velat läsa Spiderman igen om de själv fått välja. Fokus ligger mycket 
på Peter Parker, och de andra karaktärerna vidareutvecklas inte samtidigt som barnen tyckte 
att serien präglades av våld. Om det inte finns någon av samma kön som barnet själv kan 
identifiera sig med i serien och den dessutom fokuserar på sådant som anses ”passa” 
könsrollerna - flickor är mer intresserade av relationer människor emellan och pojkar föredrar 
strider mellan goda och onda – så blir det därmed också enligt oss svårare för barnet att 
uppskatta en serie.  
 
Det är inte svårt för oss att se sambandet mellan barnens skilda uppfattningar om 
serietidningarna då de sedan tidig spädbarnsålder socialiserats in i hur de skall vara och vad 
som förväntas av dem. Föräldrar anser det vara fullkomligt naturligt att deras lilla flicka leker 
med Barbie, använder klänning och gråter hjärtskärande då hon ramlat och skadat sig. En 
pojke behandlas annorlunda; sonen som slagit sig får ofta höra att han inte ska gråta och blir 
inte lika ”ompysslad” som kanske en flicka hade blivit. Att han skulle bära kjol en dag i 
skolan hade inte heller varit okej. Enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg beror detta på att det är 
omgivningen som uppmuntrar till denna behandling.150 Föräldrar (och andra vuxna) och 
media upprätthåller, medvetet och omedvetet, den könsrollsidentifiering som så småningom 
skapas hos pojken och flickan. Barnens åsikter om sin serieläsning speglar deras 
könssocialisering på flera sätt. 
 
Barnens uppfattningar om serierna är olika just på grund av könssocialiseringen. Detta 
uppmärksammar pojkar och flickor i serietidningarna de läser. Barnen har lärt sig att det som 
är rosa är för flickor och det som är blått för pojkar. För det är vad de ser omkring sig, vad 
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deras omgivning uppmuntrar dem till. Allt annat är avvikande. För mycket relationer i 
Sabrina – tonårshäxan är inget killarna strävar efter, den går att läsa eftersom den är rolig, det 
”accepteras” som okej. Att läsa Spiderman är något helt annat. Den är fylld med action, 
hämnd och framförallt män. En pojke förväntas tycka om det. Och gör i många fall det också.  
 
Avslutningsvis då det gäller de könsspecifika skillnaderna mellan våra informanter och hur 
dessa kan kopplas till deras personliga könssocialisering så präglas detta starkt av den 
uppfostran pojkarna och flickorna fått av sina föräldrar, enligt oss. Vi kan förstå deras olika 
uppfattningar genom att studera litteratur som berör barns utveckling och socialisering. Även 
om flera av barnen visade tendenser till att söka sig mer till förebilder av samma kön så visade 
hälften av informanterna att de inte brydde sig om detta, för deras del kunde huvudrollen i 
Sabrina lika gärna kunnat vara en man. Genom att omgivningen och människorna som finns i 
den försöker bryta sitt mönster och inte sätter så stor press på barn vad gäller könstillhörighet, 
så uppmuntras barnen att vara mer aktiva i sin egen socialisering. På så vis anser vi att barnen 
inte tillskriver pojkar och flickor speciella egenskaper utifrån vilket kön de innehar, utan 
utifrån vilken individ det rör sig om. 
 
8.2 Barnens identifikationsmöjligheter i de utvalda serierna 
 
Som vi tidigare nämnt så var informanterna väl medvetna om att de båda serietidningarna 
riktade sig till pojkar eller flickor i första hand. Tydligt är också att barn jämför fiktiva figurer 
med människor och händelser omkring sig. Precis som Holmberg säger så kan barn känna 
igen sig i karaktärerna som de läser om, men de kan även önska att de var som de påhittade 
figurerna. Det är detta som stimulerar och lockar barnet. Barn idag matas med bilder av hur 
det ”ska se ut” i vårt samhälle och pojkar och flickor influeras av det de ser i media, men det 
är viktigt att se sambandet mellan ett ”säkert” barn och hur detta kan prägla deras 
identifikationsmöjligheter.151 Utifrån intervjuerna så ser vi barnen som, till viss del, aktiva i 
sin egen socialisering, och ju säkrare pojken eller flickan är, desto mindre chans till 
identifikation. Så även om t ex flickor skulle föredra att läsa serier med kvinnor i huvudrollen 
så betyder det inte automatiskt att de identifierar sig med henne. De kan mycket väl läsa Witch 
ena dagen och Dragonball nästa. Precis som en av informanterna påpekade: ”Det är ju bara 
serietidningar som ska roa folk.” 
 
