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Abstract 

 

Adoptions by homosexuals according to the Bamse Cartoon 
 

The purpose of  this  study  is  to  investigate how homosexuality  and homosexual  adoptions 

are  manifested  in  children's  comic  "Bamse"  and  study  the  result  in  the  light  of  a  brief 

background  about  the western  society  and  gay  history.  The  study  has  a  historical  gender 

perspective and focus homosexuality primarily  in modern times. Drawing on critical theory 

and  semiotic  analysis,  the  study  shows  how  ideas  and  ideology  surrounding  same‐sex 

relations and parenting are negotiated in the ”Bamse” comic. 2010 was the year when the 

Bamse  cartoon  took  a  step  into  the  gender  debate  and  introduced  two  gay  rabbits  who 

adopted an infant. 

 

The  study  shows  that  despite  the  obvious  intent  to  anchor  homosexuality  as  normal  and 

integrated in the society there are hidden ideologies that reveals homosexuality as abnormal 

and  excluded.  Homosexuality  in  "Bamse"  includes  a  male  homosexuality  and  no  female 

representatives  are  visible.  Also  is  homosexuality  normalized  by  including  both  traditional 

male  and  female  attributes  and  domains.  The  gay  man  emerges  as  emotional,  scared, 

unused  to  children,  colored,  not  belonging  in  a  middle  or  upper  class,  surrounded  by 

darkness, but, while fully capable of providing care to a child, just as heterosexual parents. 

The study reveals how ”Bamse” contains and negotiates between conflicting ideoligies about 

same  sex  parenting.  This  duality  of  the  prominent  ideologies  may  well  reflect  the  social 

concepts that exist at the time of this study in the media debate.  

 



 3 

Innehåll 

 

Abstract ……………………………………………………………………………………………………………………… 2 

Innehåll ………………………………………………………………………………………………………………………. 3 

 

1 Inledning och bakgrund ……………………………………………………........................... 5 

1.1 Studiens syfte ………..………………………………………………………………………………………… 6 

1.2 Frågeställningar ………………………………………………………………................................... 6 

1.3 Avgränsning……………………………………………………………………………………………………… 6 

1.4 Uppsatsens innehåll, struktur och disposition…………………………………………………… 8  

 

2 Tecknade serier som historiskt källmaterial…..……………………................ 9 

2.1 ”Bamse” som historisk källa ………………………………………………..…………………………. 10 

2.2 ”Bamse”, ideologier och genus …………………………….……….……………………………….. 15 

 

3 Homosexualitetens historia och historieskrivning ..….…………………..19 

3.1 Historieskrivningens svårigheter……………………………………………………………………… 19 

3.2 Kort resumé…………………………………………………………………...………………………………..21 

3.3 Svensk homohistoria ……………………...…………………………………...............................23 

3.4 Homosexualitet och föräldraskap i och utanför Sverige………………………............. 27 

 

4 Metod ………………………………………………………………………………………………………………. 31 

4.1 Kritisk teori …………………………………………………………………………………………………….. 31 

4.2 Semiotik för historikern  …………………………………………………………………………………. 32 

 

5 Analys ………………………………………………………...…………………………………………………….. 34 

5.1 De två studerade serierna och anslaget……...…………………..……………………………… 34 

5.2 Kaninernas boende, klass, etnicitet och sexualitet……………………………................ 36 

5.3 De inkluderade och normala kaninerna …………….…………….……………………………… 38 

5.4 De exkluderade och avvikande……....…………………………………….………………………… 42 



 4 

5.5 Den homosexuella normen och föräldraskapet ………………..……………………………. 47 

 

6 Sammanfattande diskussion ………………………………………...……………………….. 56 

6.1 Ideologiernas kamp ………………………………………………………………………………………… 56 

6.2 Vidare forskning ……………………………………………………………………………………………… 62 

 

Käll‐ och litteraturförteckning……………………………………………………………………..64 

    



 5 

1 Inledning och bakgrund 

 

Tecknade  serier  har  historiskt,  under  1900‐  och  2000‐talet,  fungerat  som  en  samhällelig 

spegel och bidragit till att främja och väcka debatt och diskussion kring företeelser som inte 

alla  gånger  varit  av  en  underhållande  karaktär  utan  kanske  även  haft  folkbildande  eller 

politiska ambitioner.  

     Den svenska barnserien ”Bamse ‐ världens starkaste björn”, skapad av Rune Andreasson, 

har under slutet av 1900‐talet  fått utstå kritik om att vara politiskt vriden och  laddad med 

främst vänsterideologier  i uppsåt att  fostra och stöpa de svenska barnen  i socialistiska och 

kommunistiska  föreställningsvärldar.  Samtidigt  har  det  hävdats  att  efter  Andreassons 

bortgång  har  serien  och  industrin  kring  den  populära  figuren  blivit  politisk  urvattnad  och 

snarare  kommit  att  stå  som  en  symbol  för  en  kapitalistisk  ideologi  som  profiterar  på 

leksaker, tandkrämer, solskyddskrämer, lekland, tv‐spel med mera.  

     Under  1900‐talet  blossar  också  genusdebatten  upp  vilket  påverkat  både  den  privata, 

offentliga  och  akademiska  världen.  I  mitten  på  1990‐talet  skriver  genusvetaren  och 

historikern  Jens  Rydström  i  en  artikel  att  upprättandet  av  en,  och  forskning  kring 

homohistoria lyser med sin frånvaro i den akademiska diskursen.1 Dock skriver Rydström i en 

efterskrift till artikeln att homoforskningen i slutet av 1990‐talet fullkomligt exploderat men 

att det dock återstor ofantliga  forskningsinsatser  för att på allvar hävda en akademisk och 

historisk landvinning.                       

     2010 var det år då det i ”Bamse” presenterades två sammanboende manliga kaniner som 

tog  hand  om  en  till  synes  övergiven  kaninunge.  Även  om  själva  ordet  inte  används  i 

serietidningen tolkar både jag och, som framgår längre fram i uppsatsen, andra som skrivit 

om  detta,  att  de  sammanboende  manliga  kaninerna  är  homosexuella  och  att 

omhändertagandet  av  kaninungen  därmed  innebär  en  homoadoption. Plötsligt  hade 

”Bamse”  sålunda  gjort  ett  politiskt  och  ideologiskt  ställningsstagande,  vilket  väcker  ett 

intresse kring hur detta  ställningstagande såg ut och vad det berättar om eller  ideologiskt 

förankrar.    

 

                                                
1 Rydström, Jens, 'Homosexualitetens historia ‐ ett försummat forskningsfält', Genushistoria: en historiografisk 
exposé., Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Lund, 2004, s 209 – 229  
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1.1 Studiens syfte     

 

Denna studie syftar till att undersöka hur temat homoadoption och homosexualitet skildrats 

i serietidningen ”Bamse” nr 10 och 14 från 2010. Studien anlägger ett kritiskt perspektiv och 

ser hur de berörda temana manifesteras genom en semiotisk analys.  

 

 

1.2 Frågeställningar  

 

Utifrån ovanstående syftesbeskrivning lyder således studiens huvudsakliga frågeställningar:  

 

- Hur skildras homosexualitet i serietidningen ”Bamse”? 

- Hur skildras homoadoption? 

 

Studien kommer genom dessa frågor att beröra underliggande frågor och bland annat söka 

undersöka:  

 

- vilka attribut som tillsammans skapar homosexuella arketyper i ”Bamse”, 

- hur en homosexuell norm ser ut,  

- i vilken relation till sin omvärld de homosexuella beskrivs, 

- hur ett homosexuellt föräldraskap skildras samt 

- genom och mot en kortfattad historik  jämföra resultatet och placera det  i en något 

större kontext kring samhälle, ”Bamse‐” och homohistoria, samt genus.  

 

 

1.3 Avgränsning  

 

Detta  avsnitt  berör  studiens  avgränsning  eller  om  man  så  vill  –  begränsning.  Eftersom 

världen och det förflutna är vad det är blir det naturligtvis svårt att i ett textdokument kunna 

göra anspråk på en heltäckande representativ bild och sanning kring det studerade objektet. 

Att  skriva  historia  innebär  för  en  historiker  att  medvetengöra  de  begränsningar  som  gör 
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studien genomförbar. Som historiker bör man således ha i åtanke att man också sysslar med 

selektion  och  uteslutning  av  källor,  systematisering  och  tematisering  av  källor  samt 

arrangering  av  den  berättelse  som  utgör  resultatet  av  forskningen.  Inte  att  förglömma  är 

också  de  begränsningar  som  utgörs  av  forskarens  jag,  förförståelse  och  ideologiska 

infärgningar  vilka  alla  är  viktiga  att  hålla  fram,  liksom mottagarens.  Detta  är  historikerns 

premisser  för  sitt  arbete,  vilket  innebär  att  en  stor  ödmjukhet  inför  det  vetenskapliga 

objektet är på sin plats.  

     Jens Rydström hävdar att ”Homosexualitetens historia i Europa och Norden skiljer sig på 

viktiga punkter från den i Nordamerika och är värd sin egen forskning”.2 Därför, menar jag, 

finns  det  således  en  poäng  i  att  studera  barnserietidningen  ”Bamse”  i  huvudsak  mot 

bakgrund av en svensk homohistoria och låta en jämförelse med exempelvis  japanska eller 

amerikanska utryck för homosexualitet i serieform stå tillbaka en stund. Även om en sådan 

jämförelse givetvis skulle kunna förlösa intressanta nya uppslag.  

     Med detta sagt vill jag här också understryka att fokus i denna studie, vilket beskrivs i 1.2, 

ligger på att undersöka hur homosexualitet och homoadoption skildras i barnserietidningen 

”Bamse”.  Dessutom,  bör  det  tilläggas,  läggs  fokus  på  manlig  homosexualitet  och 

homoadoption  i  en  manlig  homosexuell  kontext.  Det  innebär,  inom  ramen  för  denna 

uppsats,  att  jag  inte  kommer  presentera  djupgående  analyser  av,  eller  försöka mig  på  en 

storslagen genomgång av homosexualitetens historia. Jag kommer inte heller fördjupa mig i 

serietidningars  historia  eller  genomföra  en  problematiserande  diskussion  om  seriers 

generella värde som källor inom historia. Däremot är det förstås oundvikligt och på sin plats 

att belysa dessa områden något  för  att  ge en bakgrund  till  studien och  i  korthet  illustrera 

läget runt de berörda fälten. Men också för att placera studieobjektet i en rättmätig kontext 

och sammanhang.   

 

 

                                                
2 Rydström, Jens, 'Homosexualitetens historia ‐ ett försummat forskningsfält', Genushistoria: en historiografisk 
exposé., Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Lund, 2004, s 228 
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1.4 Uppsatsens innehåll, struktur och disposition  

 

Uppsatsen  är  uppdelad  på  sex  kapitel med  tillhörande  kapitelavsnitt  som  tematiserar  det 

övergripande  kapitelinnehållet.  Jag  har  valt  att  i  de  inledande  kapitlen  försöka  ge  en 

bakgrund till hur historiker kan närma sig och förstå seriemediet, och ”Bamse”, som källor. 

Därefter följer ambitionen att placera studien i en historisk, samhällelig och genusmedveten 

kontext för att bättre kunna förstå en progression eller utveckling inom valt ämne, som har 

beröringspunkter med flera områden. Efter detta återkommer metodfrågan där kritisk teori 

och semiotisk analys presenteras i korta drag, följt av själva analysen och sist en diskussion 

som söker knyta ihop materialet.  

       Även  om  kapitlet  med  rubriken  ”Analys”  ses  som  nummer  fem  i  kapitelordningen 

förekommer dock analyser i de inledande kapitlen där jag tillåter viss diskussion kring både 

studieobjektet, men även de angränsande områden uppsatsen berör. Anledningen till det är 

att  jag  uppfattar  det  som  relevant  och  på  sin  plats  att  problematisera  kring  till  exempel 

historieskrivningens svårigheter (eftersom det är just det som jag ämnar åta mig), och kring 

”Bamses”  utveckling  (som  till  viss  del  ramar  in  och  placerar  delar  av  studiens  syfte,  att 

beskriva  samhälleliga  reaktioner  och  föreställningar  om  homosexualitet  och 

homoadoptioner). Tyngdpunkten i uppsatsens analys ligger dock i förståelsen av serierna där 

de homosexuella kaninerna och deras familj manifesteras. Diskussionen som följer är sedan 

tänkt  att  koppla  ihop  resultatet  till  det  stoff  som  presenterats  tidigare  för  att,  som  sagt, 

kunna  få  en  bredare  uppfattning  om  eventuell  progression,  tidsanda  och  de  ideologiska 

samhälliga  föreställningar  som  omhuldar  temat  homosexualitet  och  homoadoption  i 

”Bamse”.  

     Samtliga  illustrationer som förekommer i uppsatsen är tecknade av Andreas Qassim och 

Kerstin Hamberg och tagna från serier vilka är berättade av Susanne Adolfsson från nummer 

10 och 14 av ”Bamse – världens starkaste björn”, årgång 2010.    

     Ovanstående  gäller  för  samtliga  illustrationer  utom  den  omslagsbild  som  figurerar  på 

uppsatsens  framsida  och  som  figur  1  senare. Omslaget  är  hämtat  från  ”Bamse  –  världens 

starkaste  björn”,  nummer  10  från  2010.  Omslagsidé  och  skiss  av  Joakim  Gunnarsson, 

teckning Lars Bällsten, tusch Bernt Hanson, kolorering Lise Jörgensen.       
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2 Tecknade serier som historiskt källmaterial 

 

Tecknade  serier  har,  som  beskrivs  inledningsvis,  en  förmåga  att  uttrycka  samhälliga 

attityder, reagera mot dem och/eller gå i bräschen för nya ideologiska vindar och trender. Av 

den  anledningen  kan  de  också  utgöra  viktiga  källor  för  en  historiker  att  förhålla  sig  till. 

Tecknade  serier  är  för  historiker  oftast  kvarlevor  som  kan  vittna  om  till  exempel 

makthegemonier,  dolda  ideologier,  sociala  konstruktioner,  genushierarkier  med mera.  De 

kan  ge  oss  en  bild  av  kulturella  och  samhälliga  föreställningar,  om  synen  på  manlighet, 

kvinnlighet  och  inte  minst  synen  på  homosexualitet  och  homoadoption.3  I  sin  artikel 

”Tecknade  serier  som  källmaterial  för  historisk  forskning”  understryker  Michael  F.  Scholz 

relevansen i att studera serier i vetenskapliga sammanhang: 

 

Historiskt har tecknade serier i Sverige haft en stor spridning och spelat en viktig roll. 

Seriemediet blomstrade i veckopressen, där seriernas utrymme 1945 låg kring 10 procent. 

Spridningen av seriemagasin låg 1954, samma år som den stora antiseriekampanjen, på 37,5 

miljoner. Även antalet serier i dagstidningar var anmärkningsvärt stort.4  

 

Scholz  resonemang  legitimerar således ett närmande av seriemediet  för en historiker. Han 

hävdar vidare, i tidigare nämnd artikel, hur tecknade serier och film gått hand i hand under 

1900‐talet,  korsbefruktat  och  berikat  varandra.  Avslutningsvis  framlägger  Scholz  en 

analysmodell  med  ingångar  för  hur  historiker  kan  närma  sig,  avkoda  och  tolka  tecknade 

serier för att sedan placera den nya kunskapen i en historisk kontext. Här understryker han 

vikten  av  att  närma  sig  och  tillämpa  andra  discipliners  verktyg  och  teorier  för  att  kunna 

utvinna  substans  i  analyser  och  tolkningar.  Framförallt  lyfter  Scholz  bland  annat 

litteraturvetenskap, psykologi, lingvistik och konstvetenskap och påvisar vikten av att nyttja 

fältens redskap och metoder. Men även andra tvärvetenskapliga discipliner som till exempel 

medie‐  och  kommunikationsvetenskap  är  förstås  av  oerhörd  vikt  att  titta  närmare  på  vid 

brobyggandet  mellan  de  akademiska  och  vetenskapliga  fälten,  och  inför  denna  studies 

förestående  ansats  att  analysera  tecknade  serier.  Liksom  Scholz  tar  fasta  på  semiotikens 

                                                
3 Scholz, Michael F., 'Tecknade serier som källmaterial för historisk forskning', Historisk tidskrift (Stockholm)., 
2007(127):2, s. [279]‐287, 2007, s 284 
4 Scholz, Michael F.,  'Tecknade serier  som källmaterial  för historisk  forskning', Historisk  tidskrift  (Stockholm)., 
2007(127):2, s. [279]‐287, 2007, s 281 
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verktygsarsenal  tar  även  jag  i  denna  studie  fasta  på  samma  verktyg  vilka  beskrivs  mer  i 

metodkapitlet.      

 

Scholz  ”lathund”  för  historisk  analys  av  tecknade  serier  kan  kortfattat  beskrivas  enligt  ett 

antal punkter. Bland annat talar Scholz om  Identifikation. Traditionella serier kan delas in i 

tre  huvudgrupper:  skämtserier,  äventyrsserier  och  komiska  äventyrsserier  vilka  också 

publiceras  i  olika  medier/mediebärare  som  exempelvis  dagsstrip,  söndagssida, 

veckotidningsserie eller serietidning. Seriernas mediebärare kan ge information om serierna 

och deras läsare. Äkthetsfrågan ges svar på om det är fråga om originalpublikation eller om 

serien  är  modifierad,  ändrad.  Storlek  på  upplagan  respektive  spridningen  är  relevant  att 

begrunda för att kunna bedöma seriernas värde som källor för vardagshistorien. 

     Avsändaren: Vem eller vilka är avsändaren bakom serien? Manusförfattare och tecknare? 

Ägare? Förlag? Vilka intressen styr utgivningen? Ekonomiska? Moraliska? Bildande?    

     Tillkomstsituation:  Serieskaparna  är  också  medvetet  eller  omedvetet  kanaler  för  den 

aktuella tidsandan och står under direkt influens av rådande ideologiska föreställningar samt 

korsbefruktas av andra kultur‐ och samhällsyttringar som är aktuella.  

     Målgruppen: Vilken är målgruppen? Hur syns det? Vilka exkluderas och hur? 

     Syfte: I vilket syfte görs serien? Kunskapsutvecklande? Propagerande? Ekonomiskt? 

