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Inledning 

Jag är 10 år gammal. Teven i mitt pojkrum står på. Kanal 3. Det var ovanligt att jag valt just 

kanal 3. I vanliga fall hade Nickelodeon eller Disney Channel underhållit mig på morgonen – 

men inte på lördagar.  

 

Vad är Digimon och Digimon Adventure? 

1997 introducerades Digimon, eller Digital Monsters, i form av ”Tamagotchi”-liknande 

virtuella husdjur som ägaren skulle mata och leka med. Det som kanske utgör den största 

skillnaden från just Tamagotchi är att när ens Digimon 

blev starkare kunde ägaren låta den slåss mot en annan 

ägares husdjur via små kontakter ovanpå själva 

maskinen. Under några år utvecklades varumärket och 

1999 kom första säsongen av den tecknade serien 

Digimon: Digimon Adventure
1
. Under åren som följer ger Bandai, företaget som äger 

Digimon, ut åtskilliga spel, spelkort, leksaker, tidningar, kläder etc. Det ges senare också nya 

säsonger av tv-serien. 

    

Bakgrund 

Jag är personligen nyfiken på hur det är att analysera populärkulturell barn- och 

ungdomslitteratur. Gunilla Molloy skriver i Skolämnet svenska: en kritisk ämnesdidaktik att 

det kan vara viktigt för en svensklärare att undersöka sin egen litteratursyn innan hen kommer 

ut i arbetslivet.
2
 Under min svensklärarutbildning har ”det vidgade textbegreppet” tagits upp 

vid flertalet tillfällen samt att lärare borde vidga sina vyer och undersöka möjligheterna att 

arbeta med till exempel serier i undervisningen. Således kan min uppsats belysa de fördelar 

och nackdelar som finns med att analysera en serie lik Digimon. Efter uppsatsens slutförande 

kan jag således ha införskaffat en större förståelse för hur långt läraren kan gå vid analys av 

populärkultur, både på ett allmänt plan, men också på ett personligt sådant.  

 Slutligen vill jag ta upp just Digimon – om jag ska undersöka karaktärerna i serien, kan jag 

inte bara välja en där det bara finns människor? I skrivande stund har jag uppfattningen att 

varje barns Digimon (i serien) ska, på sätt och vis, spegla den personlighet barnet har. 

Samtidigt som paret är lika varandra har de också olikheter som kompletterar och skapar 

konflikter. Jag kan på många sätt tro att introduktionen av en ytterligare karaktär som följer 

                                                           
1
 https://www.watchdigimonepisodes.com/series/digimon-adventure/ (2019-01-25) 

2
 Molloy, Gunilla, Skolämnet svenska: en kritisk ämnesdidaktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 72. 
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protagonisten (likt en ängel eller en djävul på axeln) kommer att vara positivt då jag ska 

besvara mina frågeställningar.   

Det finns ett genuint intresse för Digimon runt om i världen och många vänner och bekanta 

till mig talar om Digimon som en av deras favoritserier från då de var små. Serien är 

fortfarande en av FOX Networks 100 mest populära produkter och på Youtube finns ett stort 

antal videor där Digimon jämförs med Pokémon, varför Digimon är så ”bra” samt massvis av 

fan-fiction. Sarah Ryle skrev år 2000 i The Guardian att på sex veckor hade enbart leksakerna 

från Digimon sålt för 75 miljoner dollar.
3
 

Digimon Adventure utspelar sig till stor del i ”Digivärlden” – en digital värld som är med 

parallell till människovärlden och är ett resultat av människovärldens användning av datorer 

och andra elektroniska produkter. Digivärlden är bebodd av varelser som heter Digimon – 

digitala monster. Digimon kommer i alla storlekar och former. Vissa är glada, andra är ledsna, 

en tredje är god och en annan ond.  

I serien får tittaren följa sju (och efter ett tag åtta) barn/tonåringar som blivit utvalda att åka 

till Digivärlden med mål att rädda den från ondska. Dessa barn kallas ”Digidestinerade” och 

ska enligt gamla texter i Digivärlden vara människobarn med förmåga att få Digimon att 

utvecklas.  

 En dag börjar underligt väder prägla människovärlden. Samtidigt är de Digidestinerade på 

sommarläger. Plötsligt börjar det snöa och barnen finner varsin ”Digikontroll” – en liten 

klockliknande apparat som visar sig vara mer hjälpsam än vid första anblick. Utan förvarning 

kommer sedan, från ingenstans, en stor våg och tar med sig barnen. De landar i Digivärlden 

och möter snabbt sin Digimon. Barnens Digimon berättar tidigt för de förvirrade och 

skräckslagna barnen att de alla har tilldelats en Digimonkompanjon vars uppgift är att 

beskydda, slåss för och hjälpa sin människokompanjon. Gruppen lär känna varandra och 

stöter snabbt på trubbel i form av Kuwagamon, en stor och elak insektsliknande Digimon. 

Med hjälp av barnens Digikontroll kan deras Digimon utvecklas till en starkare form som är 

tillräckligt stark för att kunna slåss mot Kuwagamon. De lyckas besegra Kuwagamon och 

dagen är räddad. Under seriens gång uppkommer åtskilliga liknande, farliga situationer där 

barnens Digimon måste utvecklas till en starkare form för att kunna besegra sina motståndare. 

Det går på sätt och vis att hårdra det hela och säga att en höjdpunkt i serien är då en av 

barnens Digimon lyckas utvecklas till en form den aldrig varit förut. Det ska också tilläggas 

att barnens Digimon inte stannar kvar i den utvecklade formen efter slagsmålet utan går 

                                                           
3
 www.theguardian.com/uk/2000/may/14/sarahryle.theobserver (2018-12-11) 



6 

 

tillbaka till sin lägre, ”normala” form när faran är över då det krävs mycket energi för 

Digimon vara utvecklad. Senare i serien finner barnen varsin (i brist på svenska ord) ”tag” 

och varsin ”crest” som symboliserar deras personlighet och fungerar på samma sätt som 

Digikontrollen – den kan få barnens Digimon att utvecklas och bli starkare.    

Digimon kan i högsta grad tala och visa känslor. Många av de Digimon gruppen stöter på 

under sin resa har en historia eller ett problem som gruppen ofta försöker lösa. Stundtals är det 

så att en Digimons historia och problem ges större vikt än något av barnens trots att det ofta är 

just barnen som porträtteras som huvudkaraktärer. Trots det är det ofta så att barnens problem, 

tankar och val får stå i centrum för handlingen och det är mer än sällan dessa som för 

berättelsen framåt.  

 

Jag benämner Digimon som populärlitteratur. Det kan därför vara bra att försöka utröna och 

förklara vad populärlitteraturen är. Ulf Boëthius undersöker i sin text Populärlitteraturen – 

finns den? populärlitteraturen och vad den är.
4
   

Boëthius diskuterar publiken och syftet. En del forskare menar att det är läsarna som 

bestämmer genren och populärlitteraturen läses sålunda av underklassen och de lägre 

utbildade. Andra forskare menar istället att det är själva syftet med litteraturen som är viktigt 

för dess genre. Om syftet är att underhålla och att vara lättillgänglig kan (och kanske ska) 

verket ses som populärlitteratur. Det här är dock en problematisk infallsvinkel då vad som är 

underhållande är ytterst subjektivt. Boëthius understryker att läsvana är en faktor som gärna 

bestämmer huruvida läsaren finner litteraturen underhållande eller inte.
5
 Således kan Digimon 

med relativ enkelhet definieras som populärlitteratur. Den primära publiken är barn och 

ungdomar som förmodligen inte stött på en särskilt stor mängd litteratur innan och skulle 

således finna Digimon underhållande och lättillgänglig. Syftet kan vara lite svårare att 

applicera då Digimon på sätt och vis stundtals kan ses som didaktisk. Gömt bakom våld och 

ondska finns en tanke om att mod, gemenskap och vänskap i slutändan alltid segrar. Det går 

ju såklart att argumentera för att de flesta sagor har en sådan bakomliggande utgångspunkt, 

men jag tycker att det ändå kan vara av värde att nämna Digimon Adventures (tämligen 

dolda) didaktiska karaktär. Om Digimon Adventure är didaktisk kan det då vara så att den inte 

är en del av populärlitteraturen? 

                                                           
4
 Boëthius, Ulf, ”Populärlitteraturen – finns den?”, i Brott, kärlek och främmande världar: texter om 

populärlitteratur, Hedman, Dag & Määttä, Jerry (red.), Studentlitteratur, Lund, 2015, s.19. 
5
 Ibid, s.19-20. 



7 

 

Boëthius nämner sedan produktions- och distributionsförhållanden samt att 

populärlitteraturen är den lättlästa litteraturen. Populärlitteraturen ska vara massproducerad 

på ett enkelt och standardiserat sätt och ska inte ställa några språkliga krav på sin läsare. Åter 

igen är det viktigt att komma ihåg att Digimon Adventure på många sätt är skriven för en 

yngre publik och därför är språket inte det svåraste. Dock ska det nämnas att även här är 

begreppet ”svår” problematiskt att definiera. Individer som är vana vid uppmärksam och mer 

krävande läsning kan ha problem med att förstå och ta in budskapet hos populärlitteraturen 

trots deras höga estetiska utbildning – och vice versa.
6
 Produktionen av Digimon är värd att 

nämna då den rimmar bra med vad Boëthius skriver. Serien är ytterst enkelt producerad och 

återanvänder mer än sällan samma animationer då Digimon slåss eller utvecklas. Det ska dock 

tilläggas att orsaken till det var kanske inte att massproducera Digimon Adventure så fort som 

möjligt utan istället för att produktionsvärdet var så lågt. Det ska ha bidragit till att 

manusförfattarna lade sitt fokus och budgeten på en väl producerad berättelse till skillnad från 

andra samtida avsnittsbaserade barn- och ungdomsserier. 

