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Abstract 
Sweden has an active and growing culture of feminist comic book artists that use comedy as a mean 

of disseminating political ideas and critic. In this essay I do a reparative reading of Sara Granér’s 

comic book All I Want for Christmas is planekonomi in order to find out if it advocates alternative 

orders and/or ways of expression. By exploring what the comic book does to me as a reader and 

how, using the term ”skev” – a hybrid of queer that examines normativity not strictly tied to 

sexuality – and gulesque theory – a mix of feminism, cuteness, the grotesque and riot grrrl –, I show 

that the comic book, through the use of comedy, works as a trojan My Little Pony, reclaiming the 

girly franchise, while challenging several so-called dichotomies, such as: femininity/masculinity; 

youth/adult; high art/kitsch. I conclude that the comic book contain feminist figures of resistance, 

and that it creates affects and nourishment that can be used as a means to imagine a feminist other.  
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1. Inledning 
trojansk(a) häst(en),/.../ i bildl. anv., om ngt 1. ngn som bidrar till att dölja försök till 

övertagande 1. ockupation av land 1. organisation 1. system o.d. gm infiltration1 

 

Sara Granér har i en intervju sagt att ”genom att använda sig av humor har man tillgång till en 

plattform där det är möjligt att säga saker som inte skulle gå i något annat sammanhang. På så sätt 

blir skämten en trojansk häst, en undanmanöver för att kunna föra fram kritiska åsikter och bedriva 

politik”.2 Jag fastnade för det citatet och utifrån estetiken i All I Want for Christmas is planekonomi 

föreställde jag mig denna trojanska häst som en liten knubbig pastellfärgad plasthäst med glansig 

man. My Little Pony ses nog av de allra flesta som antitesen till en samhällsomstörtande infiltratör 

men varför inte? Påfallande många politiska aktivister tycks ha en böjelse för dem. Det 

revolutionära förbundet Allt åt allas första-maj-banderoll 2012 föreställde en grupp storögda 

färgglada My Little Ponnies som står samlade under texten ”Det är klassfest och du är bjuden!”3 

och på sin Facebook-sida kallar de sina medlemmar ”älskvärda klasshatande ponnies”. Anarkistiska 

Pink Shock in the Black Block (r) har också använt sig av My Little Pony-symbolen på första maj.4 

I denna uppsats kommer jag att föreställa mig All I Want for Christmas is planekonomi som en 

trojansk My Little Pony som försöker infiltrera och vända upp och ned på världen med hjälp av 

komik. 

 

Den här uppsatsen har sin utgångspunkt i den framväxande feministiska seriekulturen i svensk 

samtid. Jag kommer att göra en genusvetenskaplig kulturanalys av Sara Granérs seriebok All I Want 

for Christmas is planekonomi. Jag vill undersöka om och/eller hur Granérs serier förespråkar 

alternativa ordningar och uttryckssätt. Feministiska serietecknare som Sara Granér, Nanna 

Johansson, Nina Hemmingsson och Liv Strömquist når ut till en stor läsekrets i Sverige men det 

finns ännu ingen forskning om dem vilket kan bero på att det i Sverige bedrivs väldigt lite forskning 

om serier. Jag tror dock att det finns oerhört mycket intressant att utforska i deras serier och då allra 

helst för genusvetenskapen. Inom genusvetenskapliga kulturstudier används huvudsakligen den 

definition av kulturbegreppet som ser kultur som en samling sociala praktiker som producerar och 

upprätthåller mening. I denna definition av kultur ligger fokus på vad kultur gör i stället för på vad 

kultur är. Kultur ses som meningsskapande och meningsbärande.5 I och med att kultur producerar 

                                                
1 Svenska Akademins ordbok – SAOB, hämtad 2013–04–23, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 
2 Jenny Luukkonen, ”I satir är allt tillåtet” i Fältbiologerna nr 4/2012, hämtad 2013–04–23, 
http://www.faltbiologerna.se/faltbiologen/i-satir-ar-allt-tillatet. 
3 Första maj med Förbundet Allt åt alla! | Allt åt alla, hämtad 2013–05–15, http://alltatalla.com/allmant/forsta-maj-med-
forbundet-allt-at-alla. 
4 Fanny Ambjörnsson, Rosa: den farliga färgen, Ordfront, Stockholm, 2011, s 203. 
5 Hillevi Ganetz, ”Medier och (populär)kultur” i Sociologisk forskning, nr 3–4, 1998, s 102–103. 
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och reproducerar mening, vår förståelse av världen, så är kulturstudier i allra högsta grad en viktig 

del av genusforskningen. I Genus, medier och masskultur skriver Linda Fagerström och Maria 

Nilson att media kan ”sägas påverka hur normer, värderingar och synsätt skapas. Det kan gälla 

genus, etnicitet, klass, sexualitet, ålder och mycket, mycket annat”.6  Tecknade serier deltar i en 

kulturell meningsproduktion och är ofta ett lättillgängligt medium för både serietecknare och läsare. 

De har förmågan att påverka sina läsares sätt att tänka och agera vilket innebär att de är ett viktigt, 

och i min mening givande, område att utforska. 

 

Serietecknande är en väldigt öppen och tillgänglig form att arbeta med. Serieteoretikern Scott 

McCloud menar att serier ”hälsar varje författare och tecknare välkommen i sin värld, en värld lika 

närliggande som penna och papper”7 och dessutom är det ofta en välkomnande värld även för 

läsare. Serier kan användas politiskt och underlätta tillgången till kunskap genom att använda både 

komik, text och bild. Wong och Cuklanz skriver att ”[t]he nature of comics as a means of social 

critique and as a factor in the process of social transformation has been observed by many.”8 Serier 

anses vara en väldigt populär och potentiellt subversiv form av medium som kan ha stor inverkan 

på sina läsare och faktiskt hota dominanta normer och ideologier. Feministiska serietecknare har 

också använt serieformatet för att diskutera kön, genus, sexualitet osv. och både främjat och påvisat 

vikten av sociala reformer.9 Komik, som en form av offentlig kommunikation, har traditionellt varit 

en manlig genre och likaså har serietecknaryrket i huvudsak varit förbehållet män. Därför kan det 

vara politiskt laddat för kvinnor att använda sig av komik och då kanske särskilt i serieformat. 

Traditionellt sett har komiska tecknade serier ofta innehållit stereotypa kvinnliga karaktärer som 

objektifieras för den tilltänkta manliga publikens underhållning.10 De som läser Granér tycks dock 

söka efter en annan sorts underhållning.  

 

Det pågår en diskussion inom feministisk teoribildning kring vikten av att vi både bedriver 

motstånd mot och pekar på rådande förtryckande strukturer, ordningar och hierarkier och 

formulerar och skapar ett feministiskt annat. Att vi kräver förändringar och försöker tänka oss 

någonting nytt, ett feministiskt annat som ännu ingen har lyckats tänka.11 I sin avhandling Allt 

annat än allvar skriver Anna Lundberg att komik ”möjliggör försök, försök att vidga, reta, vidröra 

                                                
6 Linda Fagerström & Maria Nilson, Genus, medier och masskultur, Gleerups, Malmö, 2008, s 26. 
7 Scott McCloud, Serier: den osynliga konsten, 1 uppl., Medusa, Stockholm, 1995, s 197. 
8 Wendy Siuyi Wong & Lisa M. Cuklanz, ”Critiques of Gender Ideology: Women Comic Artists and Their Work in 
Hong Kong” i Journal of Gender Studies Vol. 11, No. 3, 2002, s 254. 
9 Wong & Cuklanz, s 255. 
10 Wong & Cuklanz, s 254. 
11 Anna Lundgren, Allt annat än allvar: den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur, Makadam 
förlag, Göteborg, 2008, s 22–23. 
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och tafsa på det otänkbara”12 och vidare att den tillintetgör alla former av stabila hierarkier genom 

att vända upp och ned på eller helt enkelt bortse från dem. Komik strukturerar inte världen efter 

stabila ordningar utan förbinder vitt skilda områden och företeelser. Den bryr sig inte om var saker 

”egentligen” hör hemma – istället får fenomen och företeelser möta andra kontexter och uttryck 

vilket både synliggör och förändrar dem. Komik utför en kritisk läsning av världen.13 Jag undrar om 

vissa former av komik på så vis kan formulera ett feministiskt annat? Kanske komik i serieformat? 

I artikeln ”Paranoid Reading and Reparative Reading” beskriver Eve Kosofsky Sedgwick hur vi i 

våra läsningar kan fokusera på den affekt, njutning och näring som en text kan innehålla istället för 

att söka efter vad en text ”egentligen” säger. Vi kan se kunskap som en villkorlig utveckling snarare 

än en definitiv insikt.14 Tecknade serier kan kanske ge mig som läsare näring till att tänka mig 

någonting nytt? Teresa de Lauretis hävdar i essäsamlingen Figures of Resistance att feminism kan 

använda skönlitteratur för att förändra omedvetna normer och åsikter. Fiktion kan konstruera 

feministiska motståndsfigurer som, genom att motstå etablerade föreställningar om exempelvis kön 

och sexualitet, kan visa på annorlunda läsningar av dessa.15 Jag vill undersöka om All I Want for 

Christmas is planekonomi kan innehålla feministiska motståndsfigurer samt skapa glädje och affekt 

som kan hjälpa mig som läsare på vägen till ett feministiskt annat. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar: En trojansk My Little Pony? 
Tecknade serier deltar i en kulturell meningsproduktion och eftersom kulturella uttryck både återger 

och konstruerar verkligheten – de får reella konsekvenser emedan de påverkar vårt sätt att tänka och 

agera – är det intressant och viktigt att undersöka dem. Jag ser alltså tecknade serier som en 

stimulerande och viktig plats för feministiskt motstånd. Genom serier kan verkligheten både återges 

och skapas, kulturella föreställningar kan både beskrivas och produceras. Serier kan ifrågasätta och 

dekonstruera rådande förtryckande normsystem och formulera och skapa alternativa världar.16 

Istället för att se språk som endast ett kommunikationssystem kan vi se språk som ett medel för 

handling. Syftet med min uppsats är därför att undersöka vad All I Want for Christmas is 

planekonomi som seriebok gör snarare än vad den betyder.17  

 

                                                
12 Lundgren, s 14. 
13 Lundgren, s 15 & 41. 
14 Eve Kosofsky Sedgwick, ”Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You’re So Paranoid, You Probably Think 
This Essay Is About You” i Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity, Duke University Press, Durham, 2003, 
s 143–151. 
15 Teresa de Lauretis, Figures of Resistance: Essays in Feminist Theory, University of Illionis Press, Urbana, 2007, s 
259. 
16 Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer: modernitetens litterära gestalter i 
mellankrigstidens Sverige, B. Östlings bokförl., Eslöv, 2002, s 11 & 37. 
17 Tove Solander, ”Queerblivande – försök till en queer-deleuziansk litteraturläsning” i Queera läsningar, Rosenlarv, 
Årsta, 2012, s 43 & 49. 
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Mina frågeställningar lyder: 

Vad gör All I Want for Christmas is planekonomi med mig som läsare och hur? 

Innehåller den feministiska motståndsfigurer? 

Skapar den affekter och ger näring som kan möjliggöra ett feministiskt annat? 

 

1.2 Material: All I Want for Christmas is planekonomi 
Jag har valt att analysera Sara Granérs seriebok All I Want for Christmas is planekonomi emedan 

jag tror att den lämpar sig bäst för den typ av analys jag vill göra. Alla Granérs utgivna verk är goda 

exempel på excesser i färg och form med ett tydligt politiskt budskap inbäddat i komik och en 

estetik som leker med gullighet, äckel och överdrifter men jag menar att All I Want for Christmas is 

planekonomi har tagit det ett steg längre med ett utökat inslag av ljusa och glättiga färger och 

symbolik. Av den anledningen är den mest passande för mig att analysera då jag vill undersöka just 

denna blandning av till synes ytterligheter som politiska budskap, gullighet, komik, äckel, glättighet 

och överdrifter. Att även analysera tidigare verk av Granér, eller kanske andra serietecknare, är 

tyvärr inte möjligt på grund av uppsatsens omfång. Jag har valt att istället göra en djupare analys av 

en seriebok. All I Want for Christmas is planekonomi (2012) är Granérs tredje och senast utgivna 

bok och den möttes av strålande recensioner.18 Boken innehåller 131 sidor av både enrutiga och 

längre serier tecknade och målade med en otrolig detaljrikedom. 