Eftersom de tecknade serierna ofta är inriktade på en viss målgrupp (ålder och kön t ex) så blir 
identifikationsmöjligheterna mer påtagliga för dessa, och ju mindre personliga drag 
seriefigurerna har, desto större chans till identifikation och igenkännande. I Bild & bubbla 
fann vi en artikel som behandlade just detta. Jens Lindell skriver om den nya serietidningen 
som riktar sig till flickor: Winx. Han berättar att den bl a tar upp teman som kärlek och Lindell 
menar att målgruppen direkt kommer att kunna känna igen sig i tidningen, trots att den 
handlar om magi och féer. Serien är anpassad för att passa massproduktion av prylar och 
flickorna i den ser identiska ut med undantag av frisyrer, kläder och ansiktsfärg.152 Barnen är 
uppvuxna med Harry Potter och Sabrina – tonårshäxan på tv. Identifikationen kan tyckas 
given i den nya serietidningen, och vi tror att det antagligen kommer vara en hel del flickor 
som lever sig in i berättelserna och seriefigurerna där. Men kanske även de som kanske bara 
läser den ”för nöjes skull”. Vi håller med om att serievärlden till stor del är stereotyp och att 
det då är naturligt för pojkar att söka sig till serier såsom Spiderman, Fantomen, Dragonball 
och Mästerdetektiven Conan, och inte tidningar som t ex Barbie, Witch och Prinsessan. Då vi 
anser att identifikationsmöjligheten bottnar i barnets könssocialisering så är det vanligare att 
                                                           
151 Jarlbro (2006). Sid 110 
152 Lindell, Jens (2006). ”Winx – en kommersiell girlpower” / Bild & bubbla.  
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en flicka söker sig till serier där huvudpersonen är en tjej eller kvinna och en handling som 
känns ”typisk kvinnlig”. Eftersom de uppmuntras till att vara flickaktiga och pojkaktiga i så 
många situationer så finns definitivt identifikationsmöjligheter för våra informanter i 
serietidningarna de ombads läsa.  
 
Emellertid var båda serierna övervägande stereotypa. Sabrinas klädsel och intresse kretsade 
runt sådant som anses ”passande” för en ung tjej. Skolan, väninnorna och pojkvännen. 
Däremot är hon tuffare och mer handlingskraftig – vi förstår direkt att hon inte är en tjej man 
kör över i första hand. Peter Parker kan kännas tom och outvecklad på många vis. Man får en 
aning om hans känslor, men det utvecklas aldrig i tidningen. Istället fokuseras det på våld och 
hämnd – sådant som känns typiskt för män och pojkar.  
 
Vi kan förstå då att flickorna väljer att prata mycket om Sabrina och killarna om Spiderman. 
De kände redan innan till Sabrina och hade tagit del av antingen den tecknade serien eller tv-
serien! Det är föga förvånande, enligt oss, att män och kvinnor föredrar olika saker, särskilt 
som barn idag blir väldigt matade med hur man skall vara och hur man inte skall vara. Varför 
känna igen sig i någon som man inte blivit socialiserad till att känna igen sig i? Att en flicka 
skulle kunna identifiera sig med sin väninna är definitivt mindre konstigt än att hon skulle 
kunna känna igen sig i egenskaperna, känslorna och personligheten som innehas av till 
exempel Hulken, Asterix och Tarzan, eller för den delen serier riktade till unga vuxna såsom 
Elvis och Rocky. Väninnan är av samma kön som flickan själv – det är däremot ingen av de 
seriefigurer som precis räknades upp av oss. Precis som när det gäller många andra saker på 
vår jord så finns det undantag, anser vi. Självklart finns det barn som läser serier riktade till en 
annan typ av målgrupp. Ofta studeras kvinnorna i serierna av flickorna som uppfattar dessa 
som stereotypa och bifigurer som trånar efter hjälten i serien och samtidigt ser fräsch och 
snygg ut. 
 