Slutligen tar Boëthius upp narrativitet och smaksociologi. Boëthius förklarar att många 

forskare ser populärlitteraturens gränser som tämligen flytande och svårbestämda. Således blir 

det ofta så att populärlitteraturen får sin status från att den anses vara estetiskt och/eller 

moraliskt undermålig – en definition som jag ser som tämlig elak och orättvis.
7
 Det är kanske 

bättre att inte lägga något vidare värde i namnet populärlitteratur utan istället bara den som en 

genre som vilken annan och som bestäms av den litterära era den befinner sig i. Boëthius tar 

Stephen King som ett exempel på en författare vars verk både setts som högre litteratur och 

som populärlitteratur. Det kan således vara svårt att faktiskt säga huruvida Digimon 

Adventure faktiskt är populärlitteratur då det nu är 19 år sedan serien hade premiär.       

 

  

                                                           
6
 Boëthius, Ulf, ”Populärlitteraturen – finns den?”, i Brott, kärlek och främmande världar: texter om 

populärlitteratur, Hedman, Dag & Määttä, Jerry (red.), s. 20-21. 
7
 Ibid, s. 21-22. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är huvudsakligen att undersöka dramaturgi, avsnittuppbyggnad och 

narrativ struktur i en populärkulturell barn- och ungdomsserie – Digimon Adventure. Jag vill 

således också undersöka om det ens går att finna någon narrativ struktur i serien.  

 Jag kommer i min uppsats använda mig av tre teorier och modeller (se Metod). Jag vill 

genom min uppsats undersöka om och hur dessa teorier går att använda vid analys av 

Digimon Adventure. Det kommer inte bara ge en större förståelse för hur Digimon Adventure 

kan analyseras utan också för hur de tre teorierna och modellerna fungerar och hur de kan 

användas och tolkas.  

Intresset för Digimon är stort och därför vill jag genom min uppsats belysa möjligheten att 

undersöka populärkulturella barn- och ungdomsserier.   

 

Frågeställningar 

- Hur bygger Digimon Adventure upp avsnitt? 

- Hur interagerar karaktärerna med varandra? 

- Vilka roller spelar de olika karaktärerna för berättelsen?   

 

Metod 

Den här uppsatsen behandlar första säsongen av Digimon – Digimon Adventure. Däremot 

kommer jag inte göra djupare analys av hela säsongen då 54 avsnitt á 21 minuter helt enkelt 

blir för mycket. Jag kommer istället att djupare analysera specifika avsnitt och karaktärers 

handlingar och relationer som jag anser är signifikativa för säsongen i helhet.  

Jag kommer använda Vladimir Propps tankar om narratologi. Propp var litteraturforskare 

och har forskat om den ryska undersagans konstruktion. Propp poängterar att hans teorier inte 

ska missuppfattas vara applicerbara på andra berättelser än undersagan. Jag använder mig av 

Staffan Carlshamres bok På spaning efter berättelsen: Om narratologi, Propp och 

undersagans morfologi där det, i motsats till Propp, poängteras att teorierna och tankarna går 

att applicera på andra berättelser.
8
  

 Propp presenterar till en början handlingsfunktioner och agentroller. En berättelse har 

utbytbara agenter, men behåller oavsett agentroll samma handlingsfunktion. Till exempel är 

händelsen 

”En tsar ger en örn till en hjälte. Örnen för bort hjälten till ett annat kungarike”.  

                                                           
8
 Carlshamre, Staffan, På spaning efter berättelsen: om narratologi, Propp och undersagans morfologi, Fabel, 

Göteborg, 2005, s. 6. 
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samma som 

”En trollkarl ger Ivan en liten båt. Båten för bort Ivan till ett annat kungarike”.
9
  

 Propp fortsätter med att urskilja sju olika agentroller och trettioen olika 

handlingsfunktioner och poängterar att handlingsfunktionerna är konstanta och går således 

inte att ändra ordning på. Det går att utesluta vissa funktioner, men de resterande 

handlingsfunktionerna måste förbli i ordning. Jag kommer nedan att ge en kort räkna upp de 

trettioen handlingsfunktionerna samt försöka sätta dem i en kontext: 

 

Allt börjar med att en familjemedlem avlägsnar sig hemifrån. Det brukar ofta vara den äldre 

generationen som ger sig iväg. I samband med avlägsnandet riktas ett förbud till hjälten som 

sedan överträds. Därefter inträder en skurk som börjar med att rekognoscera för att lokalisera 

ett objekt eller någon som ska rövas bort. Informationen överlämnas till skurken som 

fortsätter med att försöka lura sitt offer. Det leder till att offret fogar sig mot skurken.  

 Dessa första sju funktioner fungerar som en inledning och vissa sagor saknar den till viss 

del eller helt och hållet. Sedan följer det ”komplikationen”.  

 Komplikationen inleds med skurken åstadkommer skada som resulterar i en brist eller en 

önskan hos någon familjemedlem. Bristen eller önskan förmedlas till hjälten ofta av en 

”avsändare” och hjälten accepterar sitt uppdrag och lämnar hemmet. Därefter är 

komplikationen slut. 

 I nästa fas introduceras en ”givare” vars roll är att förse hjälten med ett föremål som 

kommer hjälpa hjälten nå sitt mål. Hjälten, som ofta stöter på givaren utan förvarning, prövas 

av givaren. Hjälten reagerar på givarens handling och erhåller det magiska föremålet. 

Föremålet kan såklart vara av olika slag och själva överförandet kan också ske på en rad olika 

sätt så som gåva, byte eller stöld. Därefter förs hjälten till den plats där det sökta objektet 

finns och strider med skurken. Under striden får hjälten ett märke och skurken besegras. 

Således är bristen omintetgjord och därmed återstår tre funktioner: Hjälten återvänder hem, 

hjälten förföljs och hjälten räddas undan förföljelse.  

 En annan grundläggande möjlighet är att istället för att avsluta med de tre sista 

funktionerna skapas istället ett nytt skurkstreck som inleder en ny sekvens. Den nya 

sekvensen innehåller speciella skurkar – nämligen hjältens äldre bröder (vi ska dock komma 

ihåg att alla karaktärer är utbytbara!). Därefter upprepas tidigare funktioner: hjälten söker och 

får hjälp av en hjälpare för att nå objektet. Därefter kommer en serie nya funktioner som 

                                                           
9
 Ibid, s. 12. 
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inleds med att hjälten återvänder hem oigenkänd och konfronteras av en falsk hjälte som 

presenterar ogrundade anspråk. Ofta menar den falske hjälten att den har utfört hjältedåden. 

Allt fortsätter med att hjälten konfronteras med en svår uppgift. Hjälten löser uppgiften, blir 

igenkänd och den falske hjälten avslöjas. Därefter ges hjälten ett nytt utseende och skurken 

straffas. Sagan avslutas med att hjälten gifter sig och uppstiger på tronen.
10

 

 

För att kunna undersöka karaktärer och analysera deras roller kommer jag använda mig av 

Julien Greimas ”Aktantmodell” som bygger på Vladimir Propps analys av den ryska 

undersagan. Aktantmodellen används för att schematiskt strukturera och undersöka olika 

karaktärers roller i en berättelse. Olika 

karaktärer delas in i olika ”aktanter” och 

”aktantpar”. Det första paret är subjektet och 

objektet. Subjektet, ofta en hjälte eller prins, 

binds samman till ett objekt - ofta en 

prinsessa. Det som binder dem samman ett 

begär – subjektet vill alltså nå objektet. Det 

andra paret är avsändaren och mottagaren. Avsändaren initierar själva uppgiften genom att be 

(eller kanske också beordra) subjektet att nå objektet. Genom objektet binds sedan avsändaren 

till mottagaren. Mottagaren är således det som kan vinnas av att subjektet når objektet. Det är 

ofta så att avsändare och mottagare är samma karaktär. På vägen mot objektet stöter ofta 

subjektet på hinder eller problem, opponenten. Som tur är har subjektet också en medhjälpare 

som hjälper till eller har förberett subjektet inför opponenten.
11

 Det ska slutligen poängteras 

att subjektet och objektet inte behöver vara människor eller saker, utan kan också vara tankar 

eller personliga eller kollektiva mål. 

 Aktantmodellen är situations- och personbaserad vilket får Greimas att mena att den är så 

universell att den kan hjälpa att tolka de flesta erfarenheter en individ ställts inför. Tänk på din 

egen vardag där du ställs inför olika problem eller hinder då du ska uträtta ett ärende eller nå 

ett mål. Målet kan ju självklart vara personligt, men det grundar sig nog oftast i något annat – 

ett exempel skulle vara att köpa en ny tröja. Visst, det är ju individen som tar initiativet att 

köpa tröjan, det är nog möjligen så att modeindustrin på sätt och vis planterat tanke om tröjan 

i huvudet från första början. Problemen och hindren löser du ofta genom att ta hjälp av en vän 

och då du nått dit mål är det någon som drar vinning av att du gör det – med största 

                                                           
10

 Carlshamre 2005, s. 13-16. 
11

 Carlshamre 2005, s. 17-19. 



11 

 

sannolikhet du själv. Det som gör aktantmodellen så situationsbaserad är att i din berättelse 

om tröjan är du hjälten, subjektet, medan hos någon annan är den individen subjekt. Således 

kan det vara svårt att faktiskt förstå vem som i en berättelse ska få vara hjälte samt vems 

berättelse som ska få styra. I djupare konflikter kan det alltså krävas mer än en historia för att 

förstå helheten.
12

 Jag kommer i min analys att sätta in abstraktioner i Greimas modell. 

Carlshamre säger inte uttryckligen att Greimas är menad att användas så. Med det i åtanke vill 

jag dock anse att om nu aktantmodellen är så universell som Carlshamre beskriver den borde 

det således också kunna vara möjligt att infoga abstraktioner också.   

  

Slutligen kommer jag använda mig av Umberto Ecos text Berättarstrukturerna hos Ian 

Fleming.
13

 Eco har undersökt alla utom en av Ian Flemings böcker om James Bond. Han har 

som mål med sin analys att utarbeta en deskriptiv tabell över berättarstrukturerna hos Ian 

Fleming. Han gör det genom vad han kallar ”roll- och värdemotsättningar”. Eco menar att det 

finns motsättningar mellan roller och värden inom, i hans fall, Ian Flemings verk som han 

analyserat.  

