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Introduktion
Projektet ”Strips on the Integration Road” är 
finansierat av Erasmus+ programmet KA2, 
strategiska partnerskap, för ungdomar, och 
utvalt av Mucf. 
Projektet är sammanställt av tre partners i tre 
europeiska länder: SOMA i Sverige, en ideell 
kvinnoförening som arbetar med integrationen 
av nya migranter och flyktingar i det svenska 
samhället, ungdomars deltagande och aktivt 
medborgarskap, italienska Bluebook Ltd 
en kommunikationsbyrå med en särskild 
kompetens inom social kommunikation 
och allas lika möjligheter i samhället, och 
Asociación Cultural Integration, en spansk icke-
vinstdrivande förening inriktad på interkulturell 
och flerspråkig dialog. 
Partnerskapet har samarbetat med CSPE 
– Cooperazione Sud per l’Europa (Sydligt 
samarbete för Europa), ett italienskt 
utbildningskooperativ som engagerar sig 
för gästfrihet, spridandet av EU:s principer 
för aktivt medborgarskap och bättre 
arbetsförhållanden, både för invandrare, 
flyktingar och infödda européer.
STRIPS är ett projekt fokuserat på två 
huvudområden: invandrarfrågor och EU-
medborgarskap samt EU-kunskap och 
demokrati. Under 20 månader har STRIPS 
utarbetat två verktyg för ungdomsarbetare: 
en uppsättning serie-strips fokuserade 
på demokrati, kunskap om EU och EU-
medborgarskap, samt en guide till hur 
man använder serier som ett verktyg för 
kommunikation.



Vi träffades och diskuterade, skrattade och 
reflekterade i timme efter timme och är nu redo 
att dela med oss av våra serier till er.
Några är roliga, andra inte.
Några är fräcka, andra inte.
Några är provocerande, andra inte. 
Men syftet är ett och samma: att dela med 
oss av ett pedagogiskt verktyg som är 
lätt att använda och kan vara ett stöd för 
ungdomsarbetare i deras dagliga verksamhet, 
med målet att stöda unga invandrare i deras 
integration.

Hoppas ni har både nytta och nöje av våra serier!

STRIPS projekt team



Projektet är finansierat av EU Kommissionen. 
De åsikter som framförs i publikationen är författarens och kommissionen kan inte 
hållas ansvarig för dessa eller för något tänkbart användande av den information som 
förmedlas häri.



STRIP  1 - FLYTTFÅGLAR

STRIP  2 - LYCKLIGA GRISAR

STRIP  3 - SKVALLER

STRIP  4 - OM JAG VORE…

STRIP  5 - VIDEO SPEL

STRIP  6 - ALLA SER LIKADAN UT

STRIP  7 - ILLUSIONER

STRIP  8 - FÖRBUD

STRIP  9 - HAHAHAHA!!!!!

STRIP 10 - PASSA TIDEN

STRIP 11 - VAD SPELAR DET FÖR ROLL?

STRIP 12 - KORTA KJOLAR

STRIP 13 - SKRÄP

STRIP 14 - RELIGION

STRIP 15 - ITALIENARE





Plats
Varsomhelst i Europa

Karaktärer
vå pojkar

En flock fåglar 
Två storkar
 

Focus
Migration/invandring 

Två pojkar tittar upp i skyn. 
De ser en flock fåglar flyga.
Pojkarna vet att flyttfåglar kan 
röra sig fritt från plats till plats 
över hela världen.
De behöver inga pass. De 
behöver inget tillstånd för att 
flytta.
Den outtalade frågan är: 
varför behöver vi papper och 
dokument för att röra oss 
mellan länder. En fråga utan 
givet eller på förhand bestämt 
svar, kan öppna för debatt.



Handledningstips I 

Fåglar flyttar från en plats till en annan för att 
hitta föda, fortplanta sig och säkra sin framtid. 
På våren flyttar de norrut och på hösten söderut. 
Utfirån denna utgångspunkt kan vi fråga oss, 
ungdomar och ungdomsarbetare: varför flyttar 
så många människor idag, eller flyr som 
desperata fåglar från sitt land? Vad söker de? 
Vad flyr de från? 
Idén tilll denna STRIP kommer från de 
svårigheter männiksor som flyr har med att ta 
sig över Medelhavet, från Nordafrika till 
Europa, den ständiga diskukssionen om 
flyktingar och deras rättigheter, motståndet mot 
invandrare och den hårda verkligheten bakom 
dessa problem.  
Ni kan utifrånd dessa frågor fördjupa 
diskussionen och era kunskaper genom att 
besöka EU.s hemsida under rubriken: priorities. 
Här kan ni se en video som förklarar EU.s 
agenda beträffande flyktingar och migration, ni 
kan också hitta press releaser och dokumentmed 
analys av situationen och långsiktiga lösningar 
Ni kan gå vidare med att kolla upp COMPASS, the 
manual on human rights education with young people. 
Under rubriken migration kan ni hitta 
detaljerade ramverk, frågeställnignar, citat och 
dokument.en annan möjlighet är att undersöka 
ECRI: Europarådets oberoende övervakning av 
de mänskliga rättigheterna, och bekämpandet av 
rasism, diskriminering, främlingsfientlighet, 
antisemitism och intolerans. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_en
https://www.coe.int/t/democracy/migration/bodies/ecri_en.asp


Utvecklingen av en framsynt och överskådlig 
europeisk migrations policy, baserad på 
solidaritet och ansvarstagande är en 
grundläggande målsättning för EU och dess 
medlemsstater och avgörande för vår förmåga 
att samordna och hantera frågor rörande asyl, 
migration och rörlighet för tredjelands invånare.  
Vi kan alla hjälpa till med att stödja denna 
policy, vi har arbetat för att bidra till den och det 
kan du också göra! 

