
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bamse och hans vänner 

En narrativanalys om verklighetsskapanden 

Arvid Lindström & Elin Weiring 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Svenska språket 

Program för professionellt skrivande 
 

Handledare: Ann Blückert 
Examinator: Ingrid Björk 



 

 



 

 

 
Sammandrag 
Studien syftar till att belysa hur Bamses relationer till sina närmaste vänner uttrycks 
genom olika processer, både i skrift och i bild. Vidare syftar studien till att se hur Bamses 
sätt att uttrycka sig skapar bilder av verkligheten. Tio serietidningar från tre olika 
Bamsebibliotek och tre olika årtal har legat till grund för analysen. Analysen har gjorts 
ur ett ideationellt perspektiv med fokus på makt och genus. Analysmetoderna för 
undersökningen består av fyra olika metoder som går in i varandra: narrativanalys, 
visuell textanalys, systemisk-funktionell grammatik och innehållsanalys. Av dessa fyra 
är det narrativanalysen som står som utgångspunkt för undersökningen. 
 
Vi presenterar ett sätt att se hur en karaktär uttrycker sig. Karaktärerna i Bamse innehar 
egenskaper som ställs mot stereotyper inom maktnormer och könskonstellationer. Det 
skapar en bild av verkligheten som vi presenterar i denna undersökning. Resultatet 
visar på att Bamse innehar många maskulina egenskaper och mycket makt men att han 
under åren får fler feminina egenskaper samt ger mer makt åt andra.  

 
Nyckelord: narrativ, barnlitteratur, genus, makt, ideationell metafunktion  



 

 

 

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

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 2 
1.2 Bakgrunden till serietidningen Bamse ......................................................................... 2 
1.3 Tidigare forskning .......................................................................................................... 3 

1.3.1 Om barnlitteraturens historia ..................................................................................... 3 
1.3.2 Om identitetsskapande i barnlitteratur ...................................................................... 3 
1.3.3 Om huvudpersoner och bipersoner............................................................................ 4 
1.3.4 Om makt- och genusperspektiv ................................................................................. 5 
1.3.5 Om posthumanistiska litteraturteorier ....................................................................... 6 

2. Teori ....................................................................................................................................... 7 
2.1 Mimetiska och subjektiva teorier om barnlitteratur ................................................... 7 
2.2 Narrativ ........................................................................................................................... 7 
2.3 Visuell textanalys och narrativa processer .................................................................. 8 
2.4 Transitivitetssystemet i systemisk-funktionell grammatik ........................................ 8 
2.5 Begreppsförklaring......................................................................................................... 9 

2.5.1 Deltagarroll ................................................................................................................ 9 
2.5.2 Vektor ........................................................................................................................ 9 
2.5.3 Aktionsprocess .......................................................................................................... 9 
2.5.4 Händelse .................................................................................................................... 9 
2.5.5 Reaktionsprocess ..................................................................................................... 10 
2.5.6 Mental process ......................................................................................................... 10 
2.5.7 Verbal process ......................................................................................................... 10 
2.5.8 Materiell process ..................................................................................................... 11 
2.5.9 Relationell process .................................................................................................. 11 

3. Metod och material ............................................................................................................. 12 
3.1 Metodval ........................................................................................................................ 12 

3.1.1 Narrativanalys ......................................................................................................... 12 
3.1.2 Narrativa processer och transitivitetssystemet ........................................................ 13 
3.1.3 Kategoriskt-innehållslig metod ............................................................................... 13 
3.1.4 Avgränsningar i metoden ........................................................................................ 14 

3.2 Material och urval ......................................................................................................... 14 
3.3 Metoddiskussion ........................................................................................................... 15 

4. Resultat och analys ............................................................................................................. 17 
4.1 Övergripande resultat .................................................................................................. 17 

Tabell 1 ............................................................................................................................. 17 
4.2 Hantering av narrativa processer ............................................................................... 17 
4.3 Hantering av transitiva processtyper ......................................................................... 20 
4.4 Tabellformat och resultat ............................................................................................ 22 

4.4.1 Tabell för narrativa processer .................................................................................. 22 
Tabell 2 ............................................................................................................................. 23 
4.4.2 Tabell för transitiva processer ................................................................................. 24 
Tabell 3 ............................................................................................................................. 25 
Tabell 4 ............................................................................................................................. 26 
4.4.3 Resultatskillnader mellan årtalen ............................................................................ 26 



 

 

5. Diskussion ........................................................................................................................... 28 
5.1 Diskussion ur makt- och genusperspektiv ................................................................. 28 
5.2 Diskussion om hur barn kan uppfatta Bamse ............................................................ 29 
5.3. Diskussion om skillnader mellan åren ....................................................................... 31 

6. Slutsats.................................................................................................................................. 33 
6.1 Reflektion och förslag till vidare forskning ................................................................ 34 

Referenslista ............................................................................................................................. 35 
Tryckta källor ................................................................................................................... 35 
Elektroniska källor ........................................................................................................... 36 

Bilagor .................................................................................................................................. 37 
Tabell 5. Visuell textanalys av narrativa processer bok 1 ................................................ 37 
Tabell 6. Visuell textanalys av narrativa processer bok 2 ................................................ 38 
Tabell 7. Visuell textanalys av narrativa processer bok 3 ................................................ 39 
Tabell 8. SFG textanalys av transitiva processer bok 1 ................................................... 40 
Tabell 9. SFG textanalys av transitiva processer bok 2 ................................................... 41 
Tabell 10. SFG textanalys av transitiva processer bok 3 ................................................. 43 

 
  



 

1 
 

1. Inledning 
Barnlitteratur är ett begrepp som går att dela upp i två olika komponenter: barndom och 
litteratur. Båda komponenterna går att tolka på olika vis, precis som begreppet barn-
litteratur har flera olika tolkningsmöjligheter. Maria Nikolajeva (2017 s. 17) skriver att 
de flesta vuxna har liknande värderingar om vad barndom, litteratur och barnlitteratur 
är. Att ett barn skiljer sig från en vuxen till både kropp och sinne är ett känt 
förhållningssätt till begreppet barndom. Framförallt skiljer sig barnen från vuxna genom 
sitt sätt att uppfatta världen omkring sig. Nikolajeva skriver om just den specifika 
kopplingen till barnlitteratur på följande sätt: ”Barnlitteraturen har alltid utgått från 
dessa villkor: att barn har en annorlunda uppfattning av världen, en annorlunda 
bedömning av andra människor, en annorlunda självbild, en annorlunda förståelse av 
etiska frågeställningar” (Nikolajeva 2017 s. 17). I en diskussion om litteraturen som 
komponent i barnlitteratur skriver Nikolajeva att litteratur som fenomen både är 
historiskt och kulturmässigt (Nikolajeva 2017 s. 14).  
 
I samband med att romanens framfart tog sitt tag om västvärlden på 1700-talet uppstod 
även barnlitteraturen. Dessa böcker klassades dock inte som skönlitteratur eller barn-
böcker så som de vi läser idag. Vidare under 1800-talet hade skönlitteratur fortsatt låg 
status, då berättelser och romaner ansågs vara lämpligt enbart för kvinnor och under-
klassen. Detta kom senare att ändras och under 1900-talet och 2000-talet började berät-
telser produceras genom andra verktyg än den klassiska boken. Tv, film, serier, video-
spel och andra moderna multimediala och visuella verktyg började producera berättel-
ser. En del av dessa berättelser var avsedda för barn. Huruvida dessa berättelser är 
litteratur är upp till var och en för enskild tolkning. (Nikolajeva 2017 s. 14–15) 
 
I vår undersökning ser vi serietidningen som litteratur och därmed serietidningar för 
barn som barnlitteratur. Anders Björkvall är av liknande inställning, då han om serie-
tidningar skriver att man utan tvekan kan säga att ”visuella inslag i tidningen är minst 
lika viktiga som de rent skriftspråkliga” (Björkvall 2009 s. 3). Lena Kåreland skriver 
vidare om olika kriterier för tidningsserier utformade av Lars Peterson. Dessa kriterier 
är att en serietidning ska vara en berättelse som berättas genom både bild och skrift där 
bilden har störst fokus. Bildernas funktion är att visa handlingsförloppet i enlighet med 
hur en film skulle se ut om filmen var fryst i bilder (Kåreland 2001 s. 141).  
 
Vidare skriver Lena Kåreland att barnböcker så som de ser ut idag behöver fylla ett 
syfte: att barnen ska kunna identifiera sig med böckerna och karaktärerna i litteraturen 
(Kåreland 2001 s. 25). Vad barnen sedan identifierar sig med beror på flera faktorer. 
Maria Nikolajeva skriver att när någon konstaterat att en barnbok är bra behöver alltid 
följdfrågor ställas: ”Bra för vilket barn? Pojkar eller flickor?” (Nikolajeva 2017 s. 13).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
I denna undersökning har vi valt att undersöka karaktären Bamse från bokserien med 
samma namn. Undersökningens syfte är att belysa hur Bamses relationer till sina 
närmaste vänner uttrycks genom olika processer i skrift och bild. Genom att göra detta 
vill vi få en uppfattning om Bamses identitet ur ett makt- och genusperspektiv samt en 
uppfattning om vilka bilder av verkligheten som skapas i Bamsetidningar genom Bamses 
sätt att vara. Vi väljer att göra denna undersökning med material från olika årtal då vi 
vill se om Bamses identitet och bilderna av verkligheten ändras över tid.  
 
Frågeställningar: 

• Hur uttrycker sig Bamse gentemot sina närmaste vänner genom olika processer?  
• Vilka bilder av verkligheten skapas ur ett makt- och genusperspektiv genom 

Bamses sätt att uttrycka sig?  
• Har dessa verklighetsbilder förändrats över tid?  

 
 
1.2 Bakgrunden till serietidningen Bamse 
Nikolajeva skriver att barnlitteraturen har som utgångspunkt att vara en moralisk 
kompass för barnen ur ett traditionellt och pedagogiskt perspektiv. Med detta tankesätt 
var barnlitteraturen ett medel för fostran (Nikolajeva 2017 s. 19). Då vi i enlighet med 
Maria Nikolajeva tror att barnlitteraturen kan fungera som en moralisk kompass för 
barn valde vi att undersöka karaktären Bamse av två skäl. Det första skälet är att Bamse 
är huvudkaraktär i en serie för barn och på så vis innehar en viktig roll. Det andra skälet 
är att Bamse är en populär serie. Serien Bamse sålde under sina storhetsdagar på 80- 
och 90-talet 200 000 exemplar per månatligt nummer och når fortfarande idag ut till 
många unga (Bamse 2017). 
 