Eco presenterar fjorton stycken: Bond – M, Bond – Den Onde, Den Onde – Kvinnan, 

Kvinnan – Bond, Den fria världen – Sovjetunionen, Storbritannien – Icke-anglosaxiska 

länder, Plikt – Uppoffring, Lystnad – Ideal, Kärlek – Död, Risk – Programmering, Prakt – 

Brist, Undantagsnatur – Måtta, Perversion – Måtta samt Lojalitet – Illojalitet. Han nämner 

senare i texten Prakt – Uppoffring, som jag också kommer använda mig av. Eco fortsätter 

sedan med att förklara hur dessa motsatspar uppkommer samt vilken roll de spelar för 

berättelsen och dess fortgång. Han poängterar att den ena delen av paren kan ta olika former – 

det är inte sällan att Den Onde har en underordnad som ibland får representera Den Onde i en 

situation. Han fortsätter med att skriva att de fjorton roll- och värdemotsättningarna utgör 

invariabla storheter som i sin tur har underordnade par kretsande kring dem. Han tar således 

upp det som Julien Greimas också gör, nämligen att berättelsen ofta är situationsbaserad och 

att historien ofta har olika narratologiska ingångar och utvägar.
14

     

  

                                                           
12

 Ibid, s. 20. 
13

 Eco, Umberto, ”Berättarstrukturerna hos Ian Fleming”, i Form och struktur: texter till en metodologisk 

tradition inom litteraturvetenskapen, Aspelin, Kurt & Lundberg, Bengt A. (red.), PAN/Norstedt, Stockholm, 

1971. 

 
14

 Eco 1971, s. 230- 244 
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Terminologi och ordval  

Jag har sett Digimon Adventure på engelska dubbat från japanska. Då jag inte har full tillgång 

till den svenska översättningen kan det ibland vara svårt att översätta de engelska uttrycken 

och terminologin korrekt. Jag har lyckats få fram att ”Digivice” på svenska heter 

”Digikontroll”, men har samtidigt inte kommit fram till vad 

”crest” kan ha för kontextuell översättning. Jag har mina 

aningar att den svenska översättningen översätter ”crest” till 

”tecken”. Sora blir på engelska tilldelad ”the crest of love”, 

”kärlekens tecken” på svenska. Jag vill dock mena att saken 

crest inte riktigt har samma betydelse som ”tecken” och kanske istället borde översättas till 

”vapensköld”. Jag vill dock poängtera att barnens ”crests” egentligen finns inom dem och den 

materiella ”cresten” bara finns där som en typ av vägledare då gruppen till en början kommer 

i kontakt med dem.  

 Vidare vill jag också ta upp singular och plural av ”Digimon”. På engelska fungerar 

”Digimon” i alla situationer. ”I am a Digimon” och ”I saw the two Digimon” fungerar utan 

problem. På svenska blir det dock svårare och till och med ”fulare” att skriva: ”En Digimon” 

och ” två Digimoner/Digimons”. En utväg skulle kunna vara att utveckla ordet från Digimon 

till ”Digitalt monster” och således säga ”Digimonstren”. Jag tycker dock att det är att 

förvanska själva ordet. Därför kommer jag i den här uppsatsen att försöka komma runt det 

hela med att skriva ”barnens Digimon” eller, då jag skriver om hela gruppen ”barnen och 

deras Digimon” eller ”Gruppen”. Om det är en specifik Digimon jag skriver om kommer jag 

försöka använda den Digimonens (då är vi här igen…) namn. Det som kan göra det hela lite 

krångligare är att varje Digimonform har ett eget namn. Till exempel utvecklas Agumon, Tais 

Digimon, från Koromon och sedan till Greymon från Agumon osv. För att undvika eventuell 

(eller total) förvirring kommer jag att benämna varje Digimon efter deras ”kändaste” namn. 

Sålunda kommer Tais Digimon gå under namnet Agumon. Det kanske ska poängteras att en 

Digimon som utvecklas bara byter utsida och inte personlighet.  

 Slutligen vill jag poängtera att det såklart finns skillnad mellan serienamnet Digimon och 

substantivet Digimon. 
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Tidigare forskning 

Det har skrivits uppsatser och artiklar om Digimon, men de tenderar vara lite svåra att hitta. 

Pedro Vázquez-Miraz på Universidad de A Coruña har skrivit texten Sexism in “Digimon”: 

Fifteen years of stagnation. Hans arbete är tyvärr (!) på spanska, men som tur är finns ett 

abstrakt på engelska. Vázquez-Miraz menar där att den denotativa analysen som gjorts av fyra 

slumpmässigt utvalda avsnitt från Digimon Adventure pekar på den manliga protagonisten (de 

syftar förmodligen på Tai) symboliserar typiska manliga stereotyper så som starkt ledarskap, 

vikten av styrka och mod, medan de kvinnliga karaktärerna visar sig undergivna ledaren, vara 

högst benägna till självuppoffring samt att de känner tillgivenhet till varandra.
15

 Mer än så är 

svårt för mig att få ut från hans arbete då jag gärna inte vill översätta arbetet i Google 

Translate. Jag vill dock poängtera att jag ställer mig bakom hans slutsats om att finns manliga 

och kvinnliga stereotyper i Digimon Adventure.    

 Youtubekanalen Billiam har gjort videon Digimon Adventure Review | Billiam
16

 där han 

berättar om Digimon Adventure. Den här typen av video anser jag säger någonting om den 

typ av analys som ofta görs av Digimon eller liknande populärkulturella barn- och 

ungdomsserier. Billiam gör ingen analys utan ett referat (så av namnet), men slänger trots det 

in olika tyckanden och förklaringar om avsnittsuppbyggnad och roller trots att han inte har 

något vidare belägg för sina åsikter. Visst, det är en Youtube-video men jag vill ändå 

poängtera att den ”forskning” som ofta görs om Digimon är i form av videos liknande denna.  

 Bredvid Youtube finns också på internet hemsidan ”Digimon Wiki”
17

 där det finns näst 

intill tiotusen artiklar med information kring franchisen Digimon, däribland Digimon 

Adventure. På seriens sida finns information om allt från avsnitt till vilka som gjort rösterna i 

serien. Hemsidan är otroligt användbar om någon vill finna information om Digimon 

Adventure, men likt Youtube-videon är hemsidan informerande och inte analytisk.    

 Andreas Olsson har på Lunds universitet gjort en strukturalistisk studie av Stephens Kings 

tidiga författarskap
18

. Han kommer snabbt fram till att subjekten i Greimas aktantmodell ofta 

har flera objekt samt att de i flera fall inte lyckas nå det ena av objekten. Detta leder ju såklart 

i förlängningen till intriger och litterärt innehåll. Han finner också att mottagaren, i de böcker 

av Stephen King han valt att undersöka, i samtliga fall också är subjekt.  

                                                           
15

 Vázquez-Miraz, Pedro. Sexismo en “Digimon”: quince años de inmovilismo eller Sexism in “Digimon”: 

Fifteen years of stagnation, Universidad de A Coruña 2016, s. 67. 
16

 https://www.youtube.com/watch?v=G27E2XPJHrA (2018-12-17) 
17

 https://digimon.fandom.com/wiki/Digimon_Wiki (2018-12-17) 
18

 Olsson, Andreas. Att utläsa mönster på ett blodigt lapptäcke: En strukturalistisk studie av Stephens Kings 

tidiga författarskap, C-uppsats framlagt vid Språk- och litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 

2010. 
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Slutligen tar Olsson upp hjälpare och motståndare. Han menar att det alltid finns en tydlig, 

primär antagonist som bär rollen av motståndare. Trots det finns det samtidigt också andra 

problem som uppstår och det är mer än sällan så att subjekten arbetar i motvind. Detsamma 

gäller för hjälparna. Det finns ofta en eller flera hjälpare, men samtidigt kliver ofta 

familjemedlemmar eller andra vänner in och hjälper subjektet då situationen behöver. Här vill 

jag också adressera det jag skrivit ovan om aktantmodellen och abstraktioner som aktanter. 

Olsson använder på flera ställen abstraktioner som objekt – ett exempel är ”säkerheten”.
19

    

I texten Att skapa en förebild har Hanna Sofia Rehnberg Greimas aktantmodell för att 

undersöka hur hjälterollen konstrueras i två utvalda texter. Rehnberg finnar att det finns 

många olika aspekter av vilken karaktär som står i centrum. En karaktär, Amir, kan vid ett 

tillfälle vara handlingskraftig och således vara subjekt för berättelsen för att sedan, i en annan 

situation vara upplevare av en händelse. Trots det står han ändå som den mest centrala 

karaktären då det bara är hans tankar och inre värld läsaren får ta del av.
20

 Således är 

karaktärernas roller inte skrivna i sten utan istället situationsbaserade.   

 

Karaktärer 

Jag presenterar i den här delen de åtta barnen och deras respektive Digimon. Det kan vara bra 

att ha föregående del i åtanke vid läsning av den här delen.  

 

Tai och Agumon 

Även fast Digimon inte explicit har någon huvudkaraktär kan ändå Tai och hans Digimon, 

Agumon, ses som någon typ av ledare för gruppen. Trots att det kan se ut som att en annan 

gruppmedlem ska ”rädda dagen” blir det oftare än sällan så att 

Tai får Agumon att utvecklas och således räddar de andra. 