Ordlista 
Immigration: att flytta till ett land med avsikt att 
stanna där under mer än ett år. 

Kuriosa  
Varför flyttar fåglar? 

Read more - Approfondisci 

Flyttfåglar har flugit samma rutt i tusentals år, 
men vi har just börjat lära oss att förstå deras 
flyttvägar. 
Ett roligt exempel finns hos National Geographic 
Öppna länken och sturdera deras interaktiva 
kartor! 

Migration och konst 

Konst är ett kraftfullt verktyg för 
kommunikation, vi förslår att ni besäker en 
utställning som reflekterar vårt  föränderliga 

https://www.euronatur.org/en/what-we-do/endangered-species/migratory-birds/protecting-migrating-birds/?gclid=CjwKCAiA9f7QBRBpEiwApLGUijKrYvn8cGEj4A4f6WVBm6PqhvuGq9NznWubbAfMx6JR7gx9__lZ7xoCxNsQAvD_BwE
http://www.lipu.it/articoli-natura/8-oasi-e-centri-di-recupero/447-sai-perche-gli-uccelli-migrano-tutti-i-segreti-della-migrazione
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/03/bird-migration-interactive-maps/?beta=true


samhälle. 
Se även: The restless earth La terra 
inquieta 

http://www.triennale.org/mostra/la-terra-inquieta/
http://www.triennale.org/mostra/la-terra-inquieta/




Focus 
Kulturella koder

Karaktärer
Två pojkar
En flicka
Några grisar

Plats
En skola, någonstans i Europa

9

På matrasten bjuder en pojke sina 
skolkamrater, det är en jättegod 
skinksmörgås.
Pojken tackar nej för att han är 
muslim och inte äter skinka, flickan 
tackar också nej, för hon är vegan. 
Utifrån två helt olika ståndpunkter 
reagerar de likadant. 
Grisarna blir förstås glada.



Handledningstips II 

Denna STRIP handlar bland annat om 
relationen mellan mat och religion.  
Mat är något som intresserar antropologer 
oavsett vilken kultur de studerar, eftersom 
ätandet innebär att vi transformerar något från 
naturen till kultur, genom att det upptas i våra 
kroppar. Mat är inte bar något vi äter, matvanor 
och tillagning är specifika för varje land och 
varje kultur; mat är ett system för 
kommunikation, en uppsättning bilder och ett  
protokoll för användningsområden, situationer 
och uppförande (Roland Barthes: 
TowardaPsychosociologyofContemporaryFood
Consumption) 

De ämnen som ni kan udnersöka med hjälp av 
denna strip är till exempel: 
- Vilka är matvanorna och traditionerna i det 

medlhavsländernas, afrikanska och 
kinesiksa kulturen? 

- Vad har ni för speicifika matvanor i ditt 
land? 

- Har maten något symboliskt värde? 
- Vad maten för roll inom de monoteisitiska 

religionerna? 
- Vad har den för roll inom hindusim, 

buddhism och jainism, etc 
- Hur kan mat användas som ett verktyg för 

integration? 

Fördjupa gärna era kunskaper genoma tt läsa 
boken Every One Eats, av E.N. Anderson, som 



undersöker sociala och kulturella skäl till våra 
val när det gäller mat och ger en näringsmässig 
förklaring till varför människor äter det dom 
äter. Anderson förklarar matens ekonomi i den 
globala eran och dess relation till religion, 
medicin och etnicitet, samt erbjuder en lösning 
på hur vi kan göra slut på hunger, svält och 
undernäring. 

 Vi förslår också att ni besöker website of Terra 
Madre ett projekt som för samman de aktörer i 
livsmedelskedjan som stöder hållbart jordbruk, 
fiske och djurhållning med målsättningen att 
vidmakthålla smak och arternas mångfald, ett 
fritt och flytande nätverk som omfattar 150 
läänder. 

Ordlista  
Kulturell kod – en uppsättning standardiserade 
eller normerande uppfattningar, förväntningar, 
begrepp och praktiker inom ett specifikt 
område, som är gemensamt för medlemmarna 
av en kultur eller subkultur 

Kuriosa  
Se en artikel i The New Yorker on the word: 
Culture 

Kultur kan vara ett förvirrande begrepp, 
Merriam-Webster ger tex sex olika 
definitioner, inkklusive bakteriekultur. Den på 
sin tid berömde antropolgen Ulf Hannertz 
beskrev redan på 1960-talet ett just sextiotal. 

https://www.terramadre.info/en/
https://www.terramadre.info/en/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/culture




Focus
Stereotyper och fördomar 

Karaktärer 
Två svenska flickor
En invandrarkvinna
 
Plats
Någonstans i Europa där det 
är kallt

Det är hemskt kallt och snöar. 
Dagarna är verkligen korta 
under vintern i norra Europa.
Två flickor är ute och går med 
sina hundar.
De skvallrar om sin nya 
granne, som kommer från ett 
annat land.
De utvecklar olika teorier 
varför hon inte är ute, kanske 
är hon sjuk, en nunna eller 
annan konstig person, men 
hon vill helt enkelt inte gå ut 
för att det är för kallt.
Hon stannar hellre inne och 
har det mysigt i sitt varma o 
sköna hem.
Ibland är saker och ting enklare 
än man föreställer sig.