Detta blir vår avrundning på hur Sabrina- tonårshäxan och Spiderman och huvudpersonerna i 
dessa kan ge identifikationsmöjligheter för de pojkar och flickor som vi intervjuat i vår studie. 
Identifikationsmöjligheterna finns definitivt i de serier som lästes. Däremot tror vi att en van 
medieanvändare i många fall bortser från den påtagliga identifikationsmöjligheten och väljer 
att ta ett steg tillbaka – att vara sig själv, helt enkelt. Genom att barnen identifierar sig med 
seriefigurerna skapar de sig en bredare bild av sin egen omgivning och de personer som 
florerar där och samtidigt ”lär” sig mer om vad för egenskaper som förväntas av deras egen 
könsroll.  
 
8.3 Slutord och reflektioner 
 
Att skriva den här uppsatsen har gett oss författare nya infallsvinklar på socialiseringen och 
dess betydelse; inte bara då det gäller serieläsning utan även i vår vardag. När vi startade 
skrivandet var vi väldigt förvirrade men gick in i det med ett öppet sinne. Vi känner båda att 
arbetet med uppsatsen är något viktigt vi tagit med oss i arbetslivet. Det är, enligt oss, viktigt 
att se på saker och ting med nya ögon och inte stirra sig blind på sina egna förutfattade 
meningar. Varje situation och händelse i människors liv präglas av omgivningen; alltså det 
ständigt föränderliga samhället med saker såsom uppväxt, bakgrund och livsvillkor 
cirkulerandes omkring oss. Vi anser det vara intressant att se människor som grupper, i vårt 
fall pojkar och flickor, men att man inte får glömma att det även handlar om att se människor 
som individer. 
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Vår förhoppning är att vår uppsats skall sporra andra till att vidareutveckla vårt ämnesval och 
försöka se andra vinklar i det. Ingen tidigare har gjort en liknande studie; en undersökning av 
pojkars och flickors relation till serier och identifikationsmöjligheter i dessa sett i ett 
”könssocialiseringsperspektiv”. Det finns garanterat många andra sätt att se på det hela och 
det hade varit intressant att göra andra kvalitativa studier med helt annat fokus. Det skulle 
kunnat vara givande att göra en liknande studie fast i ett större perspektiv och med fler 
intervjuer, kanske då även med vana serieläsare. Eller varför inte undersöka 
identifikationsmöjligheterna i mindre könsstereotypa serier som barn läser? Vi tror att detta 
skulle ge mycket då det saknas en hel del kompetens inom området. En medvetenhet om de 
olika skillnader och uppfattningar som barn kan ha kring serier och hur läsningen av dessa 
påverkar läsarna bidrar till förmågan att reflektera över detta då inköp och referenssamtal görs 
på bl a skol- och folkbibliotek. 
 
Vi hoppas att våra läsare har fått ny kunskap om saker och ting de kanske tidigare inte har 
reflekterat kring, och att vår uppsats bidragit till ett ifrågasättande av vad som kan anses som 
det ”naturliga” och ”normala” i samhället. 
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9. SAMMANFATTNING 
 
Syftet med uppsatsen var att se om det fanns skillnader på hur pojkar och flickor uppfattar 
serier och om läsningen av serierna Sabrina – tonårshäxan och Spiderman kan relateras till 
deras könssocialisering. Dessutom ville vi undersöka om de kan identifiera sig med 
huvudrollsinnehavarna i dessa oberoende av kön. 
 
Följande underliggande frågeställningar har även analyserats: 
 

• Kan eventuella könsspecifika skillnader urskiljas mellan hur pojkarna och flickorna 
uppfattar serietidningarna Sabrina – tonårshäxan och Spiderman? 