 

1.3 Tidigare forskning: Feministiska serier och politisk satir 
Svensk forskning om serier är ett eftersatt område så det är inte förvånande att jag inte har kunnat 

hitta någon tidigare forskning om All I Want for Christmas is planekonomi eller Sara Granér. 

Avsaknaden av forskning kring feministiska serier var dock något förvånande med tanke på att 

serietecknare som t.ex. Liv Strömquist och Nina Hemmingsson är så pass omskrivna och 

uppmärksammade. Det kan å andra sidan bero på att de inte har varit verksamma så länge. Det är 

värt att nämna C-uppsatsen Kvinnliga serietecknare av Emil Reinholdsson som undersöker 

villkoren för kvinnliga serietecknare i den svenska seriebranschen och diskuterar hur Galagos 

införande av kvotering har varit framgångsrik.19  

 

                                                
18 Se exempelvis: Ann-Charlott Altstadt, ”Sara Granérs satir om stenkorkad samtid genialt grotesk”, i Aftonbladet 
2012–09–28, hämtad 2013–05–05, http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article15518130.ab. ”Dagens 
Nyheters kritiker listar de bästa nya böckerna” i DN 2012–11–13, hämtad 2013–05–05, http://www.dn.se/dnbok/dnbok-
hem/dagens-nyheters-kritiker-listar-de-basta-nya-bockerna. Johanna Karlsson, ”‘All I Want for Christmas is 
planekonomi’ - Sara Granér” på bokhora.se 2013–01–02, hämtad 2013–05–05, http://bokhora.se/2013/all-i-want-for-
christmas-is-planekonomi-sara-graner/. 
19 Galago införde kvotering i sin tidning 2004 och 2007 i sin utgivning vilket har lett till en ökad utgivning, medie-
exponering och ökade intäkter för förlaget. Se exempelvis: ”Galago tjänar bra på jämställdhet” i GP 2011–11–07, 
hämtad 2013–05–28, http://www.gp.se/kulturnoje/1.768261-galago-tjanar-bra-pa-jamstalldhet. 
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Litteraturvetaren Helena Magnussons Berättande bilder från 2005 om svenska barnserier var 

Sveriges första avhandling om tecknade serier och den använder jag mig även av i min uppsats för 

att få en inblick i tecknade seriers historia och deras konstruktion. I den konstvetenskapliga 

avhandlingen Tecknad tomboy från 2012 studerar Ylva Sommerland tomboyfiguren i fantasy- och 

sportmanga och argumenterar för att figuren förkroppsligar queera situationer. Det finns gott om 

magisteruppsatser om serier men de handlar främst om tecknade seriers och mangans roll på 

bibliotek samt hur serieläsning tar sig uttryck vilket inte har varit fokus i min analys. Fredrik 

Strömberg arbetar på en avhandling om serier och har tidigare skrivit ett antal böcker om ämnet, 

bl.a. Vad är tecknade serier? som var användbar för att förstå begreppet tecknade serier. Jag har 

även använt mig av Henrik Göranssons och Jens Prenkes artikel ”Serien – det oäkta barnet”. 

 

Med forskningen om feministiska serier i världen står det lite bättre till än i Sverige men jag har 

endast hittat vetenskapliga artiklar och inga böcker tillägnade ämnet. Artikeln ”Critiques of Gender 

Ideology” av Wendy Siuyi Wong och Lisa M. Cuklanz har gett mig en intressant inblick i 

feministisk seriekultur i Hong Kong. Övriga vetenskapliga artiklar om feministiska serier som jag 

har funnit har främst analyserat enskilda verk med karaktärsdrivet innehåll vilket har varit intressant 

läsning men inte fullt så relevant för min uppsats. När det gäller allmän serieforskning i världen 

anses Scott McCloud vara ett av de främsta namnen och hans bok Serier är en väldigt bra 

introduktion i ämnet. Likaså Randy Duncans och Mattew J. Smiths The Power of Comics och 

Reading Comics av Douglas Wolk som gav goda exempel på hur serietolkning kan gå till. Tyvärr 

har jag främst utgått från amerikanska serieforskare p.g.a. att den europeiska forskningen främst är 

franskspråkig vilket jag inte behärskar och att den japanska forskningen främst behandlar manga. 

 

Forskning kring politisk satir är ett omfattande område så jag har främst fokuserat på den forskning 

som undersöker nutida politisk satir som uttrycker sig genom både text och bild. Ricki Neumans 

bok Finns det inga gränser? innehöll en användbar definition av satir som jag har utgått ifrån i 

uppsatsen. I essäsamlingen The Daily Show and Rhetoric diskuteras bl.a. hur politisk satir kan ha ett 

större inflytande än exempelvis traditionell nyhetsmedia eftersom den kan skapa gemenskap och 

roa sin publik samtidigt som den argumenterar och sprider politisk information. Artikelförfattarna i 

Satire TV menar att satir är en viktig och populär arena för att sprida politiska idéer. Dessa 

resonemang har inspirerat mig i mitt arbete men då fokus för uppsatsen främst är estetiken i All I 

Want for Christmas is planekonomi snarare än dess satiriska innehåll har de främst fungerat som en 

fond till min läsning. 
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1.4 Metod 
1.4.1 Att analysera tecknade serier 

Eftersom serieforskning är ett område under utveckling är dess metodologi öppen för ett visst 

experimenterande vilket jag finner givande. Dessutom innehåller All I Want for Christmas is 

planekonomi inte den typ av serie som oftast diskuteras i facklitteraturen där det snarare är 

superhjälte- och karaktärsdrivna serier som analyseras. Jag kommer därför till viss del 

experimentera och prova mig fram i min analys vilket innebär att jag först behöver förstå hur serier 

fungerar. Det pågår många diskussioner kring begreppet tecknade serier och någon allmänt erkänd 

definition står inte att finna men däremot många förslag.20 Vissa forskare menar att det inte 

existerar någon seriedefinition som är bättre än övriga definitioner, undantaget rent ologiska 

definitioner, och argumenterar därför för att det viktigaste är att den som skriver är tydlig med 

vilken definition den utgår ifrån.21 Jag valt att utgå från ett av Fredrik Strömbergs många 

definitionsförslag: ”Ett orörligt bildmedium som skall upplevas kronologiskt och/eller temporalt.”22 

Tecknade serier erbjuder otroliga möjligheter för serietecknare då de har tillgång till såväl den 

visuella konstens bildspråk samt litteraturens många uttrycksformer23 och egentligen är tillgången 

till penna och papper det enda som behövs för att börja. 

 

Många serieforskare anser att samspelet mellan text och bild är det mest centrala i tecknade serier 

men generellt sett är det bilder som har företräde. I Berättande bilder skriver Helena Magnusson att 

det finns både exempel på textberoende och textlösa serier men en serie kan inte vara utan bild. 

Tecknade serie är dock vanligtvis en intermedial konstart – en konstart som använder flera 

uttrycksmedel. Det är därför viktigt att jag i min analys inte fokuserar på bild och text för sig utan 

undersöker deras samspel, hur de tillsammans berättar en historia. Genom att använda både text och 

bild kan serier både beskriva och visualisera samtidigt samt förmedla en historia men text och bild 

arbetar på olika vis. Det skrivna språket är arbiträrt och fungerar genom att skildra och framställa 

medan bilder främst bygger på likhet och opererar genom att gestalta och åskådliggöra. Bilder är 

mer direkta, det de skildrar utspelar sig i presens framför våra ögon men de kan fortfarande berätta 

en historia. Utöver text och bild kan serier också använda sig av bildsekvensen och layouten för att 

uttrycka sig. I serier befinner sig text och bild på samma nivå, utplacerade på en yta och denna yta, 

                                                
20 Scott McCloud definierar serier på följande vis: ”Uttrycksform som består av sidoställda, föreställande och andra 
bilder, i avsiktlig sekvens, vilka syftar till att förmedla information och/eller framkalla ett estetiskt gensvar hos 
betraktaren.” McCloud, s 9. Helena Magnusson, som skrev den först svenska avhandlingen om serier, arbetar utifrån 
definition: ”en överblickbar sekvens av orörliga berättande bilder, där bild och eventuell samhörande text står i direkt 
kontakt”. Helena Magnusson, Berättande bilder: svenska tecknade serier för barn, Makadam, Göteborg, 2005, s 42. 
21 Se exempelvis: Fredrik Strömberg, Vad är tecknade serier?: en begreppsanalys, Seriefrämjandet, Åkarp, 2003, s 136. 
22 Strömberg, s 133. 
23 McCloud, s 212. 
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den grafiska sidan, har även den en berättande funktion. Text, bild och yta är en series huvudsakliga 

beståndsdelar och de kan verka både tillsammans och avlösande.24 

 

Att läsa serier är en perceptuell upplevelse som handlar om att både uttyda de litterära och bildliga 

symbolerna samt hur de tillsammans skapar mening utöver vad de var för sig kan kommunicera. 

Randy Duncan och Matthew J. Smith hävdar i The Power of Comics att hur väl en serie kan 

kommunicera är beroende av hur väl avvägda betoningarna på interaktionerna mellan text och bild 

är. En central avvägning för alla serietecknare är vilka ögonblick i berättelsen som skall visas. 

Serierutor skapas genom inkapsling (encapsulation) där en del av berättelsen väljs ut för att 

framställas i bild och ord. Det är sedan upp till läsaren att koppla samman de enskilda rutorna till en 

sammanhängande berättelse genom en sorts stängning (closure) av glappen, att skapa en helhet av 

fragmenten. Många menar att de mest effektfulla serierna är dem som får läsaren att själva aktivt 

delta i meningsskapandet.25 När jag i min läsning gör en stängning kommer jag själv tolka vad som 

händer i glappen. Det sker en interaktion mellan innehållet på sidan och mina egna förkunskaper 

och erfarenheter så det finns alltid en risk och/eller möjlighet för missförstånd och -tolkningar. Min 

erfarenhet av akademiska studier och min kunskap från fram för allt genusvetenskapliga studier 

ligger till stor del grund för mina läsningar av serierna i All I Want for Christmas is planekonomi. 

 

I Reading Comics skriver Douglas Wolk att det mest signifikanta med serier är att de är tecknade 

vilket innebär att de är en tolkning och ombildning av verkligheten, inte en avbildning. Serier gör 

inte anspråk på att vara verkliga. De är medvetet konstruerade av en serietecknare och läsaren är väl 

medveten om detta men samtidigt har de en narrativ och visuell form som får läsaren att på något 

vis ändå tro att de är verkliga. Symboliken och abstraktionerna som används är så vedertagna att vi 

kan leva oss in i seriernas värld och identifiera oss med dess invånare.26 Stilen i en serie kan sägas 

vara avgörande för tolkningen men samtidigt är stil något som är bland det allra svåraste att återge. 

Upplevelsen av stil är så individuell att det kanske bara går att beskriva genom att använda sig av 

ett expressivt snarare än refererande språk.27 Språket spjärnar ändå nästan alltid emot entydiga 

betydelser28 och det kanske är ännu mer relevant att understryka detta vid tolkningen av serier som 

inbjuder till en mångfald av innebörder med sin komplexa samverkan mellan text, bild, yta och stil. 

Min målsättning är att ta ansvar för mina (miss)tolkningar och försöka vara så öppen som möjligt 

                                                
24 Magnusson, s 31, 35–37, 40 & 273. 
25 Randy Duncan & Matthew J. Smith, The Power of Comics: History, Form, and Culture, Continuum, New York, 
2009, s 131–133,146, 154 & 169. Se även: Douglas Wolk, Reading Comics: How Graphic Novels Work and What They 
Mean, Da Capo Press, Cambridge, MA, 2007, s 133, om läsarens medskapande roll. 
26 Wolk, s 20 & 118–120. 
27 Duncan & Smith, s 146. 
28 de Lauretis, s 258. 
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för nya intryck. De kopplingar jag gör mellan symbolerna i serierna och den övriga kulturella sfären 

är till stor del beroende av mina tidigare erfarenheter, och då framför allt av andra kulturella 

uttryck, vilka färgar min läsning.  
 