Rune Andréasson, skaparen av Bamse, fick den första Bamsetidningen utgiven år 1973 
(Kåreland 2001 s. 144). Skapandet av Bamse började dock mycket tidigare. Andréasson 
tecknade och skrev från början berättelser om två andra björnar som hade enskilda 
serier. Dessa björnar hette Teddy och Brum och slogs slutligen ihop till en enda karak-
tär: Bamse. Att författaren valde att slå ihop dessa två karaktärer till en enda berodde på 
att de hade vissa karaktärsfel och svagheter som gjorde dem aningen banala 
(Gunnarsson & Jörgensen u.å.). Vid författandet av Bamse ansåg Andréasson att det var 
av stor vikt att alla karaktärer fick en del svagheter för att skapa en mer 
verklighetstrogen värld där historierna fick vara komplexa (Bamse 2017). I och med 
skapandet av Bamse valde Andréasson att ta med två tidigare karaktärer som funnits 
med i historierna om Teddy och Brum. Dessa var Skalman och Lille Skutt som kom att 
gestaltas som Bamses bästa vänner (Gunnarsson & Jörgensen u.å.). I dessa första 
tidningar fanns inte Bamses familj med i serierna; det var först under 1980-talet som 
Bamses fru Brummelisa och deras barn tillkom (Nationalencyklopedin u.å.). 
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Genomgående i tidningarna gestaltas Bamse som världens starkaste björn men bara när 
han äter dunderhonung. Dessutom är han världens snällaste björn och tillbringar sin tid 
med att hjälpa alla som behöver hjälp, ofta tillsammans med sina två bästa vänner 
Skalman och Lille Skutt (Bamse u.å.-a). I serierna gestaltas Lille Skutt som en liten och 
rädd kanin som skuttar fort. Han vågar sällan följa med på äventyr men övervinner 
oftast sin rädsla för sina vänners skull (Bamse u.å.-b). Skalman gestaltas som en klurig 
uppfinnare och vetenskapsman. Dessutom är han en sköldpadda som ogillar att stressa. 
Hans mat- och sovklocka är hans käraste uppfinning och så fort den ringer lyder han, 
oavsett vilken situation han befinner sig i (Bamse u.å.-c). Vidare har vi Bamses fru 
Brummelisa som är mamma till Bamses fyra barn. Brummelisa gestaltas som en pålitlig 
och snäll björn precis som Bamse. Däremot är Brummelisa till skillnad från sin man mer 
eftertänksam (Bamse u.å.-d). Dessa tre karaktärer anser vi vara Bamses närmaste 
vänner. 
 
 
1.3 Tidigare forskning  
Idag finns det flera olika aspekter av barnlitteratur och forskning kring barnlitteratur. I 
detta avsnitt har vi valt att lyfta fram några av dessa för en djupare förståelse av 
barnlitteraturen. 
 

1.3.1 Om barnlitteraturens historia 
Redan under 1800-talet skapades specifika böcker för pojkar och flickor där pojkarna 
fick läsa äventyrsromaner och flickorna den klassiska familjeromanen. Lena Kåreland 
skriver att förhoppningen under 1800-talet var att de barn som läste dessa böcker skulle 
önska att de blev likadana som de duktiga personerna i berättelsen samt att de skulle 
önska att de inte var som de stygga personerna i berättelsen. På detta vis kunde både 
pojkar och flickor redan som unga förstå hur de skulle bete sig enligt normerna för män 
och normerna för kvinnor (Kåreland 2001 s. 30). Även Nikolajeva skriver om 
kategorierna pojk- och flickböcker. Hon skriver att det i dagens samhälle finns en allmän 
bild av att flickor läser både pojk- och flickböcker medan pojkar enbart läser böcker som 
anses vara pojkböcker. På detta vis anses pojkböcker vara allmängiltiga till skillnad från 
flickböcker (Nikolajeva 2017 s. 38). 
 
Vidare skriver Kåreland att en del personer hävdar att ursprunget till serietidningen kan 
spåras så långt tillbaka som till grottmålningar och egyptiska gravbilder. De första 
moderna serietidningarna kom däremot att publiceras först 1880 (Kåreland 2001 s. 
142). Det var först i mitten av 1900-talet som serietidningarna började massproduceras 
även i Sverige (Kåreland 2001 s. 143).  
 

1.3.2 Om identitetsskapande i barnlitteratur 
Nikolajeva menar att karaktärer med flera psykologiska dimensioner i barnlitteratur 
uppkom först på 1960-talet och 1970-talet. Innan var karaktärers syfte att enbart föra 
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handlingen framåt och existerade därmed av en enda anledning. Till följd av att karak-
tärerna fick ett större djup började forskning bedrivas kring karaktärernas betydelse för 
omvärlden (Nikolajeva 2017 s. 151). Vidare menar Nikolajeva att det under 2000-talet 
uppkom nya forskningsområden i fältet. Dessa nya forskningsområden behandlade 
människans plats i den nya värld som uppstått till följd av forskningen kring karaktärers 
betydelse för omvärlden. En utgångspunkt i dessa studier är ekokritik som menar att 
”identitetsutveckling är beroende av både naturlig och social miljö” (Nikolajeva 2017 s. 
152). Med detta menas att barn utvecklar sin egen identitet med hjälp av den miljö som 
omger barnet. 
 
En annan forskare som kopplar samman litteratur med identitetsskapande är Hanna 
Sofia Rehnberg. Rehnberg (2011 s. 65) ser berättelser som ett hjälpmedel till att tolka 
omvärlden och vem man själv är. Hon menar att man som läsare främjar hedervärda 
handlingar och på så vis skapar rollerna hjälte och skurk. Dessa roller som skapas är 
normativa och följer därmed samhällets ideal. Att vara en hjälte är följaktligen ett 
eftersträvansvärt ideal medan att vara en skurk inte är lika åtråvärt (Rehnberg 2011 s. 
65). Även vissa egenskaper kan förknippas med dessa roller. Ett exempel är egenskapen 
handlingskraftig som förknippas med en aktiv deltagarroll, som i sin tur förknippas med 
en hjältemodig egenskap (Rehnberg 2011 s. 72). Rehnberg menar på så vis att 
berättelser skapar en bild av omvärlden men att omvärlden samtidigt återskapar sig 
själv och dess normer i berättelserna, vilket innebär att de är i samspel med varandra 
(Rehnberg 2011 s. 65). 
 
Vidare skriver Angerd Eilard (2008 s. 30) att identitetsskapande sker i en kombination 
av flera olika aspekter som rör våra personliga liv. Dessa är kön och genus, ålder, ras och 
etnicitet, den sociala och kulturella bakgrunden samt andra aspekter som formar varje 
individ.  
 

1.3.3 Om huvudpersoner och bipersoner 
I en historia finns det både en eller flera huvudpersoner och bipersoner. Nikolajeva 
skriver att huvudpersonen eller huvudpersonerna är den eller de som historien kretsar 
kring (Nikolajeva 2017 s. 154). En huvudperson går att urskilja på flera sätt, bland annat 
genom att huvudpersonen är ”jaget” i en berättelse ur förstapersonsperspektiv eller 
genom att huvudpersonen är en titelperson och alltså har sitt namn i titeln (Nikolajeva 
2017 s. 155). 
 
Nikolajeva skriver att det finns olika varianter av bipersoner. Bland de centrala karak-
tärerna finner vi huvudpersonerna men vi har även huvudpersonernas motspelare som 
är den mest centrala varianten av en biperson. Bland de mer perifera karaktärerna med 
mindre avgörande roller i berättelsen har vi sidofigurer samt bakgrundsfigurer vilka är 
de minst avgörande karaktärerna i berättelsen. Vidare skriver Nikolajeva om vikten av 
bipersoner och deras relation med huvudpersoner i just barnlitteratur. Av rent pedago-
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giska skäl ska barnlitteratur fungera som ett socialt hjälpmedel för barnen, detta genom 
att lyfta vikten av vänskap och medkänsla bland både nära vänner och nya bekanta. 
Vidare skriver Nikolajeva att det även är av mer berättartekniska skäl som relationer 
görs essentiella i barnlitteratur. Hon skriver att huvudpersoner som är isolerade inte 
bjuder in till handling med komplikationer och konflikter. Saknas sådan handling upp-
fylls inte barnlitteraturens estetik. (Nikolajeva 2017 s. 159)  
 

1.3.4 Om makt- och genusperspektiv 
Nikolajeva menar att det var under 1960- och 1970-talet som kön och genus i barnlitte-
ratur blev en allmän inriktning att studera. Den tidiga forskningen kring detta behandlar 
hur de olika könsrollerna skildras i litteraturen. Det innebar att män och kvinnor och 
pojkar och flickor i litteraturen gestaltades efter hur verkligheten såg ut och vilka 
normer som rådde. Ordet könsstereotyper användes flitigt under den tiden och bygger på 
att manliga och kvinnliga egenskaper är varandras motsatser där de manliga 
egenskaperna är samhällets överlägsna norm. (Nikolajeva 2017 s. 191–192) 
 
Nikolajeva skriver vidare om ett föreskrivet sätt att se könsstereotyper som kallas för 
performativt genus vilket är ett socialt konstruerat genusperspektiv. Performativt genus 
i barnlitteratur innefattar att olika egenskaper hos karaktärer tolkas som antingen 
maskulina eller feminina. En egenskap som anses vara maskulin är när en person är 
aktiv och när en person är passiv anses det vara en feminin egenskap. (Nikolajeva 2017 
s. 192–193) 
 
Nikolajevas sätt att se genus styrks av Britta Olofsson som menar att kvinnligt och man-
ligt genus är socialt konstruerat samt att olikheterna mellan könen följaktligen är ett 
resultat av samhällets förväntningar (Olofsson 2007 s. 30). Olofsson nämner även en 
struktur som benämns genussystemet och är skapad av Yvonne Hirdman som går ut på 
att se manligt och kvinnligt som ett samhällsmönster. Samhällsmönstret i fråga ser 
isärhållande och hierarki som två principer som båda bestämmer relationen mellan 
könen (Olofsson 2007 s. 31–32). Principen om isärhållande innebär att män och kvinnor 
är varandras motpoler och att deras respektive egenskaper är varandras motsatspar. 
Motsatspar har visat sig vara starkt könsmärkta enligt tidigare forskning, där test-
personerna som ingått i undersökningen fått avgöra vilka av orden som kopplas till 
manliga respektive kvinnliga egenskaper. Ett exempel på ett sådant motsatspar är 
egenskaperna aktiv/passiv. Vidare innebär den andra principen, principen om hierarki, 
att det manliga står för normen och att mannen på så vis är överordnad kvinnan. Detta 
sätt att se genus som makthavande ska även det vara socialt konstruerat på så vis att det 
finns i var människas undermedvetna: i språket, tänkandet och själva kulturen (Olofsson 
2007 s. 32).  
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1.3.5 Om posthumanistiska litteraturteorier 
Posthumanismen handlar om att ifrågasätta människans plats som den mest överlägsna 
arten eller individen genom att framhäva de gränser som finns mellan människor och 
andra icke-mänskliga varelser. Maria Nikolajeva skriver att ”posthumanistiska littera-
turteorier undersöker hur icke-mänskliga personer skildras i litteraturen; [...] hur de 
eventuellt kringgår den konventionella definitionen av en mänsklig kropp och ett 
mänskligt medvetande”. (Nikolajeva 2017 s. 206) 
 
I barnlitteraturen har det dock alltid förekommit icke-mänskliga varelser. Nikolajeva 
skriver att vissa hävdar att förekomsten av djur i barnlitteratur beror på enkla skäl som 
att barn helt enkelt tycker om djur. Hon skriver att det även kan förklaras genom kogni-
tiv psykologi då ett mänskligt medvetande i en icke-mänsklig kropp kan hjälpa den unga 
läsaren att lättare förstå hur världen fungerar (Nikolajeva 2017 s. 207). Nikolajeva 
menar vidare att det enligt en konstruktivistisk syn är ointressant med icke-mänskliga 
varelser på grund av att de saknar ett mänskligt medvetande. Det innebär att när ett djur 
har rollen som huvudperson behöver djuret tolkas som ett förklätt barn. Djuret som 
huvudperson representeras därmed av ett mänskligt medvetande (Nikolajeva 2017 s. 
208).  
 