Agumon är alltid den Digimon i gruppen som utvecklas till en 

ny form först och visar således lite vägen för de andra 

gruppmedlemmarna. Tai blir till och med utnämnd till ledare 

av gruppen i en stressad situation i avsnitt 28. Innan barnen 

kom till Digivärlden var Tai en vanlig pojke som gillade att 

spela fotboll och tv-spel. Han är den klassiska pojken som inte 

tänker sig för utan slänger sig, helt utan rädsla, in i farliga 

                                                           
19

 Olsson 2010, s. 5. 
20

Rehnberg, Hanna Sofia, ”Att skapa en förebild”, i Funktionell textanalys, 1. uppl, Holmberg, Per, Karlsson, 

Anna-Malin & Nord, Andreas (red.), Norstedt, Stockholm, 2011, s. 64-74 
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situationer. Det också Tai som många gånger leder vägen för de andra i gruppen. Det är 

således inte förvånande att Tai blir tilldelad ”The crest of courage”. Det är således viktigt att 

Tai fortsätter vara modig och/eller tapper för att Agumon ska kunna utvecklas och bli 

starkare.  

 

Sora och Biyomon 

Sora blir tilldelad ”The crest of love”, men har under en tid svårt förstå varför hon tilldelats 

den då hon inte anser att hon vuxit upp i ett kärleksfullt hem. 

Hon berättar gråtandes vid ett tillfälle för de andra att hennes 

mor inte vill att hon ska vara ute och spela fotboll som Sora 

vill utan istället jobba i familjens blomaffär. Efter en sekvens 

då Biyomon, Soras Digimon, vill slåss men inte tillåts det av 

Sora förstår hon att hennes mamma bara vill beskydda henne, 

precis som Sora gör mot Biyomon. Hon förstår då att hon 

verkligen har växt upp i ett kärleksfullt hem. De andra i 

gruppen poängterar också att hon alltid tar hand om de andra 

och TK säger till och med att: ”Jag saknar inte min mamma 

lika mycket när du är med!”.  

 

Izzy och Tentomon  

Izzy har kanske den mest gripande historien av alla i gruppen. Izzys Digimon heter Tentomon 

och är, precis som Izzy, artig, uppfostrad och lite ”nördig”. Izzy blir tilldelad kunskapens 

tecken och på många sätt en allvetande karaktär som ofta använder sin laptop för att finna 

kunskap om saker som händer gruppen. Således är han en karaktär som ofta förklarar för 

tittaren och de andra i gruppen vad som borde göras 

eller vad som just hänt.  

 Izzys relation till sina föräldrar är dock det som, i 

min mening, gör honom intressant. Izzy minns då 

han en gång som barn råkade höra han föräldrar 

prata. De diskuterade huruvida de borde berätta för 

Izzy att han är adopterad och hur den informationen 

skulle på någon sätt skada honom. Under en passage då barnen kommer tillbaka till 

människovärlden berättar Izzy och hans föräldrar för varandra hur de känner och tar då också 

upp adoptionen. Det visar sig att Izzys far är kusin med Izzys biologiska far – en matematiker 
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på universitetet. Izzys far fortsätter och berättar att när Izzy var nyfödd dör båda hans 

biologiska föräldrar i en bilolycka samtidigt som Izzys adoptivföräldrar förlorar sitt nyfödda 

barn. Izzys mor ser det hela som ett tecken och adopterar således Izzy. Scenerna som utspelar 

sig mellan Izzy och hans föräldrar är starka och får tillslut Izzy, som inte är en känslosam 

person, att gråta.   

 

Mimi och Palmon  

Mimi porträtteras som att komma från en rik familj, vara bortskämd och ofta klaga på minsta 

lilla sak. Hon har rosa kläder och verkar inte ha gjort mycket i sitt liv utöver att åka på 

semestrar, shoppa och bli ompysslad. Det kan nog vara svårt 

att argumentera mot att Mimi är en typisk flicka vars största 

funktion till en början av serien är att hamna i trubbel, bli 

rädd och vara någon typ av lekkamrat till TK. Trots Mimis 

”flickiga” personlighet är Palmon, Mimis Digimon, inte den 

”flickiga” Digimon som hon, vid första anblick, kan tros vara. 

Palmon har ett växtliknande utseende och nämner tidigt i 

serien att hon gillar att gå barfota med fötterna i leran, något 

som Mimi ser som fullständigt befängt.   

 Mimi blir tilldelad ”the crest of sincerity”. ”Sincerity” eller 

”sincere” översätts till ”uppriktighet” eller ”uppriktig”. Min 

språkkänsla säger att det engelska ordet sincere och det 

svenska uppriktig inte riktigt har samma betydelse. Mimi är 

en person som inte ljuger och säger vad hon tycker och 

tänker, många gånger utan att tänka sig för. Hur det sedan överförs till att Palmon kan 

utvecklas är för mig lite svårt att koppla. På japanska heter Mimis tecken ”Junshin” vilket 

översätts till ”purity” – renhet. Den förklaringen kan jag koppla till det faktum att Mimi levt 

stor del av sitt liv i en skyddad miljö och har således inte upplevt motgångar på samma sätt 

som några av de andra i gruppen. Den skyddade uppväxten skulle då kunna ge upphov till den 

öppna och oförstörda synen på allt hon möter.  
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Joe och Gomamon 

Joe är en försiktig individ som inte vill ta risker. Han har alltid med sig sin väska innehållande 

första hjälpen- låda och nödproviant. Han har svårt att argumentera för de saker han tycker 

och vill och det slutar ofta med att han blir arg eller börja 

skrika då hans nervösa sidor tar över. Joe vill ofta, i motsats 

till Tai, inte leta upp fara utan förslår inte sällan att gruppen 

ska söka skydd eller stanna upp och tänka till. Gomamon, 

Joes Digimon, och Joe har en intressant relation då Gomamon 

inte alls är rädd eller försiktig. Han kastar sig ofta tanklöst in i 

situationer och är ofta inte sen med att reta Joe för hans 

försiktiga syn på livet. Den retsamma Gomamon försvinner 

dock under seriens gång då Joe gradvis blir modigare. 

 Joe blir tilldelad pålitlighetens tecken, på japanska 

”seijitsu” – ärlighet: som på många sätt är en synonym till 

uppriktighet. Således verkar det som att genom översättningen har personligheterna hos 

barnen förändrats en gnutta. Joes pålitlighet visar sig tydligt då han vid ett tillfälle har lovat 

Matt att ta hand om TK (dessa två karaktärer finns att läsa om nedan). De två hamnar i fara 

och samtidigt som Joe tänker på att han måste skydda TK utvecklas Gomamon till den starka 

Zudomon.     

 

Matt och Gabumon 

Matt är TKs (se nedan) storebror och blir tilldelad 

vänskapens tecken. Likt Sora är han en person vill hjälpa sina 

vänner och se till att alla i gruppen mår bra, men i olikhet gör 

han det mer än sällan i det tysta – förutom när det kommer till 

TK. I likhet med Joe är han också en person som oroar sig 

över faror, framför allt då TK är involverad. Matt är, som 

säkert redan framgått, väldigt beskyddande av TK. Under 

lång tid i seriens början är Matt nästan besatt av att skydda 

honom och det går så långt att han vid ett tillfälle slår Tai då 

hans känslor rinner över.  

 Det är således skönt för Matt att han har sin Digimon – Gabumon. Gabumon är betydligt 

lugnare och tar sällan hastiga beslut eller onödiga risker pga. okontrollerbara känslor. Matt 

kan på många sätt också ses seriens andra ”huvudkaraktär”. Gabumon lyckas utvecklas lika 
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långt som Agumon och Matt och Tai bråkar gärna i början av serien om vilka beslut som ska 

tas. I seriens andra halva har pojkarna dock blivit goda vänner och bildar ofta, tillsammans 

med sina Digimon, ett starkt lag som ofta lyckas övervinna hinder och fiender gruppen ställs 

inför.  

 

TK och Patamon  

TK är betydligt yngre än de andra gruppmedlemmarna vilket lätt reflekteras i hans 

personlighet. Det händer ofta att han spenderar tiden med att leka med Mimi eller sin 

Digimon, Patamon. Jag får personligen känslan av att TKs roll i serien är att stundtals vara 

underlägsen de andra äldre karaktärerna. TKs underlägsenhet blir speciellt synlig då Patamon 

inte utvecklas, blir starkare och räddar gruppen från fara i 

samma grad som de andra gruppmedlemmarna. Det hela 

förändras då Patamon i ett väldigt kritiskt läge utvecklas till 

Angemon - en ängel. TK blir senare tilldelad hoppets tecken. 

Att Patamon sällan utvecklas, bara gör det i väldigt speciella 

och utsatta situationer, då allt hopp är ute och till en ängel 

tycker jag säger något om TKs och Patamons roll i serien – en 

roll där paret inte är särskilt utmärkande i serien förrän då de 

faktiskt behövs. Då i form av att besegra en ond motståndare.      

Trots att TK och Matt är bröder bor de inte tillsammans. 

Deras föräldrar är skilda och har valt att ha ett av barnen hos sig åt gången – kanske för att 

Matt är äldre och inte så bunden till var han sover. Det visar sig dock tidigt att Matt och TK 

saknar varandra mycket, vilket ger sig i uttryck i de handlingar de båda gör. Som ovan 

beskrivet gör Matt allt för att TK ska vara säker och TK blir alltid nedstämd då Matt inte är i 

närheten. Vid en passage har barnen kommit från varandra – inklusive TK och Matt. TK gör 

inget om dagarna utöver att stirra ut över havet efter Matt.  

 

Kari och Gatomon  

Kari är i samma ålder som TK. Hon är en snäll, omhändertagande och förlåtande person som 

ofta sätter andra framför sig själv. Kari är Tais lillasyster och blir inte introducerad förrän 

avsnitt 21 då Tai och Agumon under underliga omständigheter blir skickade från Digivärlden 

till människovärlden.  
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Det är inte förrän avsnitt 30 som Kari och Gatomon, Karis Digimon, först träffas. Gatomon 

jobbar då för den onda Myotismon. Serien skildrar Kari och Gatomon på ett lite annorlunda 

sätt från de andra paren. Gatomon berättar en lång historia om varför hon inte var och mötte 

upp barnen då de för första gången kom till Digivärlden. Hon 

har ända sedan sin födsel varit ensam och inte haft någon vän. 

Samtidigt har hon sökt efter något eller någon som hon inte 

känner till. Hon har således vandrat runt i Digivärlden helt själv 

och blev tillslut funnen av Myotismon som under lång tid 

torterade henne tills hon glömde sitt sökande helt och hållet. 