1.4.2 Reparativ läsning 

I artikeln ”Paranoid Reading and Reparative Reading” beskriver Eve Kosofsky Sedgwick hur hon i 

ett samtal med en vän fick ett svar som: 

 

to me seemed to open a space for moving from the rather fixated question Is a particular piece 

of knowledge true, and how can we know? to the further questions: What does knowledge do – 

the pursuit of it, the having and exposing of it, the receiving again of knowledge of what one 

already knows? How, in short, is knowledge performative, and how best does one move among 

its causes and effects?29 

 

Sedgwick fortsätter artikeln med att kritisera det paranoida förhållningssätt till kunskap som hon 

menar är dominerande inom västerländsk vetenskap. Det är inte sjukdomstillståndet paranoia som 

åsyftas utan en syn på kunskap som någonting vi kan uppdaga, att det finns någon sorts sanning 

som kan exponeras, genom att vi kritiskt och misstänksamt granskar någonting. Den paranoida 

läsningen har nästintill blivit liktydigt med kritiskt teoretiskt tänkande och skrivande – inom 

feministisk forskning har det paranoida förhållningssättet varit en fruktbar och utbredd praktik – 

men det är inte den enda möjliga teoretiska praktiken och risken är att vi går miste om kunskap om 

vi inte ser att det även finns andra praktiker att tillgå. Sedgwick föreslår som en alternativ metod en 

reparativ läsning som exempelvis kan fokusera den njutning och näring som en text kan innehålla. 

En läsning som kan lyssna på en text utan att behöva söka efter vad den ”egentligen” säger. Som 

kan välkomna överraskningar och se misstag som en kreativ möjlighet – istället för någonting 

skamfyllt – eftersom denna läsning ser kunskap som en villkorlig utveckling snarare än en definitiv 

insikt.30 

 

Det paranoida förhållningssättet kan uppfattas som den enda teoretiska praktiken som kan uppnå 

sann kunskap eftersom den varken tillåter överraskningar eller misstag. En reparativ läsning 

intresserar sig för den glädje och affekt som kan ge näring åt läsaren – den reparativa läsaren hjälper 

sig själv om och om igen – men den behöver inte vara mindre realistisk, skarpsinnig, eller för den 

                                                
29 Sedgwick, s 124. 
30 Sedgwick, s 125–127, 143–151. 
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delen handla mer om vanföreställningar och affekt, än en paranoid läsning.31 Sedgwick förespråkar 

att vi ska:  

 

Allow each theory its own, different prime motive, at any rate – the anticipation of pain in one 

case, the provision of pleasure in the other – and neither can be called more realistic than the 

other. It’s not even necessarily true that the two make different judgments of ”reality”/…/. Of 

the two, however, it is only paranoid knowledge that has so thorough a practice of disavowing 

its affective motive and force and masquerading as the very stuff of truth.32 

 

Att ha en känslolös och neutral fasad gör inte en läsning mer vetenskaplig än en läsning som 

fokuserar den affekt som uppstår hos läsaren. Det är bara olika sorters teoretiska praktiker. Jag 

kommer inte att aktivt leta efter dolda feministiska, gurleska, skeva eller intersektionella budskap 

under min läsning av All I Want for Christmas is planekonomi eftersom jag anser att de redan finns 

tydligt uttalade i text och bild. Min uppsats handlar inte om att finna vad den betyder utan att 

undersöka hur och varför boken gör det den gör med mig som läsare. Jag menar att det är någonting 

positivt och lustfyllt som händer när jag läser denna seriebok; den skapar ny kunskap hos mig som 

ger mig näring till fortsatt politisk aktivism. Syftet är att försöka göra en reparativ läsning snarare 

än en paranoid och försöka finna det som fungerar inspirerande i All I Want for Christmas is 

planekonomi. 

  

1.5 Teori 
1.5.1 Gurlesk 

I poesi- och bildkonstsamlingen Gurlesque beskrivs gurlesk som en zeitgeist, en estetik, kanske inte 

en rörelse utan ett ögonblick, en attityd sprungen ur vår socio-politiska-historiska-artistiska 

tidsanda.33 Arielle Greenberg menar att det vid millennieskiftet fanns många nya författare, 

samtidigt men till synes utan anknytning, som skrev om och genom femininitet på ett lekfullt, 

provokativt och oförskämt vis – som saknande allvarsamheten i mycket av andra vågen 

feminismens poesi: 

 

In the place of a high-minded or moral stance these new poems had people bashing one another 

with candelabras in them, they had unicorns in them, and sequins, and swear words, and vomit. 

                                                
31 Sedgwick, s 137 & 150. 
32 Sedgwick, s 138. 
33 Arielle Greenberg, ”Some Notes on the Origin of the (Term) Gurlesque” i Gurlesque: The New Grrly, Grotesque, 
Burlesque Poetics, Lara Glenum & Arielle Greenberg (red.), 1st ed., Saturnalia Books, Philadelphia, PA, 2010, s 5. 
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In place of confessional narrative there was fragment and disjuncture, prose and chant. These 

poems were silly and scary, pretty and dirty, wild and demanding.34 

 

Begreppet gurlesque myntades sålunda av Greenberg 2001 som en benämning av detta gurleska 

som tycktes vara framfött ur det 1) karnevaliska, 2) burleska (samt neo-burleska) och 3) riot grrrl-

rörelsen. En feministisk estetik som förenade det groteska och grymma med glitter och kitsch.35 

Gurlesk är förankrat i feministisk teori, litteraturhistoria och populärkultur och tycks inte vara 

tydligt definierat, snarare ett fenomen som fanns innan det hade benämnts, lekfullt öppen för 

individuella tolkningar. I sin avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar skriver Maria Margareta 

Österholm att: 

 

Gurlesk kan förstås som en estetik som är olydig mot vår kollektiva fiktion om och av 

femininitet. Den ställer sexistiska heteronormativa föreställningar på ända, låter stereotyperna 

knaka i fogarna och komplicerar på så sätt innebörden av femininitet och flickskap. Det handlar 

om att missuppfatta flickskapet med humor. Gurlesk kan sägas vara sammangyttringar av 

femininitet, feminism, äckel, gullighet och överdrift36 

 

Gurlesks brokighet och nyansrikedom kanske kan spåras till att det var just var en poet, Greenberg, 

som gav upphov till ordet. Syftet är inte att det ska vara en teori som bara appliceras på ett material 

oförändrad. Istället söker det att teoretisera litteratur och litterarisera teori utan att inbördes 

rangordna eller strukturera.37 

 

Gullighet och överdrifter, kanske i form av glitter och små söta rosa hundar som på All I Want for 

Christmas is planekonomis framsida, kopplas i vårt samhälle till konsumtion, ytlighet och kitsch 

vilka anses signalera låg status.38 Boken argumenterar dock genomgående mot konsumtion och 

berör många komplexa frågor vilket skapar en intressant paradox. Sianne Ngai undersöker 

begreppet cute39 i sin artikel ”The Cuteness of the Avant-Garde” och hon menar att det estetiska 

konceptet gullig är fast förankrat i en kommersiell visuell kultur och befinner sig nära begreppet 

kitsch. Gulliga objekt är ofta stilistiskt simplifierade och inte realistiska och exakta 40 vilket är en 

vanlig teknik även inom serieteckning där karaktärer ofta stiliseras. Vissa serieforskare menar att vi 

                                                
34 Greenberg, s 4. 
35 Greenberg, s 2–3. 
36 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 
2005, Rosenlarv, Årsta, 2012, s 101. 
37 Österholm, s 103. 
38 Österholm, s 110. 
39 Jag väljer att översätta ”cute” med svenskans ”gullig” istället för exempelvis ”söt” då jag anser att gullig bättre 
förmedlar det Ngai beskriver. 
40 Sianne Ngai, ”The Cuteness of the Avant-Garde” i Critical Inquiry Vol. 31. No. 4, 2005, s 813 & 815. 
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identifierar oss mer med ikoniska karaktärer emedan de är som tomma skal som vi själva kan fylla 

med innehåll och mening.41 (Naturligtvis blir det även enklare att snabbt teckna det som blivit 

stiliserat.) Ngai är inne på ett liknande spår då hon menar att ju mer stiliserad ett objekt är desto 

gulligare anses det vara delvis på grund av att det stiliserade framkallar en idé om att objektet är 

formbart och medgörligt. Gullighet associeras ofta med mjukhet, naivitet, barnslighet, femininitet, 

sårbarhet, böjlighet och passivitet och Ngai menar att ”the cute object is as often intended to excite 

a consumer’s sadistic desires for mastery and control as much as his or her desire to cuddle”.42 

Centralt för gulliga objekt är alltså att de enkelt ska kunna omformas och till och med deformeras. 

Gosedjur och nallar kan ses som nästintill oförstörbara leksaker som ska kunna överleva barns 

våldsamma lekar.43 Makt och aggression tycks följa i gullighetens fotspår men Ngai menar att ”in 

spite of the aggression involved in its production, the aesthetic cuteness still involves a feeling of 

pleasure.”44 

 

Enligt Lara Glenum utgår gurleska poeter från att identitet inte är någonting stabilt, identitet(er) är 

någonting vi gör. Våra kroppar och vårt språk är aldrig färdigt eller stängt utan alltid i förändring. I 

burlesk och grotesk tradition söker de gurleska poeterna att vända världen upp och ned och ut och in 

för att trotsa den västerländska maskulina estetiken som vill hålla isär så kallat högt och lågt. 

Renhet är kärnan i den traditionella västerländska estetiken och historiskt sett har rasifierade 

personer, kvinnor, queera, fattiga och personer med funktionsnedsättningar blivit klassade som 

kontamination. Gurleska författare förnekar den rena estetiken och använder istället den explosiva 

dialektiken mellan kitsch och fin konst för att ifrågasätta normerna för konst.45 Starka och klara 

färger har nedvärderats inom modernistisk västerländsk konst och motviljan mot färg tycks ha 

handlat om en rädsla för att kontamineras och korrumperas av det okända. Den rena och 

minimalistiska monokroma paletten har fungerat som ideal och varit kopplat till maskulinitet. 

Excess i färg, form och innehåll å andra sidan har associerats till femininitet, det queera och det 

monstruösa.46 Jag tolkar denna fokusering vid renhet och minimalism som en rädsla för gränslöshet. 

Att i serieformat beröra komplicerade politiska och filosofiska frågor kan kanske av många ses som 

ett gränslöst blandande av högt och lågt. Att dessutom göra det i ett format som lekfullt och 

                                                
41 Se exempelvis: McCloud, s 36–37. 
42 Ngai, s 816. 
43 Ngai, s 815–817. 
44 Ngai, s 839. 
45 Lara Glenum, ”Theory of the Gurlesque: Burlesque, Girly Kitsch, and the Female Grotesque” i Gurlesque: The New 
Grrly, Grotesque, Burlesque Poetics, Lara Glenum & Arielle Greenberg (red.), 1st ed., Saturnalia Books, Philadelphia, 
PA, 2010, s 11–18. 
46 Judith Halberstam, In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives, New York University Press, 
New York, 2005, s 120–121. 
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färgglatt blandar gullighet, äckel och överdrifter kan uppfattas som en total negligering av den så 

kallade rena och modernistiska (maskulina) konsten. 