Slutligen menar Nikolajeva att det viktigaste ställningstagandet man behöver göra när 
det finns djur i barnlitteratur är om de är överlägsna, underlägsna eller jämlika männi-
skan (Nikolajeva 2017 s. 210). I denna undersökning har vi valt att se karaktärerna i 
Bamse som en representation av människor och därmed som människans jämlikar. 
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2. Teori 
I denna undersökning använder vi oss av både mimetiska och subjektiva teorier vilket 
ligger till grund för vårt syfte och våra frågeställningar. Vidare bygger vi denna under-
sökning på teorier om narrativ och om ideationella metafunktioner som vi går igenom 
nedan. 
 
 
2.1 Mimetiska och subjektiva teorier om barnlitteratur 
Maria Nikolajeva skriver att undersökningar som går ut på att se relationen mellan text 
och verklighet i barnlitteratur kallas för mimetiska teorier. Det betyder att man ser 
litteraturen som ”en avspegling av den verkliga världen” (Nikolajeva 2017 s. 40). Andra 
teorier kring hur det går att undersöka litteratur är subjektiva modeller som även 
benämns läsarorienterade modeller. Dessa modeller går ut på att se relationen mellan 
texten och läsaren. Nikolajeva skriver att när man har denna teori för en undersökning 
med barnlitteratur som material behöver barnens specifika förutsättningar som läsare 
tas i åtanke (Nikolajeva 2017 s. 41). Likt Nikolajeva tror vi att litteraturen både speglar 
en bild av verkligheten och att den som läser texten skapar en egen relation till texten. 
 
 
2.2 Narrativ 
Narrativ är ett begrepp som går att definiera på många olika sätt. Vår tolkning av ett 
narrativ är i enlighet med Alexa Robertson som menar att narrativ är ”en redogörelse för 
något som har hänt” vilket går att tolka som ett händelseförlopp (Robertson 2012 s. 
229). 
 
Alexa Robertson skriver vidare om en teori kring narrativ formad av Seymour Chatman. 
Robertson skriver att denna teori utgår från att narrativens relation till diskurs är 
central för definitionen av narrativ. Teorin tolkar narrativ och diskurs som två åtskilda 
objekt och som två objekt som samspelar (Robertson 2012 s. 229–230). Vidare skriver 
Robertson att narrativens kontenta består av två delar. För det första består den av en 
historia där den undersökande frågan börjar med vad. För det andra består den av en 
diskurs där den undersökande frågan börjar med hur (Robertson 2012 s. 232). 
 
En annan forskare som använder sig av Chatmans teori i förhållande till forskning om 
narrativ och narratologi (händelseförlopp) är Maria Nikolajeva. Hon skriver att Chat-
mans termer är grundläggande för att se olika aspekter av litterär text. Nikolajeva menar 
även att det finns verktyg inom narratologin som kan synliggöra hur de som tillägnar sig 
en text kan uppfatta konstruktionen av karaktärerna i texten (Nikolajeva 2017 s. 47). I 
enlighet med Nikolajeva anser vi att narrativ och därmed narratologin är en teori att 
utgå ifrån för att se hur karaktärer beter sig och hur de kan uppfattas. Dessutom, i enlig-
het med både Nikolajevas och Robertsons resonemang, ser vi Chatmans teori som vår 
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egen då vi väljer att definiera narrativ som både en historia och en diskurs i samspel 
med varandra. 
 
Specifikt för vår undersökning definieras narrativ som enskilda rutor i serietidningarna 
där en ruta motsvarar ett narrativ. Detta har sin grund i serietidningarnas utformning då 
serietidningar bygger på att det händer någonting i varje enskild ruta. Då vår definition 
av narrativ är ett händelseförlopp, en historia som äger rum i en särskild typ av diskurs 
eller medium, menar vi därmed att varje ruta är ett narrativ.  
 
 
2.3 Visuell textanalys och narrativa processer  
Visuell textanalys kategoriseras i tre olika grupper som kallas för metafunktioner: 
ideationell, interpersonell och textuell (Björkvall 2009 s. 11). Dessa metafunktioner är 
olika sätt för människor att uttrycka betydelse. Den ideationella metafunktionen 
innefattar olika sätt att skapa en bild av verkligheten till exempel genom att uttrycka 
”vem som gör vad mot någon annan” (Björkvall 2009 s. 11). I vår undersökning 
använder vi oss av den ideationella metafunktionen och verktyg inom denna 
metafunktion som kallas för narrativa processer. 
 
Narrativa processer ingår i den ideationella metafunktionen och är dynamiska; de inne-
håller någon typ av förändring (Björkvall 2009 s. 62). Inom narrativa processer finns ett 
flertal olika processtyper, däribland aktionsprocess, händelse, reaktionsprocess, mental 
process och verbal process, där processerna uttrycks av linjer som indikerar riktning: 
vektorer (Björkvall 2009 s. 63). Deltagarna i en narrativ process innehar olika roller. 
Dessa roller benämns deltagarroller i vår undersökning och beskrivs tydligare i avsnitt 
2.5 Begreppsförklaring tillsammans med de olika processtyperna. Förutom att se vilken 
specifik deltagarroll en deltagare har i en specifik process kan man också avgöra vem 
som är mer aktiv eller passiv i processen. Den som processen har sin utgångspunkt i be-
nämns förstadeltagaren medan andradeltagaren är den som utsätts (Holmberg & Karls-
son 2006 s. 75–76). 
 
 
2.4 Transitivitetssystemet i systemisk-funktionell grammatik 
Likt den visuella textanalysen kategoriseras systemisk-funktionell grammatik (SFG) 
utifrån metafunktionerna ideationell, interpersonell och textuell (Holmberg & Karlsson 
2006 s. 18). Inom den ideationella metafunktionen för SFG återfinns även här process-
typer. Enligt Anna-Malin Karlsson innehåller de mer utvecklade varianterna av SFG 
totalt sex huvudprocesser (Karlsson 2011 s. 22). Vår definition av SFG återfinns i boken 
Grammatik med betydelse (Holmberg & Karlsson 2006). Denna version använder sig 
endast av de fyra processer ”som tydligast framträder ur ett ovanifrånperspektiv, det vill 
säga med utgångspunkt i betydelse” (Karlsson 2011 s. 22). De fyra processerna är ver-
bala processer, mentala processer, materiella processer och relationella processer (Holm-
berg & Karlsson 2006 s. 79). Processernas deltagarroller benämns utifrån aktuell pro-
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cess och beskrivs mer ingående i avsnitt 2.5 Begreppsförklaring. SFG kan användas för 
att belysa vem som är förstadeltagare respektive andradeltagare i en process. Syftet med 
att ta reda på vem som är första- respektive andradeltagare är att belysa ”vilka skeenden 
vi sätter i centrum och vilka deltagare och omständigheter som därmed följer” (Holm-
berg & Karlsson 2006 s. 74). Detta innebär att deltagarroller är delaktiga i avgörandet av 
vilken bild av verkligheten som uttrycks. 
 
 
2.5 Begreppsförklaring 
Här definieras olika begrepp som är centrala för undersökningen. 
 

2.5.1 Deltagarroll 
De som ingår i en process innehar olika roller. Dessa roller kallas övergripande för del-
tagare (Björkvall 2009 s. 19). Deltagarna kan vara passiva eller aktiva beroende på vem 
som gör något mot någon annan. När vi åsyftar de roller som Bamse och hans närmaste 
vänner har i de olika processerna använder vi benämningen deltagarroll. Vilka deltagar-
roller som hör till vilken process beskrivs mer ingående i beskrivningarna av de olika 
processerna. Den som processen har sin utgångspunkt i kallar vi genomgående för 
förstadeltagare vilket också är den som är aktiv i processen. Den som sedan utsätts för 
något kallas för andradeltagare och är passiv (Holmberg & Karlsson 2006 s. 75–76). 
 

2.5.2 Vektor 
Vektorer är olika linjer som pekar i olika riktningar och består av exempelvis pilar, fart-
streck eller blickar (Björkvall 2009 s. 63). Vektorer fyller även funktionen av att vara ett 
hjälpmedel för att synliggöra en narrativ process.  
 

2.5.3 Aktionsprocess 
Denna process består av en aktör som utför en handling där en vektor pekar på ett mål. 
Detta kallas för en enkelriktad aktionsprocess då den har en tydlig aktör och ett tydligt 
mål. Utöver det finns dubbelriktade aktionsprocesser där två deltagare interagerar med 
varandra exempelvis genom att skaka hand. I sådana fall blir det tveksamt vilken del-
tagare som är aktör och vilken deltagare som är mål. Därför betraktas båda deltagarna 
som interaktörer istället för aktörer. En intransitiv aktionsprocess har enbart aktör och 
vektor utan synligt mål (Björkvall 2009 s. 65).  
 

2.5.4 Händelse 
I en händelse saknas en aktör och processen utgörs enbart av ett mål och en vektor 
(Björkvall 2009 s. 65). Ett exempel på hur en händelse kan se ut är när en bomb explode-
rar och vektorer som har i uppgift att representera en tryckvåg bildas runt den explode-
rande bomben. 
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2.5.5 Reaktionsprocess 
En reaktionsprocess innehåller en reaktör som reagerar på någonting utanför reaktö-
rens kropp. Denna process kopplar reaktörens inre till den yttre världen genom att reak-
tören i sitt inre reflekterar över ett fenomen. Ett fenomen kan exempelvis bestå av en 
annan narrativ process som en händelse (Björkvall 2009 s. 67). Vektorer i reaktions-
processer består enbart av blickar (Björkvall 2012 s. 326). 
 
I likhet med i aktionsprocesser finns det dubbelriktade reaktionsprocesser där deltagaren 
interagerar med en annan deltagare så att de båda blir interaktörer. Om fenomenet sak-
nas kan reaktionsprocesser även bli intransitiva. (Björkvall 2009 s. 66) 
 

2.5.6 Mental process 
Mentala processer finns som kategori i både narrativa och transitiva processer. I narra-
tiva processer består mentala processer av förstadeltagaren upplevare, som i sitt inre 
upplever ett fenomen som tilldelas rollen som andradeltagare. Fenomenet kan även i 
detta fall vara en annan processtyp. Dessa processer demonstreras visuellt genom exem-
pelvis tankebubblor i serietidningar. Vektorn blir här de små bubblor eller moln som 
kopplar upplevaren till den stora tankebubblan som innehåller fenomenet. (Björkvall 
2009 s. 67) 
 
I transitiva processer består mentala processer av deltagarrollen upplevare. Det som 
någon i skrift beskrivs tänka på, om eller kring, kallas för fenomen (Karlsson 2011 s. 23). 
Vidare beskriver Karlsson ett antal verb som vanligen kopplas till mentala processer, 
vilka är tänka, känna, se och höra (Karlsson 2011 s. 25). Vidare har vi valt att se verb 
som läsa, tacka och förlåta som uttryck för mentala processer. Det har sin grund i att vi 
anser att det är saker man upplever i sitt inre som antingen en känsla, tanke eller annan 
inre upplevelse. 
 