När Gatomon sedan finner Kari i människovärlden kommer 

hon plötsligt ihåg allt och känner då en mening med sitt liv hon 

aldrig känt förut.  

Kari blir tilldelad ljusets tecken som vid flera tillfällen visar sig kunna hjälpa andra 

Digimon att få tillbaka sina krafter då de är svaga. Således är TK och Kari på sätt och vis lika 

i sina roller då de beskrivs som hoppfulla och att vara ett ljus i mörkret.   
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Analys 

Avsnitt 2 – Greymon  

Majoriteten av Digimon Adventures avsnitt följer en gemensam dramaturgi. Jag kommer nu 

att analysera och diskutera avsnitt 2 - ”The birth of Greymon”. Gruppen spenderar början av 

avsnittet med att försöka hitta mat och en förklaring på varför de är i Digivärlden. Sökandet 

tar dem till en strand där de blir attackerade av Shellmon. Ingen av barnens Digimon är 

tillräckligt stark för att besegra Shellmon vilket resulterar i att Tai och Agumon måste visa 

extra mod. Då Tai fångas och hålls fast av Shellmon utvecklas Agumon till Greymon och 

lyckas besegra Shellmon. Efter slagsmålet återförränas gruppen, äter och bestämmer var de 

ska ta vägen härnäst.  

 Som vi redan vet är det för att förstå en berättelse viktigt att kunna se en konflikt eller 

situation ur olika rollers ögon. Vid första anblick är subjektet i det här exemplet Tai och 

objektet är att rädda gruppen från fara. Hjälparen som ska hjälpa Tai att nå objektet är 

Agumon och motståndaren är Shellmon. Som den uppmärksamme läsaren redan vet kan 

avsändaren och mottagaren gärna vara samma aktant. På så sätt skulle alltså en implicit 

önskan att bli räddade (då de är för svaga för att slåss) från gruppen till Tai kunna fungera 

som avsändare. Mottagaren är gruppen som mottar säkerheten. Således är gruppen både 

avsändare och mottagare. Det ska dock 

tilläggas att det egentligen inte är gruppen som 

skickar iväg Tai för att slåss mot Shellmon 

utan Shellmon som attackerar gruppen. 

Således är Shellmon avsändare och 

motståndare.    

 En intressant invändning är att trots att Tai 

och de andra barnen är huvudpersoner i serien 

är det trots allt så att barnen skickas till Digivärlden för att rädda den tillsammans med deras 

Digimon. Således kan det vara av värde att se 

Tai som hjälparen och Agumon som subjektet 

i den här situationen. Det poängteras inte 

sällan att en Digimon behöver sitt barn för att 

kunna utvecklas, men samtidigt skulle barnet 

inte ha en chans att överleva i Digivärlden om 

det inte vore för barnets Digimon.  
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 Jag vill förlänga tanken om Agumon som subjekt. Om situationen ska studeras ytterst nära 

är det så att Agumon inte utvecklas för att gruppen behöver honom utan för att Tai är i fara. 

Det är Tais önskan att rädda gruppen som leder till att han hamnar i fara. Således är det alltså 

inte gruppens säkerhet som är objektet utan istället Tais. Samtidigt behöver Agumon Tai för 

att kunna utvecklas. Därför är Tai hjälpare till Agumon, subjektet. Trots att Tai redan är 

hjälpare samtidigt som hans säkerhet står som objekt är det också han som blir avsändare, så 

det är genom hans gärningar som Agumon 

blir tvungen att utvecklas till Greymon och, 

på egen hand, slåss mot Shellmon. Fallet blir 

här också som så att Tai både är avsändare 

och mottagare då det är han som bidrar från 

Agumons handlingar.       

 Det verkar gärna bli så att barnet, i det här 

fallet Tai, får väldigt många roller i 

aktantmodellen. Därför kan det vara av värde att se Tai och Agumon som subjekt och, i det 

här fallet, modet och faran som hjälpare. Objektet är således gruppen som är i fara då Tai och 

Agumon nu står som gemensamt subjekt. Motståndaren är fortfarande Shellmon och 

avsändaren fortsätter att vara antingen Shellmon eller gruppen som är i fara. Det som här kan 

vara intressant att undersöka är vem som blir mottagare. Det enkla svaret är att gruppen är 

mottagare då det är de som är i fara och på så sätt ”tjänar mest” på att Shellmon besegras. Den 

mer komplicerade vägen är att se slagsmålet som en väg mot ett större mål - här är det alltså 

viktigt att se berättelsen som en mängd olika situationer som alla har olika subjekt. Tidigt 

informeras barnen om att det finns ondska och starka Digimon som måste besegras för att 

Digivärlden ska överleva. För att lyckas med 

detta måste barnen och deras Digimon bli 

starkare. Således är vägen till styrka övning. 

Jag kanske tar min analys utanför situationen 

då jag placerar Tai och Agumon som 

mottagare och styrkan som objekt. Trots det 

vill jag ändå lägga vikt vid tanken om en 

sagohandling där målet inte alltid ska vara att 

finna och återlämna skatter eller prinsessor.      
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Det kan vidare vara intressant att undersöka om Aktantmodellen går applicera på andra delar 

av Digimon Adventure. Propp menar, som tidigare nämnts, att konstanter och variabler kan 

förändras i en berättelse, men handlingen kommer fortsätta vara densamma. Således borde 

efterföljande avsnitt vara liknande avsnitt 2 då Tai och Agumon (som utvecklas till Greymon) 

besegrar Shellmon och räddar gruppen. Nedan följer en lista på en handfull avsnitt av mycket 

liknande karaktär: 

 

Tre Exempel 

Avsnitt 3: Gruppen letar efter mat och skydd för natten på en liten ö sammankopplad med 

land av en bro. Plötsligt flyter ön iväg ut i vattnet och den enda som är kvar på land är Matt 

och Gabumon. Samtidigt blir gruppen på ön attackerad av Seadramon och Matt och Gabumon 

försöker simma över till ön för att rädda gruppen (och kanske framför allt TK). Seadramon får 

tag i Matt och då utvecklas Gabumon till Garurumon och lyckas rädda Matt och de andra i 

gruppen.  

Avsnitt 4: Gruppen hittar en by full av Yokomon (Biyomons tidigare stadium). Föga 

förvånande får gruppen mat där. Därefter blir byn (och gruppen) attackerad av Meramon. Sora 

och Biyomon hjälper hela byn att komma i säkerhet och tar sig sedan an Meramon. Då hela 

gruppen, inklusive Sora, är i fara känner Biyomon att hon behöver deras hjälp och utvecklas 

till Birdramon. Birdramon besegrar Meramon. 

Avsnitt 5: Gruppen finner en stor fabrik och Izzy börjar intressera sig för hur den fungerar. De 

blir senare konfronterade av Andromon och Agumon och Gabumon utvecklas för att hjälpa 

till – de lyckas dock inte besegra Andromon. Då föreslår Tentomon att Izzy ska gå in på sin 

dator och se om ett dataprogram kan hjälpa till. Izzy gör som han säger och lyckas få 

Tentomon att utvecklas till Kabuterimon som lyckas besegra Andromon. I likhet med de 

andra två exemplen är gruppen i fara, men i olikhet är Izzy inte i direkt fara. Jag vill således 

påminna om Propps tanke om att konstanter och variabler är utbytbara, medan handlingen 

förblir den samma. Här är det alltså inte faran, utan tanken som utlöser utvecklingen.  

Samma upplägg finns för resterande gruppmedlemmar samt en gång till då alla gruppens 

Digimon ska nå ytterligare ett högre utvecklingsstadie. Det här tycker jag styrker tanken om 

att varje avsnitt måste analyseras från flera infallsvinklar då flera karaktärers berättelser kan få 

plats i en. Jag tycker också att det visar att många av dessa avsnitt kan ses som 

”transportsträckor” eller ”fillers”.   
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Agumon, Gabumon och Propp  

Det går alltså, genom att använda aktantmodellen, se mönster i varje avsnitt utifrån vilka 

roller de olika karaktärerna har. Det kan dock vara intressant att välja att inte belysa varje 

karaktär, utan istället handlingar som för historien framåt. Jag kommer därför att använda 

Propps metod för att analysera samma avsnitt som ovan.  

Primärt måste avsnitt 2 analyseras och schematiskt kategoriseras utifrån Propps trettioen 

handlingsfunktioner och sju agentroller. Därefter kommer jag att undersöka om 

kategoriseringen är applicerbar på de andra ovan nämnda avsnitten. Nedan följer en förklaring 

av avsnitt 2.   

___________________________________________________________________________ 

1. I början av avsnittet är gruppen i 

säkerhet, men blir senare konfronterade av 

Shellmon som försöker lura dem.  

2. Gruppen (offret) fogar sig efter 

Shellmon.  

3. Shellmon skadar sedan gruppen vilket 

gör att en önskan uppstår. 

4. Eftersom att Agumon är den enda som 

fått i sig någon mat förmedlas därför 

önskan till Tai och Agumon. 

5. Tai och Agumon accepterar sitt 

uppdrag. 

6. Tai och Agumon lämnar gruppen. 

7. För att Agumon ska kunna attackera ber 

Agumon Tai att distrahera Shellmon. Han 

prövas. 

8. Tai reagerar då han själv attackerar 

Shellmon och blir fasthållen. 

9. Tai erhåller sedan förmågan att hjälpa 

Agumon utvecklas till Greymon.  

10. Med hjälp av Greymon besegras 

Shellmon.  

11. Tai och Agumon återvänder till 

gruppen. 

___________________________________________________________________________   

 

Det finns en del att säga om kategoriseringen. Till att börja med användes inte i närheten av 

de trettioen handlingskategorierna. Det ska ännu en gång poängteras att Propp understryker att 

hans teorier inte är särskilt applicerbara på andra sagor än den ryska undersagan. Trots det 

rimmar schemat till synes bra med min undersökning och kan således vara användbart. 