 
• Hur kan dessa tidningar och dess huvudpersoner ge identifikationsmöjligheter för 

pojkarna och flickorna i vår studie? 
 

• Hur kan könsspecifika skillnader i barnens uppfattningar om serietidningarna förstås i 
relation till deras könssocialisering? 

 
Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning för att få en djupare förståelse för 
informanternas åsikter, men även för att kunna besvara vår frågeställning bättre. Vi använde 
oss även av experiment som metod eftersom vi avskärmade särskilda faktorer och i detalj 
studerade dess effekt. En del av litteraturen vi använt är från 90-talet, men senare material 
såsom artiklar och Internetkällor har även använts.  
 
Vi intervjuade åtta stycken barn, fyra pojkar och fyra flickor från två olika skolor, alla 12 år 
gamla. Intervjuerna gjordes på skolan och spelades in på kassettband och minidisk. Barnen 
fick läsa två stycken, av oss utvalda, serier: Sabrina – tonårshäxan och Spiderman. Dessa 
valdes då vi behövde en utgångspunkt eftersom alla av barnen kanske inte läste serier. 
Bedömningsgrunderna för de valda serietidningarna var att de skulle ha huvudrollskaraktärer 
av olika kön och dessutom vända sig till två olika målgrupper, nämligen pojkar och flickor.  
 
Uppsatsens första del tar upp tecknade serier och ger en bakgrundsbild till ämnet och den 
tidigare forskning som gjorts. Här ges en kortfattad historik och vi reder ut skillnaden mellan 
barn- och vuxenserier då det är just barnserier som läses i första hand av barnen. Den största 
skillnaden mellan dessa är att vuxenserierna har ett mer avancerat språk och behandlar ämnen 
som berör vuxna. Då genomgången av äldre forskning gjorts har vi valt att fokusera på 
serieforskning som berör könsskillnader mellan läsare. Detta vidareutvecklas i ett avsnitt om 
manligt och kvinnligt i serier då vi valt att fokusera en hel del på seriehistorikern Trina 
Robbins ställningstagande. 
  
I den teoretiska bakgrunden har vi ett ”könssocialiseringsperspektiv”. Vi tar upp barns 
utveckling under förpubertetsåldern, speciellt när det gäller identitet och könsroller. Vi utgår 
från mentalitetshistorikern Philippe Ariés studier av barns uppväxttid där han tar upp att 
barndomen inte är något biologiskt utan att den skapas av omgivningen. Grunden i vår teori är 
könssocialisering, vilken ser utvecklingen hos pojkar och flickor som väldigt olika. Detta 
innebär att barn socialiseras in i samhället utifrån vilket kön de har. En viktig del i vårt 
teorikapitel är även barns identifikation med fiktiva personer. Med hjälp av dessa 
ståndpunkter ville vi undersöka ifall barnen kunde identifiera sig med huvudrollskaraktärer i 
de utvalda serierna och se på könsspecifika skillnader i deras åsikter. 
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Resultatredovisningen inleds med en presentation av våra informanter för att ge en djupare 
uppfattning om barnen, deras bakgrund och vilken typ av serier de annars läser. De 
presenteras var för sig (med undantag av två av pojkarna), och därefter redovisar vi vad som 
kommit fram i intervjuerna om de två serierna. Sist har vi sammanställt barnens svar och lagt 
dem i en tabell för att lättare få en överblick. I analys- och diskussionskapitlet behandlas våra 
frågeställningar utifrån de svar vi har fått från informanterna och ställs jämtemot teorin och 
knyts även till tidigare forskning. Frågeställningen styr ordningen i detta kapitel och den 
avslutas med en metod och teoridiskussion där vi reflekterar över de medel vi valt för att 
besvara frågorna och uppfylla vårt syfte. 
 