2.5.7 Verbal process 
Precis som mentala processer finns verbala processer som kategori i både narrativa och 
transitiva processer. I narrativa processer består verbala processer av en första-
deltagare som kallas för talare. Det som talaren säger kallas för utsaga och består av det 
talaren säger. Dessa processer demonstreras visuellt genom exempelvis pratbubblor i 
serietidningar. Vektorn i narrativa verbala processer består av de streck som kopplar 
upplevaren till fenomenet som är den stora pratbubblan där utsagan finns. (Björkvall 
2009 s. 67) 
 
I de transitiva processerna är förstadeltagaren densamma som i de narrativa processer-
na, vilket alltså är talare. Det som i skrift beskrivs sägas av talaren kallas även här för 
utsaga och handlar i detta fall om att ett budskap förmedlas till någon. Likt de verbala 
processerna finns det olika verb som används för att uttrycka verbala processer. 
Karlsson räknar upp verben säga, berätta, hävda och ropa (Karlsson 2011 s. 25). I de 
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transitiva processerna tillkommer ytterligare två deltagarroller som kallas lyssnare och 
talmål. Lyssnaren är den som tar emot utsagan som mottagare, medan talmålet är det 
verbala målet för satsen. Utsaga, lyssnare och talmål fyller alla tre rollen som andradel-
tagare men det är enbart lyssnaren och talmålet som kan bestå av mänskliga deltagare 
(Holmberg & Karlsson 2006 s. 95).  
 

2.5.8 Materiell process 
Materiella processer består av den aktiva deltagarrollen aktör och den passiva deltagar-
rollen mål. Det är möjligt för en aktör att sakna ett mål (Karlsson 2011 s. 23). Materiella 
processer demonstreras genom att någon beskrivs göra något i skrift. Verb som används 
för att uttrycka detta är hoppa, springa, gå och klättra (Karlsson 2011 s. 25). Vi har även 
tolkat ordet kommer som en aktiv handling då vi menar att en person behöver röra på 
sig eller utföra någon annan aktiv handling för att fysiskt komma någonstans. 
 

2.5.9 Relationell process 
Denna processtyp uttrycks enbart genom innebörden av verben vara och ha (Karlsson 
2011 s. 25). Processen består av två typer av förstadeltagare med tillhörande andradel-
tagare. Förstadeltagarna benämns bärare och utpekad. Bäraren har ett attribut medan 
den utpekade är ett värde. Det som benämns attribut eller värde har rollen andradel-
tagare (Karlsson 2011 s. 29). Ytterligare en deltagarroll finns inom denna process och 
denna deltagarroll kallas för existentiell. Den deltagarrollen har ingen koppling till andra 
deltagarroller utan står själv som ensam förstadeltagare där någon enbart är något. Ett 
exempel på en mening där deltagarrollen är existentiell är om det i skrift står ”Björnar 
finns” (Karlsson 2011 s. 29). Björnen är i detta fall existentiell på så vis att dess enda 
syfte är att finnas.  
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3. Metod och material 
I detta kapitel redovisar vi de metoder vi använder oss av i undersökningen och för-
klarar samspelet mellan dem. Vidare presenterar vi vårt val av material och hur materia-
let används i undersökningen. 
 
 
3.1 Metodval 
Vårt val av metod för analysen är fyra olika analysmodeller som går in i varandra. Dessa 
fyra är narrativanalys, innehållsanalys, visuell textanalys och systemisk-funktionell 
grammatik, SFG. Då Göran Bergström och Kristina Boréus menar att studier med narra-
tiver kan ge insikter om olika situationer i samhället (Bergström & Boréus 2012 s. 21) 
och Alexa Robertson menar att ”våra identiteter och handlingar kommer till genom nar-
rativer” (Robertson 2012 s. 222) har vi valt narrativanalys som utgångspunkt för analy-
sen i enlighet med undersökningens syfte. Precis som Robertson menar vi att syftet med 
användningen av narrativanalys är att klargöra verklighetsbilden. Narrativanalysen blir 
därmed den övergripande metoden. För att analysera narrativen har vi använt oss av två 
olika metoder. Dessa är narrativa processer som går under visuell textanalys och transi-
tivitetssystemet inom ideationell grammatik som går under SFG. Slutligen har vi valt den 
kategoriskt-innehållsliga metoden som går under innehållsanalys som ram för en tabell. 
Hur dessa tillämpas och hur de hör samman beskrivs nedan.  
 

3.1.1 Narrativanalys 
Alexa Robertson hävdar att narrativanalys kan tillämpas på olika sätt samt att de olika 
sätten är beroende av tre olika faktorer eller avseenden. För det första är det utgångs-
punkten eller utgångspunkterna för analysen som avgör hur narrativanalysen tillämpas, 
där skälet till bruket av en narrativanalys blir utgångspunkten. För det andra är en defi-
nition av begreppet narrativ nödvändig för undersökningens syfte. För det tredje be-
höver det redovisas vilket användningsområde narrativen har, om narrativen används 
som analysobjekt, analysmetod eller rapporteringsmetod i undersökningen (Bergström 
& Boréus 2012 s. 21). Hur vi har tillämpat narrativanalysen beskrivs mer ingående här 
nedan. 
 
För att tillämpa narrativanalysen på vår undersökning behöver alltså följande tre avse-
enden för undersökningen klargöras: utgångspunkt, definition och användningsområde 
för narrativen. Utgångspunkten för narrativen ligger i undersökningens syfte. Defini-
tionen av begreppet narrativ i undersökningen är ett händelseförlopp i enskilda serie-
rutor och förklaras mer ingående i avsnitt 2.2 Narrativ. Användningsområdet för narra-
tiven blir således detsamma som undersökningens analysobjekt: enskilda serierutor i 
tidningen Bamse. 
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3.1.2 Narrativa processer och transitivitetssystemet 
När vi analyserar narrativen gör vi det med hjälp av följande metoder: narrativa proces-
ser som går under visuell textanalys och transitivitetssystemet inom ideationell gram-
matik som går under SFG. Narrativa processer använder vi för att analysera det som 
händer i bilderna och transitivitetssystemet för att analysera vad som sägs i de verbala 
processerna. De narrativa processer vi använder oss av är aktionsprocess, reaktions-
process, mental process och verbal process (Björkvall 2009 s. 63). Dessa narrativa pro-
cesser beskrivs mer ingående i avsnitt 2.5 Begreppsförklaring. Vi väljer bort den narra-
tiva processen händelse på grund av dess irrelevans för undersökningen vilket vi be-
skriver mer ingående i avsnitt 3.1.4 Avgränsningar i metoden. De specifika narrativ som 
vi analyserar i tidningarna är de narrativ där Bamse ingår i någon av dessa processer 
tillsammans med en eller flera av sina närmaste vänner.  
 
Vidare analyserar vi vad som sägs i de verbala och mentala processerna som vi har 
kunnat urskilja med den visuella textanalysen. Texten i de mentala och verbala proces-
serna analyserar vi genom att använda oss av fyra olika processtyper som finns med i 
transitivitetssystemet. Dessa fyra är materiella processer, relationella processer, men-
tala processer och verbala processer (Karlsson 2011 s. 22). Dessa beskrivs mer ingående 
i avsnitt 2.5 Begreppsförklaring. De specifika verbala och mentala processer vi har 
kunnat urskilja med den visuella textanalysen och som vi väljer att undersöka vidare 
med transitivitetssystemet är enbart de processer där Bamse talar eller tänker.  
 

3.1.3 Kategoriskt-innehållslig metod 
Slutligen använder vi oss av den kategoriskt-innehållsliga metoden som ram för en 
tabell. Alexa Robertson skriver att den kategoriskt-innehållsliga metoden är skapad av 
Amia Lieblich och går in under innehållsanalys. Vidare skriver Robertson att när Lieblich 
skapade metoden gjorde hon det genom att ställa följande begreppspar mot varandra: 
holistiskt mot kategoriskt och innehåll mot form (Robertson 2012 s. 236). Dessa två 
begreppspar kan ställas parvis mot varandra och bilda fyra olika metoder för att analy-
sera narrativ. Av dessa fyra metoder har vi alltså valt den kategoriskt-innehållsliga 
metoden. Metoden går ut på att plocka ut specifika yttranden ur texten, klassificera dem 
och sedan lägga in dem i kategorier. Robertson beskriver syftet med detta som att ”det 
fokuserar narrativernas innehåll så som de synliggörs i enskilda delar av historien” 
(Robertson 2012 s. 237). 
 
I vår tillämpning av denna metod klassificerar vi texten genom att analysera valda 
narrativ. Detta gör vi med hjälp av narrativa processer och transitivitetssystemet som 
nämnts i avsnitt 3.1.2 Narrativa processer och transitivitetssystemet. De olika klassifice-
ringarna läggs sedan in i olika kategorier som består av de olika typerna av processer 
samt de deltagarroller som finns med i vardera process. Resultatet tillämpas i två olika 
tabeller: en tabell för de narrativa processerna och en tabell för processerna inom tran-
sitivitetssystemet. Det som räknas ihop och läggs in i tabellen är hur många gånger de 
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olika karaktärerna är delaktiga i en process samt vilken deltagarroll de har i processer-
na. Processer och deltagarroller kryssas alltid i separat. Detta gör vi för att särskilja 
resultatet av hur många gånger en processtyp finns med från resultatet av hur många 
gånger en karaktär har en viss deltagarroll. Ett exempel på detta är om Bamse är med i 
en aktionsprocess och har deltagarrollen aktör. Det blir då en företeelse att notera på 
aktionsprocess samt ännu en företeelse att notera på aktionsprocess-aktör. Hur vi väljer 
att analysera och tillämpa våra metoder på specifika narrativ beskrivs mer ingående i 
avsnitt 4.3 Hantering av narrativa processer och i avsnitt 4.4 Hantering av transitiva 
processer. 
 

3.1.4 Avgränsningar i metoden 
För att begränsa undersökningen analyserar vi de narrativ där Bamse ingår i en eller 
flera processer med en eller flera av sina närmaste vänner: Lille Skutt, Skalman och 
Brummelisa. Vi utesluter de narrativ som innehåller enbart Bamse utan någon av hans 
närmaste vänner. De narrativ som innehåller enbart karaktärer som vi inte undersöker 
väljer vi också bort då undersökningen utgår från hur Bamse uttrycker sig gentemot 
sina vänner. 
 
Vi avgränsar oss även i valet av narrativ som analyseras genom att utesluta vissa narra-
tiv där processer finns med som inte är relevanta för vår undersökning. Detta innebär 
att vi har valt bort narrativ där Bamse och hans närmaste vänner ingår tillsammans men 
varken talar eller interagerar med varandra i narrativet. Denna avgränsning gör vi efter-
som vi enbart vill analysera de narrativ där Bamse och hans närmaste vänner inter-
agerar eller talar med varandra. Ageranden med eller mot övriga karaktärer tas därför 
inte med i undersökningen.  
 
Vi har även avgränsat oss vid analysen av de transitiva processerna. Vi analyserar 
endast de transitiva processer som förekommer i Bamses narrativa verbala och mentala 
processer. Därigenom fokuserar vi undersökningen till vårt syfte. 
 
Slutligen har vi valt att använda oss av fyra av de fem narrativa processerna. Att den 
narrativa processen händelse tas bort har sin grund i att en aktiv deltagarroll saknas i 
denna process. Det är essentiellt för vår undersökning att analysera en aktiv karaktär 
som utför en handling, då syftet är att avgöra hur en karaktär agerar mot en annan i de 
narrativa processerna. 
 