Därefter vill jag själv poängtera att den första delen av avsnittet inte är med i schemat. Detta 

beror på att jag nu undersöker avsnitt som fortfarande är mycket tidiga. Således tillbringar 

fortfarande gruppen mycket tid att utforska den nya världen och på så sätt bygga ett 

fundament för serien. Därför väljer jag att börja då Shellmon attackerar. Det skulle på sätt och 

vis kunna gå att lägga till funktionerna rekognoscera och överlämna, men den informationen 

får tittaren inte ta del av och således kommer jag heller inte inkludera dessa funktioner.  
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 Att Shellmon försöker lura barnen, anser jag, går att översätta till att han attackerar sitt 

offer. Carlshamre, som presenterar Propps metod, förklarar att varje agentroll har en 

”handlingssfär” kopplad till sig. Skurkens handlingssfär är till exempel ”att skada en medlem 

av familjen” eller ”att delta i en kamp mot hjälten”.
21

 Sålunda utmärker sig Shellmon för att 

vara en skurk. Offret, som i det här fallet är hela gruppen, fogar sig genom att acceptera 

slagsmålet - en möjlighet skulle ju varit att gruppen helt enkelt sprang iväg. När Shellmon 

skadar gruppen gör han det bokstavligt genom att slå alla Digimon så hårt att de inte kan resa 

sig. Utmattningen beror på skadan, men kanske framför allt av att det bara är Agumon som 

fått något att äta. Medan Agumon och Tai står kvar på slagfältet undrar de andra barnen varför 

bara Agumon kan slåss och följande saker sägs: 

Sora: That’s it! Agumon is the only one who had anything to eat! 

Izzy: Now I see. 

Matt: Then the other Digimon don’t have enough strength left to fight! 

Tai hör vad de säger och skriker till Agumon: ”Agumon – looks like it’s just you and me now!”.  

 

Genom skadan alltså en önskan som förmedlas till Tai genom en Sora, Izzy och Matt – 

avsändarna. Tai accepterar önskan och lämnar gruppen. Det är mer än sällan så att då hela 

gruppen är samlad är gruppmedlemmarna i säkerhet och känner sig starka, likt den känsla som 

ofta uppkommer i hemmet. Således går det att översätta att hjälten lämnar hemmet till att Tai 

lämnar gruppen. Väl framme vid Shellmon ber Agumon Tai att distrahera Shellmon så att han 

kan attackera. Tai prövas här av Agumon, givaren. Tai reagerar på givaren, utför uppdraget 

och erhåller således sitt magiska föremål. Till skillnad från den ryska undersagan är föremålet 

i Digimon inte ett föremål, utan istället ett djur i form av Agumons utvecklade form – 

Greymon. Tai använder därefter sin medhjälpare för att besegra Shellmon. Tai återvänder 

sedan ”hem” till gruppen.  

 Låt oss nu se om samma elva handlingsfunktioner går att applicera på avsnitt 3 – 

Garurumon. Avsnittet börjar likt det förra med att gruppen har lite olika syn på vad som är 

gruppens bästa. Det här rimmar bra med hur förra avsnittet också inleddes med att bygga upp 

och presentera karaktärer.  

 Dramatiken börjar inte förrän Seadramon lurar gruppen. På samma sätt som Shellmon 

kunde utses till skurk kan nu Seadramon också göra det. Den här gången lurar(1) faktiskt han 

gruppen genom att ha sin svans liggande på uppe på land, medan kroppen är kvar i vattnet. 

Gruppen springer inte och gömmer sig den här gången heller, utan fogar sig(2) istället. 
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Gruppen, inklusive Agumon, är tyvärr inte tillräckligt stark och således kan Seadramon 

skada(3) gruppen. Skadan skapar en önskan då Tai säger till Agumon: ”But if you can’t 

Digivole, how are we gonna stop Seadramon?”. Matt som varit kvar på fastlandet då 

Seadramon attackerade kommer simmande och börjar försöka få Seadramons 

uppmärksamhet. Således har han genom att höra Tai tala fått önskan förmedlad till sig samt 

accepterat den genom att försöka få Seadramons uppmärksamhet. Han simmar längre ut på 

sjön och lämnar således gruppen. Vid det här tillfället är det svårt att peka ut vem som skulle 

kunna vara ”givare” här då ingen rent explicit ger Matt utföra en uppgift som senare leder till 

att Gabumon utvecklas. Jag vill dock poängtera att Matt genomgående hela serien är ytterst 

omhändertagande av TK. Således tycker jag ändå att TK:s skrik och rop på hjälp kan 

symbolisera en typ av ”givare”. Matt prövas med andra ord av TK och reagerar genom att 

dras ner under vattnet och sedan hållas fast av Seadramon. I gengäld erhåller Matt sitt 

magiska föremål – Garurumon, Gabumons utveckling. Shellmon besegras och Matt 

återvänder hem till gruppen. 

 Jag vill nämna att Matt och Tai är stundtals väldigt lika karaktärer – det är båda pojkar som 

aspirerar på en ledarroll. Därmed kan det självklart vara så att deras ”egna” uppdrag och 

äventyr liknar varandra. Det är också viktigt att ha aktantmodellen i åtanke. Vems historia är 

det som faktiskt berättas? Det kan vara viktigt att poängtera att i det här fallet har jag valt att 

sätta Matt och Tai som hjältar men hjältarna skulle lika gärna kunna vara Gabumon och 

Agumon. Som tidigare nämnt är barnens Digimon lika beroende av barnen som barnen är av 

dem. Således skulle det alltså behövas göras en separat analys utifrån varje enskild ovan 

nämnd aktantmodell. På så sätt skulle alla karaktärer få ”sin” historia belyst. Det ska dock 

tilläggas att det kan vara svårt att applicera Propp på vissa situationer då det ofta är så att en 

karaktär, som är viktig för avsnittet och handlingen, inte får så mycket talutrymme. Jag anser 

därför att det kan vara svårt att göra en bredare analys av karaktären då det kan vara svårt att 

analysera en frånvarande karaktär.    

 

Kari 

Jag har nu bara behandlat Digimon Adventure utifrån enskilda avsnitt. Jag vill nu istället rikta 

mitt fokus mot Kari, Tais lillasyster, för att undersöka om Propps teorier går att applicera på 

hela sammanhängande segment av serien. Jag kommer att se Kari som hjälten. Det gör jag 

eftersom att det är Kari som till slut blir tilldelad eget magiskt föremål som hjälper henne att 

besegra skurken.
22
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 Som sagt introduceras inte Kari för tittaren förrän avsnitt 21 och blir inte uppmärksammad 

som en aktör förrän avsnitt 30. Med aktör menar jag att hon är delaktig i att föra berättelsen 

framåt.   

 Vi vet redan att Tai, en äldre familjemedlem, har lämnat hemmet. Det händer ju redan 

innan historien börjat då Tai åker iväg på sommarläger och hamnar i Digivärlden. Jag vill 

dock tillägga att det kan vara oklokt att börja en analys med hjälten 20 avsnitt bort. Således är 

det mer fördelaktigt att börja Karis berättelse i avsnitt 21 då Tai och Agumon skickas tillbaka 

till människovärlden efter att ha besegrat den onde Etemon. Då Tai och Agumon kommer 

hem till lägenheten är bara Kari hemma. Hon vet redan då vem Agumon är. Varför hon gör 

det förklaras inte förrän senare. Kari får således en lite (i brist på bättre uttryck) ”mystisk 

aura” då det verkar som att hon sett och vet saker som hon håller för sig själv. I slutet av 

avsnittet åker Tai och Agumon tillbaka till Digivärlden och lämnar hemmet samt Kari. Fram 

till avsnitt 30 kämpar gruppen mot den onde Myotismon vars mål är att ta över både 

människo- och Digivärlden men också att hitta den åttonde Digidestinerade och döda honom 

(ja, de tror att den åttonde är en pojke ända fram till att de förstår att Kari är den åttonde). 

Myotismon, hans Digimonarmé (där Gatomon också finns med) och de Digidestinerade 

transporteras till Digivärlden genom en port och således börjar sökandet efter den åttonde 

Digidestinerade. Myotismon och hans hantlangare borde kanske ses som skurkar tillsammans 

då det inte bara är Myotismon som vill finna och förfölja Kari.
23

  

 Slutligen till jag tillägga att eftersom att Kari är så ung, har feber och är ensam hemma så 

finns det således ett element av ett förbud samt att Kari måste överträda förbudet för att 

kunna ta del i historien.  

 Då Myotismon kommer till människovärlden ger han sig inte ut och letar efter Kari 

personligen utan rekognoscerar med hjälp av sin armé. Informationen blir sedan överlämnad 

till Myotismon tillsammans med den tillfångatagna Kari. Det är därför inte förrän avsnitt 37 

som Myotismon försöker lura Kari och hon fogar sig mot honom. Således har själva 

inledningen tagit sju avsnitt medan den efterföljande kompositionen är betydligt kortare och 

mer intensiv. 

 Enligt Propp ska skurken orsaka en skada. Den skadan är i form av mordet på Wizardmon, 

Gatomons äldsta vän samt den karaktär som, genom sin visdom, fick Tai, Kari och Gatomon 

att förstå att Gatomon inte var ond utan istället var Karis goda Digimon. Genom skadan 

skapas en önskan, den närmaste jag ser är hämnden. Jag vill förtydliga situationen en aning: 
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Wizardmon ligger på sin dödsbädd på slagfältet med Gatomon och Kari på knä bredvid sig, 

en tuff och till synes mörk situation. Då börjar Karis Digikontroll, som fortfarande hålls av en 

av Myotismons hantlangare, att lysa. Skenet gör att hantlangaren inte kan hålla i 

Digikontrollen längre. Tai fångar den och kastar den till Kari. Hon reser sig då upp från 

Wizardmon och med en beslutsam blick fångar hon Digikontrollen. Hon accepterar sitt 

uppdrag och Gatomon utvecklas till Angewomon som besegrar Myotismon. 