     Innehåll: Hur kan innehållet struktureras till en ny analytisk förståelse? Här kan man bland 

annat använda semiotiken och estetiken för att belysa vilka föreställningar serien 

återspeglar och uttrycker direkt och indirekt.5   

 

 

2.1 ”Bamse” som historisk källa 

 

Serien ”Bamse” sällar sig till kategorin komiska äventyrsserier och hittar sin målgrupp i unga 

och barn. Detta syns  inte minst på den officiella hemsidan som erbjuder pedagogiska ABC‐

spel  för  att  lära  sig  bokstäver  och  skrivandets  konst.6  Att  ”Bamse”  är  en  tidning  som 

                                                
5 Scholz, Michael F., 'Tecknade serier som källmaterial för historisk forskning', Historisk tidskrift (Stockholm)., 
2007(127):2, s. [279]‐287, 2007, s 285 – 287  
6 ”Bamses” officiella hemsida med bl.a. lära läsa‐ och skrivlekar för barn och unga: 
http://bamse.se/bamseskoj/abc‐spelet.aspx (2012‐01‐15) 
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engagerar både barn men också vuxna syns också i de forum som finns representerade, till 

exempel  ”Bamsesamlarna”  där  det  diskuterats  bland  annat  innehåll  och  karaktärer  i 

tidningen.7  Seriens  upphovsman  är  Rune  Andréasson  som  av  bland  annat  moderata 

ungdomsförbundet fått utstå anklagelser om att hans serie om ”Bamse” är kommunistisk.8 

Serien  publicerades  först  i  Allers  mellan  åren  1966–1970  och  fick  en  egen  tidning  1973. 

Huvudkaraktären  Bamse  är  "världens  starkaste  björn"  efter  att  han  har  ätit  Farmors 

dunderhonung.9  Seriens  figurgalleri  utökades  särskilt  under  1980‐talet  då  Bamse  och  Lille 

Skutt  bildade  familjer men  även  under  2000‐talet  då  bland  annat  de manliga  samboende 

kaninerna  Happ  och  Lille  Sixten  gör  entré  och  iklär  sig  roller  som  fäder  till  hittebarnet 

Suddan. På ”seriewikin”, en seriedatabas, kan man finna åtskillig  information om och kring 

flera  serier. Bland annat återfinns  information om ”Bamse”. Man bör dock ha  i  åtanke att 

seriewikin är öppen för en interaktivitet av dess besökare. Detta kan resultera i att källor inte 

i  lika  stor  utsträckning  som  i  övriga  refererade  vetenskapliga  skrifter  i  denna  uppsats  kan 

styrkas  som  äkta  och/eller  trovärdiga.  Emellertid  är  samtliga  uppgifter  som  hämtats  från 

seriewikin  avstämda  via  mejlkorrespondens  med  ”Bamses”  förlagsredaktör,  Charlotta 

Borelius, som uppger att refererade uppgifter förefaller trovärdiga.  
 

Serien  har  haft  en  tydlig  uppfostrande  karaktär.  Ämnen  som  mobbning,  misshandel,  jämställdhet, 

samarbete, demokrati, solidaritet, antivåld och motstånd mot krig och vapen, främlingsfientlighet, djur‐ 

och miljövård, användning av bilbälte, skridsko‐ och cykelhjälm, samt vikten av att skaffa sig kunskap har 

tagits på stort allvar.10   

 

”Bamse”  har  rönt  stora  framgångar  både  upplagemässigt  och  i  försäljningssiffror  och  är 

sedan  70‐talet  en  av  Sveriges  bäst  säljande  serietidningar.  Numer  återfinns  ”Bamse”  i 

upplevelseparker, på restauranger, som leksaker, i böcker, filmer, tandkräm med mera vilket 

kan  ses  som  ett  uttryck  för  den  popularitet  ”Bamse”  åtnjuter.  Det  innebär  även  för  en 

historiker ett  intressant uppslag om man är  intresserad av att  studera en ”tidsanda” kring 

företeelser eller föreställningar vilka serien om ”Bamse”, med tanke på sitt genomslag, kan 

tänkas påvisa.  

                                                
7 Diskussionssida för serieintresserade och ”Bamse‐” intresserade i synnerhet, 
http://www.bamsesamlarna.com (2012‐01‐15) 
8 Officiell databas för serieintresserade: http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse (2011‐06‐06) 
9 Officiell databas för serieintresserade: http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse (2011‐06‐06) 
10 Officiell databas för serieintresserade: http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse (2011‐06‐06) 
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     De analyserade serierna är publicerade i nummer 10 och 12 från år 2010 och är berättade 

av Susanne Adolfsson och tecknade av Andreas Qassim och Kerstin Hamberg. Serierna och 

deras  sensmoral,  om  de  homosexuella  kaninernas  inkludering,  följer  den  väg  som 

Andréasson en gång trampat upp och som beskrivs som att vara av uppfostrande karaktär 

och ha en ambition att värna bland annat svaga utsatta grupper i samhället.11    

     Upphovsmännen  bakom  ”Bamse”  har  under  årens  lopp  emellertid  förändrats  även  om 

det funnits någon form av gemensam ideologi eller grundsyn som genomsyrat serien. 

 

[Rune] Andréasson tecknade serien på egen hand fram till 1975, skrev manus till 1990 (Bamse 7/90) och 

var sedan konsult och omslagstecknare under två års tid (t o m Bamse 7/92). Därefter hade han ingen 

direkt  inblanding  [sic]  i  produktionen  av  serietidningen men  fortsatte  att  hålla  sitt  vakande  öga  över 

innehållet fram till sin död 1999.12 

 

”Bamses” redaktörer och stab genom tiden13  

Redaktör  Tid   Manusförfattare och tecknare (i urval) 

Rune Andréasson  1973‐1990  Francisco Tora, Bo Michanek 
Jan Magnusson  1990‐2002  Francisco Tora, Bo Michanek, Tony Cronstam, Thomas 

Holm, David Liljemark, Johan Wanloo, Olof Siverbo, Claes 
Reimerthi, Joakim Gunnarsson, Lars Bällsten, Andreas 
Qassim m.fl. 

Lisbeth Wremby  2002‐2008  Tony Cronstam, Olof Siverbo, Joakim Gunnarsson, Lars 
Bällsten, Andreas Qassim, Susanne Adolfsson, Mårten 
Melin, Adam Blomgren, Ted Johansson m.fl. 

Charlotta 
Borelius 

2008‐  Susanne Adolfsson, Jens Hansegård, Kenneth Hamberg, 
Kerstin Hamberg, Simon Bülow, Hedvig Häggman‐Sund, 
Lars Bällsten, Andreas Qassim, Ted Johansson, Thomas 
Holm, Adam Blomgren, Bernt Hanson m.fl. 
 

 

Manusförfattaren  till  de  analyserade  serierna,  Susanne  Adolfsson,  arbetar,  förutom  som 

författare  till  ”Bamse”,  även  som  frilansillustratör  och  har  gjort  uppdrag  bland  annat  för 

Djurens rätt, Tidsskriften Serum och Helsingborgs Dagblad.14  

                                                
11 Officiell databas för serieintresserade: http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse (2011‐06‐06) 
12 Officiell databas för serieintresserade: 
http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse_%28serietidning%29 (2011‐06‐06) 
13 Officiell databas för serieintresserade: 
http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse_%28serietidning%29 (2011‐06‐06) 
14 Adolfsson, Susanne, officiell hemsida, http://favorito.se/portfolio.htm (2012‐01‐15) 
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     ”Bamse”  har  funnits  och  utgivits  sedan  1973,  vilket  innebär  att  den  sällar  sig  till 

tidningsgruppen  av  Sveriges  äldsta  fortfarande  publicerade  serietidningar.  Under  åren  har 

”Bamse” också legat på olika förlag och upplagans storlek samt spridning har varierat vilket 

ses nedan.15 

 

Förlag  Tidningsnummer/år  

Williams förlag  1/73‐5/76 

Semic Press  6‐10/76 

Atlantic förlag  1/77‐4/82 

Rune A‐serier/BAMSE Förlaget  5/82‐7/90 

Serieförlaget/Egmont Kärnan  8/90‐ 

 

 

Upplagor av Bamsetidningen16 

År (urval)  Snittupplaga/antal exemplar (ca) 

1977  100 000 

1982  150 000 

1984  200 000 

1989  220 000 

1995  150 000 

  
Åren  1984  till  1992  hade  tidningen  sin  största  popularitet,  räknat  i  upplagesiffror.  Under 

denna period låg tidningens upplaga på över 200.000 ex per nummer, därmed tidvis högre 

än störste konkurrenten Kalle Anka & C:o.17 

 

                                                
15 http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse_%28serietidning%29 (2012‐01‐15) 
16 Officiell databas för serieintresserade: 
http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse_%28serietidning%29 (2012‐01‐15) 
17 Officiell databas för serieintresserade: 
http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse_%28serietidning%29 (2012‐01‐15) 
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Andra språkutgåvor (i urval)18 

Språk  Titel  År  

Danska  Bamse – verdens stærkeste bjørn   1973–1998 

Norska  Bamse – verdens sterkeste bjørn  1973–2009 

Finska  Maailman vahvin Nalle/Bamse: maailman vahvin 
Nalle 

pågående sedan åtminstone 
1980‐talet 

Nederländska  Bamse: ’t sterkste beertje van de hele wereld  1979 (?) – åtminstone 1988 

Ungerska  Berci az erőművész és barátai   1988, 12 nummer 

Tjeckiska  Superméďa Medulín  1992–1993, 10 nummer 

Polska  Bamse: Najsilniejszy i najmilszy niedźwiadek 
świata  

utgiven åtminstone 1992–1993 

Rumänska  Bamse: cel mai puternic urs din lume   åtminstone 1992–1995 

 

”Bamse”  har  under  åren  publicerats,  spridits  och  utkommit  på  en  rad  olika  språk.  1993 

utgavs  ”Bamse”  på  elva  språk  och  hade  en  total  tryckupplaga  på  1,5 miljoner  exemplar  i 

världen.19     

     Som nämndes tidigare har ”Bamse” försökts att hållas någorlunda intakt ifråga om seriens 

syfte  och  ambitioner,  vilka  artikulerats  av  skaparen  Rune  Andréasson,  även  om 

upphovsmännen  genom  tiden  skiftat  med  avseende  på  förlag,  manusförfattare  och 

tecknare. Att Andréassons ursprungliga ideologi och ambition fortfarande önskas genomsyra 

”Bamse”  framkommer  bland  annat  på  ”Bamses”  officiella  hemsida  där  det  framläggs  hur 

”Bamse” ska hållas levande. 

 

För att en serie inte ska stagnera och dateras måste den förnyas.  Rune visade att det gick utan att tappa 

seriens grundvärden. Vi som arbetar med Bamse gör vårt bästa för att fortsätta göra serien i hans 

anda.20 

 

Huruvida ”Bamse” går i Andréassons fotspår eller inte diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

 

 
                                                
18 Officiell databas för serieintresserade: 
http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse_%28serietidning%29 (2012‐01‐15) 
19 Officiell databas för serieintresserade: 
http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse_%28serietidning%29 (2012‐01‐15) 
20 Gunnarsson, Joakim, Bamse idag och imorgon, artikel, refererad från Bamsebiblioteket Bamses bästa Volym 
2, portal: http://bamse.se/bamsefakta/bamsetidningen.aspx (2012‐01‐15) 
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2.2 ”Bamse”, ideologier och genus  

 

Journalisten och serieredaktören Nisse Larsson gav 1992 ut verket ”Svenska serietecknare” 

vilket  fungerar  som ett översiktsverk över  serietecknare  verksamma  i  Sverige under 1900‐

talet.  Larsson  ger  främst  den  senare  delen  av  seklet  sin  uppmärksamhet  där  bland  annat 

Rune  Andréasson,  ”Bamses”  upphovsman,  beskrivs  utifrån  sitt  arbete  som  serietecknare. 

Det  som understryks är att Andréasson har en politisk ambition och strävan med sin  serie 

om ”Bamse”. Andréasson berättar  att han upplevt ett ökat  ansvarskännande när  ”Bamse” 

fick ett genomslag tack vare tv‐filmer om ”Bamse” 1973 och utgivningen av serietidningen 

1972.21  

     Även författaren och journalisten Olof Siverbo framhåller bilden av Andréasson som den 

ansvarkännande och ansvarstagande serietecknaren med stort rättspatos. Siverbo beskriver 

i  artikeln  ”Rune  Andréasson:  femtio  år  som  serieskapare”  i  Bild  &  bubbla  från  1995  hur 

Andréassons  kreativitet  fötts  ur  en  fascination  från  tidiga Disney‐alster  och  genom en  del 

prövande  av  andra  karaktärer  har  det  så  småningom  mynnat  ut  i  ”Bamse”  och  det 

nuvarande persongalleriet. Också Siverbo talar  i  sin artikel om det ansvar som Andréasson 

kände när ”Bamse” fick stort genomslag bland unga läsare.22    

     Den  före  detta  ledarskribenten  för  den  obundna  moderata  dagstidningen  Svenska 

Dagbladet Joakim Nilsson har i en uppsats från 1998 behandlat hur ”Bamse” förhåller sig till 

vissa  politiska  begrepp  och  värden  som  till  exempel  rättvisa,  jämlikhet,  kapitalism, 

äganderätt, civil olydnad och demokrati. Nilssons slutsats är att “Bamse” främst placerar sig 

vänsterut på den politiska skalan.   

      

Generellt sett blir det behovet som styr Bamse och hans vänners handlanden. Utifrån de behov som en 

del  av  karaktärerna  har  –  behov  av  uppskattning,  deltagande  och  inkomst  –  så  anordnas  också 

omständigheterna så att de ges möjlighet till att erhålla det de behöver. Det marxistiska idealsamhället 

passar, mot bakgrund av ovanstående, väl in på Bamses värld.23 

        

                                                
21 Larsson, Nisse, Svenska serietecknare, Alfabeta, Stockholm, 1992: 85 – 89  
22 Siverbo, Olof, 'Rune Andréasson: femtio år som serieskapare', Bild & bubbla., 1995:2, s. 46‐51, 1995 
23 Nilsson, Joakim, Bamse – en uppsats om världens starkaste björn och hans politiska värderingar – 
Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, uppsats, 1998, s 11 
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Nilsson beskriver också hur ”Bamse” till viss del äntrar genusdebatten genom att tydligt ta 

parti för det kvinnliga könet och dess rättigheter vilket framkommer när Bamse påpekar att 

tjejer  också  kan  utföra  aktiviteter  som  traditionellt  utförts  av  män  och  vice  versa.  Likaså 

förespråkar ”Bamse” jämställdhet i bemärkelsen att männen ska hjälpa kvinnorna med vissa 

bestyr kopplade till hemmet.24  

     Journalisten Mats  J  Larsson beskriver  2003  i  artikeln  ”Vänster‐Bamses  tid  är  förbi”  från 

Dagens  Nyheter  hur  konceptet  kring  ”Bamse”  kommit  att  förändras  sedan  Rune 

Andréassons bortgång 1999 och överlämnandet av ”Bamse” till andra manusförfattare och 

tecknare. Larsson målar upp bilden av en ökad kommersialisering och Larsson vittnar om att 

den tidigare icke‐kapitalistiske figuren nu figurerar på allt från tandkräm till slipsar. Larsson 

menar  att  ”Bamse”  har  urvattnats  ideologiskt  och  ”de  anti‐kapitalistiska  budskapen  lyser 

numera med sin frånvaro”.25  

     Trots  att  Larsson,  i  sin  ovanstående  refererade  artikel,  argumenterar  för  att  barnserien 

”Bamse” har urvattnats ideologiskt, vilket vid en första anblick för tankarna mot en frånvaro 

av ideologier, är det dock inte långt till att det underförstått kan tänkas att ”Bamse” de facto 

visserligen urvattnats  på  vänsterideologier men att  dess plats  nu  istället  innehas  av  andra 

ideologier.  Frågan  är  dock  om  frånvaro  av  något  per  definition  innebär  närvaro  av  något 

annat.  

       I en kulturartikel i Sydsvenskan av Andreas Ekström, publicerad 10 juli 2010, står det att 

läsa  om  hur  ”Bamses”  ideologiska  värld  trots  allt  är  laddad  med  föreställningar  och 

ställningstaganden.  Ekström  gör  läsaren medveten  om  att  ”Bamse”  går  emot  traditionella 

könsroller,  emot  traditionella  familjebildningar,  emot  traditionella  föreställningar  om  vad 

som är manligt och kvinnligt med mera.  

 

Killar kan tycka om att måla som Brum, tjejer kan vara busfrön som Nalle‐Maja, yngsta dottern Brumma 

har  en  utvecklingsstörning,  svartsvansade  ekorrar  är  lika  schysta  som  rödsvansade,  Ola  Grävling  och 

Mickelina Räv delar bostad men är bara kompisar.26 

                                                
24 Nilsson, Joakim, Bamse – en uppsats om världens starkaste björn och hans politiska värderingar – 
Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, uppsats, 1998, s 12 
25  Larsson, Mats  J,  ”Vänster‐Bamses  tid  är  förbi”,  publicerad  webbartikel  2003‐05‐26  i  Dagens  nyheter.,  AB 
Dagens  nyheter,  Stockholm,  2003‐05‐26,  portal:  http://www.dn.se/kultur‐noje/vanster‐bamses‐tid‐ar‐forbi 
(2011‐05‐30)  
26  Ekström,  Andreas,  ”Bamse  visar  vägen”,  artikel  i  Sydsvenskan,  Sydsvenska  dagbladets  aktiebolag, Malmö, 
publicerad  2010‐07‐10,  portal:  http://www.sydsvenskan.se/kultur‐och‐nojen/article1170575/Bamse‐visar‐
vagen.html (2011‐12‐14) 
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Ekström lyfter i sin artikel också de manliga samboende kaninerna Happ och Lille Sixten som 

enligt Ekström och rykten han hört kommer att få tillökning och adoptera ett litet kaninbarn. 

Ekström  avslutar  sin  text  med  ”Grattis,  Happ  och  Sixten,  ni  blir  fina  pappor!”.  Även  om 

tidningen  Sydsvenskan  har  stor  spridning  i  Sverige  och  kan  antas  exemplifiera  en  allmän 

uppfattning  kring  homosexualitet  och  homoadoption  är  det  givetvis  inte  hela  bilden.  En 

motbild uppenbarar  sig av andra  skribenter  i  andra,  subkulturella medier,  som exempelvis 

Paulina  Forslund  i  sin  artikel  ”Bamse  visar  vägen?  NEJ  TACK”  från  ”Nationellt  motstånd”, 

publicerad 21 augusti 2010.  

 

I Bamse nr 13 2007 stod det att läsa om Lille Skutts bror Happ som flyttade ihop med sin pojkvän Sixten. 

Och  nu  ska  alltså  dessa  två  bögkaniner  adoptera  en  liten  föräldralös  kaninflicka. 

Jag  kan  inte  låta  bli  att  reagera  över  en  så  extremt  politiskt  styrd  tidning med  en  inriktning  på  barn 

mellan  2‐9  år.  Vill  vi  att  våra  barn  ska  få  sina  värderingar  påverkade  av  författarna  i  BAMSE?  Vill  vi 

verkligen att Bamse  ska  "visa  vägen"? Att någon aktivt  söker neutralisera  saker  som  rasliga  skillnader 

och  normalisera  homosexualitet  tyder  på  en  degenerering  av  naturliga  förhållningssätt  samt 

grundvärden.27   

 

Forslund  skriver  med  stort  känslomässigt  engagemang  som  också  är  tydligt  ideologiskt 

infärgat och hon trycker även på den betydelse som seriemediet spelar i fråga om att vara en 

ideologisk bärare och överförare av världsåskådningar och uppfattningar.  