 
3.2 Material och urval 
Materialet består av tre böcker som kallas Bamsebibliotek. Bamsebiblioteken är böcker 
som innehåller serietidningar samlade från specifika årtal. De böcker vi har valt att 
undersöka är Bamsebiblioteket volym 1 från 1973, Bamsebiblioteket volym 28 från 
1986 samt Bamsebiblioteket volym 60 från 2002. Vi har valt material från olika tids-
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perioder för att kunna göra en jämförelse över tid i enlighet med vår tredje frågeställ-
ning. Bamsebiblioteket volym 1 från 1973 innehåller de första utgivna tidningarna med 
Bamse (Kåreland 2001 s. 144) medan Bamsebiblioteket volym 60 från 2002 är den sista 
av de 60 olika Bamsebiblioteken. Dessa valdes på grund av att de är de första och sista, 
samt äldsta och nyaste volymerna. Anledningen till att vi valt Bamsebiblioteket volym 28 
från 1986 är att Brummelisa introducerades först under 1980-talet 
(Nationalencyklopedin). Vi anser det vara av stor vikt att jämföra några av de äldsta 
tidningarna där Brummelisa förekommer med några av de nyare tidningar då hon finns 
med. Anledningen till detta är att det övergripande tidsperspektivet ska gälla för hennes 
karaktär också trots att volymnumrets årtal inte hamnar exakt i mitten av de två andra 
Bamsebibliotekens årtal. Sammanlagt är det tio tidningar vi analyserar. Urvalet i 
Bamsebiblioteken har begränsats till hälften av tidningarna från vardera bok. Dessa 
tidningar är nummer 1, 2 och 3 i Bamsebiblioteket volym 1, nummer 7, 8 och 9 i 
Bamsebiblioteket volym 28 samt nummer 12, 13, 14 och 15 i Bamsebiblioteket volym 
60.  
 
Syftet med denna begränsning är att göra en kvalitativ undersökning på både bilder och 
text samt samspelet mellan de båda modaliteterna. Tidningarna innehåller mellan 135 
och 251 enskilda narrativ vardera. De narrativ som vi har valt att analysera med valda 
karaktärer är mellan 7 och 63 per tidning. Detta gör vår kvalitativa undersökning även 
till en kvantitativ undersökning, då vi identifierar 1 896 processer från 320 narrativ. Mer 
specifika siffror finns i avsnitt 4.1 Övergripande resultat. 
 
 
3.3 Metoddiskussion 
Narrativ och narrativanalys är två begrepp som är väldigt tolkningsbara. Alexa Robert-
son beskriver narrativ och narrativanalys som ”en inspirerande inriktning, men även 
förvirrande” (Robertson 2012 s. 221). Narrativ i sig är en term som kan vara så över-
gripande att den ibland inte går att definiera som något konkret (Robertson 2012 s. 
228). När man sedan definierat narrativ kan det vara svårt att konkretisera var ett nar-
rativ börjar och slutar. Alexa Robertson skriver om ingångstal och utgångstal i exempel-
vis intervjuer som olika sätt att analysera narrativens början och slut (Robertson 2012 s. 
231).  
 
Tolkningsutrymmet är stort även i tillämpningen av narrativanalysen. De tre olika sätt 
att tillämpa analysen som vi har redogjort för i avsnitt 3.1 Metodval skiljer sig åt mar-
kant vilket återspeglar de många olika sätt analysen kan tillämpas på (Robertson 2012 s. 
221). Vidare menar vi att narrativanalyser kan se ytterst olika ut enligt Robertsons tes 
vilket gör att begreppen narrativ och narrativanalys blir svåra att definiera och förklara 
på ett sådant sätt att det ska gälla för alla tillämpningar. I denna undersökning väljer vi 
därför att begränsa oss till enbart en definition av narrativ för att tydliggöra narrativens 
syfte i vår undersökning.  
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I metoddelen är narrativanalysen även vår utgångspunkt men vi använder oss även av 
andra analysmetoder. Dessa metoder är visuell textanalys, systemisk-funktionell 
grammatik (SFG) och innehållsanalys. Vi väljer att avgränsa förklaringen av dessa 
analysmetoder till de specifika delar inom analysmetoderna som vi använder oss av. 
Dessa specifika delar är narrativa processer och transitivitetssystemet som förklaras i 
avsnitt 3.1.2 Narrativa processer och transitivitetssystemet, samt den kategoriskt-
innehållsliga metoden som förklaras i avsnitt 3.1.3 Kategoriskt-innehållslig metod. 
Anledningen till att narrativanalysen förklaras mer ingående än övriga analysmetoder är 
att narrativanalysen är mer svårdefinierad och tolkningsbar. 
 
Vidare då vår undersökning utgår från processer och deltagarroller fokuserar vi på att 
hitta och identifiera dessa. Att vi lägger sådant stort fokus på processtyper har sin grund 
i att ”en kvantitativ undersökning av processtyper kan [...] i sig kategorisera en text” 
(Holmberg & Karlsson 2006 s. 113). För att sedan lyckas med detta är det ibland inte 
tillräckligt att utgå från enskilda uttalanden eller pratbubblor i narrativen. Vid tillfällen 
då klassificering av en process eller deltagarroll inte är självklar utifrån meningens form 
utgår vi därför från betydelse. Detta beskrivs mer ingående i kapitel 4.4 Hantering av 
transitiva processer.  
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av vår analys samt hur analysen har gått till med 
hjälp av olika exempel. I resultatdelen redovisar vi sedan den sammanlagda summan av 
de narrativa processer och de transitiva vi identifierat i materialet med hjälp av tabeller. 
Vi redovisar även hur stor plats karaktärerna har tagit i narrativen procentuellt. Vi gör 
detta för att visa övergripande på det vi har kommit fram till. Slutligen redovisar vi de 
övergripande skillnaderna mellan de olika böckerna. 
 
4.1 Övergripande resultat 
Under analysens gång har vi analyserat sammanlagt 320 olika narrativ i enlighet med 
vårt urval. Utifrån dessa narrativ har vi räknat till sammanlagt 1 344 narrativa processer 
och 549 transitiva processer. Hur många processer vi urskilt specifikt för varje bok an-
ges nedan: 

Tabell 1 

   
volym 1 volym 28 volym 60 

 Narrativa processer 
 

361 686 297 
 Transitiva processer 

 
148 249 155 

 
       Den karaktär som är delaktig i flest processer är Bamse, medan Brummelisa är den 

karaktär som är delaktig i minst. Av de narrativa processerna har reaktionsprocesserna 
återfunnits flest gånger medan de materiella processerna varit mest framträdande av de 
transitiva processerna.  
 
 
4.2 Hantering av narrativa processer 
Här redovisar vi analysen av de narrativa processerna. När vi redovisar denna del gör vi 
det genom exempel på hur vi har klassificerat en del processer under analysens gång. 
När vi hänvisar till var narrativet återfinns på tidningssidan räknar vi uppifrån och ner 
och från vänster till höger. 
 
Under analysens gång har vi vid flera tillfällen urskilt att en företeelse kan innehålla två 
olika processer i ett och samma narrativ. När detta sker noteras båda processerna. Ett 
exempel på detta är när en karaktär går eller springer och en annan karaktär reagerar 
på detta. Vid ett sådant fall blir karaktären som tittar på den som springer reaktör i en 
reaktionsprocess där karaktären som blir sedd är fenomen. Karaktären som går eller 
springer är samtidigt aktör i en aktionsprocess. Vid sådana fall, när karaktären som är 
fenomenet samtidigt är aktör i en aktionsprocess, noteras båda dessa processer och 
deltagarroller som karaktären är delaktig i. Ett konkret exempel på detta redovisas 
nedan. 
 
I Bamsebiblioteket volym 28 från år 1986 ser vi på sidan 8 i narrativ 5 hur Bamse 
springer mot Lille Skutt (se figur 1). Bamse är aktör i en aktionsprocess. Målet är Lille 
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Skutt. Vektorn är det som visar att Bamse springer vilket är de svarta ränderna i luften 
bakom honom. Samtidigt tittar Lille Skutt på Bamse. Bamses springande är fenomen i en 
reaktionsprocess där Lille Skutt är reaktör. Detta innebär att Bamse är aktör i en 
aktionsprocess men även fenomen i en reaktionsprocess.  
 

 
Figur 1 (Bamsebibliotek volym 28 år 1986, serietidning 7, sidan 8, narrativ nummer 5) 
 
Vidare under analysens gång har vi uppmärksammat att blickar som symboliserar vek-
torer i reaktionsprocesser kan vara svåra att avgöra på grund av tecknarstilen i Bamse. 
Vid otydliga fall har vi därför utgått från åt vilket håll karaktärerna är vända för att av-
göra vad eller vem de tittar på. Detta exemplifieras nedan i en intransitiv reaktionspro-
cess som finns i Bamsebibliotek volym 28 från år 1986, serietidning 7 på sidan 9 i 
narrativ 4 (se figur 2). Bamse reagerar på ett fenomen som inte syns i narrativet vilket i 
detta fall är vad som pågår innanför fönstret. Bamse är här reaktör i en intransitiv 
reaktionsprocess. I samma narrativ tolkar vi Lille Skutt som reaktör i en annan 
reaktionsprocess då han reagerar på Bamse, som då blir fenomen. Att vi tolkar det som 
att enbart Bamse är med i en intransitiv reaktionsprocess och inte Lille Skutt beror på 
Lille Skutts placering i narrativet. Lille Skutt står på marken medan Bamse står på 
bänken med ögonen i samma höjd som fönstret.  
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Figur 2 (Bamsebibliotek volym 28 år 1986, serietidning 7, sidan 9, narrativ nummer 4) 
 
Vid vissa tillfällen har vi valt bort processer på grund av deras irrelevans för undersök-
ningen. Dessa fall består av alla processer där Bamse och hans närmaste vänner inte 
interagerar med varandra även om de ingår i samma narrativ. Detta beskrivs mer in-
gående under avsnitt 3.1.4 Avgränsningar. Ett exempel på när företeelser valts bort åter-
finns i Bamsebibliotek volym 1 från år 1973, i serietidning 2 på sidan 28 i narrativ 
nummer 1 (se figur 3). I detta narrativ ingår Bamse och Lille Skutt tillsammans med en 
dinosaurie. Interaktionen i narrativet sker enbart mellan Bamse och dinosaurien medan 
Lille Skutt enbart reagerar på dinosaurien och inte reagerar på Bamse. Detta betyder att 
ingen process sker mellan de två karaktärer som vi har valt att analysera för undersök-
ningens syfte vilket gör narrativet irrelevant att ta med i analysen.  
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Figur 3 (Bamsebibliotek volym 1 år 1973, serietidning 2, sidan 28, narrativ nummer 1) 
 
 
4.3 Hantering av transitiva processtyper  
Här redovisar vi vår analys av de transitiva processerna. När vi redovisar denna del gör 
vi det genom exempel på hur vi har klassificerat processerna under analysens gång. När 
vi hänvisar till var på tidningssidan narrativet återfinns räknar vi uppifrån och ner och 
från vänster till höger. 
 
Vid analysen av de transitiva processerna har vi av praktiska skäl valt att utgå från 
meningens form men även i enskilda fall utifrån meningens betydelse. Vi utgår främst 
från betydelse när det är osäkert vem processen syftar till. Exempel för dessa utgångs-
punkter redovisas i två olika exempel nedan. 
 