Sammanfattningsvis ser berättelsen så här långt ut som följande (avsnitt 21 till 37): 

___________________________________________________________________________ 

1. Tai lämnar hemmet.   

2. Kari är förbjuden att gå ut. 

3. Kari överträder förbudet och går ut. 

4. Myotismon rekognoscerar. 

5. En hantlangare överlämnar information 

om och Kari till Myotismon. 

6. Myotismon försöker lura Kari. 

7. Kari fogar sig. 

8. Myotismon orsaker en skada genom att 

döda Wizardmon. 

9. Kari och Gatomon önskar hämnas 

Wizardmon. 

10. Kari accepterar sitt uppdrag. 

11. Kari och Gatomon (nu i form av 

Angewomon) besegrar Myotismon. 

___________________________________________________________________________ 

 

I de två efterföljande avsnitten, avsnitt 38 och 39, skapas ett nytt skurkstreck då det visar sig 

att Myotismon faktiskt inte dött. Myotismon tar en ny form – VenomMyotismon. 

VenomMyotismon är gigantisk och mycket starkare än tidigare. Det här rimmar bra med 

Propps teori om att den nya skurken är hjältens äldre bröder, med andra ord, någon som till 

synes är starkare än den tidigare skurken. Därefter ska handlingsfunktionerna om hjälparen 

upprepas. Kari erhålls också nya magiska föremål eller medhjälpare i form av att hela 

gruppen nu hjälper till att slåss mot VenomMyotismon. Jag vill tillägga att gruppen som 

medhjälpare stämmer bra överens med Propps tankar om hjälparens handlingssfär. Hjälparen 

ska nämligen vara delaktig då hjälten, till exempel, rumsligt rör på sig eller löser en ”svår 

uppgift”.
24

 

Nu krävs ytterligare en kort förklaring av situationen. Tidigare i serien har en profetia 

hastigt nämnts. På slagfältet, där VenomMyotismon strider mot de utvecklade formerna av 

Agumon, Gabumon, Padamon och Gatomon, söker Izzy upp profetian på sin dator. Den lyder 

som följande:  
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Angels will shoot arrows of hope and light at the loved ones of those they've been sent to protect, and 

a miracle will happen. 

  

Med andra ord måste Angemon och Angewomon skjuta sina pilar på Tai och Matt för att ett 

mirakel ska hända. De gör tillslut det och Agumon och Gabumon utvecklas ytterligare ett steg 

och lyckas den här gången besegra VenomMyotismon för gott.  

Propp menar att med introduktionen av ett nytt skurkstreck ska hjälten konfronteras med en 

svår uppgift som sedan ska lösas. Profetian fungerar här som en gåta som Kari och hennes 

medhjälpare löser och således döda VenomMyotismon. Skurken bestraffas följaktligen. Det 

ska tilläggas att den föregående handlingsfunktionen hjälten ett nytt utseende inte är explicit 

här, men jag vill ändå poängtera att Kari på sätt och vis ändå, genom att vara så delaktig i 

gruppen, nu får ett nytt utseende – hon går från att vara ett barn till att vara en Digidestinerad. 

Vid slutet på avsnittet åker hela gruppen (nu också Kari) tillbaka till Digivärlden – Kari 

uppstiger på tronen. Om jag adderar det andra skurkstrecket till det föregående summeras 

händelserna som följande:  

___________________________________________________________________________ 

1. Tai lämnar hemmet.   

2. Kari är förbjuden att gå ut. 

3. Kari överträder förbudet och går ut. 

4. Myotismon rekognoscerar. 

5. En hantlangare överlämnar information 

om och Kari till Myotismon. 

6. Myotismon försöker lura Kari. 

7. Kari fogar sig. 

8. Myotismon orsaker en skada genom att 

döda Wizardmon. 

9. Kari och Gatomon önskar hämnas 

Wizardmon. 

10. Kari accepterar sitt uppdrag. 

11. Kari och Gatomon (nu i form av 

Angewomon) besegrar Myotismon. 

12. Kari erhåller sina medhjälpare. 

13. Kari ställs inför en svår uppgift. 

14. Kari löser uppgiften. 

15. Kari får ett nytt utseende. 

16. VenomMyotismon bestraffas. 

17. Kari uppstiger på tronen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Med hjälp av Propps metod kan alltså det här segmentet (tio avsnitt av seriens femtiofyra) 

schematiskt kategoriseras. Jag vill dock problematisera och kanske till och med kritisera min 

egen analys. Jag vill börja med att säga att jag är medveten om att jag tidigare menat att en 

avgränsning är ytterst nödvändig då materialet helt enkelt är för stort för att analysera. Således 

har jag, genom att analysera en tio avsnitt lång passage, på sätt och vis gått emot min egen 
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metod. Jag vill dock understryka att målet med den här delen av min uppsats var att undersöka 

och lägga fokus på en specifik karaktärs vägval i syfte att undersöka Propps metod i en större 

kontext. Således har åtskilliga känslosamma situationer, viktiga vägval, och tragiska dödsfall 

fått kliva åt sidan för Karis historia. Det kanske märks att till och med Gatomon fått en relativt 

liten roll då hon sällan är betydande för berättelsens fortsättning. Det är inte förrän hon går 

från den onda till den goda sidan (avsnitt 35) som hon faktiskt blir signifikant då hon innan 

dess bara varit en av Myotismons hantlangare.  

 Jag vill slutligen, som koppling till det jag redan sagt om att välja bort handlingar för att 

studera andra mer utförligt, säga att Kari också utför handlingar som jag inte lägger fokus på. 

Det är kanske underförstått att all litteratur går att tolkas på olika sätt och det finns säkerligen 

en mängd olika sätt Propps metod kan användas för att kategorisera Karis berättelse (det är 

kanske till och med vore logiskt att alltid se Tai som hjälten!). Jag kan i skrivande stund tänka 

på ett antal, men utrymmet medger inte att jag räknar upp alla. Jag vill uppmärksamma att 

ljusets tecken, som Kari är tilldelad, säkerligen skulle kunna symbolisera det magiska föremål 

som hjälten blir tilldelad. Jag tycker trots det att det finns ett värde i att försöka se litteraturen 

ur en annan synvinkel än den mest uppenbara och på så sätt undersöka hur användbar en teori 

eller metod är.  
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Eco och Digimon 

Jag försöker i det här avsnittet att skapa lite mer klarhet i min analys. Jag kommer således att 

försöka knyta samman det jag redan skrivit utifrån Greimas och Propp med Umberto Ecos 

text ”Berättarstrukturerna hos Ian Fleming”.  

 Jag vill primärt försöka finna några motsatspar, jag har kommit fram till följande exempel 

där nummer fem kommer ur Umberto Ecos text: 

___________________________________________________________________________ 

1. Gruppen – Det onda 

2. En Digidestinerad – Den onde 

3. En Digimon – Den onde 

4. Vänskap – Ensamhet 

5. Prakt - Uppoffring 

6. Barnet - Tecknet 

___________________________________________________________________________ 

Det ska sägas redan nu att det såklart finns en oändlig mängd 

motsatspar i en serie som Digimon Adventure. Motsatsparen 

anser jag går att koppla till Greimas tankar om att varje roll i en 

berättelse är situationsbaserad. I en serie där 16 karaktärer möter 

en mängd olika fiender, vänner och allt däremellan är det naturligt 

att finna stora antal rimliga motsatspar. Jag vill dock anse att de 

ovanstående sju är tillräckligt centrala för att representera min 

analys.  

 De tre förstnämnda motsatsparen är relativt självklara. Eco 

menar att Den Gode och Den onde ofta representerar olika 

värden.
25

 Den Onde representerar det vidriga och impotenta – en 

ofullständig individ som inte besitter samma skönhet och 

manlighet som Den Gode. De fyra ovannämnda avsnitten (avsnitt 2, 3,4 och 5) har alla en 

tydlig Ond karaktär som inte är Den Onde, utan Den onde i en ställföreträdande form.
26

 De 

fyra Onda karaktärerna är Shellmon, Seadramon, Meramon och Andromon. Vi kan här ta 

exemplet Andromon. Andromon är tydligt ihopsatt av olika lemmar och maskindelar och 

verkar också vara trasig på flera olika ställen. Han är alltså inte lika fulländad och vacker som 

barnens utvecklade Digimon. Det ska kanske tilläggas att Andromon egentligen är en snäll 
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Digimon som har fått ett mörkt kugghjul i sig av Devimon som gör honom ond. Kabuterimon 

lyckas, genom att besegra honom och få ut kugghjulet, få Andromon tillbaka till sitt rätta jag 

igen. Andromons oförmåga att kunna stå upp för sig själv och därför falla offer för Devimons 

mörka kugghjul visar på svaghet. Meramon har också ett kugghjul i sig, medan Shellmon och 

Seadramon bara är onda Digimon mer eller mindre styrda av Devimon.  

 Det går alltså att se utvecklingen av barnens Digimon som en väg mot en mer manlig och 

fulländad karaktär. Det bästa exemplet på det här är WarGreymon – Agumons starkaste form. 

Med sitt perfekta, glänsande utseende som på många sätt liknar en riddare visar han, i motsats 

till Andromon, men mycket mer fulländat yttre som är ett uttryck 

för hans styrka och därmed också manlighet.      

Pedro Vázquez-Miraz slutsats att Digimon Adventure 

representerar tydliga könsroller
27

 rimmar bra med tanken att Den 

Gode besitter större skönhet och manlighet än Den onde. Jag 

skrev tidigare om att ”styrkan”, ett i vanliga fall manligt attribut, 

kan vara ”objektet” i Greimas modell. Om är så att Digimon 

Adventure förmedlar stereotypa könsroller genom sitt sätt att 

utvändigt presentera sina karaktärer stärker det möjligen mitt 

resonemang om att ”styrkan” är målet för gruppen.  