Handledningstips III 

Som det står i denna STRIPS ordlista är 
en stereotyp en förutfattad mening, 
särskilt om grupper av människor, till 
skillnad mot en fördom som är mer 
fördömande.  
Den vanliga stereotypen angående 
invandrarkvinnor (särskilt från 
arabländerna) är att de är ofria, att de är 
beroende av sina makar. När så är fallet 
beror det oftast på sociala och 
ekonoomiska faktorer, inte på kulturella 
eller religiösa. Många kvinnor kommer 
till Europa för att studera, forska eller 
arbeta, kanske undervisa, kanske har de 
fått ett stipendium, eller tycker bara om 
att resa.   
Om du vill arbeta med denna STRIP, 
pröva gärna att ändra dess sammanhang, 
kan du föreställ dig  
- Hur du skulle agerat om du var en av 

de svenska flickorna 
- Hur tror du att de tänker? 
- Vilka andra möjligheter finns? 
- Skulle  du döma flickan på förhand? 

Det går alltid att ändra fockus och hitta 
andra förutfattade meningar och sedan 
skapa nya STRIPS! 
Fundera också på följande 
frågeställningar:  
- Hur tror du flickan i köket känner 

sig? 
- Har hon hijab eller huvudduk? 
- Hur skulle du känna dig om det var 



dig som det skvallrades om? 
- Har du någonsin varit utsatt för 

skvaller? 
- Vad vet du om kvinnans situation i 

arabvärlden? 
- Och i ditt, respektive andra land? 

Ordlista 
Stereotyp – en förenklad men allmän 
uppfattning om en folkgrupp. Många 
stereotyper är rasistiska, sexistiska, 
homofoba, men det finns också poisitiva 
stereotyper, som att asiatiska barn är 
extra duktiga och flitiga i skolan 

Fördom – en på förhand given negativ 
uppfattning om en annan person eller ett 
folk som vi egentligen inte vet så mycket 
om. Liksom stereotyper lär vi oss 
fördomar genom en socialiserings 
process. En skillnad är att en fördom inte 
förändras trots att ny och relevant 
information ges, eller åtminstone är 
tillgänglig. Stereotyper kan vi däremot 
göra oss av med när vi får ny 
information.  
Fördomar fungerar som en skärm eller ett 
filter, genom vilket vi uppfattar 
verkligheten. Fördomarna påverkar hur vi 
uppfattar verkligheten. Ny information 
kan processas så att den bekräftar vår 
givna uppfattning. Det är därför svårt att 
övervinna fördomar. Om fakta talar moot 
våra fördomar är det fakta som det är fel 



på. Diskriminering och intolerans 
rättfärdigas av fördomar och kan vara 
uttrykc för dem på ett strukturellt plan.  
From: Compass: Manual for Human Rights Education 
with Young people 

Islamofobi – de flesta som läser denna 
STRIP uppfattar flickan i köket som 
muslim. Vi föreslår därför att ni läser the 
European Commission against Racism 
and Intolerance (ECRI) website 
Som utgångspunkt för en fortsatt 
diskussion av detta begrepp. 

Anti-muslimska argument blivit mer 
vanliga och “rumsrena” i dagens 
ppoplitiska samtal i Europa. Islamofobi 
är en hörnsten i den polulistiska 
högerextrema ideologin. Hat, våld, 
övergrepp och rädsla blandas för att 
legitimera en faktisk diskriminering av 
muslimer, vilket sker i flera europeiska 
länder beträffande utbildning, arbete och 
boende. Muslimska kvinnor som bär 
vissa huvudbonader utsätts ofta för 
övergrepp i form av våld och 
förolämpningar. 

Ett sätt att bekämpa islamofobi, rasism och 
diskriminering är att uppmuntra till interkulturella 
dialoger, se länk: Intercultural dialogue 

Genom att människkor från olika kulturer 
pratar med och lär känna varandra ökar 
förståelsen för andra kulturer. 

https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/intercultural-dialogue_en


Kuriosa  
UNESCO etablerade i mars 2013 en 
milsten på området. Se:  
The intercultural competences tree 

Och dokumentet Intercultural Competences: 
Conceptual and Operational Framework. För 
att öka din kompetens på området.  

Andra intressanta länkar är 

UN Women 

   
Women and Islam 

OCH Women’s rights in the Arab world 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf
http://www.unwomen.org/en/about-us
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2510
https://www.reuters.com/article/us-arab-women-factbox/factbox-womens-rights-in-the-arab-world-idUSBRE9AB00I20131112


STRIPS 4 - IF I WERE

12



Manliga och kvinnliga 
karaktärer berättar, med 
utgångspunkt i sagan om 
Törnrosa vem de skulle vilja 
bli väckt av, kanske med en 
kyss, som i sagan. 
Den första flickan vil bli 
väckt av Marco, den andra av 
Barbara, pojken av George, 
medan en person väljer en 
kopp varmt kaffe. 
Olika människor har olika 
drömmar och önskningar.

Focus 
Identitet

Plats
Sagolandet där Törnrosa 
utspelar sig

Karaktärer
Törnrosa
Två svenska flickor 
En svensk kille och 
en kopp kaffe



Handledningstips IV 
Denna serie har varit en av de mest 
kontroversiella, många av dem vi arbetat med 
hade svårt att förstå dess innebörd.  

Vi föreslår därför att ni stratar med att kolla upp 
följande punkter: 

- Är seriens mening klar? 

- Vad vill serien förmedla? 

- Vad symboliserar kaffekoppen för dig? 