 

Det [kan] vara skadligt för barn att i så här tidig ålder läsa om homoadoptioner. […] Det är information 

som barn i den här åldern inte kan hantera. Syftet är istället den dolda agendan som man på detta sätt, 

genom en tecknad serie, lyckas etablera i barnets undermedvetna. Om barn i låg ålder utsätts för vissa 

saker kommer han/hon lättare acceptera detta i vuxen ålder.28  

 

Hur representativa åsikterna Forslund förmedlar kan diskuteras, bland annat med tanke på 

hur stor spridning hennes artikel har genom det sammanhang den publicerats.  

                                                
27  Forslund,  Paulina,  ”Bamse  visar  vägen? NEJ  TACK”,  artikel  publicerad  2010‐08‐21  på Nationellt motstånd, 
portal: http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1577 (2011‐12‐14) 
28 Forslund, Paulina, ”Bamse visar vägen? NEJ TACK”, artikel publicerad 2010‐08‐21 på Nationellt motstånd, 
portal: http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1577 (2011‐12‐14) 
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     Det står däremot klart att frågan om ”Bamse” bör kliva in i debatten kring homosexualitet 

eller inte diskuterats redan 2006 på forumet ”Bamsesamlarna”, där såväl en allmänhet som 

representanter från ”Bamses” redaktion uttalat sig. 

 

Med tanke på att tidningen förespråkar jämlikhet och tar avstånd från rasism vore det anmärkningsvärt 

om tidningen inte nämnt homosexualitet under de 20 år den funnits.29  

 

Frågeställaren fick senare svaret att ”Bamse” kommer ta att upp ämnet, men det skulle dröja 

till 2007, där den första serien presenterades och till 2010 då ämnet återkommer igen.  

     Således  framträder  bilden  av  en  engagerad  allmänhet  som  driver  på  frågan  och  oftast 

ställer  sig  bakom en  positiv  attityd  gentemot  homosexualitet.  Helt  klart  är  dock  också  att 

frågan om homosexualitet och homoadoptioner inte är en unison ideologi som alla ansluter 

sig  till.  Istället bär  frågan med sig komplexitet. Mer om detta kommer  i det  senare avsnitt 

som behandlar föreställningar om ”Homosexualitet och föräldraskap i och utanför Sverige” 

nedan.  

 

 

 

                                                
29 Forumsinlägg av ”B”, postat 2006‐04‐13 på http://www.bamsesamlarna.com/level6‐
forum.html?typ=SAML&action=view&msg=341 (2012‐01‐15) 
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3 Homosexualitetens historia och historieskrivning 

 

Historikern och genusvetaren Jens Rydström ger  i sin artikel ”Homosexualitetens historia – 

ett  försummat  forskningsfält”,  som  ingår  i  ”Genushistoria:  En  historiografisk  exposé”  från 

2004,  en  bild  av  hur  forskningsläget  kring  homosexualitet  ter  sig.30  Rydström  menar  att 

homoforskningen till stor del  ligger  i sin  linda och att det  i Sverige finns stora områden att 

sätta  under  luppen.  Homoforskningen  och  framförallt  queerteori  exploderade  under  90‐

talets  senare hälft  vilket haft  inverkan på både  studenter och de akademiska disciplinerna 

men  fortfarande  väntas  på  ”en  ny  våg  av  homohistoria,  som  vågar  bygga  vidare  på  och 

ifrågasätta det som redan gjorts, som finner nya vägar och nya frågeställningar”.31  

     Under  2000‐talet  har  det  utkommit  en  rad  titlar  inom området  för  homosexualitet  och 

historia  men  fortfarande  kvarstår  en  vetenskaplig  uppmaning  att  fortsätta  granska  fältet. 

Denna studie har dock inga ambitioner på att heltäckande återge homosexualitetens historia 

utan  syftar  enbart  till  att  ge  en  sammanfattad  historisk  bild  så  här  inledningsvis. 

Avgränsningen sker inom ramen för uppsatsens fokus, vilket främst belyser homosexualitet 

och homoadoption  i Sverige vid början på 2000‐talet. Emellertid  finns det,  som framlades, 

en poäng i att ge en kortfattad resumé kring ämnet.  

 

 

3.1 Historieskrivningens svårigheter 

 

Robert  Aldrich  är  professor  i  europeisk  historia  vid  universitetet  i  Sydney  och  är  också 

redaktör för boken ”Gay: en världshistoria” från 2007.32 I boken får läsaren följa med på en 

resa  genom  historien  genom  ett  homosexuellt  genusperspektiv.  En  handfull  skribenter 

bidrar med artiklar och ingångar till att belysa homosexualitet genom olika tider, platser och 

sammanhang. Verket spänner från antiken, genom medeltiden och ett tidigmodernt Europa 

fram  till  idag.  Aldrich  har  dessutom  valt  en  viss  tematisering  av  ämnet  i  avsnitt  om  till 

                                                
30 Rydström, Jens, 'Homosexualitetens historia ‐ ett försummat forskningsfält', Genushistoria: en historiografisk 
exposé., Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Lund, 2004, s. 209‐238 
31 Rydström, Jens, 'Homosexualitetens historia ‐ ett försummat forskningsfält', Genushistoria: en historiografisk 
exposé., Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Lund, 2004, s 229 
32 Gay: en världshistoria, Aldrich, Robert (red.), Natur och kultur, Stockholm, 2007 
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exempel manlig  homosexualitet  under  upplysningen,  samkönad  åtrå  och  intimitet  i  Asien, 

homosexualitet och offentlighet sedan andra världskriget med mera. 

     Ambitionen  att  vara,  som  titeln  anspelar,  en  heltäckande  historieskrivning  över 

homosexualitetens  historia  är  förstås  anmärkningsvärd  och  förtjänt  av  respekt  men 

samtidigt även ytterst stor att axla. Tack vare skribenternas olika vinklingar och bidrag täcks 

viktiga  delar  in,  men  dock  inte  alla.  Framförallt  framträder  en  tyngd  på  manlig 

homosexualitet  där  den  kvinnliga  får  stå  tillbaka.  Vidare  märks  en  centrering  kring  ett 

europeiskt  perspektiv  i  anläggandet  av  närmandet  till  förståelsen  av  ämnet.  Detta  är 

emellertid  viktigt  att poängtera, dock kan det  sättas  i  ett  större  sammanhang  tillsammans 

med andra verk som gör anspråk på att  framställa heltäckande, globala historieskrivningar 

som många brottas med problematiken att dels inte kunna greppa hela världen och dels inte 

kunna undgå att anlägga eurocentriskt perspektiv. Till exempel kan nämnas ”A global history 

of modern historiography” skriven 2008 av Gerorg G. Iggers och Eward Wang, med stöd från 

Supriya Mukherjee.33 Boken och  författarnas huvudsakliga  tes eller  idé är att historien om 

historieskrivning inte längre bör studeras med fokus på väst och på olika nationalstater, utan 

ur  ett  globalt  och  jämförande  perspektiv.  I  stort  tillämpas metoder,  teorier  och  strategier 

som  utvecklats  i  västvärlden  på  icke‐västliga  delar  av  världen.  Det  förväntade  globala 

perspektivet  som  skulle  framträda  i  resultatet  är  dock  frånvarande  då  den  västerländska 

hegemonin gör sig synlig ännu en gång.  

     Ovanstående problematik blir således också synlig även i Aldrichs ”Gay: en världshistoria”. 

Anspråk  på  att  vara  allomfattade  utan  infärgningar  åt  något  håll  är  självklart 

eftersträvansvärt i vetenskaplig objektiv forskning men frågan är om det är rimliga ansatser i 

historiska studier. För vem kan egentligen äga tolkningsföreträdet att säga vad som är den 

allomfattande  sanningen  om  det  förflutna?  Historiker  sysslar  med  att  kartlägga 

sannolikheter  och  förstå  dem utifrån  ett  begränsat  fönster,  som  exempelvis  förförståelse, 

teoretiskt perspektiv,  selektion, uteslutning och systematisering av källor  samt arrangering 

och  upprättandet  av  källor  men  också  själva  framförandet  och  berättandet  av  historien, 

forskningsobjekten  och  analysen.  Syftet  är  inte  här  att  svartmåla  historikers möjlighet  att 

närma  sig  sitt  objekt,  men  ändå  att  belysa  den  problematik  som  fältet  hyser.  Med  det  i 

                                                
33 Iggers, Georg G., Wang, Q. Edward & Mukherjee, Supriya., A global history of modern historiography, 1st ed., 
Pearson Longman, Harlow, England, 2008 
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åtanke framstår Aldrich ambition med ”Gay: en världshistoria” som synnerligen viktig och ett 

högst  relevant bidrag  till historieskrivningen  trots de synnerligen påtagliga och närvarande 

svårigheter ett projekt av denna magnitud medför.  

     Aldrich har valt ett populärvetenskapligt grepp med många bilder och  illustrationer som 

berikar boken tillsammans med anekdotiska historier som färgsätter och ger  liv. Detta kan 

ses  som  del  i  en  ambition  att  göra  homosexualitetens  historia  lättillgänglig  och  därmed 

underlätta  spridning  av bokens  kunskap. Aldrich  argumenterar  för  vikten  av  att  synliggöra 

homosexualiteten  i  historien  och  hans  verk  vittnar  kring  svårigheten  och  utsattheten 

homosexuella upplevt genom historien, även om vissa exempel på motsatsen lyfts fram.  

 

 

3.2 En kort resumé 

 

I  Aldrichs  ”Gay:  en  världshistoria”  får  vi  följa  med  till  antikens  Grekland  och  Rom  där 

exempel  på hur manliga  relationer manifesteras  av Homeros  i  det  trojanska  kriget  genom 

hjältar som Akilles och Patroklos vänskap som också kan ses vara ett homoerotiskt uttryck 

och då även tala om attityder gentemot den mer tillåtande synen på homosexualitet under 

antiken.34     

     Under  medeltiden  framkommer  det  att  det  till  en  början  inte  finns  någon  enhetlig 

lagstiftning  som  styr  den  sexuella  moralen.  Straffen  för  en  homosexuell  handling  lades  i 

samma  kategori  som  straffen  för människor  vilka  haft  djursex,  anal‐  eller  oralsex,  använt 

preventivmedel  eller  genomgått  abort.  Anledningen  var  helt  sonika  att  den  gemensamma 

nämnaren  i  samtliga  fall  var  att  den  sexuella  akten  inte  ledde  till  reproduktion.35  Först  på 

1200‐talet  fick  homosexuella  epitetet  sodomiter  av  kyrkan  och  påven  och  nu  öppnades 

möjligheten att tortera och avrätta folk som befanns skyldiga till sodomibrott.36  

     I det tidigmoderna Europa levde föreställningarna om, och synen på reproduktion kvar  i 

samband med sexuella handlingar. Onani, tidelag och alla samkönade sexuella aktioner var 

alla  förknippade  med  kätteri  och  förräderi.  Men  samtidigt  som  man  i  gemen  fördömde 

                                                
34 Aldrich, Robert, Gay: en världshistoria, Natur och kultur, Stockholm, 2007, s 6‐7 
35 Hergemöller, Bernd‐Ulrich, 'Medeltiden', Gay: en världshistoria, Aldrich, Robert (red.), Natur och kultur, 
Stockholm, 2007, s 57 
36 Hergemöller, Bernd‐Ulrich, 'Medeltiden', Gay: en världshistoria, Aldrich, Robert (red.), Natur och kultur, 
Stockholm, 2007, s 58 
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sodomi, hyllade man kärleken mellan manliga vänner. Detta, menar docent Helmut Puff i sitt 

bidrag  till  Aldrichs  verk,  visar  på  att  det  här  fanns  en  motsättning  och  spännvidd  kring 

homosexualitet, som nu kunde förknippas både med synd, men också med en homoerotisk 

våg sprungen ur återupptäckten av antik konst och antika motiv.37 

     Under  upplysningstiden  och  åren  mellan  1680  och  1850  genomgick  relationer  av 

samkönade  personer  en  utveckling.  Förändringen  omfattade  främst  manliga  samkönade 

relationer  och  i  Västeuropas  storstadsområden  uppstod  subkulturer  och  ”gaykulturer”. 

Intellektuellt började man tala om sodomi i sekulära termer istället för religiösa och till följd 

av en revidering av straffrätten förbättrades också sodomiters juridiska status.38  

     Florence Tamagne framlägger i sin text med rubriken ”Den homosexuella tidsåldern, 1870 

–  1940”  att  nämnd  period  är  något  av  ett  paradigmskifte  i  fråga  om  synen  på 

homosexualitet.  Här  fick  själva  termen  homosexualitet  fäste  och  spridning  vilket  allt  mer 

kom  att  ge  legitimitet,  inte  minst  av  anledningen  att  den  först  använts  i  medicinska 

sammanhang och  slutligen  vandrat  vidare och  fått  fäste  i  en  allmänhets  vokabulär. Under 

denna tid organiserades också homosexuella aktiviströrelser samtidigt som homosexualitet 

blir allt vanligare i press och media. Inte att förglömma var dock att det parallellt med denna 

utveckling fanns en stark motkraft och homofobi vilket utmynnade i ett kraftigt förtryck mot 

homosexuella.39 

     Efter  andra  världskriget  präglades  Europa,  och  delar  av  världen,  av  stora  sociala  och 

materiella  förändringar.  En  demokratisk  och  liberal  vind  blåste  fram,  främst  över 

västvärlden,  vilket  fick  följden  att  homosexuellas  rättigheter  lyftes  upp  på  agendan.  1950 

startades  i  Sverige  RFSL  (Riksförbundet  för  sexuellt  likaberättigande)  och  två  år  tidigare, 

1948,  formulerades FN:s deklaration om mänskliga rättigheter vilket slog  fast att alla hade 

samma  rättigheter  ”utan åtskillnad av något  slag,  såsom  ras,  hudfärg,  kön,  språk,  religion, 

politisk  eller  annan  uppfattning,  nationellt  eller  socialt  ursprung,  egendom,  börd  eller 

ställning i övrigt”.40 Men trots att deklarationen artikulerades med en mer liberal inställning 

gentemot homosexuellas rättigheter stod fortfarande gamla föreställningar kvar vilket kom 

                                                
37 Puff, Helmut, 'Det tidigmoderna Europa, 1400–1700', Gay: en världshistoria, Aldrich, Robert (red.), Natur och 
kultur, Stockholm, 2007, s 79 
38 Sibalis, Michael, 'Manlig homosexualitet under upplysningen och revolutionsåren, 1680–1850', Gay: en 
världshistoria, Aldrich, Robert (red.), Natur och kultur, Stockholm, 2007, s 103 
39 Tamagne, Florence, 'Den homosexuella tidsåldern, 1870–1940', Gay: en världshistoria, Aldrich, Robert (red.), 
Natur och kultur, Stockholm, 2007, s 167 
40 FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 2 
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till uttryck  i de  lagar som reglerade homosexuella handlingar. Dessa  lagar påträffades över 

stora delar av Europa och vittnar om homosexuellas  låga status. Emellertid verkade staten 

många gånger för att  inte göra någon stor affär av  juridiken utan menade, något kryptiskt, 

att sexuella handlingar är något som samhällsmedborgarna eller individerna förväntas sköta 

privat och utom synhåll för det offentliga.41   

     Samtids‐  och  genushistorikern Domenico  Rizzo  vid  universitetet  i  Neapel  beskriver  i  sin 

artikel  ”Homosexualitet  och  offentlighet  sedan  andra  världskriget”  hur  homosexuella  allt 

mer  under  1900‐talet  senare  hälft  fått  uppleva  en  framryckande  positionering  vad  gäller 

rättigheter.  Lagar  har  reviderats,  samhällssyner  har  förändrats  och  homosexuella 

intressegrupper har blivit allt vanligare och mindre uppseendeväckande. Rizzo argumenterar 

för att det är  konsumtionskulturen  som har utjämnat  individuella  skillnader mellan homo‐ 

och  heterosexuella.  Dock  kvarstår  idag  en  konflikt  mellan  offentligheten  och  den  privata 

sfären enligt Rizzo.42   

 

 

3.3 Svensk homohistoria 

 

Universitetslektorerna Jens Rydström och David Tjeder vill i sitt verk ”Kvinnor, män och alla 

andra: En svensk genushistoria” berätta historien om hur maktrelationerna mellan män och 

kvinnor  kan  ge  oss  en  mer  mångfacetterad  bild  av  svensk  historia  än  vad  andra 

”genusblinda”  historieskildringar  gjort  tidigare.43  Rydström  och  Tjeders  verk  spänner  från 

1700‐talet  fram till  idag och understryker  just andra,  som titeln också anspelar på. Etniska 

andra, sexuella andra, kroppsliga andra och så vidare.  

     Emellertid  är  det  främst  arbeten  som  totats  och  skrivits  ihop  av  andra  historiker  och 

forskare  som  i  stor  grad  ligger  till  grund  för  och  lett  fram  till  resultatet  i  Rydström  och 

Tjeders verk. Detta faktum är dock inget som osynliggörs utan ventileras och sätts i relation 

till  Rydström  och  Tjeders  syfte  vilket  snarare  är  att  belysa  andra  historikers  rön  ur  ett 

                                                
41 Rizzo, Domenico, 'Homosexualitet och offentlighet sedan andra världskriget', Gay: en världshistoria, Aldrich, 
Robert (red.), Natur och kultur, Stockholm, 2007, s 201 
42 Rizzo, Domenico, 'Homosexualitet och offentlighet sedan andra världskriget', Gay: en världshistoria, Aldrich, 
Robert (red.), Natur och kultur, Stockholm, 2007, s 221 
43 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009 
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historiskt  genusperspektiv. Men  ändå  inte.  Redan  i  inledningen  problematiserar  Rydström 

och  Tjeder  och  menar  att  de  inte  söker  den  allomfattande  sanningen  om  genus  och 

historien.  Deras  slutsats  blir  att  flera  perspektiv  kan  korsbefrukta  varandra  och  deras  bok 

utgör en svensk genushistoria.44  

     Rydström och Tjeder beskriver i sitt verk hur en äldre världsordning rasade samman under 

ett  socioekonomiskt  och  ideologiskt  tryck  vid  tiden  1750  –  1830  i  Sverige.45  En  ökad 

ståndscirkulation  tillsammans  med  en  betydligt  större  produktivitet  inom  jordbruket, 

konsumtionsrevolution och upplysningsidéer på frammarsch ledde sammantaget till att nya 

samhällsgrupper  och  en  ny  offentlighet  uppstod.  Män  var  de  dominerande  i  denna  nya 

offentlighet även om kvinnan generellt vid denna fick ett ändrat förhållande till mannen. Nu 

ansågs  kvinnan  vara  mannens  motsats  och  kontrast  mot  att  tidigare  ha  ansetts  som  en 

sämre version av mannen. Kvinnans positionering som underordnad mannen bestod, dock 

med  erkännandet  om  att  ha  kompetens  att  handha  den  privata  sfären,  hemmet  och 

hushållet.46   

     Mellan åren 1830 och 1880 utvecklades det  svenska samhället  i en mer  liberal  riktning. 