 

Jag tycker att gurlesken väcker frågor och tankar om våra föreställningar om ålder och tid. Det 

gulliga och färgglada får mig att associera till barndom och barnslighet. Judith Halberstam hävdar i 

In a Queer Time and Place att ”queers use space and time in ways that challenge conventional 

logics of development, maturity, adulthood, and responsibility”47 eftersom ”[q]ueer subcultures 

produce alternative temporalities by allowing their participants to believe that their future can be 

imagined according to logics that lie outside of those paradigmatic markers of life experience – 

namely, birth, marriage, reproduction, and death.”48 Tid är organiserad i enlighet med 

heteronormativitetens syn på ett förväntat livsförlopp och kring kapitalismens principer om 

ackumulation av kapital, men tid framställs som ”naturlig” och vi får lära oss att ”var sak har sin 

tid”. Att inte göra den förväntade övergången från ungdom till vuxen ifrågasätter den skiljelinje 

som upprättats mellan dem och kan ses som en kritik av det heteronormativa livsförloppet. Rollen 

som icke-vuxen erbjuder intressanta möjligheter att teoretisera genus och sexualitet då den bebor en 

sorts orealiserad plats eftersom ungdomar förväntas pröva sig fram medan vuxna förväntas ha 

intagit en roll som är beständig. Att vägra växa upp och ingå i det heteronormativa vuxenlivet kan 

vara en politiskt medveten vägran att välja en fast identitet. Ungdom kan utgöra en innan-identitet 

där valmöjligheterna kvarstår istället för bara ett steg på vägen till mognad och vuxenhet.49 

 

1.5.2 Skev 

Fanny Ambjörnsson skriver i Vad är queer? att queer är ett medvetet svårdefinierbart och 

gränsöverskridande begrepp då dess uppgift är att bryta upp och röra om kategorier. Det 

uppmärksammar och undersöker det normativa, främst med fokus på genus, sexualitet och makt. 

Queerteori kan användas till att ifrågasätta sanningar i samhället som bli tagna för givet och lära oss 

att tänka bortom uppdelningar och essentialism. Centralt för queerteori är att kön, genus och 

sexualitet ses som performativa – de skapas genom upprepade handlingar. Även språket betraktas 

som performativt då det anses aktivt skapa vår verklighet.50 

 

I sin avhandling arbetar Österholm med begreppet skev som hon menar är ett ord som signalerar 

”att något är fel eller konstigt, inte som det ska eller borde vara”.51 Hon använder skev som en 

variation på eller förlängning av queer i syfte att kunna tillämpa queerteoretiska verktyg på andra 
                                                
47 Halberstam, s 13. 
48 Halberstam, s 2. 
49 Halberstam, s 6–7, 153 & 177–179. 
50 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Natur och kultur, Stockholm, 2006, s 8–9 & 136–138. 
51 Österholm, s 55. 
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områden är sexualitet och begär. Att undersöka andra delar av det normativa.52 En stor fördel med 

att använda skevbegreppet är att vi då inte riskerar att urvattna queerbegreppet som fortsätter att 

omfatta huvudsakligen sexualitet och begär i relation till heteronormativitet. Termen skev kan 

istället vara det som, inspirerad av queerteori, riktar sin uppmärksamhet åt det som hotar ordningen 

och får normativiteten att svikta.53 Då jag vill använda mig av intersektionell teori i min läsning så 

kommer skevbegreppet fungera mycket bättre än queerbegreppet emedan jag vill titta på 

normativitet utifrån fler kategorier än sexualitet.  

 

Österholm menar att de skeva flickorna hon skriver om har ett förhållande till de Riktiga Flickorna 

– de som gör flickheten som en ”ska”, de som är de så kallade normala och vanliga flickorna – som 

leder till en kritisk undersökning av Riktigheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att det skeva 

och Riktiga är rörliga kategorier som är kontextbundna. Detta är en viktig förutsättning för hur både 

skevhet, gurlesk och intersektionalitet fungerar.54 Att tolkas som, välja eller vara någonting annat än 

det normala och vanliga kastar ett ljus på hur normen egentligen fungerar och hur den är beroende 

av tid och plats. Vi får syn på det normativa genom det som bryter med eller inte tillåts delta i 

normen. Dessutom påvisar normbrotten att någonting annat är möjligt. Att det finns andra 

valmöjligheter än dem som kanske anses vara helt självklara. Att läsa All I Want for Christmas is 

planekonomi utifrån ett gurleskt och skevt perspektiv hoppas jag kommer hjälpa mig synliggöra vad 

den gör med mig som läsare och hur. Genom att använda den alternativa metoden reparativ läsning 

vill jag undersöka om boken kan skapa affekt och ge näring som leder till ny kunskap hos läsaren. 

 

1.5.4 Intersektionalitet 

All I Want for Christmas is planekonomi behandlar frågor kring kön, genus, sexualitet, klass, 

etnicitet, ålder, funktion etc. och visar hur olika maktordningar och kategorier både samverkar och 

motverkar varandra. I Nya perspektiv på intersektionalitet skriver Nina Lykke att ur ett 

intersektionellt perspektiv är kategorier som kön, genus, sexualitet, klass, etnicitet, ras, etc. 

någonting vi gör. Vi är inte kvinnor och det finns ingen essentiell kvinnlighet. Istället kan vi i 

relation till flera olika kategorier inta flera subjektspositioner och förhandla om våra identiteter. 

Med ett intersektionellt perspektiv ses alltså begreppet kvinna som en rörlig kategori som är 

beroende av tid, plats och andra kategorier. Kontexten är oerhört viktig och en rad olika 

maktstrukturer hamnar i fokus. Synen på subjektet som fast eller tydligt urskiljbart är enligt 

intersektionell teori konstruerad och när kategorier så som kön, genus, sexualitet, klass, etnicitet, 

ras, etc. uppfattas som kulturellt essentialistiskt och/eller biologiskt kan de användas till att 
                                                
52 Österholm, s 56 & 58. 
53 Eva Heggestad, Maria Karlsson & Anna Williams, ”Inledning” i Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 3 2005, s 3. 
54 Österholm, s 112 & 115. 
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normalisera och institutionalisera hierarkier. Jag finner det väldigt givande att olika erfarenheter 

inte behöver vara exkluderande eller adderande med ett intersektionellt perspektiv. Du behöver inte 

förneka dina andra subjektspositioner för att passa in i en kategori eftersom 

kategorier/subjekt/identiteter ses som rörliga, kontextbundna och intra-agerande.55 

Intersektionaliteten utforskar istället hur olika kategorier skapar, går in i och förändrar varandra i 

olika sammanhang, enligt Paulina de los Reyes och Satu Gröndahl.56 I min läsning av All I Want for 

Christmas is planekonomi kommer inte intersektionella perspektiv i bild och text vara mitt 

huvudsakliga fokus men intersektionalitet är ändå högst relevant för min förståelse av serierna och 

hur jag läser dem. 

 

 

 

2. Analys 

2.1 Excesser i form och färg 

Framsidan till All I Want for Christmas is planekonomi är en tilltalande lekfull kavalkad av 

färgstarka pasteller: rosa, gult, grönt, blått, lila etc. Iögonfallande glitter omger boktiteln som är 

skrivet med kantiga och ojämna bokstäver och ordet ”planekonomi” åtföljs av tre utropstecken. En 

gullig nalle, iklädd kläder med detaljrika komplexa mönster, står glatt och jonglerar ovanpå en söt 

liten hund omgiven av blommor och blad. Det är en brokig framsida som inbjuder mig till läsning. 

Jag upplevde ren och skär glädje när jag såg framsidan för första gången och trots att jag nu har 

arbetat med boken i flera veckor, och verkligen våndats över hur det egentligen ska gå med den här 

uppsatsen, så gör den mig fortfarande glad. De kantiga och tydliga formerna, den gulliga björnen 

som snällt tittar läsaren rakt i ögonen samt de glada färgerna, kombinerat med titeln som tydligt 

signalerar ett politiskt innehåll, väcker mitt intresse. Det är en estetik som jag känner igen och som 

jag förknippar med feministisk konst. Många feministiska konstnärer arbetar med en liknande 

estetik som blandar politiskt innehåll med färger, former och material som uppfattas som ytliga och 

kitschiga.57 Jag ser det som en protest mot vår kulturs historiska nedvärdering av estetik som 

traditionellt har kodats som feminin och en kritik av uppdelningar i så kallat högt och lågt.  

 

                                                
55 Nina Lykke, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter” i KVT 2–3/2005, s 12–14. 
56 Paulina de los Reyes & Satu Gröndahl, ”Introduktion. Framtidens feminismer – vägar bortom Törnrosalandet” i 
Framtidens feminismer. Intersektionella interventioner i den feministiska debatten, Paulina de los Reyes & Satu 
Gröndahl (red.), Tankekraft Förlag, Hägersten, 2007, s 14.  
57 Se exempelvis: multimedia konstnären Grace Miceli, hämtad 2013–05–21, http://www.gracemiceli.com. Samt 
fotografen Arvida Byström, hämtad 2013–05–21, http://arvidabystrom.tumblr.com/tagged/by-me. 
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All I Want for Christmas is planekonomis 

framsida. Återgiven med Sara Granérs 

medgivande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under borglighetens framväxt kopplades kvinnor kulturellt allt starkare till den intima sfären vilket 

ledde till att kvinnors estetiska uttrycksformer såg som mindre seriösa än mäns och kvinnligt kodad 

estetik och smak nedvärderas kulturellt än idag i vårt samhälle, enligt Fanny Ambjörnsson. Personer 

som arbetar med kvinnligt kodade estetiska uttrycksformer uppfattas ofta som mindre seriösa än 

dem som använder sig av manligt kodade uttryck. Färgen rosa är ett praktexempel på någonting 

som vår kultur tydligt kodar som kvinnligt och samtidigt – eller kanske därför – nedvärderar.58 

Rosa är en färg behäftad med en mängd betydelser. I sin bok Rosa undersöker Ambjörnsson färgen 

och hon menar att rosa innehåller många starka associationer: ”En småflicksfärg som snarast för 

tankarna till något ofarligt, kvinnligt, barnsligt och fjolligt. Eller kanske till det mjuka, söta sårbara, 

ytliga eller vackra. Samtidigt är det många som upplever rosa som skrämmande, störande och 

stötande. Som värjer sig mot den rosa färgen med ord som ful, fel eller till och med äcklig.”59 Rosa 

tycks alltså väcka en mängd känslor och reaktioner. Jag upplever dem som kopplade till 
                                                
58 Fanny Ambjörnsson, Rosa: den farliga färgen, Ordfront, Stockholm, 2011, s 34–35. 
59 Ambjörnsson, s 7. 
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uppfattningar om det feminint kodade. Associationskedjan verkar bestå av en mängd saker som vår 

kultur förknippar med och återskapar som kvinnligt: flicka, barnslig, ofarlig, söt, sårbar, ytlig, 

vacker etc. Nedvärderingen av det kvinnligt kodade leder också till att många upplever att rosa som 

en smittorisk och därför bemöter färgen med rädsla och äckel. Risken för att besmittas med låg 

status och eventuellt utsättas för hån och förakt kan vara en förklaring till varför så många undviker 

feminint kodade uttryckssätt och föremål.60 Glenum skriver att ”[t]he preoccupation of pre-

adolescent girls with all things cute, perhaps, speaks not to their attraction to things that mirror their 

own innocence but to things that mirror their own abjection and fear of further deformity/…/; it 

reflects the degree to which they have already found themselves stripped of significant social 

agency.”61 Det rosa och gulliga är alltså kopplat till maktlöshet, sårbarhet och barnslighet vilket i 

vårt samhälle inte associeras med hög status eller självständighet. Nallar och rosa har en kulturell 

åldersgräns. ”Var sak har sin tid”, heter det, och tiden för leksaker och småflicksfärger är tydligt 

kopplat till barndom. Att ha en rosa och glittrig bokframsida i en sorts naivistisk stil kan nog av 

många därför tolkas som att innehållet kommer vara någonting ytligt, trivialt, oseriöst och barnsligt. 

Något som framsidan lyckligtvis tycks ha struntat totalt i. Den visar ingen som helst rädsla för att 

besmittas eller korrupteras av låg status vilket jag tolkar som en kritik av nedvärderingen av 

femininitet. I en gurlesk förnekelse av den rena estetiken gör framsidan motstånd. 