Efter att ha diskuterat STRIP-ens budskap kan 
ni gå vöver till att prata om olika sexuella 
läggningar. 

- Vad är en sexuell läggning? 

- Vad är skillnaden mellan sexuell läggning 
och genus identitet? 

- Vad säger WHO om sexuell läggning?är 
homosexualitet tillåtet i hela världen? 

- Vad tycker du om det? 

- Har du några GBT vänner? 

OM du  känner dig trygg i din roll finns det 
en serie följd- och fördjupningsfrågor, som 
kan vara stresande för deltagarna, det kan bli 
hårda diskussioner, så var försiktig!! 



- Hur skulle du reagera om din bror berättade för 
dig att han är homosexuell? 

- Eller rent av om det var en av dina föräldrar som 
sa det!! 

  
Om du i ditt arbete upptääcker att det 
finns en grupp som har fördomar på 
området så stöd dem med vetenskapliga 
argument och information som  kan få 
dem att ändra ståndpunkt. Detta mål 
måste nås genom förklaringar av 
vetenskapliga begrepp inom sexologi, 
psykologi och sociologi och inte med 
personliga ståndpunkter, åsikter eller 
uppfattningar.  
För att hitta sakllig information föreslår 
vi att ni kollar upp EU.s action list och 
guidelines! 

Ordlista  
Identitet – identiteten är samtidigt 
personlig och social, inkkluderar både det 
accepterade jaget  och kulturen som man 
lever i, det är livets mest centrala aspekt. 
Grupper har också en identitet och 
defineirar de ingående personernas 
identitet, gemensamma val och attityder. 
Personlig identitet är medvetandet om att 
individen är avgränsad från andra och att 
en kärna förblir konstant över tid. 
Erik Erikson 

Homo-and Transphobia 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%2520report%25202016.pdf


Uppfattningen om lesbiska, gay, bisexuella och trans-
personer varierat starkt mellan medlemsländerna. I en 
del länder har dessa männsikor stor frihet att uttrycka 
sina personligheter och deras rättigheter skyddas av 
lagen. I andra kan deraas vardag präglas av olika 
grader av diskriminering, hat och bristande förståelse. 
Särskilt utsatta är de aktivister som förespråkar dessa 
gruppers rätt att vara som de är. Inte minst på internet 
och i sociala media kan negativa synpunkter få stor 
spridning. 

Från: COE – ECRI 

Homosexualitet – sexuell, känslomässig och 
romantisk dragning mellan personer av samma kön. 
Termen innefattar både manlig och kvinnlig 
homosexualitet, vilk också kan benämnas gay 
respektive lesbiska förhållanden. 
Från: EIGE - European Institute for Gender Equality 

Genus – refererar till sociala attribut knutna till 
manligt och kvinnlligt och förhållandet mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar, den sociala och 
kulturella defintionen av manligt och kvinnligt, som 
skiftat över tid och mellan olika etniska grupper. 
Genus bestämmer vad som förväntas av, tillåts för och 
värderas hos en man resp kvinna i ett givet 
sammanhang. De flesta samhällen tilldelar män och 
kvinnor olika status, ansvarsområden och funktioner. 
Vanligtvis placerar genus kvinnor under män i den 
sociala hierarkin, de har färre rättigheter och hindras 
att delta fullt ut eller på lika villkor som männen i 
ekonomiska, sociala och kulturella aktiviteter.  
Från: EIGE - European Institute for Gender Equality 

Det tredje könet – queer teori och civila rättighets 



organisationer har verkat för ett erkännande av ett 
tredje kön för de som inte känner sig, eller vill 
definiera sig som män  eller kvinnor, vilket accepterats 
i bla Nya Zeeland och Tyskland, samt i Indien, 
Pakistan och Bangladesh, där det traditionellt har 
funnits liknande grupper. 
Från: EIGE - European Institute for Gender Equality 

De som drabbas av diskrimnering pga sin sexuella 
läggning utsätts ofta för flera sorts diskriminering, läs 
gärna mer om detta på: Multiple discrimination 

Intersektionell diskriminering, se: EIGE - European 
Institute for Gender Equality 

Kuriosa  
Amnesty International 

På Amnestys hemsida går det att hitta mycket om 
detta ämne, tex om diskrimneringen av 
homosexuella i Uganda, som är ett av de värsta 
läänderna på detta område. 

http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1262
https://www.amnesty.org/en/


STRIPS 5 - VIDEO GAMES
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Focus
Fördomar och stereotyper

Karaktärer 
Två killar och e tjej
 
Plats
Någonstans i Europa

Två pojkar planerar att 
spela ett videospel för flera 
deltagare. De behöver hitta 
en tredje spelare. En flicka 
skulle kunna vara med men 
de är inte säkra på att hon 
kan spela.
De frågar i alla fall. men 
upptäcker då att hon spelar 
videospel på professionell 
nivå. Hon kan inte spela 
med dem för att hon ska 
vara med i en turnering, de 
blir väldigt förvånade.



Handledningstips V 
Även detta strip fokuserar på stereotyper och 
fördomar, men denna gång realterade till genus. 
Ådana fördomar tendrar vanligen att nedvärdera 
kvinnor. Man – eller män, förutsätter att kvinnor 
inte är lika duktiga på vissa aktiviteter, tex att 
köra bil, spela fotboll eller spela TV- och video 
spel. Dess aföreställningar grundläggs tidigt i 
livet, eftersom pojkar och flickor växer upp i 
hem, där familjen står för tradtioonella värden. 
Pojkar leker med bilar och tennsoldater, numera 
spelar de dataspel, medan flickor lekte med 
dockor och fortfarande är mer inriktade på 
huslilga sysslor, de får leksaksspisar och leker 
mamma pappa barn. Spel och leksakstillverkare 
uppmuntrar och slår mynt av standariserade 
uppfattningar.  