Diskriminerande  lagstiftning  försvann  och  underordnade  grupper  som  judar  och  kvinnor 

vann  terräng.  Ord  som  moralisk  och  civiliserad  ville  gärna  den  nya  samhällseliten  bli 

förknippad  med.  Samtidigt  som  en  sexuell  sedlighet  iakttogs  och  underströks 

institutionaliserades ändå prostitution då mäns sexualitet uppfattades som i princip omöjlig 

att kontrollera.  

     Män  förväntades  ikläda  sig  rollen  som  familjeförsörjare  och  i  samband  med 

industrialiseringsprocessen blev affärsmannen symbol för tidens manliga förebild.47   

     Under åren 1870 – 1921 ser man hur sexologin definierade den rätta sexualiteten vilket 

innebar  ett  urskiljande  och  exkluderande  för  homosexualitet  som  genom  detta  kom  att 

betraktas  som  än  mer  avvikande  och  fel,  i  förhållande  till  det  rätta.  Samtidigt  växte 

samhällets  medikalisering  vilket  fick  följden  att  mänsklig  variation  försökte  förklaras  rent 

medicinskt  vilket  i  sin  tur  ledde  till  att  botemedel  för  homosexualitet  och  andra  tillstånd, 
                                                
44 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 9 
45 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 48 
46 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 48 
47 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 88 
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vilka  betraktades  som  sjukdomar,  prövades.48    Generellt  under  perioden  sågs  ett  starkt 

dikotomiskt förhållande mellan de civiliserade och de ociviliserade.  

     Vid  tiden  för  världskrigen och  tiden däremellan  började  folkhemsbygget  i  Sverige. Med 

det följde en än starkare cementering av en idé om en normalmedborgare, som levde i en 

normalfamilj. Bilden av  familjen  som heteronormativ  förstärktes  rejält och homosexualitet 

var  något  som  endast  angick  avvikare  som  artister,  bohemer  och  förbrytare.49  En 

”normalitetsideologi”  kom  att  prägla  svensk  politik  i  decennier.  ”Alla  kunde  integreras  i 

folkhemmet, men till priset av att de anpassade sig”.50 

     På  1960‐talet  kom  könsrollsdebatten  som  allvarligt  betonade mannens  ansvar  för  barn 

och hushållsarbete. Även ett  ifrågasättande av sexuella normer blev vid denna tid starkare 

vilket  ledde  till  lagförändringar  beträffande  abort,  preventivmedel  och  pornografi.51  1950‐

talet stod för ett starkt avståndstagande gentemot homosexualitet vilket vände under 1960‐

talet som mer framhävde en friare och bredare syn på sexualitet. Dock var det  i synnerhet 

heterosexuella som drev på förändringarna och homosexuella representanter innehade inte 

någon avgörande position i samhällsdebatten.   

     Senare,  under  1970‐talet,  fortsatte  alternativa  gräsrotsrörelser  att  ifrågasätta  invanda 

könsroller  och  familjemönster. Det  privata  var  inte  längre privat  utan politiskt motiverade 

ställningstaganden  vilket  uttrycktes  i  exempelvis  valet  av  familjebildning  eller  kollektivt 

boende.  

     Nyliberala  idéer  om  könens  inneboende  olikheter  innebar  under  1980‐talet  en 

tillbakagång i jämställdheten men under 1990‐talet seglade genusperspektivet återigen upp i 

politiken  och  samhällsdebatten.  Stundtals  fördes  under  1990‐talet  en  hätsk  debatt  i  olika 

medier mellan feminister sinsemellan och även andra samhällsdebattörer. Positioneringarna 

och  perspektiven  kom  dock  att  problematiseras  av  forskare  från  den  nya  traditionen, 

                                                
48 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 118 
49 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 155 
50 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 155 
51 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 183 
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postkolonial  feminism,  vilken  påvisade  vikten  av  att  även  ta  in  till  exempel  etnicitet  i 

diskussionen och inte se grupperna män och kvinnor som enhetliga.52  

     De  första åren  in på det nya millenniet har kommit att  innebära queerfeminismens och 

den  postkoloniala  feminismens  genombrott  på  allvar.  Forskare  och  historiker  placerar  i 

större  utsträckning  företeelser  utefter  fler  axlar  för  att  få  en  bättre  förståelse  kring  olika 

fenomen.  Frågor  och  företeelser  belyses  kring  och  utifrån  genus,  etnicitet,  klass, 

funktionshinder och sexualitet. 

     Rydström och Tjeder avrundar sin historiska genomgång med att belysa genusrelaterade 

förändringar över tid för att ge en bättre bild om vad som skett. Bland annat understryker de 

att  svenska män  i  större utsträckning än  i övriga världen  tar ut  föräldraledighet och deltar 

mer i barnuppfostran än på andra håll. Dock, menar de, är inte förändringen särskilt stor då 

den politiska ambitionen inte kan sägas motsvara det faktum att hälften av alla fäder inte tar 

ut  någon  föräldraledighet  alls  under  barnets  första  levnadsår.  Endast  en  av  fem dagar  tas 

totalt ut av män vid föräldraledighet.53  

     Vidare hävdar Rydström och Tjeder att den manliga normen fortfarande är intimt kopplad 

till makt och att kvinnors intrång på traditionellt manliga områden möts av misstänksamhet. 

Dock kan man ha i åtanke att:  

 

för hundra år sedan var det självklart att en homosexuell person inte bara var sjuk, utan också 

brottslig.  Idag  betraktas  homosexualitet  varken  som  en  diagnos  eller  som  brottsligt.  Varje 

sommar  vandrar  tusentals  homo‐,  bi  och  transsexuella  i  Pridefestivalens  tåg,  ivrigt  påhejade 

(eller  problematiskt  exotiserade?)  av  ännu  fler  åskådare.  Det  vore  mer  än  orimligt  att  inte 

betrakta sexualitetshistorien i Sverige från 1750 till idag som en utveckling till det bättre.54  

 

 

                                                
52 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 221 
53 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 235 
54 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 235 
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3.4 Homosexualitet och föräldraskap i och utanför Sverige 

 

Även  om  homosexualitet  kommit  att  anses  som  mindre  avvikande  i  samhället  genom 

historiens gång återstår det ändå mycket för att kunna tala om jämställt förhållande mellan 

föreställningarna  och  normerna  kring  sexualitet.  Detta märks  inte minst  i  genusdebattens 

kölvatten vilken också inbegriper homosexuellas rätt till adoption. Homoadoption som ämne 

väcker idag kanske än mer känslor än begreppet homosexualitet.   

     De studier som hittills gjorts  inom området påvisar också olika resultat. Gert Hekma vid 

institutionen  för  sociologi  och  antropologi  vid  universitetet  i  Amsterdam  beskriver  i  sin 

artikel  i  ”Gay:  En  världshistoria”  hur  samhällsdebatten  på  många  håll  under  2000‐talet 

motsatt sig samkönade äktenskap. Bland annat nämns delar av USA, Frankrike, Uganda och 

Australien  där  de  två  sistnämnda  2005  respektive  2004  införde  lagar  som  förbjöd 

samkönade äktenskap. Hekma ger bilden av hur präster, politiker, familjeorganisationer och 

psykiatrer  uttalat  sig  emot  samkönade  äktenskap  i  skarpa  ordalag. Men  trots  svårigheter, 

menar Hekma, att en variation i hur äktenskap manifesteras blir allt vanligare.55  

     Detta  leder  vidare  till  frågor  om  homosexualitet  och  föräldraskap.  Studier  från  San 

Francisco  illustrerar  uppdelningen  i  samkönade  äktenskap  och  påvisar  ett  traditionellt 

mönster där en förälder arbetar och får  inkomst, medan den andra sköter hushållet. Detta 

står emellertid  i kontrast mot brittiska studier där samkönade äktenskap tenderar att vara 

mer öppna än heterosexuella relationer. ”Föräldrarna delar ansvaret för barnen med andra, 

boendeformerna  avviker  ofta  från  den  traditionella  kärnfamiljen  och  monogami  är  inte 

nödvändigtvis normen.”56 

     Universitetslektorn  Róisín  Ryan‐Flood  bidrar  i  antologin  ”Queersverige”  med  en  artikel 

som bland annat berör hur partnerskap och homosexuellas föräldraskap kommit att regleras 

i Sverige under 1990‐talet och 2000‐talet.57 I artikeln framkommer det att Sverige var ett av 

de  första  länderna  i  världen  som  1995  lagligt  legitimerade  partnerskap  för  homosexuella. 

Emellertid förbjöd lagstiftningen också vissa ”möjligheter till föräldraskap för homosexuella, 

                                                
55 Hekma, Gert, 'Gayvärlden: Från 1980 fram till idag', Gay: en världshistoria, Aldrich, Robert (red.), Natur och 
kultur, Stockholm, 2007, s 362 – 363  
56 Hekma, Gert, 'Gayvärlden: Från 1980 fram till idag', Gay: en världshistoria, Aldrich, Robert (red.), Natur och 
kultur, Stockholm, 2007, s 362 – 363  
57 Ryan‐Flood, Róisín, 'Lesbiskt föräldraskap i Sverige och på Irland', Queersverige, Kulick, Don (red.), Natur och 
Kultur, Stockholm, 2005, s 369 
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däribland  tillgång  till  assisterad  befruktning  och  adoption”.58  Det  skulle  dröja  till  2003  då 

situationen förbättrades och rätten att prövas som adoptivförälder utökades till att omfatta 

även par av samma kön. Ryan‐Flood skriver att homosexuella kan bli fosterföräldrar i teorin 

men  att  det  i  praktiken  är  högst  ovanligt  och det  är  svårt  att  bli  godkända  som  föräldrar, 

främst för lesbiska par.    

     Anna Malmquist påvisar i sin D‐uppsats ”Psykologförbundet och regnbågsfamiljerna – en 

diskursanalytisk  studie  av  konfliktpunkter  mellan  Sveriges  Psykologförbund  och 

homosexuellas  familjebildningar”,  vid  institutionen  för  beteendevetenskap  på  Linköpings 

universitet  från  2007,  hur  lagförslag  som  berört  homosexuella  pars  rätt  till  föräldraskap 

hamnat  hos  Sveriges  Psykologförbund  vilket  fungerat  som  remissinstans.  Syftet  med 

Malmquists studie har varit att undersöka vilka ställningstaganden Sveriges Psykologförbund 

speglat  i  samband  med  frågor  som  rört  homosexuellas  familjebildningar.  Det  kvalitativa 

intervjuresultatet visar att homosexuella familjer framställs som problematiska genom bland 

annat  en  diskurs  som  tillför  svårigheter  för  den  homosexuella  familjen  utifrån,  i  form  av 

negativa  samhällsattityder.  Detta  kan,  framhåller  Malmquist,  användas  retoriskt  mot 

homoadoptioner.59  I  hennes  material  syns  föreställningar  om  att  homosexuella  som 

samhällsgrupp är särskilt utsatt och att barn som adopteras ofta är traumatiserade. Att vara 

”traumatiserad”  och  dessutom  komma  till,  eller  ingå  i  en  grupp  där  ”den  allmänna 

acceptansen  inte  är  helt  djup  genom  befolkningen”  är  inte  försvarbart  utifrån  ”barnets 

bästa”.60  Detta  är  en  av  flera  attityder  som  speglar  föreställningarna  om  att  det  finns 

negativa samhällsattityder vilket också uttrycks av de personer som ingått i remissinstansen 

och handlagt de aktuella lagförslagen.   

     Men bilden är komplex. Homosexuellas föräldraskap är en företeelse som undergått stora 

förändringar  under  den  senaste  tiden,  inte  minst  inom  det  rättsliga  området.  Malmquist 

säger  vidare  att  ”parallellt  med  dessa  förändringar  har  även  svenskars  attityder  till 

homosexualitet och homosexuellas föräldraskap förändrats mot större öppenhet”.61  

                                                
58 Ryan‐Flood, Róisín, 'Lesbiskt föräldraskap i Sverige och på Irland', Queersverige, Kulick, Don (red.), Natur och 
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     Tar  vi  också  steget  och  kopplar  ihop  begreppen  homosexualitet  och  serier  framträder 

ytterligare  världar  som  kan  ge  oss  hintar  hur  företeelser  manifesteras.  I  artikeln 

”Kalejdoskopiskt  kön:  Lesbisk  existens  i  tecknade  serier  för  barn?”  från  2007  av  Ylva 

Sommerland betecknas tecknade serier som queerteoretiska studieobjekt vilka innehar nya 

världar  fulla  av  stereotyper  och  med  ett  överflöd  av  tecken  och  symboler.62  I  sin  artikel 

genomför  Sommerland en  analys  av den mangainfluerade  serien W.I.T.C.H.  där hon bland 

annat  diskuterar  hur  könets  gränser  och  identitet  skapas  och  omformas  och  att  just  det 

fenomenet är  intressant att studera  i samband med tecknade serier där figurer kan tillåtas 

utsvävande metamorfoser för att sedan återgå till sitt tidiga varande.  

     Detta är dock en sanning med modifikation när det kommer till ”Bamse”. I ”Bamse” och 

under  Andréassons  tid,  innan  1990  och  överlämnandet  till  Serieförlaget,  tilläts  figurer 

tillkomma,  växa  och  förändras  under  mer  eller  mindre  permanenta  förhållanden.  Detta 

avstannade dock efter överlämnandet av ”Bamse” till Serieförlaget och det skulle dröja  till 

2006 innan ”Bamses” redaktion återgick till Andréassons grundfilosofi. 

 

Runes serier hade en egenskap som gått förlorad med tiden. Han lät figurerna förändras och utvecklas. 

De  växte  upp  och  bildade  familjer,  skaffade  jobb,  började  skolan  och  växte  i  sina  nya  roller.  När 

stafettpinnen lämnades över till Serieförlaget 1990 stannade utvecklingen av och figurerna förblev där 

de var. Ett par nya klasskamrater dök upp i trillingarnas klass, men det var också allt.63  

 

Att döma av vad som framhålls av upphovsmännen och redaktionen på ”Bamses” officiella 

hemsida  ter  det  sig  som  uppsåtet  idag,  från  2006  och  framåt,  är  att  tillåta  figurer  att 

tillkomma, växa och förändras.64 Det får följden att de homosexuella kaninfigurerna med sitt 

barn har  kommit  för  att  stanna och utvecklas med  ”Bamse”. Hur  sedan homosexualiteten 

kommer att utvecklas och beskrivas kan kanske David Haglund besvara då han redogör kring 

hur homosexualitet skildras i serier. 
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     Läser  man  i  David  Haglunds  artikel  ”Men  in  tights  –  hur  skildras  homosexualitet  i 

superhjältegenren?”, publicerad i Bild & bubbla 2003, ser man ett fokus på framförallt USA 

när  homosexualitet  diskuteras  i  samband med  serier.  Sammantaget  framstår  det  som om 

det  främst har varit utanför Sverige  som en debatt kring homosexualitet  i  serier har  förts. 

Det  kan  tyckas  anmärkningsvärt  med  tanke  på  den  positionering  inom  fältet  för 

homosexuellas rättigheter som tillskrivs Sverige historiskt. För att återgå till Haglunds artikel 

beskrivs  i den hur debatten  i USA under senare delen av 1900‐talet och en bit  in på 2000‐

talet  handlat  om  dels  serieförlagens  önskan  att  underhålla  och  representera 

samhällsbefolkningen där 10 % av alla människor är homosexuella, enligt Haglund, och dels 

en konservativ högerpolitik med ambitionen att motverka en homosexuell  ”normalisering” 

vilket en konservativ falang anser vara onaturlig och fel.  

     Enligt Haglund finns det få exempel på gayskurkar i serievärlden vilket Haglund menar är 

ett uttryck  för att homosexualitet hanteras ytterst  varsamt och  försiktigt då man nogsamt 

aktar  sig  för  att  framställa  homosexuella  i  dålig  dager.65  Man  tycks  helt  enkelt  vara 

angelägen om att inte trampa homosexuella intressen på tårna. Sålunda kan detta ses vara 

ett  uttryck  för  en  slags  ”politisk  korrekthet”,  eller  en  ideologi  kring  hur  fenomenet  bör 

närmas och illustreras i serieform. Hur det är ställt med detta i barnserien ”Bamse” återstår 

att se.      
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4 Metod  

 

I detta kapitel diskuteras de teorier och analysverktyg som används i närmandet av studiens 

objekt. Sålunda sker också en operationalisering, vilken i denna kontext  innebär att en viss 

diskussion förs kring huruvida olika begrepp och verktyg kommer användas och definieras. 

Teorier och analysbegrepp tenderar att av olika användare inbegripa olika uttolkanden som 

inte alltid kan ses stämma överens vid en närmre jämförelse av hur de nyttjas och beskrivs. 

Av den anledningen kan det vara nödvändigt att en åtminstone en kort diskussion förs kring 

hur jag ser på och vill använda teorier och analysverktyg.  

  

 

4.1 Kritisk teori  

 

Som  metod  att  förhålla  sig  till  empirin  används  kritisk  teori  vilken  ”kännetecknas  av  en 

tolkande  ansats  kombinerad  med  ett  utpräglat  intresse  för  kritiskt  ifrågasättande  av  den 

realiserade  sociala  verkligheten”.66  Mats  Alvesson  och  Kaj  Sköldberg  beskriver  att 

samhällsvetenskap  och  kritisk  teori  har  ett  emancipatoriskt  kunskapsintresse  och  att 

”realiserade  mönster  måste  begripas  i  termer  av  negationen,  utifrån  sin  motsats  och 

möjligheten av kvalitativt annorlunda tillstånd”.67 Kortfattat kan detta illustreras med tanken 

om att vi rör oss i olika kontexter av koder (meningar/satser) som på sina egna vis består av 

(sats‐)  delar  vilka  är  fyllda  i  den  reella  kontext  som  studeras.  Emellertid  kan  delarna 

teoretiskt bytas ut och dess negation eller motsats kan bringa nytt ljus och ny förståelse för 

helheten och/eller uppenbara en dold ideologi eller hegemoni som tidigare varit fördold. 

     I min definition och användning av begreppet ideologi tar jag stöd av Berger som menar 

att ”en ideologi är en omfattande samling idéer som hänför sig till och förklarar det sociala 

och politiska livet”.68 Berger framhåller att ”en av de viktigaste aspekterna hos ideologierna 

är  att  de  ofta  inte  erkänns  eller  till  fullo  förstås  av  dem  som  omfattar  dem,  och  att 

                                                
66 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., 
[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s 287 
67 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., 
[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s 288 
68 Berger, Arthur Asa, Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 59 
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konsekvenserna  av  dem  förblir  ogenomskådliga”.69  Ideologier  kan  således  sägas  vara  en 

form av olika (idé‐) föreställningar om hur världen är konstruerad, beskaffad och fungerar.  