I nästkommande kapitel går vi igenom våra slutsatser och har även med ett slutord. Våra 
intervjuer visade på vissa könsspecifika skillnader och vad som nämndes av pojkarna var bl a 
att det var för mycket relationer i Sabrina – tonårshäxa, men flickorna nämnde dock inget om 
detta. Pojkarnas förstahandsval var Spiderman, medan flickorna valde att prata om Sabrina - 
tonårshäxan. Spiderman var för oklar och förvirrande, tyckte barnen. Teorin bekräftar 
barnens utsagor och våra undersökningar visade att könsspecifika skillnader fanns i barnens 
uppfattningar om serierna. Ingen av våra informanter ansåg sig kunna identifiera sig med 
någon av karaktärerna i serierna, vilket vi har tolkat som att barnen är självständiga och säkra 
barn. 
 
I kapitlet där våra slutsatser och förslag till fortsatt forskning presenteras så utgår vi även där 
från vår frågeställning. Första och tredje frågan lades samman eftersom vi anser att de 
relaterar till varandra, båda berör könsspecifika skillnader och efter det kommer fråga 
nummer två som behandlar barns identifikationsmöjligheter. Vidare forskning med inriktning 
på vana läsare eller kanske t o m en undersökning av många fler barn tror vi hade kunnat ge 
mer än det vi har fått fram. Man kanske skulle kunna titta närmare på hur barnens närmaste 
vänskapskrets eller familj ser på tecknade serier och hur de även uppfattar de olika 
könsrollerna rent allmänt. 
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BILAGA 1: Brev till rektor 
 
 

 

Hej! 

 

 

Vi är två studenter (Marta och Taija) som läser Biblioteks- och informationsvetenskap på 

Högskolan i Borås. Vi är inne på vår fjärde och sista termin och håller nu på med vår 

magisteruppsats. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka pojkar och flickor i sjätteklass 

angående deras läsning av tecknade serier och åsikter kring det hela. Vi vill även undersöka 

hur och var de får tag på sina serier. Detta vill vi försöka göra bl a genom att intervjua/samtala 

med några pojkar och flickor som går i årskurs 6 och vi skulle, med ditt tillstånd, vilja 

genomföra dessa intervjuer på ”din” skola. Skulle vi kunna genomföra intervjuerna på 

lektionstid under vecka 17 och/eller 18? Vi kommer givetvis även att be barnens föräldrar om 

tillstånd. Allt material vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

De frågeställningar vi vill få besvarade genom intervjuerna är (i skrivande stund): 

 

- Vilken syn har pojkar respektive flickor på tecknade serier? 

- Ger tecknade serier möjlighet till identifikation för både pojkar och flickor? 

- Hur får barnen tag i de serier de läser? 

- Vad betyder biblioteket för de barn som läser serier? 

 

Vi kommer att kontakta dig inom en vecka för att närmare diskutera våra planer och höra dina 

åsikter. Du får naturligtvis gärna kontakta oss innan dess om du har några frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Marta Machado   Taija Karjalainen 
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BILAGA 2: Information till lärare 

 

 

 

MAGISTERUPPSATS 

 

Vi är två studenter (Marta och Taija) som läser Biblioteks- och 

informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Vi är inne på vår fjärde och sista 

termin och håller nu på med vår magisteruppsats. Vårt syfte med uppsatsen är att 

undersöka pojkar och flickor i sjätte klass angående deras läsning av tecknade 

serier och åsikter kring det hela. Vi vill även undersöka hur och var de får tag på 

sina serier. Detta vill vi försöka göra bl a genom att intervjua/samtala med några 

pojkar och flickor som är tolv år gamla. Föräldrarnas tillstånd krävs och vi vill 

även att barnen frivilligt skall vilja bli intervjuade. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

 

De frågeställningar vi vill få besvarade genom intervjuerna är (i skrivande 

stund): 

Ø Vilken syn har pojkar respektive flickor på tecknade serier? 
Ø Ger tecknade serier möjlighet till identifikation för både pojkar och 

flickor? 
Ø Hur får barnen tag i de serier de läser? 

Ø Vad betyder biblioteket för de barn som läser serier? 

 

Undrar du över någonting så får du naturligtvis kontakta någon av oss.  

 

Tack på förhand. 