Barn mottar från alla håll budskap om 
stanardiserade genus stereotyper och kommer 
att uppfatta dem som naturliga. Men varje 
individ är unik och har rätt att utveckla sina 
egna intressen även om de går stick i stäv med 
etablerade uppdelningar. Flickor som intresserar 
sig för “pojk”-leksaker och spel utveklar 
naturlligtvis sin färdighet i dessa, och tvärtom. 

För att använda denna STRIP kan följande fråor 
ställas:  

- Har du någonsin haft fördomar gentemot en 
vän eller kollega pga hens genus? 

- Tänk på de vardagliga aktiviteterna hemma 



eller i skolan! Är du den sorts flicka eller 
pojke som ifrågasätter givna stereotyper 
beträffande genus? 

- Känner du till någon som gör det? 

Fortsätt sedan forska efter berömda exempel på 
kvinnor eller mään som ifrågasatt och bekämpat 
genus stereotyper! 

Ordlista  

Stem – en förkortning för vetenskap, teknologi, 
ingenjörskonst och matematik (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics 
Skills) – en allt viktigare komponent i dagens 
kunskapsorienterade – eller baserade, samhälle. 
För att hålla i gång den hållbara tillväxten i 
Europa kommer det behövas en million 
kvalificerade forskare till år 2020. Därför kan in 
topp forskning längre ses som ett exklusivt 
manligt område. Men dett agäller även 
humanistisk och samhäöllsvetenskaplig 
forskning! 

Kuriosa  
#ILookLikeAnEngineer 

När data ingenjören Isis Wenger anlände till en 
rektyeringsträff på sitt företag blev hon snabbt 
utsatt för negativa kommentarer. Hon använde 
sociala media för att stödja sina medsystrar och 
uppmärksamma den rådande misogynin inom 
data-vetenskapen.  

https://twitter.com/search?q=%2523ILookLikeAnEngineer&amp;src=tyah


Isis skrev ett blogg-inlägg som kritiserade 
uppfattningar om hur en kvinnlig dataingenjör 
bör se ut. Detta gjorde att sexismen och hindren 
för kvinnor inom databranschen undergrävdes. 
Hon startade hashtag #IlookLikeAnEngineer, 
för att bidra till att bryta ner stereotyperna 

Women in technology 
Här finns en samling interesanat artiklar 
om frågan, publiderade i The Guardian. 
Läs tex: 
Closing the tech gender gap starts in childhood 
From toys to language, teaching girls basic 
skills and busting gender myths from an early 
age could encourage more women into tech 
careers... 

https://www.theguardian.com/careers/series/women-in-technology


STRIPS 6 - ALL THE SAME
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Lin är en orientalisk tjej 
som blir uppringd av en 
klasskamrat.
Raquel förstår inte vem 
det är som ringer. Lin 
försöker bli igenkänd 
genom att beskriva sig 
själv. Först när hon talar 
om att hon är medlem i en 
superhjälte klubb kommer 
Lin på vem Raquel 
är. För henne ser alla 
västerlänningar lika ut.

Focus
Identitet

Karaktärer 
Två tjejer

Plats
Någonstans i Europa



Handledningstips VI 

Denna STRIP tar avstamp i en disskussion 
av skillnaden av att vara med i en grupp och 
att vara lämnad utanför den.  
I alla kulturer finns det tecken som visar på 
om man är med i gruppen eller inte och vilke 
status man har i den – vilkjlet kanske inte är 
uppenbart för den som inte är med. Det är 
också så att det är lättare att skilja på 
individer inom den egna etniska eller 
genetiska gruppen – vita västerlänningar kan 
se likadana ut i kinesiska ögon och vice 
versa. Detta kan kallas homo-genetisk 
uppfattning. Vi uppfattar inte de små 
skillnadernas inom en grupp som har ett mer 
avgörande skllijedrag från vår egen.  
I denna serie är det svårt för Lin att se 
skillnad på de andra flickorna, hon vet inte 
vem Raquel  är.  
Den homogenetiska 
verklighetsuppfattningen underläööttar 
uppkomsten av stereotyper som kan 
utvecklas till fördomar.  

Seriestripen ger upphov till följande frågor: 
- Har du någonsin hört att alla kineser ser 

likadan ut 
- Kan du tänka dig in i deras situation? 
- De kanske uppfattar europeiska 

människor på samma sätt! 

Därefter kan du omforma strip-en genom att 
sätta in andra karaktärer och sammanhang. 



Tänk på att om du vill lära dig om andra 
kulturer så måste du ha ett öppet sinne och 
vara en god lyssnare. Uppsök  kulturella 
events som anordnas av invandrare från 
andra kulturer, läs böcker och artiklar och 
sök kontakt med personer från andra länder. 
Då kommmer du att lära dig mycket om 
mångfald – och om dig själv!! 

Ordlista  
In-group 

Inom spociolgin och socialpyskologi är en 
in-group en social grupp där en individ 
defineirar sig som medlem. En out-group är 
tvärtom en grupp där en individ inte ser sig 
som medlem. Så kan männsikor till exempel 
finna det meningsfullt att definiera sig som 
tillhörande en viss ras, kultur, religion, genus 
eller åldersgrupp. Terminologin utveckaldes 
av Henri Tajfel för att skapa en teroi om 
social identitet. 