 

Färg kan ses som ett kulturellt fenomen eftersom vi kan använda det för att kommunicera med 

andra, enligt Ambjörnsson. Vi låter färger symbolisera olika saker vilket innebär att färg även kan 

skapa mening. De kan göra saker med omgivningen men det är viktigt att komma ihåg att hur vi 

tolkar färger är beroende av vilken kontext de befinner sig i emedan vi i olika tider och på olika 

platser lägger varierande betydelser i färgerna. Blått till skillnad från exempelvis rosa framställs 

både som manligt kodad och som mindre markerad, snarare neutralt. Detta återspeglar hur det 

manligt kodade överordnas det kvinnligt kodade i en ojämlik maktrelation där det manliga 

framställs som norm medan det kvinnliga blir tydligt markerat. Avskalade mörka färger har sedan 

1900-talet kopplats till maskulinitet, respektabilitet och seriositet medan det färgglada, brokiga och 

ljusa har associerats med femininitet, irrationalitet och känslosamhet. Med andra ord finns det 

kulturella kopplingar mellan den mörka färgskalan och maskulinitet, allvar och makt.62 Halberstam 

skriver att motviljan och rädslan för färg kan beskrivas med David Batchelors begrepp kromofobi 

(chromophobia). Det finns en fobi för färg inom västerländsk konst som handlar om en rädsla för att 

kontamineras och korrupteras av det okända. Färg kan framkalla irrationella reaktioner som kan 

liknas vid homofoba reaktioner. Om minimalism associeras till maskulinitet och heterosexualitet så 
                                                
60 Ambjörnsson, s 61–64. 
61 Glenum, s 16. 
62 Ambjörnsson, s 9, 35–36 & 88. 
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kan excess i färg och form vara associerat med femininitet, det queera och monstruösa.63 Jag menar 

att All I Want for Christmas is planekonomi uppenbarligen och medvetet skevar i relation till denna 

färgsymbolik. Den innehåller mörka färger men det är aldrig fråga om en avskalad ren stil utan 

alltid brokigt och en sorts oreda tycks råda på samma gång som detaljerade symmetriska mönster 

styr bilderna. Det ljusa och färgglada samsas med en grotesk komik och en seriös kritik av det 

politiska system vi lever i. Det är inte en bok som vill vara respektabel men den vill tas på allvar. 

Boken är ett intressant exempel på hur kulturella uttryck på ett lekfullt och oförskämt vis kan skriva 

om och genom föreställningar om exempelvis femininitet. Den är med gurleska förtecken medvetet 

olydig mot den kollektiva fiktionen om färg, form och innehåll. 

 

Enligt mig är alltså All I Want for Christmas is planekonomi en tecknad seriebok med ett brokigt 

innehåll som vägrar hålla sig inom ramarna. Närapå ohanterligt tunga ämnen som Sveriges 

migrationspolitik, de ökande klassklyftorna, miljöförstöring, rasism, sexism osv. avhandlas i starka 

färger med hjälp av nallar, kollage med söta bokmärken och tekniker till synes lånade från barn- 

och ungdomstidningar.64 Gulliga små kattungar samsas med grafiska bilder på inre organ, komplexa 

politiska frågor avhandlas i en handstil som ser ut att tillhöra en tredjeklassare, små söta kaniner 

utnyttjar den hårda bostadsmarknaden och utropstecken används som om det inte fanns någon 

morgondag, som mest har jag räknat till 32 stycken i rad.65 Allt genomsyras av en träffande komik 

och en vilja att vända upp och ned på världen. Serien ”Veckans egoboost!!!!!” handlar om hur 

viktigt det är med målbilder ”när man vill krossa patriarkatet, förbjuda vinst i välfärden, socialisera 

produktionsmedlen”66 osv. Serien upptar en hel sida och den är gjord i en ovanligt avskalad stil, i 

jämförelse med övriga serier i boken, med en vit bakgrund på vilken utklippta citat, som beskriver 

hur målbilder kan fungera som drivkraft från Isabella Löwengrips bok Egoboost, har klistrats in. 

Under citaten finns en bild med streckade linjer och en sax som illustrerar var läsaren ska klippa så 

att vi ska kunna sätta upp den utklippta bilden och använda den som målbild. Den föreställer en 

nalle i toppluva som står på en sköldpadda samtidigt som hen glatt kissar på ett fotografi av 

alliansens fyra partiledare. Längst ned på sidan står det skrivet ”LYCKA TILL!!!” i klumpiga 

versaler.67 Allvaret i önskan om att krossa patriarkatet går inte förlorat men det blir lite enklare att 

hantera det komplexa och svåra i frågan när det framställs på ett så direkt vis med en sorts barnslig 

skadeglädje. Det är inte ett förslag på en lösning men det är i min åsikt komiskt och framför allt 

                                                
63 Halberstam, s 120–121. 
64 Se exempelvis: Sara Granér, All I Want for Christmans is planekonomi, Galago, Stockholm, 2012, s 67: färgläggning 
efter siffror i ”Det socialrealistiska migrationspolitiska pysslet” & s 96: relationstestet ”Hur bra passar du och ditt 
ekonomiska system ihop?”. 
65 Granér, s 95. 
66 Granér, s 13. 
67 Granér, s 13 
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uppmuntrande vilket inte hade varit fallet om samma problem framställts i en annan form, då hade 

nog nedslagenheten istället riskerat att ta över. Det kanske är en naiv och smått äcklig målbild att ha 

uppsatt på vägen men den fungerar inspirerande för mig. Kanske just därför att det är en blandning 

av väldigt centrala feministiska frågor och en sorts obrydd kiss och bajs-humor.68 

 

Under rubriken ”Vann rätt samhällsgrupp??” finner vi ett heluppslag som på vänster sida har en 

graf över inkomstutvecklingen mot en färgglad bakgrund som ser ut att vara ritad med 

barntuschpennor i storpack. Den oerhört deprimerande grafen beskrivs i en liten spretig handstil och 

med ett tonfall som för mina tankar till något sorts sportreferat: 

 

Efter att ha legat i täten länge har nu den favorit-tippade samhällsgruppen ”den allra rikaste 

tiondelen” tagit hem storvinsten! Oj oj oj vilken prestation!!!/.../ Ja herreminje!!! De fullständigt 

sopar mattan med den fattigaste tiondelen som inte lyckats öka sina inkomster ett piss utan 

backar med 600 kr per person och månad. Vissa tycker att det är oförtjänt att det gått så jävla 

bra för den rikaste gruppen och att fattiglapparna gott kunnat få lite flyt istället. Men det är väl 

ändå en tråkig och missunnsam attityd?69 

 

På höger sida mot en bakgrund av pastellfärgade hjärtan finns bokmärken och gratulationskort 

föreställande bland annat en kattunge, hoppande lamm och blombuketter som den rikaste tiondelen 

får klippa ut och spara i plånboken. Längst ned på sidan finns en svart-vit bild på en blomfluga åt 

den fattigaste tiondelen åtföljt av texten ”Skärp er till nästa gång!!”.70 Jag ser uppslaget som en 

gurlesk förnekelse av den rena estetiken. Den kitschiga och gulliga stilen blandas med, och 

framhäver effektivt, steriliteten hos grafen. Att blanda så kallat högt och lågt för att föra fram 

budskapet att klassklyftorna ökar och presentera denna inkomststatistik på ett så överdrivet vis 

understryker det absurda i dagens samhällsutveckling. 

 

Färger kan ha en rad berättande funktioner. De kan exempelvis skapa eller framhäva olika 

känslolägen. Att arbeta med färg kan handla om att vilja framhålla form snarare än betydelse medan 

att bara använda svart och vitt kan vara ett försök att mer direkt förmedla idéerna bakom serien, 

enligt Duncan och Smith.71 Jag upplever att detalj- och färgrikedomen i några av serierna riskerar 

att göra dem svårlästa. Många av serierna är väldigt textdominerade och kombinerat med komplexa 

                                                
68 Det är värt att nämna att jag även roas och inspireras av en serie i Mig blir du snart kär i av Nanna Johansson där två 
personer, som står och talar om fotboll, blir nedkissade av en tredje som skriker: ”Jag pissar på er gemenskap!!!”. 
69 Granér, s 60. 
70 Granér, s 61. 
71 Duncan & Smith, s 142. 
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bakgrunder, starka färger och många små serierutor på en liten yta72 kan de bli svårlästa. Vilket i 

och för sig inte behöver vara någonting negativt, möjligen kan det leda till en mer noggrann läsning, 

men jag tror snarare att det riskerar att ta bort fokus från de individuella serierutorna och deras 

innehåll.73 Det kan vara lite vilsamt att komma fram till de svart-vita serierna.74 Samtidigt håller jag 

med McCloud om att ”med hjälp av mer expressiva färger kan serier bli en berusande miljö full 

av känsloupplevelser som bara färg kan förmedla.”75 Wolk menar att estetiken utgör en oerhört 

stor del i förmedlingen och berättandet76 och jag vill inte ha självbehärskning utan känslosamhet när 

den sortens ämnen, som boken innehåller, diskuteras eftersom det är ämnen som jag anser bör 

väcka känslor hos alla. Seriebokens atmosfär, dess form, innehåll och betydelse,77 måste vara färgad 

av stark affekt för att den ska vara trovärdig. Att kallt förmedla idéer vore på långa vägar inte lika 

verkningsfullt, enligt mig. Det kanske inte är någon slump att det allra mest skrämmande: ”Högerns 

psyke” – eller med andra ord: psyket hos dem som inte behöver googla efter söta kattungar för att 

klara av verkligheten – behandlas i en serie dominerad av en sorglig, mörkblå färgskala.78 Baksidan 

till All I Want for Christmas is planekonomi går också i mörkare toner och bildspråket tycks 

förmedla oro och till och med skräck. De komplicerade och detaljerade mönstren kvarstår men 

istället för att bara vara en liten del av bilden, som på framsidan, tar de över helt. En kanske kan 

påstå att framsidan lovar guld och gröna skogar medan baksidan bättre återspeglar den bild av 

samhället som boken förmedlar. Samtidigt är det kombinationen av ljust och mörkt, ”högt och lågt” 

och allvar och komik som gör att bokens olika frågeställningar blir hanterbara och att budskapet 

verkligen går fram eftersom estetiken effektivt förmedlar och skapar affekt, menar jag. 

 

En av uppsatsens frågeställningar handlade om vad serierna i denna bok gör med mig som läsare 

och hur och jag tror att jag börjar förstå lite bättre vad som händer. Att strunta i uppdelningen i 

ungdom respektive vuxen och att skeva i relation till god smak eller ren stil skapar ytor som 

rymmer inspiration och näring som motiverar och ger mig kraft till att fortsätta med politisk 

aktivism. All I Want for Christmas is planekonomi visar att rosa och glitter inte behöver associeras 

till konsumtion och ytlighet utan kan användas till att sprida anti-kapitalistiska budskap och 

förespråka planekonomi. Jag tror som Halberstam att ytlighet ”may not be a symptom of a diseased 

political culture but a marvelously flat and uninhibited repudiation of the normativity inherent in 

‘deep’ political projects.”79 ”Veckans hemslöjd!!!!” visar oss en broderad bård med texten ”En sista 

                                                
72 Se exempelvis: Granér, s 16. 
73 Duncan & Smith, s 141–142. 
74 De svart-vita serierna är få men de finns. Granér, s 63, 88–89 & 103. 
75 McCloud, s 192. 
76 Wolk, s 28. 
77 Solander, s 49. 
78 Granér, s 107–117. 
79 Halberstam, s 124. 
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deportation, Jimmie Åkesson över bron”.80 En i mitt tycke ideal illustration av hur handarbete kan 

användas politiskt samtidigt som normativa föreställningar om handarbete som ytligt eller opolitiskt 

förkastas.81  

 

2.2 Brutalnaivistiska nallar och organiseringen av ålder  

Att begagna sig av förmänskligade djurfigurer i serier har en lång tradition. Det kan ses som ett 

stilistiskt grepp som gör serien mer barnvänlig och skapar en känsla av distansering, drömskhet och 

lekfullhet. Djurfigurer kan dessutom göra det möjligt för författaren att slippa precisera utseende 

som sedan kanske könas och rasifieras av läsare. Djurskepnaden innebär att karaktärer kan stiliseras 

och därför fungera som generaliseringar med ökade identifikationsmöjligheter. I många serier är 

nallars utmärkande drag snällhet och de signalerar ofta trygghet och oskuld.82 Magnusson menar att 

många barnserieförfattare använder sig av små, bekanta, snälla djur eller leksaker som exempelvis 

nallebjörnar vilka kan ge ”ett lilliputt perspektiv på gräsrotsnivå”.83 Nallarna i All I Want for 