Men hur fungerar det då för en karaktär som Sora? Sora framställs i vissa Youtube-videor 

och på internet ibland som en ”Tomboy”. Trots det har hon ju blivit tilldelad kärleks tecken 

och kan inte få Biyomon att utvecklas om hon inte finner sin inre kärlek. Att känna kärlek för 

någon eller något kan ibland ses som ett kvinnligt attribut passar inte så bra in i en berättelse 

där mod och styrka främjas. Detta i samband med att Biyomons slutgiltiga utveckling är 

Garudamon - den utan tvekan till storlek största av barnens Digimon. Detta för mig in på 

motsatspar 6: 

Ecos analys av James Bond visar att det finns ett härskare-behärskad-förhållande mellan M 

och Bond. M är här en karaktär som bestämmer ramen för berättandet och en som ofta är 

allvetande – en han måste underkasta sig. Bond måste alltså på sätt och vis spela enligt M:s 

regler. På samma sätt fungerar Barnet och Tecknet. För att barnets Digimon ska kunna 

utvecklas måste barnet underkasta sig sin verkliga personlighet, en personlighet som kanske 

varit gömd eller förtryckt sedan tidigare. I Soras fall sker blockeringen av att hon aldrig riktigt 

känt någon kärlek till eller från sin mor. Då hon plötsligt förstår, med hjälp av Biyomon, att 
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hon haft fel kan just Biyomon utvecklas. Eco menar att det är genom Bonds trohet till M som 

han lyckas bli 007. En person som, i olikhet till ”vanliga” James Bond, är en figur som 

besitter ett fördelaktigt yttre, mod och snabbtänkthet.
28

 Samma sak gäller Kari. Genom att 

omfamna sitt inre tecken, ljusets tecken, går hon från att vara Tais sjuka och svaga lillasyster 

till att kunna få Gatumon att utvecklas. Det kanske är så att i fallet Sora väljer producenterna 

att Digimon Adventure att skapa en karaktär som är, i brist på bättre ordval, ”en blandning av 

lite allt möjligt”. Hennes utseende, personlighet, tecken och handlingar kan härledas till både 

det manliga och det kvinnliga. Hon är hur som helst en intressant karaktär då hennes roll i 

serien ska placeras då hon mer än sällan fungerar både som vän till Mimi, mamma till TK och 

ledare tillsammans med Matt och Tai.   

Tanken om att barnen måste omfamna sitt tecken för att kunna rädda dagen rimmar också 

bra med motsatspar nummer 5: Prakt – Uppoffring. Mimi och Joe är här bra exempel på där 

barnens personligheter inte passar bra ihop med varken deras egna Digimon eller Digivärlden. 

Mimi är som redan berättats väldigt utseendefixerad och jämför gärna händelser som hänt 

gruppen med situationer som uppstått på en semester eller på ett spa. Hon är med andra ord 

livrädd för allt smutsigt eller jobbigt. Joe är minst lika dåligt rustad för Digivärlden. Han är en 

väldigt varsam person som gärna ser fel, svårigheter och faror i allt och alla. Mimi paras ihop 

med Palmon, en Digimon som inte går att likna med Mimi i den mening att hon gärna smutsar 

ner sig, aldrig säger nej till en slagsmål samt sätter andras behöv före sina egna. Det samma 

för Joe och Gomamon där Gomamon är ytterst retsam och ibland uppkäftig mot Joe. Genom 

sitt retsamma uppträdande lyckas han mer än sällan få med sig Joe på olika uppgifter. 

Gomamons tanklösa uppträdande smittar tillslut av sig på Joe som tillslut också börjar bli 

modig. Samma sak för Mimi. Ett tydligt exempel på detta är då Mimi under seriens gång mer 

än sällan drar till sig lite äckliga Digimon. Det tydligaste exemplet är de mängder Numemon 

som flertalet tillfällen interagerar med Mimi. Utan vidare förklaring kan Numemon beskrivas 

som att ha utseendet av avföring samt också kasta avföring på sina motståndare. Trots deras 

äckliga utsida (som Mimi till en början hatar) hjälper Mimi och Palmon den stora gruppen 

Numemon. Det finns alltså en tydlig balans mellan Prakten, vad barnen är vana med och 

Uppoffringen.  

Motsatspar 4 går inte riktigt att härleda till James Bond och Ecos analys, men har möjligen 

en ytterst stor betydelse för Gruppens medlemmar samt deras förmåga att bekämpa ondska. 

Jag kommer här att ta upp Matt och Gabumon som det mest talande exemplet.  
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Matt har som bekant blivit tilldelad vänskapens tecken och genom att ta till sig sin inre 

vänskap kan han få Gabumon att utvecklas. Matt ifrågasätter gärna Tais ledarskap som ibland 

kan, i Matts mening, vara för målinriktat. Matt menar ofta att Tai inte tänker på gruppens 

bästa och säkerhet då han agerar. Detta leder ofta till att Matt går iväg och känner sig utstött. I 

avsnitt 44 når detta sin kulmen då Matt lämnar gruppen. Han gör det för att det har blivit 

tydligt för honom att TK inte behöver honom. Det gör att han vidare tror att gruppen inte 

behöver hans hjälp heller. Han mår således psykiskt väldigt dåligt och Gabumon visar då prov 

på stort hjärta och empati då han utförligt förklarar att han alltid kommer stå vid hans sida. 

Genom den vänskap som Gabumon visar för Matt utvecklas då Gabumon till 

MetalGarurumon – Gabumons starkaste utveckling.  

I Digimon Adventure finns det en balansgång mellan det personliga modet och styrkan och 

den styrka som bara samarbete, gruppsammanhållning och vänskap kan ge. Jag har tidigare 

nämnt vikten av det maskulina i Digimon Adventure och Matts personlighet och kamp mot 

Tais ledarskap symboliserar en maktkamp. När Matt inte får vara ledare utan istället placeras i 

rollen som vän och extraförälder till TK förlorar han sin manlighet som är så viktig för 

framgång i Digimon Adventure. I likhet med Sora måste Matt så att säga komma i kontakt 

med sin kvinnliga sida, den som inte leder utan istället känner vänskap, för att få Gabumon att 

utvecklas.   

En lika talande situation är då det är just Matt och Gabumon som besegrar den onda och 

väldigt starka Puppetmon i avsnitt 47. Puppetmon är känd för att vara lite som ett barn – han 

gillar att leka och att vara barnslig. Samtidigt har han inga vänner, utan får istället sina vänner 

genom att vara stark och mäktig. Hans vänner är således vän med honom för maktens skull, 

men också av rädsla för vad Puppetmon skulle göra med dem om de försökte gå sin väg. Matt 

och Gabumon lyckas besegra Puppetmon just av orsaken att de har vänner och inte han. 

Det finns såklart en mängd andra situationer där alla gruppmedlemmar känner att de inte 

bidrar och således inte känner samma gruppgemenskap som de kanske borde göra. 

Splittringen leder ofta till att gruppen inte klarar av att utföra det uppdrag de ställs inför.  

 

Slutdiskussion 

Efter min analys av Digimon Adventure kommer jag fram till följande slutsatser: 

 Vladimir Propps handlingsfunktioner och agentroller går att applicera på Digimon 

Adventure trots att han utgår från den ryska undersagan. Det positiva med Propps schema är 

att det finns många handlingsfunktioner som kan ligga till grund för en bred analys. De 

trettioen handlingsfunktionerna är användbara då en berättelse ska analyseras, och många av 
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de handlingsfunktioner Propp presenterar kan säkerligen återfinnas i de flesta sagor och 

berättelser. Det finns dock problem.  

Det tydligaste är nog det att vissa element som är vanliga hos den ryska inte finns med i 

Digimon Adventure. Carlshamre, som presenterar Propps teorier, förklarar att vissa 

handlingsfunktioner kan hoppas över, men det är nog en sanning med modifikation. Så länge 

handlingsfunktionerna stämmer överens med varandra fungerar det såklart utmärkt att hoppa 

framåt i Propps schema, men om den som analyserar måste börja leta efter 

handlingsfunktioner som kanske kan stämma överens med den analyserade berättelsen kan 

Propps schema bli svåranvändbart. Om jag ska se till min egen analys av Kari (s. 26-30) 

finner jag sjutton av de trettioen handlingsfunktioner Propp presenterar. Huruvida det är ett 

bevis på att Karis berättelse är eller inte är applicerbar på Propps schema är svårt att bedöma – 

det skulle behövas mer och djupare analys för att besvara den frågan. Det som dock kan sägas 

är att Propps schema visar på hur Digimon Adventures avsnitt byggs upp samt hur den 

strukturen upprepar sig (se ”Agumon, Gabumon och Propp”). 

Med hjälp av Julien Greimas aktantmodell har jag analyserat vilka roller karaktärerna i 

Digimon Adventure har. Det som kommer fram relativt snabbt är att näst intill alla karaktärer 

kan vara subjekt, objekt osv. Den diskussion jag för angående Tai och Agumon visar på att 

det kan vara svårt att avgöra vems historia som faktiskt berättas. Som tidigare nämnts är 

aktantmodellen universell vilket gör den användbar då varje enskild karaktärs historia ska 

schematiseras. Trots det kan aktantmodellen också vara lite för spretig då de tänkbara 

subjekten i avsnitt 2 kan variera mellan Tai, Agumon samt Tai och Agumon.  

För att vidga min analys har jag försökt kombinera Umberto Ecos deskriptiva tabell med 

Aktantmodellen. Med hjälp av Ecos motsatspar blir det lättare att finna vilka roller de olika 

karaktärerna har – både personligen och gentemot varandra. Det som är positivt och 

fördelaktigt med Ecos motsatspar är just att om en karaktärs motsats är tydlig kan också den 

karaktärens roll lättare beskrivas. Motsatsparen visar att det inte alltid är så att alla karaktärer 

har samma motståndare. Tais huvudmotståndare är med största sannolikhet Den onde och 

dess underordnade, medan Mimis och Joes är sannolikt dem själva. Belöningen är trots det 

den samma – utvecklingen. Utvecklingen av sin Digimon är mer än sällan det som händer då 

den Digidestinerade lyckas överkomma sina inre personliga problem och är i min mening 

också den bästa delen av Digimon Adventure.    
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