 

Ideologin har alltså en funktionell aspekt: den tjänar de härskande gruppernas intressen och stabiliserar 

samhället, och den vilseleder dem som inte har någon makt i fråga om deras situation, deras möjligheter 

och deras verkliga intressen.70 

 

Kritisk  teori  tillskrivs  att  ur  ett  makroperspektiv  beskriva  företeelser  vilka  är  socialt 

konstruerade (d.v.s. att  inga sanningar är huggna  i sten som för alltid består) och förklarar 

även mönster på en  individnivå. Men samtidigt  som människan  inom kritisk  teori  framstår 

som  ett  offer  för  omständigheter  och  de  rådande  samhälliga  ideologiska  strömningar  och 

kontexter  hon  ingår  i  ges  också  en  bild  av  en  autonom  människa,  fullt  kapabel  till 

självreflektion och kritisk granskning. Det är  i denna skärningspunkt som kritisk teori finner 

sitt fokus.  

 

 

4.2 Semiotik för historikern 

 

För  att  också  kunna  identifiera  synliga  och  osynliga  ideologier  i  till  exempel  material 

beståendes av bilder kan historikern eller forskaren ta hjälp av semiotiken som erbjuder en 

rad  verktyg  att  blottlägga  de  föreställningar  om  världen  som  bilden  ger  uttryck  för  och 

förankrar.  Semiotik  betyder  teckenlära  eller  teckenteori  vilken  illustrerar  hur  tecken 

uppfattas genom sina uttryck (det fysiska, visuella eller auditiva) och genom sitt innehåll (till 

exempel  idéer och  föreställningar).71 Denna  förbindelse är  en  konvention, något  vi  kanske 

inte reflekterar över. Förbindelsen är också arbiträr det vill säga godtycklig på så sätt att ett 

ord som ”sked” likväl skulle kunna bytas ut till ”kniv” och ändå ha samma innehåll.       

     Fotografiska  eller  mer  realistiska  bilder  eller  tecken  är  mer  låsta.  De  ”är  utformade  i 

enlighet med vissa perceptionskoder eller uppfattningskoder”.72 Tolkningen och betydelsen 

                                                
69 Berger, Arthur Asa, Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 59 
70 Berger, Arthur Asa, Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 60 
71 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 2. uppl., Daidalos, Göteborg, 2002, s140 
72 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 2. uppl., Daidalos, Göteborg, 2002, s141 
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kan  emellertid  skifta  och  de  kan  uppfattas  olika  beroende  på  i  vilken  kultur  och  i  vilket 

sammanhang de avkodas.  

     När vi läser text och bild kan man dela in läsningen i två steg; denotation och konnotation. 

Med  denotation  avses  det  som  bilden/texten  direkt  föreställer/beskriver,  till  exempel  en 

jaktkniv. Det är ”vårt första intryck”, den direkta betydelsen. Konnotationen är ”med‐” eller 

bibetydelsen, den  indirekta betydelsen eller  rättare sagt det vi  i  vår kultur  förknippar med 

bilden/texten. Ser vi en jaktkniv kanske vi förknippar den med djur, död, blod och så vidare. 

Skillnaden mellan konnotation och association är att den första utgår från massan och den 

senare  från  individen.  Det  är  alltså  inte  frågan  om  konnotation  om  Anders  Andersson 

associerar jaktkniv med ringpärmar. Konnotationer är kulturellt betingade.  

     Eftersom  ords  betydelse  kan  förskjutas  genom  tid  och  i  olika  kulturella  eller  sociala 

sammanhang  kan  även  tecknen  tillsammans  med  konnotationen  och  denotationen 

förskjutas. Emellertid innebär denna studies fokus på tidningen ”Bamse” från 2010 att man 

kan  förmoda  att  det  inte  är  fråga  om  förskjutning  då  tids‐  och  kulturaspekten  innebär  en 

närhet i tid, då studien aktualiseras år 2011, och även manifesteras i en svensk, västerländsk 

kultur  av mig,  som  student,  med  rötter  i  den  samma.  Däremot  kan man  resa  frågan  om 

huruvida  forskarens ”jag” kan sägas vara objektivt  i  förhållande  till det  studerade objektet 

eftersom jag i detta fall kanske omedvetet har cementerat synsätt och föreställningar utifrån 

en  svensk,  västerländsk  kultur  och  därmed  saknar  medel  att  synliggöra  hegemoniskt 

reproducerade ideologier. Denna diskussion får inom ramen för denna studie tyvärr lämnas 

oventilerad även om den är synnerligen viktig och intressant.   

     För  att undvika onödiga upprepningar och utsvävningar har  jag  valt  att  i  samband med 

analysen  mer  presentera  de  aktuella  analysredskapen  i  en  förklarande  kontext  där  jag 

belyser  hur  jag  använder  verktygen  samt  hur  de  nyttjas  i  förhållande  till  det  studerade 

objektet.   
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5 Analys  

 

I detta kapitel presenteras analysen tillsammans med reflektioner som tar sitt avstamp i den 

kritiska  teorin  och  semiotiken  vilken  förhoppningsvis  fördjupar  och  breddar 

frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och inleds med kort återgivning 

av de studerade serierna.  

 

 

5.1 De två studerade serierna och anslaget 

 

Historien om kaninerna Happ och Lille Sixten har sin början redan 2007 när de första gången 

introducerades  i  ”Bamses”  figurgalleri.  I  detta  första  möte  flyttade  kaninerna  ihop  och 

skapade  ett  gemensamt  hushåll.  Därefter  dröjde  det  till  2010  och  i  ”Bamse”  nr  10  från 

samma  år  tills  de  båda  återkom  och  nu  också  fick  tillökning  i  och  med  att  den  lilla 

kaninflickan Suddan  flyttade  in  i  stubben. Min analys utgår  först  från  seriernas denotation 

det vill säga det man faktiskt ser vid en genomläsning.73  

     Serien sträcker sig över tio sidor med tre bildrader på varje sida. Bildraderna har i sin tur 

växelvis  en  eller  två  rutor.  Serien  har  titeln  ”Happ,  Lille  Sixten  och  Suddan”  och  handlar  i 

korthet om hur Happ och Lille Sixten på väg hem från en picknick får höra ett hemskt skrik 

vilket skrämmer de båda kaninerna rejält. Efter att ha överkommit sina rädslor upptäcker de 

att skriket härstammar från en kaninbebis och de bestämmer sig för att försöka ge den mat. 

När den lilla kaninbabyn till slut finner ro tar Happ och Lille Sixten kontakt med polis för att 

bringa klarhet i vem kaninungen tillhör. Allt eftersom tiden går och inga föräldrar hittas blir 

den nya kaninkonstellationen allt mer hemmastadd i sina nya roller. Nytillskottet får namnet 

Suddan och serien avslutas med Lille Sixtens ord som summerar essensen: 

 

- DET ÄR VI SOM TAR HAND OM SUDDAN. VI ÄR HENNES FÖRÄLDRAR.    

 

Den  andra  serien  som  ligger  till  grund  för  analysen  heter  ”Monstret  i  skafferiet”  och  är 

publicerad  i  serietidningen  ”Bamse  –  världens  starkaste  björn”,  nr  14  från  2010.  Serien 

                                                
73 Berger, Arthur Asa, Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 79, 80 
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sträcker sig över tre sidor som alla består av tre horisontella rader av sammanhörande rutor. 

Varje rad av rutor består i sin tur av en till två rutor. 

     I  historien  ses  tre  karaktärer  vilka  är  Happ,  Lille  Sixten  och  Suddan.  Det  berättas 

inledningsvis att ”Happ och Lille Sixten har tagit hand om ett hittebarn”.74   Detta hittebarn 

har de givit namnet Suddan och följande dialog återges mellan Happ och Lille Sixten: 

 

- DET KÄNNS SOM ATT HON ÄR VÅR EGEN UNGE NU. 

- DET ÄR HON. HON MINNS INGA ANDRA FÖRÄLDRAR ÄN OSS. 

 

Intrigen består sedan i att Happ och Lille Sixten går in i sitt hus för att dricka saft efter att ha 

arbetat hårt i grönsakslandet. Väl inne hör de ett ljud som de finner otäckt och förfärligt och 

deras tankar går till vilda djur och monster. Likaså reflekterar de över att Suddan kan utgöra 

potentiell mat för monstret varpå de efter möda och rädsla slutligen närmar sig  ljudet och 

upptäcker att det i själva verket var Suddan som var upphovet till ljudet då hon ljudligt ätit 

upp maten  i  skafferiet.  Själva  upplösningen  avslutas med  Suddans  leende  och  utrop mot 

Happ och Lille Sixten: ”PAPPA!”.   

      

Även  om  denna  studie  fokuserar  dessa  två 

ovannämnda  serier  i  synnerhet  ser  jag  en 

nödvändighet  att  även  lyfta  fram  omslaget  till  den 

aktuella  tidning  i  vilken  den  första  serien  är 

publicerad. Det är detta omslag som också är anslaget 

till  studiens kronologiskt  första serie och därför  i hög 

grad viktig att belysa.  

     Vad  berättar  då  denna  bild?  Till  att  börja  med 

skiljer  den  sig  på  punkten  avseende  persongalleri 

jämfört med serien i tidningen. På seriens anslag, eller 

tidningens  omslag,  ses  också  Bamse  och  hans  barn 

tillsammans  med  Skalman  vilka  inte  finns 

representerade i den aktuella serien. Likaså finns  inte 

                                                
74 Adolfsson, Susanne, författare, Hamberg, Kerstin och Qassim, Andreas, tecknare, 'Monstret i skafferiet', 
Bamse – världens starkaste björn, årgång 2010, nr 10, Egmont förlag, s 24 

Figur 1: Första numret i Bamse där 
homoadoption gestaltas.  



 36 

Nina Kanin med som i sällskap med Lille Skutt och Minihopp hälsar på hos Suddan i serien.  

     Den höga andel av män (5 st) och pojkar (3 st) jämfört med kvinnor (0 st) och flickor (2 st) 

kan också berätta något om vilket kön som ges utrymme och plats och därmed kan tillskrivas 

vara  överordnat  och  inneha  en maktposition.  Här  syns  tydligt  att männen  står  i  centrum 

dock i en situation som rent historiskt kanske inte alltid tillskrivits män. Att stå med ömhet i 

blicken kring ett litet sovande barn. En bild av den mjuka känsliga mannen framkommer men 

det  sker  samtidigt  också  på  bekostnad  av  frånvaron  av  kvinnan.  Behöver  här  föreligga  ett 

dikotomiskt förhållande? Kan den mjuka mannen inte existera jämsides med kvinnan? I den 

analyserade bilden ges inget utrymme för annan tolkning eftersom bilden manifesteras som 

den  gör  och  ingen  annan  information  finns  att  tillgå.  Bilden  är  därigenom ”absolut”  i  sina 

tolkningsmöjligheter. Mannen är norm. Och mannen är mjuk i frånvaron av kvinnor.         

 

 

5.2 Kaninernas boende, klass, etnicitet och sexualitet  

 

Huvudkaraktärerna  i  den  första  serien  är  Happ,  Lille  Sixten  och  Suddan.  Emellertid 

förekommer  fler  karaktärer  vilka  är  rävfamiljen  (vilka  bistår  med  välling  till  Suddan),  en 

poliskonstapel som handlägger ärendet om den upphittade kaninungen och även Lille Skutt, 

Nina Kanin och Minihopp som hälsar på hos Happ, Lille Sixten och Suddan och gemytligt äter 

en god morotstårta vilken avnjuts till ett glas saft.  

     Samtliga karaktärer i den andra serien är kaniner varav Happ och Lille Sixten framstår som 

vuxna då de sköter om hushållet medan Suddan framställs som litet kaninbarn vilket ses då 

hon bär blöja.  

     Happ har en blågrå kroppsfärg och är endast  iklädd gröna kortbyxor.  Lille Sixten är helt 

svart i pälsen och har enbart en gul väst som klädesplagg. Suddan har ljusgrå päls och bär en 

vit blöja. Alla karaktärerna  i  familjen skiljer  sig  således åt  ifråga om kroppsfärg och klädsel 

men samtliga har dock en rosa ”puffsvans”.  

     Av  deras  hus  att  döma  lever  de  avskilt  i  skogen,  en  bit  bort  från  storstad  och  andra 

kaniner och djur. Det är en tät skog som omger bostaden och  i  flera rutor syns ett mörker 

tillsammans med den täta skogen när exteriörer kring stubben gestaltas. De lever inte heller 
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nära inpå Bamse och hans vänner på kullarna. Huset  liknar Lille Skutts stubbe till utseende 

utanpå och likväl invändigt.  

     När man försöker se de ”kulturella innebörder som knyts till en […] bild” handlar det om 

bildens konnotation eller konnotationer.75 I fallet med Happ och Lille Sixten kan betraktaren 

konnotera deras status eller position i samhällsordningen till att innebära ett tillhörande av 

kroppsarbetare.  Serierna  har  en  paradigmatisk  nivå,  det  vill  säga  att  de  kunde  ha  annat 

innehåll  men  har  inte  det.76  Avsaknaden  av  exempelvis  böcker  och  moderna  tekniska 

apparater eller andra konnotationsladdade företeelser befäster kaninernas position och ett 

icke‐tillhörande  av  en  akademisk  eller  intellektuell  medel‐  eller  överklass.  Likaså  deras 

klädsel som består av enkla enfärgade plagg utan några utsmyckningar eller dylikt befäster 

deras  ”klasstillhörighet”.  Happ  och  Lille  Sixten  verkar  ha  någon  form  eller  grad  av 

självhushållning  då  de  både  odlar mat  i  landet  utanför  sin  stubbe  och  själva  tycks  kunna 

hantera  konstruktionen  av  exempelvis  Suddans  säng.  Kaninerna  framställs  sålunda  som 

kapabla att rå om sig själva vilket också kan peka på att de ställer sig något vid sidan av ett 

ekonomiskt  kapitalistiskt  konsumtionssamhälle. Även detta  kan ge en hint om  frånvaro av 

ekonomiskt kapital och således bidra till att stärka tesen att Happ och Lille Sixten inte tillhör 

en övre samhällsklass utan snarare en lägre, arbetarklass.    

     Både Happ och Lille Sixten uppvisar heller inga uttryck för traditionellt feminina tecken. I 

”Bamse” illustreras ofta kvinnliga karaktärer med antingen mer rundade och mjukare former 

eller  ögonfransar.  Så  även  om  det  inte  explicit  uttalas  att  Happ  och  Lille  Sixten  båda  är 

manliga kaniner så berättar avsaknaden av dessa attribut, samt uppvisandet av de faktiska 

attributen, att så är fallet. Detta understryker också att det är två män som valt att leva ihop 

och nu även bildat familj.  

     Avsaknaden  av  nära  grannar  kan  också  det  erbjuda  signaler  att  tolka.  Varför  bor  de 

ensamma? Varför har de valt det? Är det på grund av egen vilja eller yttre tryck? Svaret ges 

inte uttryckligen i serien utan vi tvingas att titta under ytan för att kunna utröna betydelser, 

vilket också sker lite senare i analysen.   

     Happ  och  Lille  Sixten  skildras  båda  som  något  dumma  och  rädda, men,  som  trots  det, 

möter  sin  rädsla  och  belönas  med  Suddans  glada  befästande  av  familjerollerna  när  hon 

utropar: ”PAPPA!” mot de båda i slutet av den andra serien. Suddan framställs å sin sida som 

                                                
75 Berger, Arthur Asa, Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 79 
76 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 2002, s 159 
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glad och tillfreds i sin situation i bilder där hon bland annat sover lugnt tillsammans med ett 

gosedjur med Happ och Lille Sixten vakandes över sig men också då hon äter mat i skafferiet. 

Detta  kan  jämföras  med  de  inledande  serierutorna  i  första  serien  där  Suddan  högt  och 

ljudligt visar missnöje och skriker innan Happ och Lille Sixten tar sig an henne på riktigt och 

tillfredsställer hennes behov av mat och omtanke. Happ och Lille Sixtens insats leder således 

till  en  märkbar  förändring  i  Suddans  välbefinnande  vilket  i  sig  stärker  den  prefererade 

tolkningen som befäster  ideologin att homosexuella är bra och normala  föräldrar. Mer om 

detta i nästa avsnitt.   

     Det  är  intressant  att  för  en  stund  stanna  upp  vid  faktumet  att  Happ  och  Lille  Sixten 

framställs  i  olika  pälsfärger.  Valet  av  svart  färg  kontrasterar  stort  mot  den  ljusare  blågrå 

tonen. Vad kan det tänkas förankra? Att gruppen homosexuella manliga kaniner (eller män) 

är olika? Att olika ursprung och härkomst kan fungera och må bra tillsammans? En tolkning 

kan luta åt att Happ och Lille Sixten kommer från skilda håll, grupper eller etniciteter och har 

funnit varandra samt valt att  leva  tillsammans  i avskildhet. Sålunda söker upphovsmännen 

medvetet  eller  omedvetet  befästa  en  ideologi  eller  föreställning  om  positiva  aspekter  av 

etnisk mångfald som kan existera i harmoni.   

      

 

5.3 De inkluderade och normala kaninerna 

 

När man studerar ett objekt inom semiotiken kan man ibland tala om ett vidgat textbegrepp 

och med det mena att allt runt omkring oss är text som går att läsa och tolka. Det kan likaväl 

vara fråga om en traditionell ”text” med vanliga bokstäver och ord, samtidigt som det också 

kan vara en bild, film eller till och med en maträtt.77 På samma gång som vi tolkar eller läser 

av betydelsen i en text laddar vi den med betydelse, och samtidigt kan man föreställa sig att 

textens  avsändare  avsett  att  texten  ska  avkodas/avläsas  på  ett  förutbestämt  eller  önskat 

sätt.  Detta  är  den  prefererade  eller  gynnade  tolkningen  som  ofta  stöds  av  bildens 

denotation, attribut, konnotationer, ideologier och så vidare.78 Emellertid kan texter även ha 

flera  tolkningsmöjligheter vilka  i  sig kan  ligga  i diametralt antagonistiska  förhållanden. Och 

                                                
77 Lindgren, Simon, Populärkultur: [teorier, metoder och analyser, Liber, Malmö, 2005, s 14–15  
78 Lindgren, Simon, Populärkultur: [teorier, metoder och analyser, Liber, Malmö, 2005, s 16 
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det  är  i  skärningen  mellan  den  gynnade  eller  prefererade  tolkningen  och  den  ogynnade 

tolkningen som intressanta uppslag finns att synliggöra och lyfta till diskussion.  