I och med att man inte definerar sig som 
medlem i en grupp kommer de som betraktas 
som medlemmar att tilldelas vissa homogena 
drag, som särskllihjer dem från det egna 
jaget och den egna gruppen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ingroups_and_outgroups


STRIPS 7 - ILLUSIONS
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Plats
Europa och Afrika

Karaktärer
En invandrarkille och 
en europeisk kille

Focus
Stereotyper

En ung pojke kommer till 
Sverige som ensamkommande 
flykting. Han är från Afrika, vi 
vet inte exakt var.
Han kommer till Europa 
med föreställningar om en 
ny, annorlunda värld, full av 
möjligheter. Men saker och 
ting är ibland inte så enkla som 
vi tror, de fungerar inte alltid 
som vi förväntar oss, men det 
går alltid att hitta en positiv 
lösning.



Handledningstips VII 
Idén till denna STRIP kom från vår svenska 
partner och är en metafor för en illusion 
många människor har om Europa. Männiksor 
från andra länder kan se Europa som ett 
förlovat land, där alla har det bra, en hög 
levnadsstandard och är lyckliga tack vare 
pengar som kommer ut från väggen. Ett 
exempel på en positiv fördom, men den 
verkliga världen ser helt annorlunda ut. 

Idag är det allmänt accepterat att fattigdom 
inte bara är en fråga om ekonomi. Fattigdom 
är också politisk, kulturell och social. 
Fattigdom undergräver dessutom de 
mänskliga rättigheterna som rätten till arbete 
och inkomst, till hälsovård och utbildning, 
yttrande- och tankefrihet, rätten till etnisk 
och kulturell identitet, samt till delaktighete i 
samhället. (Pierre Sané, in MOST-Newsletter, 
n°10,2001) 

När det sägs att folk flyr från fattigdom 
måste vi också ta med dessa aspekter för att 
förstå anledningen till migration. 

När det gäller ensamkommande flyktingbarn 
som kommer till Europa kan ni läsa mer på 
EU Agency for Fundamental Rights website, 
där det står att ensamkommande flyktingbarn  

- Flyr från krig och konflikter, fattigdom, 



naturkatastrofer, diskriminering och 
förföljelse eller risk att utsättas för 
allvarlig skada 

- I förhoppning om ett bättre liv, genom 
ekonomiska ambitioner  

- För att förenas med sina familjer 

- Som offer för trafficking, 
människohandel eller att utnyttjas 
sexuellt eller genom påtvingat arbete 

Ordförklaringar finns i följande länk: To 
understand the words 

Ordlista  

Ensamkommande flyktingbarn avser 
perosner under 18 år som är statslösa eller 
kommer till EU från ett land utanför EU utan 
någon vuxen som tar ansvar för henne eller 
honom, samt minderåriga som lämnas 
ensamma efter det att personen i fråga 
kommit till EU-länderns område.  
Även barn som övergivits av sina föräldrar efter att 
familjen kommit till Sverige räknas som 
ensamkommande barn. Se: Separeted child, European 
Immigration Network 

Fattigdom – definieras normalt utifrån en familjs, inte 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/glossary_for_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/glossary_for_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/separated-child_en


individens inkomst och varierar mellan och inom 
länder, med hänsyn till antalet personer i familjen och 
en fastställd och allmänt accepterad gräns. Gränsen för 
extrem fattigdom går vid en dollar om dagen.  

Se: Smelser, N.J. and Baltes, P.B.(eds.) 2001. 
International Encyclopaedia of the Social and 
Behavioural Sciences .Elsevier. Oxford 
Science Ltd 

Kuriosa  

Stories of Migration - Sweden Beyond the Headlines 
Migration är inte något nytt fenomen utanngt som 
alltid funnits och bidragit till utformningen av länder. 
Men den nuvarande migrationen är mer omfattande än 
någonsin tidigare, mer än 65 miljoner männsikor har 
tvingats  lämna sina hem. Migration är också en 
integrerad del av Sveriges historia, här är var sjätte 
invånare född i något annat land.  

Agenda 2030 – FN.s hållbarhetsmål 
The Sustainable Development Goals 

EU och dess medlemsstater bestämde på 
RIO+20 konferensen att utveckla 
milleniemålen till en mer omfattande agenda 
vilken antogs av FN år 2015 i form av 17 
hållbarhetsmål – varav det första är att utrota 
fattigdom överallt! 

http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Washington/Current-affairs/Events/EXHIBIT-Stories-of-Migration---Sweden-Beyond-the-Headlines-sys/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en


STRIPS 8 - BANS
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Focus
Kulturella skillnader

Karaktärer 
Två vänner
En man och en kvinna
Två unga vänner

Plats
Någonstans i Europa 

Två vänner går ut. Den ene bjuder 
den andre på ett glas vin men han 
tackar nej eftersom han inte dricker 
vin pga sin religion.
Ett par samtalar, flickan säger till 
mannen att hon inte kan ha sex 
med honom innan de är gifta. Hon 
förklarar att det beror på hennes 
religion. 
En pojke bjuder en vän på Coca-
Cola. Han tackar nej eftersom hans 
mamma inte vill att han dricker det. 
Alla dessa förbud …
 



Handledningstips VIII 

Det finns olika sorts förbud, sådana som  
stadfästs i lagar eller av regligion, men också 
av perosnliga övertygelser, etiska regler eller 
kulturella koder. Veganer tex konsuemrar inte 
något kött, eller någon annan produkt som 
framställts genom utnyttjande av djur. De har  
själva valt att följa denna regel, även om ingen 
annan förbjuder dem att äta kött.  
Tänk efter om  du har upprättat några förbud 
för dig själv. 
- Hur många sådana regler följer du? Hur 

hänger de ihop med din perosnlighet? 
- Kommer de från religiösa, kulturella eller 

andra normsystem? 
- Respekterar du de regler och förbud som 

andra valt att följa? 