 

 

Marta Machado   Taija Karjalainen 
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BILAGA 3: Brev till målsman 
 
 
Till målsman för elev i klass 6    03-04-09 
 
Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås som arbetar med en magisteruppsats om 
pojkars och flickors läsning av tecknade serier. Vi har fått tillstånd av skolan att intervjua 
några barn i klass 6. Intervjuerna kommer att genomföras på skoltid. Självklart kommer de 
aktuella barnen att tillfrågas om de vill delta i intervjuerna. 
 
Endast barn vars målsman givit oss tillstånd kommer att intervjuas. Det material som vi 
samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och endast vi kommer att ha tillgång till 
materialet. 
 
Om du har några frågor angående vår undersökning får du gärna höra av dig. För att vi skall 
kunna planera vårt arbete vill vi gärna ha svar så snart som möjligt. Klipp av svarstalongen 
och lämna in. Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marta Machado & Taija Karjalainen 
 
 
Svarstalong---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ifylles av elev: 
 
Brukar du läsa tecknade serier? Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig. 
 

Ja, ofta               Ja, ibland               Ja, sällan               Nej, aldrig 
 
Kan du tänka dig att bli intervjuad om ditt serieläsande? 
 

 Ja            Nej 
 

Ifylles av målsman: 
 

 JA, jag ger tillstånd för mitt barn att bli intervjuat! 
 NEJ, jag ger inte tillstånd för mitt barn att bli intervjuat! 

 
 
Målsman för: ...................................................................................................  
 
Telefonnummer: ...............................................................................................  
 
Datum: .......................................................................  
 
Underskrift: .....................................................................................................  
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BILAGA 4: Intervjumall 
 
 
Läsning i allmänhet 
 
Vad brukar du läsa? 
Hur mycket / hur ofta läser du tecknade serier? 
(När började du läsa tecknade serier?) 
(Varför började du och hur gick det till?) 
(Om du inte läser serier, varför är det så tror du?) 
Om du fick välja tre serier som du tycker om, vilka skulle du då välja? Varför? 
 
När läser du (tid på dygnet, i samband med annat)? 
Var läser du? 
Är det viktigt för dig att läsa tecknade serier? Varför? 
Brukar din familj eller vänner läsa tecknade serier? Vem isåfall? 
Vad får dig att välja en viss serie? 
Hur vill du beskriva en bra serie? 
 
Läsningen av de valda serierna 
 
Vilka förväntningar hade du innan du började läsa? 
Hade du läst någon utav dessa serier innan? 
 
Ge en kort beskrivning av handlingen. 
Ge en kort beskrivning av (högst fyra) huvudpersoner. Ge gärna exempel ur serien. 
Känner du igen dig i någon utav personerna i serien? 
(Vem? Är det något speciellt med den personen som gör att du känner igen dig?) 
Var något svårt att förstå, något du läste om för att förstå, eller inte förstod alls? 
Skulle du vilja läsa andra album/tidningar i den här serien? 
 
Tycker du att serierna är olika eller finns det något gemensamt för båda? 
Tycker du att någon av serierna var bättre än den andra? Varför? 
Tror du att dessa serier är skrivna för tjejer, killar eller för båda? 
Läser du helst om manliga eller kvinnliga huvudpersoner? Eller spelar det ingen roll? 
Vad tror du tjejer läser om: manliga eller kvinnliga huvudpersoner? Eller spelar det ingen 
roll? 
Vad tror du killar läser om: manliga eller kvinnliga huvudpersoner? Eller spelar det ingen 
roll? 
Finns det skillnader på manliga och kvinnliga huvudpersoner (hjältar), vilka i så fall? 
Är det viktigt för dessa serier att Sabrina är en tjej och Spindelmannen en kille, eller skulle 
berättelserna fungera lika bra om Sabrinas karaktär varit en kille, och Spindelmannens varit 
en tjej? 
Hur tycker du rent allmänt att de övriga manliga och kvinnliga karaktärerna framställs i de 
båda serierna? Skiljer det sig år? 
Tror du att berättelserna i serierna kan ha något att göra med verkligheten? 
Tror du att du påverkas personligen av det du läser? 
 
 
 
 