     I  de  studerade  seriernas  fall  innebär  det  att  de  innehar  en  prefererad  och  gynnad 

tolkning,  det  vill  säga  att  avsändarna  och  upphovsmännen  har  ett  bestämt  uppsåt  med 

serierna.  Det  är  inte  helt  otroligt  att,  mot  bakgrund  av  ”Bamses”  historia,  där  ett 

engagemang  och  ställningstagande  för  svaga  och  utsatta  finns  artikulerat,  anta  att 

ambitionen är att förankra en ideologi där homosexualitet och homoadoption är accepterat 

och normaliserat.  

     Denna ambition och ideologi får också stöd av vad seriernas bild och text förmedlar och 

får i sammanhanget därför anses som den gynnade tolkningen. Happ, Lille Sixten och Suddan 

är inkluderade och ingår i den sociala gemenskapen vilket manifesteras genom att Lille Skutt 

med  familj hälsar på och befäster den  inkluderande  ideologin  i och med att en  trevlig och 

gemytlig fika arrangeras där alla är bekväma men också nyfikna på Suddan som vid tillfället 

är ny i familjen. Ett homosexuellt föräldraskap ifrågasätts inte utan det faktum att Suddan nu 

lever  hos  Happ  och  Lille  Sixten  förankrar  snarare  en  normalitet  kring  ett  homosexuellt 

föräldraskap.  Likaså  normaliseras  Happ  och  Sixtens  föräldraskap  i  och  med  att  Suddan 

acklimatiserar  sig  i  sin nya  familj  vilket därigenom erkänner och  legitimerar Happ och Lille 

Sixten som föräldrar och familj.       

     Likheter  i  boendemiljön  med  den  mest  vanligt  förekommande  kaninen,  Lille  Skutt,  är 

påfallande.  Eftersom  läsaren  känner  igen  sig  i  exteriör  och  interiör  är  det  också  ett  sätt 

befästa  inkludering  i  den  sociala  ordningen  då  läsaren  också  direkt  konnoterar  till  och 

sammankopplar de olika familjerna. Bandet till Lille Skutt nyttjas även i upprättandet av ett 

släktskap mellan Lille Skutt och Happ vilket avslöjas redan i första serierutan.79 Happ är Lille 

Skutts  bror,  men  har  inte  synts  i  serien  förrän  första  gången  2007  och  sedan  igen  2010. 

Eftersom den välkände Lille Skutt är en av seriens huvudkaraktärer och en tydlig protagonist 

kan man föreställa sig att kopplingen mellan Happ och Lille Skutt bidrar till att befästa även 

Happ som en i gänget, en av de goda och en av de normala.  

     Även framsidan eller omslaget till tidningen där homoadoptionen äger rum understödjer 

en  inkluderande  och  normaliserande  ideologi.  Runt  den  sovande  och  påtagligt  lyckliga 

                                                
79 Adolfsson, Susanne, författare, Hamberg, Kerstin och Qassim, Andreas, tecknare, 'Happ, Lille Sixten och 
Suddan', Bamse – världens starkaste björn, årgång 2010, nr 10, Egmont förlag, s 25 
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Suddan  återfinns  huvudkaraktären  Bamse  med  sina  två  vapendragare  Lille  Skutt  och 

Skalman  vilka  båda  funnits  med  i  serien  sedan  starten.  Därutöver  syns  Bamses  tre  barn, 

Nalle‐Maja, Brum och Teddy, Lille Skutts son Minihopp samt Happ och Lille Sixten. Även om 

inte  Bamse  återfinns  i  serien  tillsammans med  Happ  och  Lille  Sixten  bidrar  hans  centrala 

närvaro på omslaget till att förankra ett inkluderande.  

     Närvaron av Bamses och Lille Skutts barn är också viktiga att nämna i sammanhanget då 

de kan sägas skänka legitimitet även åt Suddan och hennes familjesituation eftersom de ömt 

och glatt betraktar henne och återfinns runt omkring henne. Hade Suddan presenterats i en 

kontext med enbart vuxna hade tolkningsmöjligheterna varit andra. En nära tanke skulle till 

exempel  kunna  vara  att  barn  till  heterosexuella  inte  normalt  finns  representerade  i 

sammanhang med barn till homosexuella. Men så är alltså inte fallet här. 

      De attribut som knyts an till Happ och Lille Sixten kan också de tillföra något och förstärka 

en  inkluderande och normaliserande  ideologi. Vid  seriens början  ses Happ och  Lille  Sixten 

bära på picknickattiraljer som associerar till mys, gemytlighet och kanske kärlek. En bit  in  i 

serien  ses  Lille  Sixten  bära  ett  vitt  förkläde  vilket  konnoterar  till  köksarbete,  matlagning, 

städning,  och  upprätthållandet  av  hushållet  i  stort.  Detta  förkläde  signalerar  således  en 

kompetens och kunskap om att sköta om ett familjehushåll. På samma gång kan det också 

laddas med feminina konnotationer då kvinnan ”traditionellt” har setts knuten till  förkläde 

som attribut.  
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   Figur 2: På bilden syns Lille Sixten i förkläde.80 

 

Senare i serien åker kaninernas verktyg fram och deras skicklighet inom snickeri och måleri 

uppenbaras då de bygger en säng åt Suddan från grunden. Både Happ och Lille Sixten står 

för  målandet  men  enbart  Lille  Sixten  hanterar  snickarverktygen  och  ligger  bakom  själva 

konstruerandet. Att snickra har historiskt, i allmänhet, varit en profession och en aktion som 

utövats av män generellt, även om kvinnliga snickare givetvis finns och har funnits. Detta är 

emellertid  inget  som  i  denna  kontext  beläggs  utan  kan  sägas  ingå  i  konnotationen  kring 

orden snickra och snickare. Det blir  intressant att för en stund uppehålla sig vid detta med 

tanke  på  att  Lille  Sixten  både  har  traditionellt  feminina  attribut,  som  förklädet,  samtidigt 

som han också hanterar traditionellt maskulina attribut som hammare, måttstock och andra 

snickarverktyg.  Således  påvisas  både manliga  och  kvinnliga  attribut  och  både  traditionellt 

manliga och traditionellt kvinnliga områden täcks in av den homosexuella familjen. Sålunda 

manifesteras också en slags balans vilket kan ses utgöra ytterligare en grund till förankringen 

av  Happ  och  Lille  Sixten  som  en  ”normal”  familj  (vilken  här  uppvisar  både  kvinnligt  och 

manligt). 

                                                
80 Adolfsson, Susanne, författare, Hamberg, Kerstin och Qassim, Andreas, tecknare, 'Happ, Lille Sixten och 
Suddan', Bamse – världens starkaste björn, årgång 2010, nr 10, Egmont förlag, s 32, (© Bamseförlaget) 
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Figur 3: Lille Sixten hanterar verktygen.81 

   
 
Huruvida analysen om attributen som gestaltar en ”genusbalans” och tydligt framhåller både 

femininitet  och  maskulinitet  är  del  av  den  prefererade  tolkning  och  upphovsmännens 

medvetna uppsåt eller ej återkommer vi till längre fram i analysen. Dock påvisas här att det 

finns  en  gynnad  tolkning  som  innebär  upprättandet  av  en  ideologi  vilken  förankrar 

föreställningen om homosexualitet  som accepterat,  normalt  och mysigt  samt  likställt med 

heterosexualitet. Det befästs även en  ideologi kring homosexualitet där en balans av både 

kvinnligt och manligt ingår.   

                

 

5.4 De exkluderade och avvikande 

 

På samma gång som en text innehar en prefererad tolkning som speglar avsändarens uppsåt 

kan texten också hysa en ogynnad tolkning vilken kan berätta om den kontext eller tidsanda 

som upphovsmannen är del av. Samhälliga och kulturella ideologier kan återspeglas i texten 

då  de  hegemoniskt  reproduceras  i  den,  och  texten  i  sig  kan  vara  ett  uttryck  för  och 

reproduktion  av  dessa  sociala  konstruktioner  och  föreställningar  om  världsordningar,  eller 

ideologier. Dessa dolda  ideologier kan emellertid vara mycket  svåra att upptäcka, men väl 

                                                
81 Adolfsson, Susanne, författare, Hamberg, Kerstin och Qassim, Andreas, tecknare, 'Happ, Lille Sixten och 
Suddan', Bamse – världens starkaste björn, årgång 2010, nr 10, Egmont förlag, s 34, (© Bamseförlaget) 
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synliggjorda  kan  de  erbjuda  förståelse  kring  hur  vissa  fenomen  manifesteras  i  ett  visst 

sammanhang, inom en viss kontext.  

     Även om den prefererade tolkningen av studiens objekt påvisar en ideologi som befäster 

homosexualitet  som  normalt,  inkluderande,  mysigt  och  likställt  med  heterosexualitet  kan 

den dolda ideologin som framträder i den ogynnade tolkningen berätta om den andra sidan 

av historien och något om det samhälle och den tidsanda ur vilken serierna springer från.  

     Rent  denotativt  skiljer  sig  Happ,  Lille  Sixten  och  Suddan  åt  i  pälsfärgen  jämfört  med 

seriens andra kaniner och huvudkaraktärer; Lille Skutt, Nina Kanin och Minihopp, vilka alla är 

vita. Detta kan vara värt att notera. Den  tidigare befästa normen  för kaniner,  innan Happ, 

Lille  Sixten och  Suddan  gör  entré  i  serien,  är  vita  heterosexuella  kaniner  vilka  kommer  till 

uttryck  i  Lille  Skutt  och Nina  Kanin med  sitt  gemensamma  barn Minihopp.  Happ  och  Lille 

Sixtens entré  innebär en cementering av kaninnormen som vit och heterosexuell eftersom 

Happ och Lille Sixten skiljer sig från den tidigare normen och därigenom blir avvikande då de 

är  homosexuella  och  färgade.  Detta motsatsförhållande  förstärker  och  förankrar  varandra 

när  de  belyses  tillsammans  och  på  vis  urskiljer  och  påtalar  de  olika  ideologierna  varandra 

mer märkbart. Kontrasterna har funktionen att verkar urskiljande. Här framträder också en 

ideologi  som  understryker  att  Happ  och  Lille  Sixten  är  avvikande  från  det  normala 

kanintillståndet, som vit och heterosexuell. Således kan slutsatsen dras att homosexualitet i 

”Bamses” värld också är avvikande.  

     Att homosexualitet  är  avvikande men också exkluderande  från en  social  gemenskap  får 

stöd av det faktum att Happ och Lille Sixten bor avsides, utan några nära grannar. Givetvis 

kan det bero på slumpen att upphovsmännen valt att placera kaninerna i en ensam stubbe i 

skogen, men med tanke på hur huvudkaraktärerna, Bamse, Lille Skutt, Skalman och Farmor 

bor och hur deras sociala situation skildras i serien i övrigt, är det värt att begrunda vad det 

säger  om  Happ  och  Lille  Sixten  som  här  också  representerar  en  föreställning  om 

homosexuella. Närvaron av grannar och gemenskap blir påtaglig när huvudkaraktärernas hus 

på ”Kullarna” gestaltas och i flera fall syns andra karaktärers boningar när bilden sveper över 

och illustrerar de boende i ”Kullarna”. Närvaron av grannar förankrar en social ordning och 

gemenskap på samma sätt som en frånvaro av det samma påvisar ett underskott av social 

gemenskap och verkar därför för att upprätthålla en ideologi som framställer homosexuella 

som exkluderade och avvikande.  
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     I serien om Bamse och hans vänner illustreras både karaktärer och miljöer många gånger i 

klara, starka och färgglada färger. Även Happ, Lille Sixten och Suddans familj utgör en brokig 

uppsättning  från  färgpalletten. Dock  skiljer  sig  färgåtergivningen åt beträffande miljön och 

hur den gestaltas.  Kring Happ och  Lille  Sixtens  stubbe  finns ett mörker. Den  svarta  färgen 

runtom återkommer i flera rutor när stubben är i bild. Det kan självklart vara resultatet av en 

tät vegetation och de många träd som omger stubben. Dock bidrar estetiken eller det rent 

illustrativa  färgvalet  till  att  än  mer  utkristallisera  Happ  och  Lille  Sixten  som  avvikande 

eftersom andra figurers hus och hem i de flesta fall återges med den klarblå himlen utanför 

och runtomkring.  

     Det  finns  emellertid  ett  undantag.  Vargen.  Han  bor  också  han  i  en mörk  och  tät  skog 

utanför den direkta sociala gemenskapen. Vargen har under seriens gång utvecklats från att 

vara  den  onde  antagonisten  till  att  bli  upptagen  och  normaliserad  bland  vännerna  och 

huvudpersonerna i övrigt. Även om vargen genomgått en form av etisk metamorfos kan han 

fortfarande ses representera ondska och illvillighet bland annat genom sitt släktskap till de 

elaka  vargkusinerna  som emellanåt  drar med honom på diverse upptåg men också  i  egen 

person  då  han  minns  sin  gyllene  tid  som  mästerbov  i  tillbakablickande  historier.  Mot 

bakgrund av det är det intressant att reflektera över de kopplingar och likheter i hur Vargens 

och Happ och  Lille  Sixtens  boende  gestaltas  eftersom de  är  de  enda  som bor  avsides  och 

ensligt  i  en  mörk  skog.  Kan  detta  bidra  till  att  ännu  starkare  signalera  ett  utanförskap? 

Likheterna är påfallande med tanke på hur nämnda figurers hem gestaltas.  

     Kopplingen stannar emellertid inte bara vid hur boendet kan påvisa likheter. Vargen och 

Lille Sixten är också båda helt svarta vilket även det urskiljer karaktärerna från andra figurer i 

”Bamse”.  De  homosexuella  kaninerna  påvisar  således  likheter  med  Vargen  både  i  en 

boendeaspekt men också  i kroppsfärg. Hur ska det tolkas? Vargen har historiskt  i ”Bamse” 

exemplifierat det mörka, onda och antisociala. Kan det vara en undermedveten association 

eller en dold ideologi som avspeglas i färgval och boendegestaltning?  
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Figur 4: På bilden syns de färgade kaninerna Lille Sixten och Happ samt deras stubbe som 
ligger avskilt och omgiven av en mörk skog.82 

      

Den  svarta  färgen  kan  rent  färgmässigt  ses  som  stark,  dramatisk  och  kontrasterande mot 

andra  karaktärer  i  serien  vilka  nästan  uteslutande  återges  i  vita  eller  kulörta  färger.  Att 

Vargen  en  gång  i  tiden,  när  han  presenterades  som  antagonist,  gestaltades  i  helsvart  är 

förmodligen ingen slump då färgen förstärker karaktären och understryker karaktärsdragen. 

Samtidigt  underlättar  färgen  tolkningen  och  förståelsen  av  karaktären  då  olika  färger  är 

laddade med olika konnotationer och symbolik. Ordspråket ”svart som synden” passade väl 

in på Vargen  som gång efter  annan genomförde  sina  rackartyg och  ställde  till  det  för de  i 

övrigt goda och välartade figurerna. Huruvida samma eller  liknande färgsymbolik är aktuell 

ifråga om Lille Sixten kan diskuteras. Å ena sidan kan man hävda att den svarta färgen skiljer 

ut  honom  och  därmed  fungerar  exkluderande.  Likaså  kan  den  svarta  färgen  påskina  ett 

förhållande till mörker och ”synd” som i fallet med Vargen. Å andra sidan är det troligt att 

upphovsmännens  uppsåt  varit,  som  tidigare  ventilerats,  att  istället  söka  upprätthålla  en 

ideologi  där olika etnicitet och hudfärg  ses existera  i  harmoni.  Klart  är  att  serien  ”Bamse” 

genom  åren  genomgått  en  utveckling  och  progression  där  nya  svaga  och  utsatta  grupper 

dykt upp och erhållit  status och acceptans. Detta kan, med ovanstående  i minnet,  således 

spegla den utvecklingen och också vara uttryck för den gynnade tolkningen vilken fastslår en 
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mångetnisk samklang. Dock finns under ytan den ogynnade tolkningen kvar vilken framhåller 

Lille Sixten som svart och därmed avvikande och exkluderad.            

     I  historierna  om  Happ,  Lille  Sixten  och  Suddan  finns  ingen  tydlig  antagonist  i  stil  med 

Krösus Sork,  sjörövarna, eller någon av vargkusinerna vilka alla utgör  tydliga ”fiender” och 

aldrig upphört att motarbeta Bamse och hans vänner. Antagonisten i serierna om Happ, Lille 

Sixten och Suddan måste sökas annorstädes. Där utgör snarare Happ och Lille Sixtens egna 

rädslor de antagonister som måste övervinnas. Tittar man igenom det nummer av tidningen 

”Bamse”  där  själva  homoadoptionen  äger  rum  ser  man  att  i  samtliga  övriga  serier  finns 

antagonister i form av karaktärer. I första serien ses en av vargkusinerna som tydlig tjuv och 

skurk och  i den andra återfinns den girige, profiterande och kriminelle Krösus Sork. Men  i 

serien om Happ och Lille Sixten saknas en antagonist i karaktärsform. Denna avsaknad av en 

tydlig  antagonist  understryker  delvis  ett  urskiljande  av  serierna  i  sig  jämfört  med  andra 

historier  i  ”Bamse”  och  man  kan  ställa  sig  frågan  varför  Happ  och  Lille  Sixten  inte  sätts 

samman med (i ”Bamses” fall) ”normala” antagonister. Valet av att låta Happ och Lille Sixten 

brottas med sina egna rädslor  istället  för personer verkar sålunda urskiljande och befäster 

ett avvikande.  

     Frågan kvarstår dock om vad det berättar, då upphovsmännen funnit det fullt tillräckligt 

att i båda serierna om Happ och Lille Sixten låta huvudkaraktärerna enbart förhålla sig till sin 

egen  oro  inför  att möta  ett  barn  och  allt  vad  det  för med  sig. Mer  om detta  diskuteras  i 

avsnittet om det homosexuella föräldraskapet.  

     Sammanfattningsvis  kan  den  ogynnade  tolkningen  av  serierna  påvisa  en  ideologi  som 

förankrar homosexualitet som avvikande och exkluderande vilket syns bland annat i valet av:  

 

• antagonist – egen oro inför mötet med barn istället för ”klassisk” ond motståndare, 

• pälsfärger – färgade istället för den vita normen som råder/rått i övrigt, 

• boplats – ensamma i skogen istället för granngemenskapen bland ”Kullarna”,  

• boendemiljö  –  omgiven  av  mörker  istället  för  den  blåa  himmel  som  ofta  ses  i 

samband med andra figurers hem, 

• och sexualitet – homosexuella  istället  för den heterosexuella norm som råder/rått  i 

serien i övrigt.           
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5.5 Den homosexuella normen och föräldraskapet 

 

Hur  ser  då  normen  för  en  karaktär  i  serien  ”Bamse”  ut?  Hur  ser  normen  för  homo‐ 

respektive heterosexuella ut, och hur gestaltas föräldraskap? Det står klart i ett tidigt skede 

att  de  studerade  serierna  återfinns  i  en  kontext  vilken  framhäver  mannen  som  norm. 