För att fortsätta försök att svara på följande 
frågor och kolla upp de föreslagna länkarna. 
Försök att skapa egna strips som berättar om 
olika sorts förbud! 
- Varför säger pojkens mamma att han inte 

ska dricka coca-cola? 
- Känner du till några ocetiska företag eller 

som producerar skadliga mat och dryck? 
- Vad tyckerr du om dem som inte dricker 

vin? 
- Är det ett religiöst förbud? 
- Finns det några genusbserade förbud? 



Fundera på de exempel vi valt att studera i 
våra STRIPS och tänk på hur lika vi är och 
vilka skillnader som finns när det gäller att 
följa etiska, kulturella och religiösa regler!  

Ordlista – förbud, det engelska ordet ban 
kommer från bannbulla, bannlysning som förr 
var vanliga i det svenska språket. Påven knde 
utfärda religiösa förbud och även lysa 
personer i bann. Från: Vocabulary.com –  
Vocabulary.com är en interaktiv plattform för 
livslångt lärande. 

Kuriosa  
Tabu – tex ang mat, se Food Taboo 
Från: encyclopedia.com 

Olika matförbud: Call for ban on chocolate pricecuts 
to fight obesity crisis - From: The Guardian; 
CallsforCoca-ColalorrytobebannedfromLiverpool 

Sexuella föbud: Abstinence-only-until-marriage 
programs (Från: SIECUS | Sexuality Information and 
Education Council of the USA.) 
ReligionandSexualBehaviors:Understandi
ng the Influence of Islamic Cultures and 
Religious Affiliation for Explaining Sex 
Outside of Marriage 
Från: ASA American Sociological Association 

Förbjudna böcker: Banned and challenged books 
(Från: ALA American Library Association) 

Banned Book week 
Ett samarbetsprojekt av föreningar som hyllar friheten 

https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/other-religious-beliefs-and-general-terms/religion-general/taboo
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/31/calls-coca-cola-lorry-banned-liverpool-obesity-epidemic/
http://www.siecus.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage&amp;pageID=1340&amp;nodeID=1
http://www.siecus.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage&amp;pageID=1340&amp;nodeID=1
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122412458672
http://www.ala.org/advocacy/bbooks
http://www.bannedbooksweek.org/about


att läsa vad man vill. 

Slutlligen villl vi rekommendera boken – och filmen 
Farenheit 451 av Ray Bradbury! 



STRIPS 9 - WEARING SKIRT
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En pojke kommer i ett 
klassrum och presenteras 
av läraren för sina nya 
klasskamrater. Hela klassen 
börjar skratta, han har inte 
byxor utan en kilt. 
Läraren blir besviken och 
förklarar att kilten är den 
skotska nationaldräkten. 
Mer information om 
traditioner och vanor I 
olika länder behövs, inte 
bara till pojkar och flickor i 
den här klassen…

Focus
kulturella 
skillnader

Karaktärer
En pojke med kilt 
En lärare
En grupp elever

Plats
Någonstans 
i världen
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Handledningstips IX 

Trots att kläder, liksom mat svarar mot ett av 
våra mest angelägna behov har det också 
andra viktiga funktioner. Vi klär oss injte bara 
som skydd mot kylan och för anständighets 
skull utan för att markera klass  och status. Vi 
följer givna regler och förbud, ofta oskrivna 
lagar. Hur manklär sig visar vilken grupp man 
tillhör.  

För att fördjupa frågan börja med dessa frågor 
och fokusera på dig själv! 

- Är det möjligt att kommunicera genom sin 
kllädsel? 

- Gör du det, och iså fall på vad sätt? 

- Vilka kläder ogillar du, varför? 

- Har du någonsin känt dig obekväm på grund 
av dina kläder? 

Foksuera nu istället på serie-strippen och 
omvärdera dina svar! 

Kläder är i nästan alla kulturer kopplade till 
skam, en känsla djupt rotad i den mänskliga 
naturen, och som har förbryllat forskare udner 
en lång tid. Vad som betraktas som anstädnigt 
respektive skamligt har skiftat över tid och 
mellan kulturer, samt kan uppfattas olika av 
varje individ. Relilgionen har mycket att säga 



om skam och anständighet och hur detta 
uttrycks i klädsel. Huvudduk och slöja kan 
tyda på ödmjukhet och underkastelse. Inom 
Islam täcker kvinnor inte bara huvudet utan 
hela kroppen med burka eller chador, men de 
kristna nunnorna klär sig på liknande sätt.   

Låt oss diskutera kläder som uttryck för 
tradioner och kulturell identitet, här är några 
förslag på frågor:  

- Vad är social idenitiet? 

- Vad är kulturarv? 

- Är klädsel en del av kluturarvet? 

- Vad är kulturell identitet? 

- Finns det en gemensam europeisk 
identitet? 

- Hur samverkar europeisk och nationell  
identitet? 

- Känner du dig som en europé? 

- Vad innebär det? 

- Vilken del av din identitet skulle du aldrig 
kunna avstå ifrån? 