Christmas is planekonomi är vanligtvis varken snälla eller oskuldsfulla, snarare groteska, gulliga 

och osympatiska på en och samma gång. De är antropomorfa – djur som personifierar mänskliga 

egenskaper – och de får ofta representera makthavare av olika slag, så det är sällan det är frågan om 

ett lilliputt perspektiv, annat än indirekt. Antropomorfism har en lång historia inom vitt skilda 

kulturella uttryck, som t.ex. fabler, och Duncan och Smith menar att ”anthropomorphism acts as a 

mirror, allowing the storyteller to reflect human characteristics – more often than not, the less 

flattering ones – back upon the readers in order to enlighten them about the human condition.”84 

 

Enligt Ngai är antropomorfism centralt för gullighet och likaså längtan efter makten att kunna 

omforma och deformera vilket medför att ”the act of endowing a dumb object with expressive 

capabilities can become a dominating rather than benevolent gesture./.../ Far from being a kindly or 

empowering act,/.../ ‘giving face’ to an object is to make it lose face, an act not just of humiliation 

but mutilation.”85 Nallarna i All I Want for Christmas is planekonomi får ofta representera olika 

sorters maktutövare i vårt samhälle och de används bland annat för att framföra kritik av 

maktmissbruk och skadliga ideologier men även för att roa läsarna genom hur de framställs. I 

”Hotet från gubbarna” liknas gubbnallar från väl bemedlande områden vid arga ungdomsgäng som 

                                                
80 Granér, s 34. 
81 Se även exempelvis: Halberstam, s 122 och Beth Ann Pentney, ”Feminism, Activism, and Knitting: Are the Fibre 
Arts a Viable Mode for Feminist Political Action” i thirdspace: a journal of feminist theory & culture, vol. 8, issue 1, 
2008, hämtad 2013–05–21, http://www.blogher.com/frame.php?url=http://www.thirdspace.ca/journal/article/view 
Article/pentney/210. 
82 Magnusson, s 103 & 108. 
83 Magnusson, s 107. 
84 Duncan & Smith, s 206. 
85 Ngai, s 832. 
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inte har någonting bättre för sig än att förstöra för alla andra och göra gubbstreck.86 De 

kostymklädda nallarna i ”De taskiga företagen” får illustrera hur företag beter sig som 

”samhällsekonomin motsvarighet till ett störigt mobbar-gäng på högstadiet. Man vill att 

vuxenvärlden ska gripa in men den är och fikar eller nåt.”87 Kostymnallarna ser illasinnade och 

aggressiva ut och skränar saker som ”ÖH!!! Flytta på er! Vi ska bygga en gruva här!!/.../ P.S Ni har 

fula kläder./.../ HÖ HÖ!!”88 Maktutövare framställs på så vis som bortskämda ungdomar som borde 

läxas upp av vuxenvärlden. En kritik skulle kunna vara att allvarliga maktmissbruk framställs i en 

smått överseende ton men jag tolkar det snarare som att läsaren placeras i en sorts roll av auktoritet. 

Jag upplever att jag kan påverka dessa maktutövare. Dessutom blir deras skadliga egoism effektivt 

synliggjord genom att de associeras till ouppfostrade och bortskämda barn. I vissa bilder blir det till 

och med frågan om en viss förödmjukelse, som då Carl Bildt framställs som ett spädbarn och 

Tobias Billström omsorgsfullt blir badad och skrubbad av två andra nallar.89 Enligt mig så har dessa 

ministrar så mycket makt och kan göra en sådan skada mot andra att det kan kännas befriande att se 

dem gestaltade i andras våld för en gångs skull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carl Bildt i trygga händer på s 54–55. Återgiven med Sara Granérs medgivande. 

 

                                                
86 Granér, s 63. 
87 Granér, s 41. 
88 Granér, s 41. 
89 Granér, s 54–55 & 58. 
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Jag tycker att det kan få intressanta följder när de mest maktfullkomliga i ett samhälle blir 

framställda som irrationella, bortskämda och självcentrerade små, söta och groteska antropomorfa 

djurfigurer. Det öppnar upp för en annan förståelse av dem i makt och hur maktstrukturer fungerar. 

Österholm skriver att det traditionellt sett främst har varit underordnade grupper som har blivit 

porträtterade i kulturella uttryck som lägre stående och kopplade till naturen. De traditionella 

föreställningarna om kvinnor och rasifierade personer har ofta anspelat på djuriskhet. Djur har då 

haft funktionen att vara motsatsen till människa.90 Genom att konstruera människor (och djur) som 

”de Andra”, då i betydelsen annorlunda, ovanliga och främmande, har de överordnade 

grupperingarna kunnat definiera sig själva genom negationer, menar Duncan och Smith. Det vill 

säga som motsatsen till de underordnade och på så vis framställt sig själva som både norm och ideal 

samt som neutrala, till skillnad från ”de Andra” som tydligt är märkta som exempelvis könade 

och/eller rasifierade kroppar.91  All I Want for Christmas is planekonomi kan alltså sägas göra en 

skev framställning genom att det är den i vanliga fall så omärkta kroppen i maktposition som 

hamnar i fokus. Det kan ses som ett försök att kasta ljuset på de grupper som har konstruerat sig 

själva som neutrala ideal, att synliggöra normen för en gångs skull. Osynliggörandet av 

maktstrukturer, hierarkier och sociala orättvisor riskerar att omöjliggöra förändringar. Vi behöver 

förstå att olika maktordningar och kategorier både sam- och motverkar, vilket intersektionell teori 

visar, samt tro på att det finns andra alternativ och valmöjligheter än dem som makten framställer 

som obestridliga eller naturliga. 

 

Gurlesk och queer teori visar på att iscensättandet av en stil som socialt är infantilt och feminint 

kodad kan handla om att ifrågasätta och synliggöra de kulturella kopplingarna mellan barnslighet 

och femininitet, samt att utmana och undvika heteronormativa uppfattningar om mognad och 

vuxenhet. Ambjörnsson menar att det kan betraktas som:  

 

ett ifrågasättande av hur vi organiserar åldern i vårt samhälle. På liknande sätt som genus, klass 

och sexualitet är föreställningar om ålder beroende av sociala och kulturella värderingar. Och på 

liknande sätt som genus, klass, och sexualitet fungerar ålder både stratifierande och 

hierarkiserande mellan individer./.../ För att framstå som vuxen i en kulturell bemärkelse måste 

man uppnå och prestera vissa saker./.../ Många gånger baseras föreställningarna om den normala 

livslinjen på en heteronormativ modell av vad som är ett värdigt liv. För att leva ett begripligt 

liv måste vi nämligen passera ett visst antal hållplatser i en viss följ och vid vissa tidpunkter92 

 

                                                
90 Österholm, s 213. 
91 Duncan & Smith, s 256. 
92 Ambjörnsson, s 198–199. 
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Att All I Want for Christmas is planekonomi vägrar lägga undan sina nallar eller sluta använda 

glitter, överdrifter och kiss och bajs-humor i politiska diskussioner kan ses som en kritik mot 

organiseringen av ålder i vårt samhälle. Varför måste var sak ha sin tid och plats? Att göra ålder 

skevt visar hur godtycklig konstruktionen av det förväntade livsförloppet är och att beslutet att välja 

ett annat liv än det vuxna heteronormativa kan vara styrt av en politisk medvetenhet. Med ett 

intersektionellt perspektiv ser vi dessutom att ålder är en rörlig kategori som är beroende av tid, 

plats och andra kategorier. Att välja innan-identiteten som ungdom kan kanske erbjuder större 

rörlighet och öppenhet. 

 

2.3 Komik och pedagogisk satir 
Magnusson skriver att i Sverige är det först under 1970-talet som serier börjar ses som ett 

konstnärligt medium och dess potential som ett pedagogiskt verktyg uppmärksammas. Samtidigt 

som den dominerande åsikten fortfarande är att serier tillhör en kommersiell masskultur hörs fler 

och fler röster som menar att serier kan ha konstnärliga kvalitéer och användas som förmedlare av 

information. Det förs resonemang kring seriers subversiva potential i en positiv bemärkelse och 

ställs krav på mer politiskt och ideologiskt medvetna samtida serier med vänsterorientering. I 

barnserier märks exempelvis en strävan att vara didaktisk och fostra läsarna. Många pedagogiska 

serier för yngre barn utges under 1970-talet med en tidstypisk inriktning på könsroller.93  
 

All I Want for Christmas is planekonomi är en textdominerad seriebok med ett brokigt med ständigt 

politiskt innehåll som bygger vidare på tanken om pedagogiska serier genom att exempelvis göra 

tydliga guider för allmänheten. I ”Folkkampanjen stoppa heterohetsen mot barn och unga” erbjuds 

handfasta råd och strategier för heterohetsare samt för dem som bevittnar och vill förhindra 

heterohets. Serien är ett tvåsidigt heluppslag där en längre skrivmaskinstext informerar om 

heterohets och motstrategier omgiven av bokmärken, föreställande små barn, som fullkomligt 

dryper av heteronormativitet. Det är små pojkar som friar och kommer med presenter åt flickor, 

bröllop och brudpar etc. men runt omkring dessa bokmärken står slagord som ”Stoppa heterohetsen 

– tillsammans är vi starka” eller bara upprörda utrop som ”VARFÖR???”.94 Serien driver med och 

beskriver indoktrineringen av barn på ett, i min mening, gurleskt vis genom att lekfullt och 

oförskämt använda sig av ett visuellt material som så osmakligt förespråkar heteronormativitet. Den 

lyckas diskutera ett svårdiskuterat ämne som vanligtvis bemöts med stort motstånd. Mia Österlund 

skriver i sin artikel ”Queerfeministisk bilderboksanalys” att barn i vårt samhälle behandlas både 

                                                
93 Magnusson, s 201 & 206. 
94 Granér, s 38–39. 
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som asexuella och heterosexuella på samma gång vilket innebär att det är svårt att kritisera 

heterosexualiseringen av barn då det ofta leder till anklagelser om att en sexualiserar barn.95 

 

Lundberg skriver att komiken kan kritiskt fånga och protestera mot rådande sociala och kulturella 

(o)ordningar samtidigt som den kan vara innovativ och generera alternativ. Den komiska kulturen 

kan erbjuda oss en möjlighet att sätta agendan och skriva om världen.96 I Finns det inga gränser? 

menar Ricki Neuman att satiren blandar komik, elakhet och inblick och förser oss med intressanta 

och roliga vrångbilder av verkligheten. Den misstolkar och förvränger saker medvetet i syfte att 

genomskåda, exponera och uppenbara.97 Serien ”Gör om gör rätt” tycks i sann pedagogisk anda 

vilja uppfostra oss till samhällsförbättrare98 genom att visa oss att den störigaste könsrollen som 

finns är mansrollen. Den inleds med att en förälder är ute och går med sitt barn och skryter om hur 

mycket hockey och krig barnet gillar och dessutom om hur otjejigt barnet är, varpå en otroligt 

entusiastisk person slår ut sina armar och utbrister: 

 

Shit vad coolt! Vi måste premiera det här beteendet så att barnet får en överdriven 

köttkonsumtion, inte kan ta ansvar för sociala relationer, typ inte tar ut föräldraledighet, blir 

förlamat när det utövar en extremsport, avbryter folk när dom pratar, köper sex och röstar på 

Sverigedemokraterna.  