Ett exempel på hur vi analyserar transitiva processer efter en menings grammatiska 
form finns i figur 4. Detta exempel återfinns i Bamsebibliotek volym 1 från år 1973 i 
serietidning 1 på sidan 8 i narrativ nummer 2. I narrativet frågar Bamse Skalman om 
han vill följa med till zoo. Meningen innehåller två samordnade verbfraser I den första 
frasen tolkar vi att det är Skalman som Bamse syftar på när han säger du på grund av att 
han står vänd mot Skalman. Verbet följa gör processen materiell med Skalman som 
aktör. Det är Skalman som ska göra något. Skalman är därför aktör i den materiella 
processen följer du med. I den andra frasen får Skalman samma deltagarroll. Skalman 
uppmanas göra något och är därmed aktör i den materiella processen matar djuren. Till 
följd av den grammatiska formen som meningen har blir det två processer, en för 
vardera verbfras. 
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Figur 4 (Bamsebibliotek volym 1 år 1973, serietidning 1, sidan 8, narrativ nummer 2) 
 
Ibland förekommer det situationer där en av Bamses närmaste vänner åsyftas i skrift 
men inte syns i bild. Vid sådana tillfällen utgår vi från betydelse och inte från form för att 
avgöra vem det handlar om. Ett exempel på ett sådant tillfälle finns i Bamsebibliotek 
volym 60 år 2002, i serietidning 14 på sidan 15 i narrativ nummer 6 (se figur 5). I 
narrativet har Skalman skickat ett meddelande till Bamse och Lille Skutt. Bamse säger 
”Det är från Skalman”. Vi använder detta uttalande som hjälp när vi kategoriserar nästa 
uttalande från Bamse. Han läser upp lappen där det står ”Jag är i tornrummet på slottet”. 
Utifrån föregående uttalande tolkar vi att ordet jag syftar på Skalman och inte på Bamse. 
Skalman är någonstans vilket ger honom deltagarrollen existentiell i en relationell pro-
cess likt ”Björnar” i frasen “Björnar finns”. När vi identifierar denna transitiva process 
utgår vi alltså från betydelse. 
 

 
Figur 5 (Bamsebibliotek volym 60 år 2002, serietidning 14, sidan 15, narrativ nummer 6) 
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4.4 Tabellformat och resultat 
Under undersökningens gång har vi noterat vilka processer karaktärerna är delaktiga i 
samt vilka deltagarroller karaktärerna har i de olika processerna. Dessa noteringar har 
lagts in i två olika tabeller: en tabell för de narrativa processerna och en tabell för de 
transitiva processerna. Båda tabellerna har två axlar som innehåller olika kategorier: en 
vågrät med karaktärernas namn och en lodrät axel med processtyper och deltagarroller. 
Tabellerna benämns tabell 2 och tabell 3. 
 

4.4.1 Tabell för narrativa processer 
Tabell 2 innehåller den sammanlagda summan av antalet narrativa processer samt sum-
man av de deltagarroller som de valda karaktärerna har i dessa i enlighet med vårt 
urval. Denna tabell innehåller den sammanlagda summan från alla böcker. Den gråa 
färgen är enbart ett medel för att förtydliga totala summor av enskilda processer samt 
totala summor av en karaktärs enskilda processer. 
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Tabell 2 

 Bamse Skalman Lille Skutt Brummelisa Summa  

Aktionsprocess 69 33 40 6 148  

Aktör 53 21 29 1 104  

Mål 8 11 8 1 28  

Interaktör 8 1 3 4 16  

Reaktionsprocess 240 162 196 17 615  

Reaktör 96 42 109 7 254  

Fenomen 79 85 47 4 215  

Interaktör 65 35 40 6 146  

Mental process 7 4 7 0 18  

Upplevare 3 4 5 0 12  

Fenomen 4 0 2 0 6  

Verbal process 241 157 152 13 563  

Talare 241 157 152 13 563  

Utsaga 0 0 0 0 0  

Summa 557 356 395 36 1 344  

  



 

24 
 

4.4.2 Tabell för transitiva processer 
Tabell 3 innehåller den sammanlagda summan av antalet transitiva processer samt 
summan av de deltagarroller som de valda karaktärerna har i dessa i enlighet med vårt 
urval. Tabell 3 ser nästan likadan ut som tabell 2. Skillnaden är att kategorierna här har 
anpassats efter transitiva processer istället för narrativa processer. Tabellen har två 
axlar: en vågrät med karaktärernas namn och en lodrät med processtyper och deltagar-
roller. 
 
I tabell 3 tillkommer även karaktären övrigt som representerar övriga saker och per-
soner som Bamse talar om. Denna karaktär återfinns inte i tabellen för narrativa proces-
ser utan bara i tabellen för transitiva processer. Anledningen till detta är att män sam-
talar mindre om relationer med nära vänner (Milles 2008 s. 30). Vi anser därför att det 
är relevant för vår undersökning att se när utvalda karaktärer talar om annat eller andra 
än varandra. 
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Tabell 3 

 Bamse Skalman Lille Skutt Brummelisa Övrigt Summa  

Materiell process 59 36 44 7 95 241  

Aktör 53 32 40 6 51 182  

Mål 6 4 4 1 44 59  

Relationell process 12 9 5 2 87 115  

Bärare/Utpekad 8 5 1 1 28 43  

Attribut/Värde 0 1 0 0 30 31  

Existentiell 4 3 4 1 29 41  

Mental process 51 23 27 1 60 162  

Upplevare 50 15 26 1 13 105  

Fenomen 1 8 1 0 47 57  

Verbal process 11 4 1 2 16 34  

Talare 11 3 0 1 4 19  

Utsaga 0 0 0 0 10 10  

Lyssnare/Talmål 0 1 1 1 2 5  

Summa 133 72 77 12 258 552  

        

 
Slutligen har vi urskilt vissa procentuella fördelningar mellan vilka karaktärer som varit 
delaktiga i flest processer överlag. Hur stor plats varje karaktär har tagit jämfört med 
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resterande karaktärer bland både de narrativa och de transitiva processerna anges i 
tabell 4: 
 

Tabell 4 

  
Övrigt Bamse Lille Skutt Skalman Brummelisa 

Narrativa processer 
 

41 % 29 % 26 % 3 % 
Transitiva processer 47 % 24 % 14 % 13 % 2 % 

        

4.4.3 Resultatskillnader mellan årtalen 
Här redovisar vi resultatet av vår analys från de olika årtalen och identifierar de skill-
nader som urskilts mellan årtalen. Bilagor med resultat för de enskilda böckerna finns i 
avsnittet Bilagor. I de första två styckena representerar procenten hur ofta en karaktär 
har en viss typ av deltagarroll i en process jämfört med resterande deltagarroller i sam-
ma typ av process.  
 
I de narrativa processerna ser vi en del förändringar i vilka deltagarroller Bamse har 
haft genom åren. Trots att Bamse sammanlagt är aktör i majoriteten av alla aktionspro-
cesser han är med i ser vi en ökning av hans roll som både mål och interaktör under de 
senare åren. I och med Bamses ökade roll som mål och interaktör ser vi också en minsk-
ning av hans roll som aktör. Från att vara aktör i 88 procent av alla aktionsprocesser 
1973 är Bamse aktör i 45 procent av alla aktionsprocesser 2002. Vidare i reaktionspro-
cesserna ser vi en minskning av Bamses roll som reaktör och en ökning av hans roll som 
fenomen och som interaktör. Från att vara reaktör i 66 procent av alla reaktionspro-
cesser 1973 är Bamse reaktör 28 procent av gångerna 1986 samt 31 procent av gång-
erna 2002. I resterande narrativa processtyper har Bamses deltagarroller inte genom-
gått någon större förändring. 
 
I de transitiva processerna ser vi också vissa skillnader i vilka deltagarroller Bamse har 
haft genom åren. Bamses roll som bärare/utpekad inom relationella processer ökar från 
noll procent 1973 till 83 procent 2002. I samband med denna ökning minskar hans roll 
som existentiell från 100 procent av alla relationella processer 1973 till 17 procent av 
alla relationella processer 2002. I de resterande transitiva processtyperna har Bamses 
deltagarroll däremot inte genomgått någon större förändring. Vidare i de transitiva pro-
cesserna ser vi ingen större skillnad i hur Bamse benämner sina vänner som förstadel-
tagare eller andradeltagare. Skalman, Lille Skutt och Brummelisa benämns genom-
gående främst som förstadeltagare genom åren. Däremot syns en skillnad i vilka transi-
tiva processer Bamse och hans närmaste vänner är delaktiga i.  
 
Deltagandet i materiella processer minskar stadigt för alla karaktärer mellan 1973 och 
2002. Procentsatserna anger hur ofta en karaktär varit delaktig i en processtyp jämfört 
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med resterande processtyper. Bamse deltar i 59 procent materiella processer 1976 och 
40 procent 2002. Skalman deltar i 53 procent materiella processer 1973 och 33 procent 
2002 medan Lille Skutt deltar i 63 procent materiella processer 1973 och 48 procent 
2002. Vi ser ingen nämnvärd skillnad hos Brummelisa. Förutom skillnaden i antalet 
materiella processer ser vi en förändring av deltagandet i de mentala processerna. 
Denna förändring återfinns framförallt hos Lille Skutt som deltar i 25 procent mentala 
processer 1973 och 40 procent 2002. 
 
Deltagandet för karaktären Övrigt genomgår också en skillnad mellan åren. Övrigt deltar 
i 51 procent materiella processer 1973 och 35 procent 2002. Samtidigt syns en viss 
ökning bland de relationella och mentala processerna, från 26 procent relationella 
processer 1973 till 34 procent 2002 och från 15 procent mentala processer 1973 till 26 
procent 2002. Deltagandet i de verbala processerna ligger på sammanlagt fem procent 
under åren. Sammanlagt deltar Övrigt i totalt 46 procent av alla processer över åren. 
 
Slutligen har vi sammanfattningsvis sett en jämn fördelning av processer överlag. Trots 
att vi behandlar nästan dubbelt så många narrativ i bok 2 som i bok 1 och bok 3 har 
varje narrativ i böckerna ett snitt på fyra narrativa processer per narrativ. Som ett 
resultat av att vi behandlar fler narrativ i bok 2 behandlar vi även fler verbala och 
mentala processer där. Vidare ser vi därmed en jämn fördelning av antalet transitiva 
processer per verbal och mental process. Varje verbal och mental process innehåller 
cirka två transitiva processer i snitt. 
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5. Diskussion 
I analysen ser vi att Bamse deltar i flest processer och att han därmed tar mer plats än 
sina vänner. Detta påstående är dock aningen missvisande av två skäl. För det första är 
Bamse, till skillnad från hans närmaste vänner, delaktig i alla processer vi räknat med. 
Han innehar därmed automatiskt en större roll i undersökningen. För det andra är 
Bamse huvudkaraktären i serien vilket oftast, men inte nödvändigtvis, ger honom rollen 
som den historien cirkulerar kring och därmed är den karaktär som mestadels ligger i 
fokus (Nikolajeva 2017 s. 154). 
 
I analysens resultatdel har vi urskilt att Bamse är delaktig som förstadeltagare i majori-
teten av alla processer. Detta ger Bamse en aktiv roll i processerna vilket beskrivs mer i 
avsnitt 2.5.1 Deltagarroll. Att vara aktiv i en process kan vidare kopplas till en hjälte-
modig roll samt till egenskapen handlingskraftig (Rehnberg 2011 s. 72). Att tolkas som 
hjälte kan skapa en viss identitet. En hjälte är omtyckt och innehar hög status vilket är 
något människor eftersträvar att vara och ha (Rehnberg 2011 s. 65). Maria Nikolajeva 
skriver att hjältar enligt konventionen är män vilket leder oss in till ett makt- och genus-
perspektiv (Nikolajeva 2017 s. 273). 
 