Huvudperson  i  serien  ”Bamse” är den manlige björnen Bamse. Bamses närmsta  vänner  är 

två män, Skalman och Lille Skutt, och det är dessa karaktärer  som ges störst plats  i  serien 

generellt. Tittar man vidare på just de två studerade serierna finner vi att huvudpersonerna, 

Happ och Lille Sixten, också de är män. Sålunda finns ett underskott av kvinnor vilket också 

återspeglas  av  omslaget  (se  figur  1).  Fokuseringen  kring  män  ger  resultatet  att  en 

heterosexuell  norm  oftast  innebär  en  representation  av  en  man  men  också  att  den 

homosexuella  normen  som  manifesteras  i  ”Bamse”  enbart  inkluderar  män.  Ingen  lesbisk 

relation skildras. Fortfarande finns således en frånvaro kvinnlig homosexualitet i ”Bamse”.  

     Däremot  återfinns  traditionellt  kvinnliga  attribut  hos  både  den  heterosexuella  och 

homosexuella mannen  i  ”Bamse”  (se  bland  annat  figur  2).  Föreställningen  om  den  starke 

mannen  som beskyddare  av  sin  familj  (vilken  kanske  traditionellt  tillskrivs  en  föreställning 

om att ”vara en riktig man”) förstärks inte av varken Lille Skutt, Happ eller Lille Sixten. Istället 

framträder  en  bild  av  män  som  känsliga,  och  många  gånger  i  nära  kontakt  med  känslan 

rädsla (se figur 5 nedan). Att män är känsliga framträder också på omslaget där männen med 

ömhet  i  blicken  står  samlade  runt  ett  sovande  barn.  Detta  understryker  en  ideologi  om 

mannen som mjuk och känslosam och även uppbärare av manlighet och kvinnlighet på en 

och samma gång. Denna ideologi om män tillskrivs både homo‐ och heterosexuella. 

     Vad som är manligt och kvinnligt kan självklart diskuteras och är definitivt avhängigt den 

sociala och kulturella kontext som omger företeelserna då de studeras. I ”Bamse” har vi i alla 

fall kunnat se att traditionellt maskulina och feminina domäner täcks  in av mannen. Likaså 

spelar en ideologi om jämställdhet in och förstärker denna balans mellan könen och mellan 

samma kön. 

     Hos avsändarna till serierna om Happ och Lille Sixten finns ett uttryckligt bemödande om 

att framställa jämställdhet. Happ och Lille Sixten turas om och växlar sinsemellan i matandet 

av Suddan. Likaså framställs rävfamiljen som jämställd. Första gången rävfamiljen visas i bild 

bär mamman ett  litet barn och andra gången de visas bär pappan ett  litet barn vilket kan 
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tolkas  som  att  både  mamman  och  pappan  tar  ett  gemensamt  och  lika  stort  ansvar  i 

omsorgen av sina barn.  

     Om man vill  kan man gå ännu  längre  i  tolkningen av könens betydelse. Om vi antar att 

upphovsmännens uppsåt varit att sudda ut gränserna mellan och traditionella föreställningar 

om kön blir det påtagligt när Happ och Lille Sixten för med sig Suddan till myndigheterna  i 

form av poliskonstapel Kask. 

 

 
Figur 5: Myndigheternas fokus på kön och intresse av att könbestämma individer delas inte 
av Happ och Lille Sixten som uppenbarligen inte ansett att det varit av vikt att utröna vilket 
kön kaninungen har eller tillhör. Först hos polisen, när frågan ställs, blir de varse.83 

  

Härav  kan man  hävda  en  prefererad  tolkning  om  att  kön  är  av mindre  betydelse  och  en 

ideologi som innebär ett upphävande av traditionella könsnormer manifesteras. Emellertid 

kvarstår dock den ogynnade tolkningen vilken påskiner mannen som norm i både en hetero‐ 

som homosexuell kontext.  

     Hur normen eller ideologin kring det homosexuella föräldraskapet konstrueras ser vi om 

vi  tittar  närmre  på  de manliga  och  vuxna  kaninerna  Happ  och  Lille  Sixten  vilka  i  serierna 

skildras som lite dumma. Detta kommer till uttryck då de i den andra serien något handfallna 

inte  funnit  sig  tillrätta  i  situationen  med  ett  barn  (eller  mer  precist,  det  barn  de  själva 

ombesörjer vårdnaden över sedan en tid tillbaka) och i den första serien inte kan koppla ett 

barnskri till just ett barn. Ett konstigt ljud blir till ett läskigt monster. Och detta sker inte bara 
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i  den  första  serien  utan  även  i  den  andra.  Konceptet  att  låta  de  vuxna  homosexuella 

kaninerna bli rädda för barnskrik är en bärande del av dramaturgin och, inte bara återfinns, 

utan  ges  stor  plats  i  båda  serierna.  Samtidigt  som  serierna  söker  befästa  bilden  av  två 

ansvarstagande manliga kaniner  i  färd med att  ge Suddan omsorg  i  form av mat och hem 

tycks  de  inte  kunna  identifiera  barnets  ljud  och  läten  vilket  också  ger  bilden  av  ovana 

föräldrar. Det hela  innebär således att serierna har en polysemi det vill  säga att bilden har 

flera  möjliga  betydelser  beroende  på  hur  den  avkodas  och  av  vem.84    Vill  man  dra 

ytterligheterna, ideologierna eller dikotomierna till sin spets finner man att: 

 

A: Homosexuella män är ovana och kan inte hantera/förhålla sig till barn. 

B:  Homosexuella  män  tar  ansvar  och  kan  hantera  barn  på  ett  omsorgsfullt  och 

kärleksfullt sätt.    

 

Det är förmodligen den senare, (B), som är den gynnade eller prefererade tolkningen, det vill 

säga  avsändarens  ideologiska  föreställningsram  som  i  sammanhanget  önskas  förankra.85 

Dock kan polysemin i det här fallet tala för att även seriens upphovsmän bär vittnesbörd om 

en dold ideologi som verkar hegemoniskt och kommer till uttryck trots att intentionen varit 

den motsatta.  

     Under  11  rutor  i  rad,  i  den  första  serien,  skriker  Suddan  utan  att Happ  och  Lille  Sixten 

reflekterar  över  det  annat  än  att  Lille  Sixten  uttrycker  ”Oj,  så  gullig!  Men  det  låter 

förfärligt”.86 Slutligen får Happ insikten om att Suddan kan vara hungrig varpå han genast ger 

sig  av  för  att  rådfråga  den heterosexuella  rävfamiljen  en  bit  bort  om  vad  som kan  tänkas 

vara lämpligt att ge en liten kaninunge.  

     Även här,  i aktionen att  söka  råd hos utomstående,  förankras den ogynnade  tolkningen 

att  homosexuella  har  svårigheter  att  sköta  om  ett  barn.  Ironiskt  i  sammanhanget  blir  att 

rådet måste komma från en heterosexuell  familj  som erbjuder den uppenbara barnmaten, 

välling.  
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     Det homosexuella föräldraskapet blir här också beroende av det heterosexuella som ses 

representera den familjeinstitution som bäst ”vet hur man gör”. Givetvis kan detta vara ett 

uttryck  för  det  faktum  att  inga  andra  homosexuella  familjer  eller  karaktärer  finns  med  i 

”Bamse” och om Happ eller Lille Sixten vänder sig till någon annan i serien blir någon annan 

per definition heterosexuell. Emellertid är det viktigt att framhäva och påvisa ett kvalitativt 

annorlunda tillstånd, i enlighet med kritisk teori, vilket skulle kunna beskriva Happ och Lille 

Sixten  som  fullt  kapabla  föräldrar  och  oberoende  av  heterosexuella  andra.  Att  de  inte 

skildras  som  oberoende  utan  istället  beroende  kan  bära  vittnesbörd  om  en  dold  ideologi 

vilken  manifesterar  homosexuella  föräldrar  som  inte  lika  kompetenta  föräldrar  som 

heterosexuella. 
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Figur 6: Happ och Lille Sixten är mycket rädda och kan inte identifiera barnlätet. Deras oro 
och ovana att förhålla sig till barn uppenbaras och fortgår under 11 serierutor.87 

  

Även  det  faktum  att  Lille  Skutt med  sin  familj  avlägger  visit  i  den  nybildade  familjen  kan 

understryka en beroendeställning. För att avsändarna ska lyckas i sitt uppsåt med att befästa 

den  homosexuella  familjen  som  normal  arrangeras  en  gemytlig  fika  tillsammans  med  en 

heterosexuell  familjekonstellation.  Också  i  detta  fall  kan  man  diskutera  huruvida  det  är 

möjligt att arrangera en  fikastund  tillsammans med andra homosexuella karaktärer då det 

råder ett påtagligt underskott på dessa  i  serien. Upphovsmännen kunde dock  valt  ett helt 

annat  upplägg  för  att  förankra  ideologin  vilken  påskiner  homosexuella  familjer  som 

jämställda med heterosexuella. Men det finns emellertid ett påtagligt ”tryck” på begreppet 
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familj i sammanhanget. I den första serien träffas just två familjer och i den andra skildras en 

familj. Det är inte fråga om vilka karaktärer som helst och inte heller karaktärer ryckta ur sin 

sociala  kontext  eller  familj  utan  fokus  är  just  på  familjen.  Den  heterosexuella  familjen 

besöker den homosexuella familjen  i den första serien. En slutsats som kan dras är att den 

homosexuella  familjen  och  det  homosexuella  föräldraskapet  skänks  legitimitet  och 

erkännande  av  att  bli  uppmärksammat  av  en  heterosexuell  familj  och  ett  heterosexuellt 

föräldraskap.  Men  på  samma  gång  som  erkännandet  skänker  legitimitet  åt  den 

homosexuella  familjekonstellationen  blir  en  beroendeställning  och  en  underordning 

påtaglig. Sålunda kan man argumentera för att den homosexuella familjen är underordnad 

den  heterosexuella  liksom  det  homosexuella  föräldraskapet  är  underordnat  det 

heterosexuella. 

 

 
Figur  7:  Familjemys.  Den  vita  heterosexuella  normfamiljen  besöker  den  färgade 
homosexuella familjen som bor avsides i en mörk skog. Välsignelsen och erkännandet från 
heteronormen då Lille Skutt, Nina Kanin och Minihopp kommer på besök kan ses avspegla 
den  prefererade  tolkningen.  Vanligheten  i  mötet  legitimerar  den  avvikande  familjen. 
Samtidigt  befäster  dock  välsignelsen  beroendet  och maktförhållandet mellan  homo‐  och 
heterosexuella och förankrar en makthierarki.88 

  

Det går inte komma ifrån att Happ och Lille Sixten i sin familjebildning är beroende av andra, 

heterosexuella  föräldrar,  som  upplåter  sitt  barn  i  deras  vårdnad.  Kaninungen  måste 

biologiskt  härstamma  från  en  mamma  och  en  pappa.  Det  är  i  sig  inget  konstigt  eller 
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anmärkningsvärt att ett sådant beroende föreligger. Men det är emellertid upphovsmännens 

val av hur det skildras.  

     Man  kan  tänka  sig  att  låta  två  föräldrar,  både  en  mamma  och  pappa,  synas  som 

representanter i avlämnandet av sitt barn till adoptionsföräldrarna. Man kan också tänka sig 

att låta en pappa representera ett föräldraskap som ger ifrån sig sitt barn. Så sker dock inte. 

Istället är det en mamma som ses lämna ifrån sig sitt barn till Happ och Lille Sixten.  

 

 
Figur 8: Den sorgsna biologiska mamman befäster ideologin om att det trots allt är kvinnan 
som hör ihop med barnet. Endast hon har makten att släppa ifrån sig barnet.89 

 

Här  förankras  ideologin  om  att  det  är  kvinnan  som  kopplas  samman  med  barn.  Det  är 

kvinnan som besitter maktpositionen att kunna släppa ifrån sig sitt barn, inte mannen. Detta 

är  förmodligen  inte  den  prefererade  tolkningen  men  är  ändå  det  som  går  att  avläsa  ur 

bildens  faktiska  ”text”.  Sålunda  kan  en  dold  hegemoniskt  ideologi  avspegla  sig  i 

upphovsmännens  val  av  att  gestalta  bortlämnandet  vilken  kontrasterar mot  den  gynnade 

tolkningen att män hör ihop med barn.       

     Då det  tidigare påtalats ett beroende till det heterosexuella som traditionellt  inbegriper 

en manlig domän och en kvinnlig återfinns det även  i  attributen knutna  till Happ och  Lille 

Sixten.  Detta  diskuterades  i  ett  tidigare  avsnitt  men  är  värt  att  i  sammanhanget  belysa  i 

samband med hur ett homosexuellt föräldraskap skildras.  

                                                
89 Adolfsson, Susanne, författare, Hamberg, Kerstin och Qassim, Andreas, tecknare, 'Happ, Lille Sixten och 
Suddan', Bamse – världens starkaste björn, årgång 2010, nr 10, Egmont förlag, s 27, (© Bamseförlaget) 
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     Det homosexuella föräldraskapet som uppvisas i Happ och Lille Sixtens gestaltning bygger 

på både manligt och kvinnligt i en slags balans. Detta understryks av attributen förkläde och 

verktyg vilket framkom tidigare. En variant där homosexualitet påvisar enbart en traditionell 

genustyngd  åt  endera  hållet  ses  inte  och  kan  därmed  inte  heller  sägas  tillskrivas  den 

homosexuella  normen  i  ”Bamse”.  Sålunda  framträder  en  ideologi  kring  ett  homosexuellt 

föräldraskap som hyser både kvinnlighet och manlighet i en traditionell aspekt.  

     Även om analysen i den senare delen av detta avsnitt berört den ogynnade tolkningen av 

serierna  är  det  viktigt  att  påtala  den  prefererade  tolkningen  vilken  framhåller  ett 

homosexuellt  föräldraskap  som accepterat, normalt och  lyckat. Denna  tolkning  får  stöd av 

det faktum att Suddan till synes mår väl i sin nya familj. Hon får mat, husrum och kärlek och 

uppvisar tydliga tecken på att vara nöjd och bekymmersfri.      

     Om man vill kan sammanfattningsvis titta närmare på de ytterligheter och de dikotomier 

som  presenterades  inledningsvis  i  avsnittet  och  se  hur  de  understöds.  Nedan  står 

dikotomierna och ideologierna formulerade också i kontrasten mellan ett homosexuellt och 

heterosexuellt föräldraskap.  

 

 

A: Homosexuella män är ovana och kan  inte hantera barn på samma sätt som  i ett 

heterosexuellt föräldraskap. 

Stöds av:  

• Homosexuella föräldrar (män) har inte en naturlig koppling till barn.   

• Homosexuella föräldrar förstår inte/uppmärksammar inte barnets behov.  

• Homosexuella föräldrar förstår inte barnets signaler. 

• Homosexuella föräldrar vet inte vad de ska ge ett hungrigt barn. 

• Homosexuella föräldrar uppvisar oro/rädsla i sitt föräldraskap.  

• Homosexuella föräldrar är beroende av andra (heterosexuella) föräldrar. 

• Homosexuella föräldrar är inte lika kompetenta som heterosexuella föräldrar. 

• Homosexuella föräldrar är underordnade heterosexuella föräldrar. 
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B:  Homosexuella  män  tar  ansvar  och  kan  hantera  barn  på  ett  omsorgsfullt  och 

kärleksfullt sätt likvärdigt ett heterosexuellt föräldraskap. 

Stöds av: 

• Homosexuella föräldrar ingår i en social gemenskap med andra familjer. 

• Heterosexuella familjer erkänner homosexuella familjer genom att uppta dem 

i en social gemenskap. 

• Homosexuella föräldrar kan allt som heterosexuella föräldrar kan, till exempel 

ge omsorg, mat och kärlek. 

• Barn till homosexuella uppvisar glädje och lycka.  

 

 

Ovan ses två dikotomiska  ideologier som vardera har stöd. Det är  i  sammanhanget  inte av 

stor betydelse att klargöra vilken som är den förhärskande och dominerande ideologin utan 

istället är det intressant att iaktta att båda finns representerade. Detta kan bringa klarhet i 

hur  homosexualitet  och  ett  homosexuellt  föräldraskap  artikuleras  av  tidsandan  och 

samhället vid tiden för studien. Mer om detta i diskussionen som följer.     
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6 Sammanfattande diskussion 

 

I detta avslutande kapitel förs en summerande diskussion som både blickar bakåt, och till 

viss del ånyo belyser ”Bamse” och homosexualitet genom materialet som presenterades i 

inledningskapitlen tillsammans med analysens resultat, och även framåt i förslag till vidare 

forskning.    

 

 

6.1 Ideologiernas kamp  

 

Attributen som uppvisas och knyts till kaninerna Happ och Lille Sixten är både maskulina och 

feminina  i  form av  förkläde och verktyg som hammare och såg. Hade det varit  svårare att 

förankra  en  homosexuell  ideologi  med  ett  tydligt  under‐  eller  överskott  åt  endera  håll 

beträffande genus? Att man valt att gå vägen via både traditionellt maskulina och feminina 

attribut  i befästandet av en homosexuell  ideologi kan också det berätta något. Framförallt 

berättar det om hur en homosexuell ideologi enligt ”Bamse”, upphovsmännen och/eller det 

omgivande  samhället  ses  på,  eller  önskas  ses  .  Valet,  att  framställa  homosexuella  kaniner 

med både manliga och kvinnliga attribut, kan vara uttryck för både en medveten men också 

en omedveten ideologi eller föreställning om normalitet eller här också homosexualitet. Den 

homosexuella  normen  som  framkommer  i  samband med  attributen  pekar  på  att  det  ska 

råda en balans mellan femininitet och maskulinitet.  

     I de studier som gjorts inom homosexuella familjekonstellationer vilka Gert Hekma lyfter i 

sin artikel ”Gayvärlden: Från 1980 fram till idag” beskriver han, som tidigare nämnts, studier 

från  San  Francisco  vilka  påvisar  att  homosexuella  ”hushåll  ofta  fungerar  på  ett  väldigt 

traditionellt sätt – den ena partnern tjänar pengar och den andre sköter hemmet”.90  

     Vad  gäller  Happ  och  Lille  Sixtens  relation  ses  inte  denna  traditionella  uppdelning. 

Kaninerna  framställs  genomgående  tillsammans  och  med  en  jämn  fördelning  av 

hushållssysslor.  Hur  Happ  och  Lille  Sixten  försörjer  sig  visas  inte  annat  än  att  de  kan 

förmodas ha en viss  självhushållning då de odlar  sin egen mat  i  sitt  land utanför  stubben. 