 

TÄNK den som ändå hade ett sånt barn!!!!99 

 

Den tvåsidiga serien fortsätter sedan med att tydligt exemplifiera varför vi för allas bästa bör se 

kvinnor som föregångsexempel. Det skulle rädda oss från bland annat rasism, sexism, ökade 

klassklyftor och miljöförstöring. Dessutom från alla de över- och underordningar som skapas när 

alla dessa maktaxlar arbetar tillsammans. Istället för att tära på världens resurser och jobba på något 

”grabb-/gubbigt område” kunde män ringa till sina vänner och ”t.ex. tala med dom om vikten av 

empati, att inte rösta på moderaterna och att rädda liv.”, menar serien och säger tack på förhand.100 

 

Tecknade serier är ett medium som passar väldigt väl för att göra storskaliga metaforer, enligt 

Wolk. Dess innehåll är alltid en tolkning eller transformering av världen med vissa överdrivna eller 

påhittade aspekter, en värld som är medvetet konstruerad. Blandningen av både ett visuellt och 
                                                
95 Mia Österlund, ”Queerfeministisk bilderboksanalys – exemplet Lindenbaum” i Queera läsningar, Rosenlarv, Årsta, 
2012, s 254. 
96 Lundberg, s 14 & 22. 
97 Ricki Neuman, Finns det inga gränser?: om satir, massmedier och tryckfrihet, Stift. Institutet för mediestudier i 
samarbete med Sellin & partner, Stockholm, 2004, s 12. 
98 Magnusson, s 207 & 209. 
99 Granér, s 84. 
100 Granér, s 85. 
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textbaserat narrativ får dock mig som läsare att på ett visst plan tro att det är verkligt.101 

Seriefigurerna i All I Want for Christmas is planekonomi får ofta representera olika maktpositioner 

och tala med deras röst för att påvisa det stundtals absurda i deras maktutövningar och understryka 

orättvisor och irrationalitet. Som när personalen på förlossningen frågar ett alldeles nyfött barn som 

fortfarande är fäst vid navelsträngen: ”Vem är du? Hur har du kommit hit?/.../ Och när tänker du 

åka tillbaka????”102 En annan serie illustrerar papperslösas ofattbara situation ännu tydligare. Det är 

en väldigt symmetrisk ensidig serie med tolv serierutor som bara använder sig av färgerna rött, gult, 

svart och vitt vilket skapar en intensiv och smått obehaglig stämning. De nio första rutorna visas hur 

ett spädbarn föds med blod och tårar, tas hand om sjukhuspersonalen som först mäter spädbarnet för 

att sedan kastar ut hen genom fönstret och slutligen ser vi hur ordet ”avslag” stämplas på ett 

formulär. Den tionde rutan visar hur sjukhuspersonalen förklarar för föräldern att ”tyvärr, den hade 

inte tillräckliga skäl”103. I sista rutan ser vi en rad med gravida som är på tur att föda. Den kantiga 

och sterila stilen ökar på känslan av missmod och förnuftsvidrighet.104 På motsatt sida ser vi en 

person som sitter ensam i ett mörkt rum framför en tv och hör nyhetsprogramledaren säga ”Gokväll 

och välkomna till de helt vanliga nyheterna. Vi vill varna känsliga tittare för att ni kommer att F-L-

I-P-P-A U-T. Det finns ingen chans i hela helvetet att ni kommer att kunna hantera den här 

informationen. Ni kommer att kravla runt i en pöl av ångest och panik”.105 Det är ett grymt och kallt 

samhälle som uppmålas i dessa två serier och genom att de är helt i avsaknad av komik fastnar de 

ännu mer hos mig som läsare. Då kan jag känna att det behövs någon sorts motvikt som exempelvis 

serien där det står ”så här ser dina inre organ ut:”106 åtföljt av inklistrade fotografier på inre organ 

som på motsatt sida bemöts med budskapet: ”SKÄRP DIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” skrivet i 

tusch.107 Det känns lite bättre sen av någon underlig anledning, som att vissa saker går det faktiskt 

att ändra på och andra inte.  Asylfrågan kan kännas övermäktig men den behöver nödvändigtvis inte 

vara det. Att göra någonting åt utseendet på våra inre organ är å andra sidan nästintill omöjligt. Jag 

tolkar det som en påminnelse om att ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

 

 

 

 

 

                                                
101 Wolk, s 20. 
102 Granér, s 5. 
103 Granér, s 121. 
104 Granér, s 121. 
105 Granér, s 120. 
106 Granér, s 94. 
107 Granér, s 94–95. 
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2.4 Ett tecknat motstånd 
I essäsamlingen Figures of Resistance hävdar Teresa de Lauretis att feminism kan använda 

skönlitteratur för att förändra omedvetna normer och åsikter: 

 

I was particularly pleased by the recognition that the novels I chose do not simply portray 

characters or images of women that do not accord to established conceptions of gender, 

sexuality, and race, but, while doing so, they also construct figures, at once rhetorical and 

narrative, that in resisting the logic of those conceptions, point to another cognition, a reading 

other-wise of gender, sexuality, and race. This is the sense in which these texts "do" feminist 

theory and are not simply feminist fiction.108 

 

Detta överensstämmer väl med den gurleska inställningen att försöka teorisera litteratur och 

litterarisera teori samt bemöda sig om att inte inbördes rangordna eller strukturera. de Lauretis 

uppmanar oss att inte applicera teori direkt på skönlitteraturen utan istället försöka finna teori i 

skönlitteraturen. Skönlitteratur ifrågasätter sin egen förmåga att känna till verkligheten emedan den 

inte utgår från att språket kan representera den värld vi upplever med våra sinnen korrekt. Detta 

innebär att även förmågan att återge verkligheten hos teori och vetenskap ifrågasätts eftersom även 

de använder sig av språk. Således börjar motsatsförhållandet mellan skön- och facklitteratur sakta 

men säkert suddas ut. Frågan blir om inte skönlitteratur också kan göra feministisk teori?109 Istället 

för att bara söka efter en i positivistisk avseende generaliserbar och objektiv sanning kan kanske 

forskare även ägna sig åt de mer unika poetiska sanningarna. Nina Lykke skriver i Genusforskning 

att en poetisk sanning handlar om ”den estetiska och etiska effekt som god konst kan ha på en 

publik när den ur en ny vinkel får oss att se det kända i dess konkreta och unika specificitet: den 

fascinerar, den ger en aha-upplevelse, får oss att tänka/känna: ’Ja just så, men det hade jag inte tänkt 

på tidigare.’”110  

 

All I Want for Christmas is planekonomi innehåller ingen tydlig karaktär som läsaren kan följa och 

inte heller något sammanhållet händelseförlopp. Det innebär dock inte att boken inte har en 

berättelse. Det kanske är en lite hackig historia med lite delar som spretar ut här och där men likväl 

en berättelse som ger oss en inblick i vårt förflutna, vår samtid och ger en möjlig bild av hur vår 

framtid kan se ut. Tillsammans har läsaren och boken fått fira kriget mot terrorismens tioårsdag och 

vi har lärt oss att den lilla tioåringen bland annat är född av imperialismen, har korstågen och 

kolonialismen som förebilder, drömmer om att få besöka Iran och ser sig som en trendsättare inom 
                                                
108 de Lauretis, s 259. 
109 de Lauretis, s 254 & 257. 
110 Nina Lykke, Genusforskning: en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, 1 uppl., Liber, Stockholm, 2009, s 
190–191. 
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islamofobi, antifeminism, geopolitik, krigsföring och tortyr.111 Vidare har läsaren fått rådet att 

”unna dig ett nytt och fräscht ekonomiskt system”112 kanske i form av planekonomi? För 

kapitalismen har helt enkelt blivit för mycket för de anhöriga och måste lämnas bort till ett 

stödboende.113 Dessutom har vi fått se att det förväntade heteronormativa livsförloppet inte är det 

enda alternativet och alltså inte nödvändigtvis behöver följas.114 Bokmärkesbarnen må se nöjda ut 

men det behöver faktiskt inte vara meningen med livet att ha ”samlag personbil tilltugg privatliv ett 

rikt socialt liv sambo konferenshotell medmera”.115 De panikslagna djuren kanske har rätt? Livet 

kanske inte behöver se ut på det är viset: 

 

För att du ska kunna få sjukersättning måste din arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt, det 

vill säga för all överskådlig framtid./.../ Situps blir särskilt effektiva om du lägger upp benen på 

en stol eller en bänk. Fokusera på att spänna magen genom hela övningen./.../ Du bör gilla nya 

utmaningar, vara kunnig och engagerad och ha social kompetens. Du har en positiv, ambitiös 

och ansvarsfull attityd. Lös 1-2 tabletter i ett glas vatten. Tabletten har citrussmak. Om du inte 

har en e-legitimation ska du ladda ner en sådan. Ha hunden framför dig och ha godis i ena 

handen. Peta på en tass du vill att hunden ska lyfta. Belöna när hunden lyfter tassen. Lägg till 

kommando: säg ”tass” när hunden lyfter tassen.116 

 

Jag väljer att här ge djuren tolkningsföreträde, trots att de bara är fiktiva karaktärer.117 För vem vill 

lära sig vacker tass när en kan vara olydig istället?  

 

Det vårt samhälle förväntar sig av oss kanske inte är sådant vi bör eller vill göra. Jag tror att det 

finns mycket nytt att lära och se om vi försöker följa våra egna idéer om hur ett givande livsförlopp 

kan se ut istället för att göra det som normen uppmuntrar och ibland tvingar oss till. All I Want for 

Christmas is planekonomi visar med sin struktur hur saker och ting inte behöver följa på varandra i 

en viss ordning. Den har uppenbarligen ingen normativ karaktärs-utveckling eller handling men det 

kanske snarare beror på att serierna som har samlats har publicerats tidigare var för sig, än ett 

medvetet val. Jag tycker dock att denna hackiga struktur påverkar hur jag upplever boken under 

läsningen positivt. Hoppandet fram och tillbaka mellan olika ämnen synliggör exempelvis effektivt 

intersektionella perspektiv; hur kategorier som kön, genus, sexualitet, klass, ras, funktion etc. 

samverkar och motverkar varandra. Migrationspolitiken utvecklas inte isolerad från kriget mot 

                                                
111 Granér, s 98. 
112 Granér, s 23. 
113 Granér, s 133. 
114 Se exempelvis: Granér, s 38–39 & 84–85. 
115 Granér, s 102. 
116 Granér, s 103. 
117 Solander, s 53. 



 

31 

terrorismen och att klassklyftorna ökar hänger ihop med hur funktionalitet bedöms osv.118 Det kan 

tyckas att Margareta Ribbings vett och etikett-råd är på fel plats och inte hör hemma när syftet är att 

kritisera kapitalismen men hennes råd fungerar väldigt bra för att synliggöra dess konsekvenser så 

det vore en förlust att inte ha henne med i serierna.119 Halberstam beskriver queer konst som inte 

följer den normativa förväntningen på karaktärs-utveckling och handling; där allt och ingenting 

händer och där allt är på fel plats, i fel tid. Samt queera konstnärer som vill göra konst som kan 

utvecklas bortom deras kontroll och som vägrar delta i den traditionella uppdelningen i artist och 

objekt, som vägrar positionera sig som seende ovanifrån.120 Sara Granér skymtar ibland förbi i sina 

serier, oftast med spretigt skrivet ”mvh sara g.” som genast skapar associationer till mellanstadiet 

för mig,121 och det understryker, den till synes totala, avsaknaden av rädsla för att uppfattas som 

subjektiv, odistanserad eller omogen, som jag menar är närvarande i hela boken och som jag ser 

som en av bokens största styrkor. Min avsikt har varit att tydligt delta i uppsatsen, att göra mig själv 

synlig som läsare, eftersom det är min (reparativa) läsning och mina upplevelser under läsningen 

som ligger för grund till uppsatsen. Att inte synliggöra mig själv skulle riskera att skapa illusionen 

av att jag befinner mig på en position som seende ovanifrån och detta tror jag varken är önskvärt 

eller möjligt för en läsare att vara. 

 

Henrik Göransson och Jens Prenke skriver i ”Serien – det oäkta barnet” att en unik styrka hos den 

tecknade serien är att den är helt fri att manipulera handling, tid och rum till en låg kostnad. Till 

skillnad från film är inga specialeffekter nödvändiga och den visuella effekten av text och bild 

stimulerar till skillnad från skönlitteratur båda hjärnhalvorna hos läsaren.122 Trots all elände som 

beskrivs i text och bild innehåller All I Want for Christmas is planekonomi, enligt mig, drag av 

eskapism och utopi. Jag vill gärna tillbringa tid i en värld där kapitalismen skickas till ett 

stödboende, mansrollen utses till den störigaste könsrollen nånsin och maktmissbrukande företag 

och individer behandlas som mobbare. Det gör verkligheten lite mer hanterbar men framför allt 

fungerar det som inspiration till att tänka sig en annan sorts värld. Riot girrrl-rörelsen plockade upp 

tydligt feminint kodade stilar och förvanskade och förvrängde dem till något annat, skriver 

Ambjörnsson.123 De var olydiga mot den kollektiva fiktionen om femininitet i sann gurlesk anda. 