 
5.1 Diskussion ur makt- och genusperspektiv 
Vi har valt att diskutera resultatet utifrån ett genusperspektiv på grund av att ”[k]önstill-
hörighet är en grundläggande komponent i barns identitetsutveckling” (Kåreland 2005 
s. 10). Under undersökningens gång har vi inte analyserat värderande ord utan det är 
karaktärernas sätt att uttrycka sig genom olika processer som legat i fokus i enlighet 
med vårt syfte. I avsnitt 1.3.4 Om makt- och genusperspektiv nämner vi performativt 
genus vilket är socialt konstruerat och innebär att en persons egenskaper och sätt att 
agera kan visa på genustillhörighet. Detta sätt att se på genus är något vi kopplat till de 
olika processerna. 
 
Då Bamse innehar egenskapen aktiv genom att ofta vara förstadeltagare framställs han 
som maskulin vilket är i enlighet med normen. Skalman innehar likt Bamse egenskapen 
aktiv då han mestadels har aktiva deltagarroller. Däremot är Skalman mestadels passiv i 
den narrativa processen reaktionsprocess där han oftast har rollen som fenomen. Detta 
ger Skalman en socialt konstruerad feminin egenskap som enligt normen är mindre värd 
(Nikolajeva 2017 s.193). Lille Skutt har mestadels aktiva roller medan Brummelisa är 
både majoriteten aktiv deltagarroll och ett mellanting av en passiv och aktiv deltagarroll. 
Med detta menar vi att hon tar lika mycket plats som någon annan i en process, exempel-
vis som interaktör, och att hon därmed hamnar i något slags mellanting av en aktiv och 
passiv deltagarroll. Detta ger alla karaktärer övergripande maskulina egenskaper och en 
gestaltning i enlighet med den rådande normen. 
 
Då Brummelisa genomgående är delaktig i minst processer går det att tolka hennes roll i 
Bamsebiblioteken som en mer perifer karaktär och en sidoperson i böckerna. Hon är 
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alltså inte en central motspelare till Bamse likt Skalman och Lille Skutt. Detta påstående 
baserar vi enbart på att hon är väldigt frånvarande i handlingen, trots sin nära relation 
till Bamse. Påståendet är alltså inte kopplat till hennes roll som kvinna, fru och mamma. I 
Bamsebiblioteket från år 1973 finns inte Brummelisa med alls utan Bamse är ungkarl. 
Hennes roll är dock inte heller särskilt framträdande under de senare åren. Istället har 
Brummelisa genomgående minst deltagande av Bamses närmaste vänner i alla narrativ 
och processer. Då hon är förstadeltagare i majoriteten av de processer hon är delaktig i 
följer hon den maskulina normen som ovan beskrivits. Möjligheten att tolka hennes 
mindre centrala karaktär som ett resultat av passiva feminina egenskaper har vi därmed 
uteslutit. Hennes frånvaro i handlingen kan istället förklaras med att hon finns med i 
många narrativ som saknar Bamse och har en mer självständig del i serien. Oavsett är 
det de narrativ där Bamse ingår som analyserats och därmed det enda vi med viss säker-
het kan göra antaganden ifrån. 
 
Vidare är begreppet maskulint ett kulturbetingat begrepp kopplat till makthavande. Att 
tolka maskulint som makthavande och samtidigt det normativa får oss att dra slutsatsen 
att begreppen makt och norm hör samman. Vidare finns det feminina som en motpol till 
det maskulina. Femininitet är motsvarigheten till det maskulina på så vis att det 
feminina tolkas som maktlöst och en avvikelse från normen (Nikolajeva 2017 s. 272). 
Det går även att tala om maskulint och feminint som olika typer av aktiviteter och 
berättarperspektiv. Maskulina aktiviteter hör hemma ute i världen, exempelvis i form av 
en hjälte som ska erövra något. Feminina karaktärer hör hemma i hemmets slutna vrå, 
exempelvis i form av en fru som värnar om hemmet och familjen. (Nikolajeva 2017 s. 
273). När man i barnlitteratur använder sig av ett maskulint berättande innebär det att 
man bekräftar maskulint som makthavande för barnen. Är berättelsen däremot feminin 
innebär det att man ifrågasätter maktordningen (Nikolajeva 2017 s. 275). 
 
Även om Bamse har en aktiv deltagarroll i majoriteten av de processer han är med i 
innehar han vissa feminina egenskaper. När Bamse ingår som upplevare i narrativa 
mentala processer tänker han majoriteten av gångerna på de andra personerna, vilket 
visar på omtanke och självuppoffring vilket är två egenskaper som anses feminina 
(Nikolajeva 2017 s. 193). Det gör att det går att tolka Bamse som både en berättelse och 
en karaktär med flera nivåer. En möjlighet är att Bamse kanske konstrueras så av 
pedagogiska skäl för att barn ska kunna lära sig om vänskap av honom (Nikolajeva 2017 
s. 161). Han är nämligen inte bara stark – han är snäll också (Bamse u.å.-a).  
 
5.2 Diskussion om hur barn kan uppfatta Bamse 
Möjligheten att Bamse konstrueras av pedagogiska skäl är något vi diskuterar djupare 
här. Då Bamse agerar på ett eftersträvansvärt sätt kan det tolkas som om han förstärker 
tankesättet att barnlitteratur ska fungera som en moralisk kompass för barnen (Nikola-
jeva 2017 s 19). I detta fall innebär det eftersträvansvärda även det normativa, vilket vi 
tar upp i avsnitt 1.2 Bakgrunden till serietidningen Bamse. Att Bamse agerar enligt 
normen kan ha sin grund i att barnen som läser Bamse ska förstå hur de själva ska bete 
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sig. Bamse har en personlighet som är värd att sträva efter. Vill barnen till följd av det 
vara som Bamse går det att tolka att Bamse uppmanar barnen att själva följa normen 
(Kåreland 2001 s. 30). På så vis går det alltså att tolka Bamse som ett pedagogiskt 
redskap: ett sätt att lära barnen hur de ska vara. 
 
Ett annat synsätt som styrker tesen att Bamse konstrueras ur ett pedagogiskt syfte är 
posthumanismen, som går att läsa mer om i avsnitt 1.3.5 Om posthumanistiska littera-
turteorier. Nikolajeva hävdar att barn lättare kan förstå omvärlden om världen upptäcks 
av ett djur med ett mänskligt medvetande (Nikolajeva 2017 s. 207). Att Bamse och hans 
vänner gestaltas som djur blir därmed något som styrker tesen. 
 
Detta leder oss in på frågan om hur barnen faktiskt uppfattar Bamse, närmare bestämt 
på vilket sätt barnen kan identifiera sig med Bamse. Lena Kåreland skriver att barn ska 
kunna identifiera sig med böckerna de läser och de karaktärer som finns i dem (Kåre-
land 2001 s. 25). Lägger vi då fokus på vad som avgör vad personer identifierar sig med 
konstaterar Angerd Eilard att det är flera faktorer. De faktorer hon pratar om är genus, 
ålder, ras och etnicitet (Eilard 2008 s. 30). Även Nikolajeva pratar om skillnader i vad 
som avgör en bra barnbok, vilket är samma faktorer som Eilard beskriver (Nikolajeva 
2017 s. 13). Identifierar sig då ett barn med den manliga normen finns det en möjlighet 
att samma barn identifierar sig med Bamse. Det blir en koppling till det pedagogiska 
syftet i barnlitteratur: att pojkar redan i tidig ålder ska lära sig hur de ska bete sig enligt 
normerna för män (Kåreland 2001 s. 30).  
 
Huruvida flickor eller barn som identifierar sig med den kvinnliga normen skulle kunna 
identifiera sig med Bamse är svårare att resonera kring. En möjlighet att resonera kring 
är om vi klassar Bamse som en pojkbok till följd av att Bamse följer den maskulina 
normen och samtidigt är en barnbok. Klassar vi Bamse som en pojkbok går det att argu-
mentera för att flickor enligt den föråldrade genusnormen enbart ska läsa flickböcker 
och inte samma böcker som pojkar (Kåreland 2001 s. 30). Däremot finns det i dagens 
samhälle en allmän bild av att pojkböcker är allmängiltiga. Den synen kommer från före-
ställningen att flickor i högre grad än pojkar kan läsa både flick-och pojkböcker, vilket 
motsäger teorin att flickor inte förväntas läsa Bamse på grund av att det skulle vara en 
pojkbok (Nikolajeva 2001 s. 143). Ytterligare en möjlighet att resonera kring är att 
flickor inte kan identifiera sig med Bamse helt, eftersom de inte förväntas identifiera sig 
med den manliga normen. Barnböcker har tidigare skapats av ett pedagogiskt syfte för 
att flickor ska lära sig hur de ska bete sig efter den kvinnliga normen och inte den man-
liga (Kåreland 2001 s. 30), alternativt att flickor i dagens moderna samhälle även förvän-
tas lära sig att den maskulina normen är eftersträvansvärd. Då pojkar i mindre utsträck-
ning läser flickböcker kan vi ifrågasätta om de kvinnliga normerna inte ska eftersträvas 
av någon, varken flicka eller pojke. Oavsett vilket tror vi att barn generellt uppfattar 
Bamse som normen, oberoende av om de själva kan identifiera sig med Bamse eller inte.  
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5.3. Diskussion om skillnader mellan åren  
Mellan 1973 och 2002 blir Bamse mindre fysiskt aktiv till följd av att han ingår i färre 
aktionsprocesser. Han blir även mer verbal till följd av ett större antal verbala processer 
inom de narrativa processerna. Han ingår oftare i situationer där han är den person som 
andra reagerar på och blir därmed mer passiv med åren. I de transitiva processerna 
utgår Bamse oftare från sig själv jämfört med hur ofta han utgår från sina vänner. När 
han väl talar om sina närmaste vänner benämner han dem dock som förstadeltagare 
majoriteten av gångerna. Vidare ser vi även att Övrigt oftast innehar rollen som andra-
deltagare över åren. Det gör att Bamse ger sina vänner en mer aktiv roll än Övrigt i sina 
uttalanden. Att han gör det indikerar att han ger sina vänner mer framträdande roller i 
historien, trots Övrigts dominerande framträdande i processerna. Detta går att tolka 
som en självuppoffrande egenskap hos Bamse (Nikolajeva 2017 s. 193). 
 
I de transitiva processerna ser vi att Bamse talar om karaktären Övrigt nästan hälften av 
gångerna han pratar. Detta är något som är genomgående under alla åren och vi anser 
det vara av intresse av två skäl. Det första skälet är att då alla transitiva processer ökar 
procentuellt under åren fortsätter Bamse att prata om Övrigt nästan hälften av gånger-
na. Det andra skälet är att Bamse bekräftar en manlig norm genom att ofta tala om 
Övrigt: Bamse talar genomgående under åren mindre om sina närmaste vänner med 
sina närmaste vänner (Milles 2008 s. 30). Skalman och Lille Skutt nämns betydligt färre 
gånger än Övrigt medan Brummelisa nästan aldrig nämns. Siffrorna för hur ofta Bamse 
nämner sina nära vänner samt karaktären Övrigt håller sig stadiga genom åren med 
vissa fluktueringar. Själv tar Bamse upp cirka en fjärdedel av de transitiva processerna 
vilket bekräftar att han pratar mest om sig själv. Vidare att Bamse har flest narrativa 
verbala processer visar på en manlig normativitet. Män pratar i regel oftare än kvinnor 
men när kvinnor pratar lika mycket som män uppfattas ofta dessa kvinnor som ”pratiga” 
i en negativ bemärkelse (Milles 2008 s. 31). Möjligtvis skulle detta kunna vara en för-
klaring till varför Brummelisa är den karaktär som pratar minst, men som diskuteras i 
avsnitt 5.1 Diskussion ur makt- och genusperspektiv kan hennes mindre deltagande 
även förklaras utifrån att hon enbart fyller funktionen av en biperson i förhållande till 
historien. Likväl kan anledningen till att Bamse pratar mer än sina vänner ifrågasättas 
vilket diskuteras i avsnitt 5. Diskussion. 
 