                                                
90 Hekma, Gert, 'Gayvärlden: Från 1980 fram till idag', Gay: en världshistoria, Aldrich, Robert (red.), Natur och 
kultur, Stockholm, 2007, s 362 – 363  
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Detta rimmar också väl med de uppgifter som Andreas Ekström framlägger  i sin artikel om 

”Bamse” där han beskriver att ideologin i ”Bamse” söker gå emot traditionella könsnormer.91 

     Däremot är kaninernas relation traditionell  i den meningen att de  ingår  i en tvåsamhet. 

Detta kontrasterar mot den bild av homoäktenskap som framkommer i brittiska studier där 

relationerna  många  gånger  är  mer  öppna  jämfört  med  heterosexuella 

familjekonstellationer.92  Monogami  är  inte  nödvändigtvis  normen  där.  Men  så  är  fallet  i 

”Bamse”,  där  inte  bara Happ och  Lille  Sixtens  relation  vittnar  om det,  utan  alla  relationer 

som framträder är per definition manifesterade som monogamiska. Inga undantag påvisas.  

     Att gestalta mer öppna relationer som bryter med normen om tvåsamhet kanske ligger i 

framtiden  att  illustreras  av  Bamse  och  hans  vänner.  Historiskt  har  ju  serien  ett 

emancipatoriskt  uppsåt  att  frigöra  utsatta  och  svaga  från  förtryck,  synliggöra  sociala 

orättvisor och maktstrukturer samt att ifrågasätta vissa utvalda konventioner. Att ifrågasätta 

konventionen om tvåsamhet kan förvisso dröja och inte återkomma inom en snar framtid då 

ideologin  om  monogami  så  kraftigt  kommer  till  uttryck  i  ”Bamse”  i  både  homo‐  och 

heterorelationer. 

         Helt  tydligt  framkommer  en  prefererad  ideologi  som  förkastar  traditionella 

föreställningar  om  kön.  Mannen  och  kvinnan  är  jämställd  och  mannen  kan  likaväl  som 

kvinnan  utföra  traditionellt  kvinnliga  sysslor.  Likaså  delar  föräldrarna,  både  homo‐  och 

heterosexuella, ansvaret för barnet. Detta rimmar väl med Jens Rydström och David Tjeders 

iakttagelse  om att  pappor  i  dagens  Sverige,  i  större  utsträckning,  är  del  av  barnens  första 

levnadsår genom att ta ut mer föräldraledighet jämfört med tidigare år.93   
     Lika  tydlig är dock bilden att någon  jämvikt  inte  finns, vilket Rydström och Tjeder också 

poängterar.  Trots  goda  ambitioner  och  förändrade  regler  i  föräldraförsäkringen  är  det 

kvinnor  som  till  största delen  står  för  uttag  av  föräldradagar.94 Och  trots  goda ambitioner 

och nya homosexuella figurer som får till stånd en homoadoption finns det en splittring och 

en  dubbelhet  i  de  ideologier  som  förankras  av  upphovsmännen  till  ”Bamse”  och  de 

                                                
91 Ekström, Andreas, Bamse visar vägen, artikel i Sydsvenskan, Sydsvenska dagbladets aktiebolag, Malmö, 
publicerad 2010‐07‐10, portal: http://www.sydsvenskan.se/kultur‐och‐nojen/article1170575/Bamse‐visar‐
vagen.html (2011‐12‐14) 
92 Hekma, Gert, 'Gayvärlden: Från 1980 fram till idag', Gay: en världshistoria, Aldrich, Robert (red.), Natur och 
kultur, Stockholm, 2007, s 362 – 363 
93 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 235 
94 Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s 235 
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studerade serierna. Detta kan i båda fall bära vittnesbörd om de ideologier som hegemoniskt 

finns och reproduceras i samhället. Dessa ideologier hyser föreställningar om vad som är rätt 

och  fel, manligt och kvinnligt, politiskt korrekt och politiskt  inkorrekt, önskvärt och mindre 

önskvärt med mera. 

     David  Haglunds  påvisar  i  sin  artikel  ”Men  in  tights  –  hur  skildras  homosexualitet  i 

superhjältegenren?”  hur  serievärlden  generellt  aktar  sig  för  att  stöta  sig  med  den 

homosexuella  gruppen.95  Haglund  framhåller  att  det  finns  ett  påtagligt  underskott  på 

gayskurkar  som  fiender  och  antagonister  vilket  kan  tolkas  som  ett  i  tiden  representativt 

uttryck  för  en  politiskt  korrekt  ideologi.  I  fallet  med  Happ  och  Lille  Sixten  är  det 

resonemanget också påtagligt. Faktum är att serierna om de homosexuella kaninerna är så 

långt bort från fiender, skurkar och tydliga antagonister man kan komma. Det finns inga helt 

enkelt. På  sätt och vis utgör de sina egna antagonister  i och med att de kämpar med sina 

egna  rädslor,  men mot  Haglunds  resonemang  leder  frånvaron  av  bovar  till  att  ytterligare 

befästa den gängse politiskt korrekta  ideologin kring hur man bör  framställa homosexuella 

karaktärer.  Den  prefererade  tolkningen  erbjuder  endast  familjeidyll  utan  något  som  helst 

motstånd från yttre fiender. Med tanke på de tankar som manifesterats till exempel i Anna 

Malmqvists  D‐uppsats,  ”Psykologförbundet  och  regnbågsfamiljerna  –  en  diskursanalytisk 

studie  av  konfliktpunkter  mellan  Sveriges  Psykologförbund  och  homosexuellas 

familjebildningar”,  där  en  föreställning  om  att  samhället  kan  ha  svårigheter  att  verka 

inkluderande för homosexuella familjebildningar ter sig världen i ”Bamse” vara befriad från 

motsättningar av det slaget.96 Likaså de direkt fientliga attityderna som kommer till uttryck i 

Paulina Forslunds artikel ”Bamse visar vägen? NEJ TACK” lyser med sin frånvaro i ”Bamses” 

värld.97  Sålunda  kan  man  med  belägg  påvisa  att  ”Bamse”  saknar  verklig  och  samhällig 

representativitet  i sin idylliska föreställning om världen. Om uppsåtet för ”Bamse” också är 

att sprida kunskap, vilket explicit kommer till uttryck i till exempel artiklar om ”Bamse” som 

seriewikin framlägger, kan man diskutera hur väl ”Bamses” upphovsmän når upp till det med 

                                                
95 Haglund, David, 'Men in tights: hur skildras homosexualitet i superhjältegenren?', Bild & bubbla., 2003:1, s. 
50‐54, 2003, s 53 
96 Malmquist, Anna, Psykologförbundet och regnbågsfamiljerna – en diskursanalytisk studie av konfliktpunkter 
mellan Sveriges Psykologförbund och homosexuellas familjebildningar – Institutionen för beteendevetenskap, 
Linköpings universitet, D‐uppsats, 2007, s 1 
97 Forslund, Paulina, Bamse visar vägen? NEJ TACK, artikel publicerad 2010‐08‐21 på Nationellt motstånd, 
portal: http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1577 (2011‐12‐14) 
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tanke  på  att  kunskap  om  det  rådande  samhällsklimatet  inte  lyfts  fram.98  I  ett  försök  att 

normalisera homosexualitet och homoadoption plockas  således alla yttre  fiender, problem 

och  negativa  samhällsattityder  bort  vilket  kanske  undergräver  den  trovärdighet  som 

uppsåtet sökte uppnå.  

     Om ambitionen i ”Bamse” har varit att manifestera en ideologi kring homosexualitet som 

accepterat,  normalt  och  inkluderat  i  samhället  kontrasteras  det mot  att  de  homosexuella 

representanterna de facto är tydligt avvikande i det sätt de skildras genom till exempel att 

de  bor  avskilt  från  andra,  omgivna  av  ett mörker,  att  de  inte  delar  samma  etnicitet  eller 

pälsfärg  med  andra  kaniner  och  att  de  framstår  som  ovana  och  klantiga  föräldrar.  Här 

krockar  ideologierna, som den ena försöker förankra homosexualitet som normalt och den 

förankrar homosexualitet som avvikande och onormalt.  

     Emellertid  uppvisar  ”Bamses”  upphovsmän  ett  öppnande  gentemot  de  samhälleliga 

påtryckningar eller tendenser som finns representerade i samhället och bland annat kommer 

till uttryck i till exempel forumet ”Bamsesamlarna” som direkt önskar att ”Bamse” ska lyfta 

ämnet. Därmed kan ”Bamse” sägas ha förändrats i den mening att tidningen söker fortsätta 

sin inslagna väg att värna utsatta grupper i samhället och bejaka en utveckling.    

     De negativa attityder mot homosexuella familjebildningar som Anna Malmquist påvisar i 

sin text återfinns inte explicit i ”Bamse”.99 Där är den prefererade och moraliska tolkningen 

att ingen skillnad åligger mellan hetero‐ och homosexuella familjebildningar. Det är som sagt 

under  ytan  som  de  studerade  serierna  vittnar  om  andra  tendenser. Malmquist menar  att 

samhället,  genom  sina  företrädare  i  sitt  informantunderlag,  konstruerar  homoadoptioner 

som  problematiska  och  berättar  bland  annat  om  föreställningen  vilken  beskriver 

adoptionsbarn  som  traumatiserade  då  de  genomgått  något  hemskt  för  att  hamna  i  den 

situation de är i, och dessutom utöver det tvingas ingå i en familjekontext som inte fullt ut 

åtnjuter människors stöd och tillit.100 Mot den bakgrunden ter det sig som en homoadoption 

framstår som minst sagt problematisk. Men, återigen, i serierna om Happ och Lille Sixten ses 

inte några sådana attityder. Snarare tvärt om. Där ses inga problem med samhälliga negativa 

                                                
98 Databas för serieintresserade: http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bamse (2011‐06‐06) 
99 Malmquist, Anna, Psykologförbundet och regnbågsfamiljerna – en diskursanalytisk studie av konfliktpunkter 
mellan Sveriges Psykologförbund och homosexuellas familjebildningar – Institutionen för beteendevetenskap, 
Linköpings universitet, D‐uppsats, 2007 
100 Malmquist, Anna, Psykologförbundet och regnbågsfamiljerna – en diskursanalytisk studie av konfliktpunkter 
mellan Sveriges Psykologförbund och homosexuellas familjebildningar – Institutionen för beteendevetenskap, 
Linköpings universitet, D‐uppsats, 2007, s 1 
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attityder. I ”Bamse” är det istället de ogynnade, dolda men fullt påtagliga ideologierna som 

berättar om föreställningskonflikter.       

     Att  de  homosexuella  representanterna  genom  Happ  och  Lille  Sixten  ses  vara 

underordnade  i  makthierarkin  gentemot  den  heterosexuella  normen  vittnar  också  om  en 

beroendeställning  vilket  diskuterats  tidigare  i  analysen.  I  sammanhanget  är  det  viktigt  att 

också  diskutera  beroendet  ur  perspektivet  eller  frågan  om minoriteten  inte  alltid  kan  ses 

som  beroende  av  majoriteten.  Det  bör  ligga  i  sakens  natur  att  minoriteten  lever  i  en 

majoritetskontext  vilket  givetvis  avspeglas  i  stora  delar  av  samhället  och  i  mötet  mellan 

grupperna.  Därför  är  det  inte  konstigt  att  de  homosexuella  kaninerna  får  hjälp  av  en 

heterosexuell  familj. Därför är det  inte konstigt att de skiljer  sig åt  i  färgen, val av boplats 

eller i sexualiteten. Det ligger i minoritetens natur att vara just avvikande. Men kvar står den 

demokratiska  frågan  om  de  kan  sägas  vara  inkluderade  i,  eller  exkluderade  från  det 

omgivande  samhället.  Analysen  påvisar  både  och.  Men  med  tanke  på  ovanstående 

resonemang  om minoritet  kontra  majoritet  kanske  den  prefererade  tolkningen  får  något 

mer genomslag.   

     Innan vi ger oss på en sammanfattning ska vi återvända till den homosexuella  ideologin 

som  i  ”Bamse” endast  innefattar män. Kvinnlig homosexualitet  lyser  som påtalats med sin 

frånvaro. Emellertid  tycks detta vara ett  fenomen som går  igen,  inte bara  i  ”Bamse”, utan 

även  i  historieskrivningen  kring  homosexualitetens  historia.  Som  i  exemplet  med 

historieprofessorn  Robert  Aldrich  och  hans  redaktörverk  ”Gay:  en  världshistoria”  vilket 

inledningsvis  kritiserades  för  att  ha  en  centrering  på  manlig  homosexualitet.101  Även  i 

forskningen och i dess studieobjekt syns således en dominans och en förskjutning att berätta 

den manliga homosexualitetens historia. Vilket nu också görs i serietidningen ”Bamse”. Vad 

berättar  det  här?  Att  kvinnans  position  är  underordnad mannen  i  avseende  på  väcka  ett 

sexualhistoriskt  intresse? Att det saknas underlag och källor som med substans kan återge 

något om den kvinnliga homosexuella historien?  

     Det  finns givetvis källor  som kan erbjuda kunskap och  förståelse  i ämnet. Dock står det 

klart att i ”Bamse” och i serierna om Happ och Lille Sixten existerar det inte. Här finns inga 

källor att ösa ifrån. Eller finns det det? Historikern kanske finner att just denna avsaknad kan 

berätta något. Men vad?  

                                                
101 Aldrich, Robert (red.), Gay: en världshistoria, Natur och kultur, Stockholm, 2007 
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     Jag  låter  frågan  tala  för  sig  själv  och  ämnar  istället  göra  en  sammanfattning.  Summa 

summarum framträder det dubbla ideologier kring homosexualitet och homoadoption.  

     En homosexuell karaktär i ”Bamse” är man. Den homosexuelle mannen lever i monogami 

och  urskiljer  sig  från  samhället,  inte  bara  genom  den  sexuella  normen  utan  även  med 

avseende på pälsfärg och sitt avskilda boende.  I  likhet med den heterosexuella normen är 

den homosexuelle mannen mjuk och har nära till sina känslor vilka ofta kommer till uttryck 

genom  rädsla  och  oro.  Både  traditionellt  kvinnliga  som manliga  attribut  tillskrivs mannen 

som påvisar att han kan röra sig mellan både traditionellt kvinnliga som manliga domäner. 

En  frånvaro  av  attribut  som  till  exempel  böcker  och  andra  välfärdsprylar  placerar  den 

homosexuella  mannen  i  en  slags  arbetarklass,  där  frånvaron  av  nämnda  attribut 

understryker  ett  icketillhörande  av  en  intellektuell  medel‐  eller  överklass.  En  ovana  att 

hantera barn blir påtaglig för den homosexuella mannen, dock överkommer han det och kan 

lyckas med bedriften. Den homosexuella mannen är inte del av ett ekonomiskt kapitalistiskt 

konsumtionssamhälle  utan  rår  sig  själv.  Samhället  runt  den  homosexuella  mannen  är 

accepterande och inkluderar honom i en social gemenskap. Den homosexuella mannen har 

de  facto  inga yttre eller  samhälliga  fiender eller antagonister. En homoadoption  framstår  i 

sammanhanget som högst naturlig även om det samtidigt understryks ett nära band mellan 

kvinna och barn.     

     Mot bakgrund av den kritik som riktats mot ”Bamse” om att serien urvattnats ideologiskt 

framstår de studerade karaktärerna och serierna i synnerhet som ett tecken på motsatsen. 

Det  är  därmed  inte  belagt  att  serietidningen  ”Bamse”  återigen  vandrar  åt  vänster  på  en 

politisk skala. För att kunna belägga det krävs det nya studier. Att homofrågor kan placeras 

på en politisk skala kan givetvis diskuteras vidare men lämnas inom ramen för denna uppsats 

därhän.      
     Serietidningen ”Bamse” går i bräschen för vad som kan anses moraliskt och etiskt korrekt 

och iklär sig rollen som normbärare. Tidningen är en representant för tidsandan som, trots 

sina uppenbara ambitioner om att skapa jämställdhet mellan olika grupper, etniciteter och 

sexuella  läggningar, också vittnar om kluvenheten, om den dubbla  ideologin som omfattar 

homosexualitet och homoadoptioner.  

      Men genom att studera ”Bamse” i ett historiskt perspektiv kan det också konstateras att 

under  tidningens  levnadstid  har  den  också  utvecklats  med  tiden,  som  också  gjort  sina 

avtryck.  Karaktärer  har  tillåtits  progression,  utveckling. Nya  figurer  har  tillkommit,  familjer 
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har bildats. Och nya moraliska, etiska och ideologiska områden har avhandlats. Alltsammans 

i  en  samhällelig  kontext  som  till  viss  del  reflekteras  i  det  tydliga  uppsåtet  att  vara 

folkbildande.  Det  är  dubbelt.  Det  finns  flera  möjliga  tolkningsöppningar.  Men  en  tydlig 

förändring  mot  att  lösa  upp  negativa  attityder  gentemot  homosexualitet  och 

homoadoptioner kan skönjas. Med råge.  

 

 

6.2 Vidare forskning    

      

Ett  uppslag  till  vidare  forskning  som  jag  under  uppsatsens  gång  har  funnit  intressant  och 

spännande rör hur ”Bamse” som historisk källa har speglat det svenska samhället över tid. 

Följer  ideologierna  samhället  i  övrigt?  Vilka  stötestenar  och  konflikter  har  funnits  genom 

åren. Kan man ana mönstret att ”Bamse” går i bräschen eller är serien om ”Bamse” en rest 

från den socialdemokratiskt färgade eran under senare delen av 1900‐talet? ”Bamse” utgör 

helt klart en källa  till både nöje och eftertanke. Vid  tiden  innan uppsatsskrivandet  tog  fart 

pågick  i  media  en  debatt  om  huruvida  det  var  lämpligt  att  ”Bamse”  gav  sig  in  i 

flyktingpolitiken  i  samband med  en,  av Migrationsverket,  beställd  serie  i  vilken  flyktingar 

återsändes till sina hemländer med budskapet att de har det bättre där. ”Bamse” är sålunda 

en  del  av  samhällsdebatten  och  utgör  genom  sin  spridning  en  intressant  källa  för  en 

historiker.  

     Man kan även tänka sig att jämföra andra svenska medier för att utkristallisera bilden av 

homosexualitet och homoadoptioner  samtidigt  som man givetvis  kan  tänka  sig  att  bredda 

jämförelsen  till  att  omfatta  även  andra  länder  och  kulturer  i  olika  tider.  Är  följande  bild 

ideologiskt och politiskt korrekt eller gångbar någon annanstans, i någon annan tid?   
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Figur 9: Happ säger till Lille Sixten att det känns som om Suddan är deras egen unge nu.102 

                                                
102 Adolfsson, Susanne, författare, Hamberg, Kerstin och Qassim, Andreas, tecknare, 'Happ, Lille Sixten och 
Suddan', Bamse – världens starkaste björn, årgång 2010, nr 10, Egmont förlag, s 34, (© Bamseförlaget) 
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