Blandade lekfullt glitter med spya. I min mening är det vad All I Want for Christmas is 

                                                
118 Granér, s 67, 98 & 106. 
119 Granér, s 6. 
120 Halberstam, s 108, 116 & 118. 
121 Se exempelvis: Granér, s 131. 
122 Henrik Göransson & Jens Prenke, ”Serien – det oäkta barnet” i Rum, relation, retorik: ett projekt om bildteori och 
bildanalys i det postmoderna samhället, Gert Z. Nordström (red.), Carlsson, Stockholm, 1996, s 125. 
123 Ambjörnsson, s 193. 
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planekonomi också gör, om än på sitt eget vis, och det är anledningen till att jag finner den så 

berikande och fruktbar för feminismen och även för andra sorters normkritiska rörelser. 

 

Judith Butler menar att ingen politisk revolution är möjlig om det inte sker ett radikalt skifte i vår 

syn på vad som är möjligt och verkligt124 och jag tror att queer, skev och gurlesk teori kan hjälpa 

oss och att vara så uppkäftiga, upprörande, konstiga, skeva, äckliga, gulliga och överdrivna att vi 

tillslut kan lära oss att tänka sådant som ännu inte har tänkts125 och förstå att det finns annat än det 

som framställs som det enda möjliga. Wong och Cuklanz framför en potentiell definition av 

feministisk komik: att använda komik för att avslöja verkligheten i syfte att kunna formulera 

drömmen om ett bättre samhälle.126 Jag tror som de Lauretis att skönlitteratur och annan fiktion 

behövs för att förändra våra omedvetna uppfattningar och normer. Som titeln på hennes essä 

Figures of Resistance antyder så är det motståndsfigurer vi behöver och de kan finnas inom 

fiktionella kulturella uttryck. Jag tror att tecknade serier som dem samlade i All I Want for 

Christmas is planekonomi kan skapa feministiska motståndsfigurer och utveckla våra tankar om 

kön, genus, klass, ras, ålder, funktion, sexualitet etc. och på så vis ge oss som läsare näring och 

hopp. Sedgwick skriver att vi i vår reparativa läsning kan använda hopp för att försöka organisera 

de fragment vi möter under en läsning. Vi behöver hopp för att våga tro på att framtiden kan bli 

annorlunda.127 

 

 

 

3. Slutdiskussion: Drömdalen – ett feministiskt annat? 

 

De filmer som producerats om My Little Pony genomsyras av ett eteriskt formspråk, där de 

pastellfärgade hästarna skuttar runt i Drömdalen fylld av rosa moln, vackra regnbågar och gröna 

ängar. Såväl dramaturgiskt som estetiskt presenterar filmerna en sorts utopisk drömvärld, där 

solen alltid skiner, världen är vacker och njutbar och alla är vänner.128 

 

I min läsning av All I Want for Christmas is planekonomi har jag försökt att frigöra en sorts utopisk 

potential129 som jag under tidigare läsningar har tyckt mig se skymta förbi. Jag har försökt läsa 

reparativt och se hur boken fungerar samt vad den gör med mig som läsare, i syfte att hitta det som 

                                                
124 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and tbe Subversion of Identity, Routledge, New York, 2006 [1999], s xxiv. 
125 Don Kulick, ”Inledning” i Queersverige, Don Kulick (red.), Natur och Kultur, Stockholm, 2005, s 20. 
126 Wong & Cuklanz, s 263. 
127 Sedgwick, s 146. 
128 Ambjörnsson, s 85–86. 
129 Solander, s 54. 
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är inspirerande och användbart. Det innehåll som direkt möter mig som läsare är långt ifrån den 

utopiska drömvärld som beskrivs i citatet ovan utan snarare motsatsen: en mörk och kall värld fylld 

av hierarkier och orättvisor. Men som Sedgwick skriver, så har människor en tendens att finna 

näring i kulturella föremål av de mest skilda slag130 och det är, tack och lov, trots allt en feministisk 

seriebok det är fråga om här. All I Want for Christmas is planekonomi ger mig hopp om att ett 

feministiskt annat är möjligt och den ger mig näring som hjälper mig en bit på vägen dit – det är 

vad boken gör med mig som läsare. Den skapar ytor för fortsatt feministisk aktivism. Detta sker 

bland annat genom att den struntar i den så kallade neutrala självbehärskningen och istället skapar 

och förmedlar affekt genom text, bild, färg, form och innehåll. 

 

”Bilden av hur kvinnor borde vara måste krossas”,131 skriver Österholm och hon menar att ”[e]tt 

sätt att upplösa sådana bilder kan vara att skapa ambivalenser, tvetydigheter och skevheter både i 

innehåll och form – att bringa oreda i dubbelheterna och det som framställs som motsatser.”132 Jag 

tror att detta även kan gälla för andra sorters bilder av hur saker och ting borde vara. Jag har 

argumenterat för att All I Want for Christmas is planekonomi både i sitt innehåll och i sin form 

bringar oreda i hur barndom/ungdom respektive vuxenhet framställs som dikotomt. Genom 

excesser i färg och form har även föreställningar om estetik, kvinnligt och manligt, högt och lågt, 

smaklöst och minimalistiskt etc. fått knaka i fogarna. Men jag vill att hela huset ska rasa ned. 

Frågan är om tecknade serier, med sin manliga tradition, verkligen är ett verktyg som kan hjälpa oss 

att rasera det? Eller är det fortfarande härskarens verktyg, för att göra en parafras på Audre 

Lorde.133  

 

Jag tror på återerövring av det som samhället har kodat som feminint, gulligt, maskulint, barnsligt, 

smaklöst osv. – att deras symboliska betydelser både kan upprepas och förändras i en dubbel 

rörelse. Att det går att göra motstånd mot samhällets nedvärderingar.134 Och jag tror att serier kan 

vara en utmärkt plats för aktivism av det slaget. Halberstam menar att om vi utgår från att kulturella 

uttryck alltid på något vis speglar den dominerande ordningen så riskerar vi att bortse från all den 

kultur som historiskt sett har ifrågasatt och stört hegemonier och att lämnas med en känsla av en 

ödesbestämd ofrånkomlighet.135 Jag vill hoppas på mer från mediet tecknade serier och jag tror att 

det kan innehålla feministiska motståndsfigurer som pekar mot en annan förståelse och läsning av 

                                                
130 Sedgwick, s 150–151. 
131 Österholm, s 229. 
132 Österholm, s 230. 
133 Audre Lorde, ”The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House” i This Bridge Called My Back: 
Writings by Radical Women of Color, Cherrie Moraga & Gloria Anzaldúa (red.), 2. ed., 2 pr., Kitchen Table, New 
York, 1983. 
134 Ambjörnsson, s 181. 
135 Halberstam, s 98. 
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genus, kön, sexualitet, klass, ras, funktion, ålder etc. Att serier kan ”göra” feministisk teori som kan 

ge läsare näring och hopp. Enligt Sedgwick hoppas den reparativa läsaren på näringen som finns i 

glädje och affekt medan den paranoida läsaren förväntar sig smärta. Att läsa reparativt handlar om 

att våga ha hopp, vara öppen för överraskningar och tillåta sig själv att göra misstag, och allt detta 

tror jag är nödvändigt för att vi ska kunna tänka nytt och lyckas skapa ett feministiskt annat. 

 

Det trojanska momentet i All I Want for Christmas is planekonomi beskrevs i inledningen som 

komik och serierna i boken handlar främst om att roa läsarna genom att iaktta och kritisera 

samhället på ett kärnfullt, satiriskt och ironiskt vis. Jag tror att budskapen i serierna är enkla att ta 

till sig just eftersom de uttrycks i enkla observationer istället för i polemiska argument vilket 

innebär att läsaren själv kan dra slutsatser utan att få förklarat för dem att ”det här är fel”. Dessa 

tekniker har en viss tradition inom feministisk serieteckning136 och i min mening är de väldigt 

verkningsfulla. Exempelvis så menar jag att All I Want for Christmas is planekonomi lyckas 

förmedla en känsla av att det är möjligt att påverka hierarkier och hegemonier genom att framställa 

svenska maktutövare som bortskämda barn vilket både roar mig och ger mig hopp om att jag kan 

påverka samhället. Serien om heterohets visar att det går att fokusera på lösningar istället för att 

bara säga att någonting är fel. Det kan möjliggöra givande diskussioner om även svårdiskuterade 

ämnen. Jag tror att även läsare utan mina förkunskaper och erfarenheter av bl.a. genusvetenskapliga 

studier kan ta till sig de budskap och idéer som bokens serier förmedlar men varje läsning är 

individuell och innebär skiftande tolkningar och intryck. Denna uppsats har inte heller haft för 

avsikt att producera någon generaliserbar kunskap. Syftet har varit att undersöka vad boken gör med 

mig som läsare – inte vad den gör med alla läsare. 

 

Var kommer My Little Pony in i allt det här kan en dock fråga sig. Ambjörnsson skriver att många 

queerfeministiska aktivister tycks ha en förkärlek för de knubbiga plasthästarna137 och en aktivist 

hon intervjuar förklarar att ”hon ser det det gulliga som just farligt och potentiellt exploderande” 138 

och ”njuter av att ta saker som brukar tolkas som infantila, feminina och svaga och använda dem på 

ett helt annat, ’asstarkt’, sätt.”139 Jag tänker i liknande banor när jag föreställer mig en trojanska My 

Little Pony som vänder upp och ned på världen. Min skeva och gurleska häst vägrar inordna sig i de 

tecknade leden. Med en hov fastklibbad i träsket av marknadsintressen, okej, kanske två hovar, står 

den tredje stadigt kvar i någon sorts innan-identitet och vägrar växa upp i enlighet med samhällets 

förväntningar, och den fjärde står och vinglar på gränsen till ett feministiskt annat utan att riktigt 

                                                
136 Wong & Cuklanz, s 260, 262 & 264. Se även exempelvis: Nanna Johansson & Liv Strömquist. 
137 Ambjörnsson, s 203. 
138 Ambjörnsson, s 205. 
139 Ambjörnsson, s 178. 
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veta vad det är ännu men de feministiska motståndsfigurerna kommer förhoppningsvis att hjälpa 

min lilla ponny en liten bit på vägen. 

 

Bland den gurleska och skeva estetiken, groteska komiken och de förvrängda samtidsskildringarna 

har jag vandrat runt och träffat på både intersektionella perspektiv, motståndsfigurer och knubbiga 

plasthästar som har lärt mig att tänka annorlunda om vad som är möjligt och verkligt och att våga 

hoppas på någonting annat. Seriemediet inbjuder läsaren till att själv aktivt delta i 

meningsskapandet och jag har ur All I Want for Christmas is planekonomi försökt skapa mig en 

sorts Drömdalen och struntat i hur genomdränkta ponnyerna är av marknadsintressen för jag har 

valt att återerövra dem. de Lauretis menar att ”our desire for writing, whether poetry, fiction, or 

theory, is not for the building of systems but, on the contrary, for the excavation or undermining of 

their foundations”140 och det tycker jag stämmer väl in på de serier jag har analyserat men jag har 

tagit mig friheten att, som läsare och författare, bygga mina egna drömslott utifrån mina tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Jag hoppas att feministiska tecknade serier i framtiden fortsätter att 

kontaminera och korrumpera fler än mig och därmed kanske stimulera feministiskt motstånd. Samt 

att seriemediet kan hjälpa även andra att ifrågasätta och dekonstruera rådande förtryckande 

normsystem och formulera och skapa alternativa världar. Jag förväntar mig att tecknade serier 

kommer att kunna tillföra mycket och berika feministisk aktivism och genusforskning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
140 de Lauretis, s 250. 
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