Slutligen går det att diskutera vilka anledningar det finns till att Bamse med åren ger 
mer plats i historien åt sina vänner. En anledning till detta kan vara Bamses kliv in i 
familjelivet och att hans imaginära ålder därmed stiger. På så vis skulle man kunna peka 
på att Bamse mognat med åren och fått en mer ansvarstagande roll och även en mer 
faderlig roll, i och med att han delar med sig av sin plats i centrum. Ytterligare en anled-
ning skulle kunna vara pedagogiska skäl. Som tidigare nämnts i avsnitt 1.3.3 Om 
huvudpersoner och bipersoner ska barnlitteratur fungera som ett socialt hjälpmedel för 
barnen (Nikolajeva 2017 s. 159). En möjlighet vore att Bamse ger mer plats till sina 
vänner för att lära barnen om lika värde: att alla har rätt att ta lika mycket plats. Detta 
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påstående stöds även av Bamsetidningen själv som på den officiella webbplatsen skriver 
att ”Bamse är idag ett begrepp som står för solidaritet och omtanke” (Gunnarsson u.å.). 
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6. Slutsats 
I detta kapitel redovisar vi de slutsatser vi har dragit efter slutförd analys och diskus-
sion. Dessa slutsatser är dragna utifrån vår tolkningsförmåga kring hur Bamse uttrycker 
sig och följaktligen vilka bilder av verkligheten det skapar. Det är alltså inte en exakt 
vetenskap vi kunnat presentera utan enbart slutsatser från ett resultat av en narrativ-
analys med flera olika tolkningsmöjligheter. När vi presenterar vår slutsats gör vi det i 
samband med att vi besvarar våra frågeställningar. 
 
Hur uttrycker sig Bamse gentemot sina närmaste vänner genom olika processer?  
I enlighet med vårt resultat har vi urskilt att Bamse utgår från sig själv majoriteten av 
gångerna när han uttrycker sig gentemot sina vänner. Bamse är förstadeltagare och 
mestadels aktiv, vilket ger honom en makthavande roll. Genom att vara förstadeltagare 
och aktiv uttrycker han sig även manligt normativt även om han över åren uttrycker mer 
av vissa feminina egenskaper som nämnts i avsnitt 5.1 Diskussion ur makt- och genus-
perspektiv. Utgår vi från Bamse som just aktör och hjälte blir han en karaktär som utgår 
från sig själv. Han uttrycker sig därmed på ett sätt som gör att hans roll tar mest plats i 
relationen till dem som är hans närmaste vänner.  
 
Vilka bilder av verkligheten skapas ur ett makt- och genusperspektiv genom Bamses sätt 
att uttrycka sig?  
Då Bamse ofta sätter sig själv i centrum genom att vara en aktiv deltagare ger det honom 
maskulina egenskaper och på så vis även en hjälteroll. En hjälteroll är också något som 
är eftersträvansvärt, som beskrivits i avsnitt 5. Diskussion. Det Bamse är och står för är 
värt att sträva efter enligt normen. Som beskrivits i avsnitt 1.3.2 Om identitetsskapande i 
barnlitteratur är det normativa eftersträvansvärt och sammankopplat med 
verklighetsbilden. Berättelser föder bilder av verkligheten medan befintliga bilder av 
verkligheten föder berättelser (Rehnberg 2011 s. 65). Det går därmed att dra slutsatsen 
att den person Bamse beskrivs som formar verklighetsbilden och att bilden som visas är 
den maskulina normativa.  
 
Har dessa verklighetsbilder förändrats över tid?  
Mellan 1976 och 2002 syns en förändring i Bamses sätt att ta plats, genom både vad han 
säger och vad han gör. Han intar mer sällan rollen som aktör i aktionsprocesser men 
tilldelas oftare rollen som fenomen i reaktionsprocesser. Han lyckas alltså få mer upp-
märksamhet även om han agerar mindre. Detta tolkar vi som att verklighetsbilden har 
ändrats över tid. Från en bild där den manliga normen tog störst plats har Bamse med 
åren gått mot en mer jämställd verklighetsbild, vilket vi diskuterat i avsnitt 5.2 Diskus-
sion om skillnader mellan åren. 
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6.1 Reflektion och förslag till vidare forskning 
Då vi klassificerat Bamse som barnlitteratur är det barnen som är mottagare av texten 
och inte vuxna människor. Då barnböcker, serietidningar och annan barnlitteratur är 
sådant som barn kan identifiera sig med anser vi att karaktärerna i böckerna blir viktiga 
för barns identitetsskapande och förståelse av omvärlden. I enlighet med Maria Nikola-
jeva anser vi att barnlitteratur utgår från att barn upplever världen annorlunda än vuxna 
(Nikolajeva 2017 s. 17). Därmed är det även barnen som bildar sig en uppfattning om 
hur Bamse uttrycker sig och vilka bilder av verkligheten de får genom tidningarna.  
 
Hur barn sedan faktiskt uppfattar litteratur är tillägnat psykologisk forskning. Det är 
många olika aspekter som påverkar hur ett barn uppfattar en historia, som dess ålder, 
erfarenhet och mentala kapacitet (Hellsing 1999 s. 41). Därför är det av stor vikt att 
påpeka att vi inte innehar tillräcklig kompetens för att avgöra hur barn uppfattar 
Bamses agerande. Vi är inte utbildade inom barnpsykologi och kan på så vis inte hävda 
att vi vet hur Bamse uppfattas av läsaren. Det enda vi med säkerhet kan framställa är ett 
resultat av en narrativanalys och dra slutsatser utifrån denna. Däremot är det värt att 
nämna att det inom literaturdidaktiken är en vanlig premiss att läsaren själv eller 
tillsammans med andra skapar en texts innebörd vid läsarens/läsarnas möte med texten 
(Brink 2005 s. 205). Därför tycker vi att det kan vara intressant även för 
litteraturpedagoger att bedriva forskning ur en sådan litteraturdidaktisk utgångspunkt. 
Framförallt tycker vi att en sådan forskning kan läggas kring Bamses sätt att vara och 
uttrycka sig.  
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Bilagor 
 

Tabell 5. Visuell textanalys av narrativa processer bok 1 
 

 Bams
e 

Skalma
n 

Lille 
skutt 

Brummelis
a 

 Summa  

Aktion
sproce
ss 

33 14 27   74  

Aktör 29 10 22     

Mål 3 4 5     

Interak
tör 

1       

Reakti
onspro
cess 

73 19 71   163  

Reaktö
r 

48 9 51     

Fenom
en 

13 9 8     

Interak
tör 

12 1 12     

Mental 
Proces
s 

2  2   4  

Upplev
are 

  2     

Fenom
en 

2       

Verbal 
Proces
s 

56 17 47   120  
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Talare 56 17 47     

Utsaga        

Summa 164 50 147 0  361 processer (av 89 
narrativ) 

 

 
 

Tabell 6. Visuell textanalys av narrativa processer bok 2 

        

 Bams
e 

Skalma
n 

Lille skutt Brummelisa  Summa  

Aktion
sproce
ss 

25 15 10 2  52  

Aktör 19 8 4 1    

Mål 3 7 3 1    

Interak
tör 

3  3     

Reakti
onspro
cess 

119 109 89 14  331  

Reaktö
r 

33 22 38 5    

Fenom
en 

43 60 31 3    

Interak
tör 

43 27 20 6    

Mental 
Proces
s 

2 1 1   4  
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Upplev
are 

2 1 1     

Fenom
en 

       

Verbal 
Proces
s 

119 109 62 9  299  

Talare 119 109 62 9    

Utsaga        

Summa 265 234 162 25  686 processer (av 154 
narrativer) 

 

        

 

Tabell 7. Visuell textanalys av narrativa processer bok 3 
 

 Bamse Skalman Lille 
skutt 

Brummelisa  Summa  

Aktions
process 

11 4 3 4  22  

Aktör 5 3 3     

Mål 2       

Interak
tör 

4 1  4    

Reaktio
nsproce
ss 

48 34 36 3  121  

Reaktör 15 11 20 2    

Fenome
n 

23 16 8 1    
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Interak
tör 

10 7 8     

Mental 
Process 

3 3 4   10  

Upplev
are 

1 3 2     

Fenome
n 

2  2     

Verbal 
Process 

66 31 43 4  144  

Talare 66 31 43 4    

Utsaga        

Summa 128 72 86 11  297 processer (av 
77 narrativ) 

 

        

 
 

Tabell 8. SFG textanalys av transitiva processer bok 1 
 

 Bamse Skalman Lille skutt Brummelisa Övrigt Summa  

Materi
ell 
Proces
s 

23 9 15  35 82  

Aktör 21 8 13  15   

Mål 2 1 2  20   

Relatio
nell 
Proces
s 

2 1 2  18 23  
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Bärare
/Utpek
ad 

    7   

Attribu
t/Värd
e 

    5   

Existen
tiell 

2 1 2  6   

Mental 
Proces
s 

11 6 6  10 33  

Upplev
are 

11 4 6  3   

Fenom
en 

 2   7   

Verbal 
Proces
s 

3    7 10  

Talare 3    2   

Utsaga     3   

Lyssna
re/Tal
mål 

    2   

Summa 39 16 23 0 70 148 processer 
(av 56 verbala 
och mentala 
processer) 

 

   
 

     

 
Tabell 9. SFG textanalys av transitiva processer bok 2 
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 Bamse Skalman Lille skutt Brummelisa Övrigt Summa  

Materie
ll 
Process 

20 21 17 3 37 98  

Aktör 16 18 15 2 24   

Mål 4 3 2 1 13   

Relatio
nell 
Process 

4 2 1  47 54  

Bärare/
Utpeka
d 

3 2   16   

Attribut
/Värde 

    19   

Existen
tiell 

1  1  12   

Mental 
Process 

25 11 11 1 33 81  

Upplev
are 

24 7 10 1 7   

Fenome
n 

1 4 1  26   

Verbal 
Process 

5 4  1 6 16  

Talare 5 3   1   

Utsaga     5   

Lyssnar
e/Talm
ål 

 1  1    
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Summa 54 38 29 5 123 249 processer 
(av 121 verbala 
och mentala 
processer) 
 

 

Tabell 10. SFG textanalys av transitiva processer bok 3 
 

 Bamse Skalman Lille skutt Brummelisa Övrigt Summa  

Materi
ell 
Proces
s 

16 6 12 4 23 61  

Aktör 16 6 12 4 12   

Mål     11   

Relatio
nell 
Proces
s 

6 6 2 2 22 38  

Bärare
/Utpek
ad 

5 3 1 1 5   

Attribu
t/Värd
e 

 1   6   

Existen
tiell 

1 2 1 1 11   

Mental 
Proces
s 

15 6 10  17 48  

Upplev
are 

15 4 10  3   

Fenom  2   14   



 

44 
 

en 

Verbal 
Proces
s 

3  1 1 3 8  

Talare 3   1 1   

Utsaga     2   

Lyssna
re/Tal
mål 

  1     

Summa 40 18 25 7 65 155 processer 
(av 67 verbala 
och mentala 
processer) 
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