Ordlista  

Nationell identitet – EU respekterar de 
nationella identiteterna i sina medlemsstater och 



vill att dessa bevaras. Denna ömsesidiga respekt 
ger EU moralisk kraft att verka för allas bästa. 
Våra respektive kulturella arv är ett verktyg för 
att forma den kulturella identiteten. Kunskap 
om kulturarvet leder till att det uppskattas och 
ökar vår förmåga att känna igen och ta del av 
varandras nationella särdarg.  

Se: The development of European identity/
identities: unfinished business 
Från: Directorate-General for Research and 
Innovation Socio-economic Sciences and 
Humanities 

Kuriosa  
Craig Murray är en författare, radiopratare och 
HR-aktivist. Han har vaarit den brittiska  
ambassadören i Uzbekistan 2002-04 och rektor 
för universitetet i Dundee 2007-10. I sina 
officiella uppdrag runt om i världen bar han 
alltid kilt.  

Kolla gärna: Clothes information The language of 
clothes by Alison Lurie, 1981 
Alison Lurie föddes i chicago, arbetade som 
receptionist och födde tre söner innan hennes privat 
publicerade memoarer satte igån en litterät karriär. Se: 
The Guardian 
EuropeanYearofCulturalHeritage2018 
2018 är det 
europeiska 
kulturarvsåret  

https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/development-of-european-identity-identities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/development-of-european-identity-identities_en.pdf
https://www.theguardian.com/books/2003/oct/25/featuresreviews.guardianreview15
https://europa.eu/cultural-heritage/


STRIPS 10 - ALL SO TIMELY
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Två svenska pojkar springer, 
två invandrarkillar frågar 
varför.
De svenska pojkarna 
förklarar att tåget går snart.
De andra ska också med 
tåget men vil inte springa, så 
de missar tåget.
Punktighet är viktigt i vissa 
kulturer, den som inte förstår 
det kommer att missa tåget, 
även bildligt talat. 

Focus
Kulturella koder

Karaktärer
Två svenska pojkar och 
två invandrarpojkar

Plats
En svensk tågstation



Handledningstips X 

Time talks. It speaks more plainly than words. 

Edward Hall - Cultural anthropologist 

Det finns många infallsvinklar på ämnet, men 
en sak verkar alla vara överens om: Tiden talar! 
Och den talar på olika sätt inom ollika kulturer. 

För en italienare är det tex uppenbart att dagen 
börjar i gryningen, medan många i afrika och 
asien anser att den börja vid solnedgången. I 
USA inleds ett samtal med att man går direkt in 
på sitt ärende, medan spanjorer eller italienare 
inleder med några artighetsfraser. I österländska 
kulturer kan det uppfattas som deirket oartigt att 
hoppa över artigheterna. I många länder är 
uttrycket “tid är pengar” populärt. Tid är en 
knapp resurs som man bör ta väl vara på, 
punktlighet är en dygd. I andra länder är det ett 
tecken på respekt att komma lite sent, så att man 
inte stressar värden.  

Utifrån dessa tankegångar kan ni samtala om 
tiden och hur vi respekterar varandras kulturella 
värderingar. 

Här är några förslag på diskussionsfrågor: 

- Vad innebär tiden för dig? 

- Hur ser din kultur på tiden? 

- Hur kan olika tidsbegrepp och –



uppfattningar samexistera? 

För en djupare analys kan vi gå till den 
italienske antroplogen Paolo Balboni. Enlgit 
honom är tiden som ett rep eller ett gummiband, 
i vissa kulturer en spänd lina, som kan koppla 
av men alltid har samma längd – medan ett 
gummiband kan spännas och tänjas ut men 
befinner sig normalt i viloläge.  

- Är din tid som ett rep eller ett gummiband? 

- Vad är din attityd till männiksor som har en 
annan tidsuppfattning? 

- Är du flexibel när det gäller tid? 

- Vad tycker du om figurerna i serien?  

Naturligtvis kan olika kulturella 
tidsuppfattningar leda till konflikter. Att förstå 
de kulturella koderna underlättar dialog och gör 
att missuppfattningar undviks. Det är 
nödvändigt att se saker och uppföranden i sina 
sammanhang och anpassa vårt egna beteende, 
särskilt när vi besöker andra länder och 
kuklturer.   

Föreställ dig följande situation, när ett möte är 
utlyst: 

tre personer från olika läänder och kulturer skall 
delta. 



En kommer i tid, en kommer några minuter för 
sent, en kommer 20 minuter för sent. Vad 
kommer att hända? Rita och skriv din egen 
serie!  

Ordlista  
TID – en känsla eller institution som representerar 
förändringen när en händelse följer på en annan, eller 
står i ett förhållande till varandra (om de sker före 
eller efter, samtidigt som andra händelser), en faktor 
som står bakom alltings utvecklingen, ett flöde eller en 
cyklisk, periodisk upprepning av händelser, men kan 
också fokusera på det oåterkalleliga, begränsade 
giltigheten, förfallet, eller astronomiska förlopp, det 
finns ekologiska psykologiska och historiska aspekter, 
som kan skiljas mellan olika kulturer.  Etc... se: 
Treccani dictionary! 

Tiden är röreslen från det  förflutna till 
framtiden, den går att mäta med en klocka och 
det tar tid att göra saker. Rytmen i musik är en 
sorts tid, i kapplöpningar tar man tiden. Det 
finns fritid och arbetstid, bortkastad tid och 
kvalitetstid. När man har roligt går tiden fort 
och när man har  tråkigt långsamt.  
Se: Vocabulary.com 

https://www.vocabulary.com/dictionary/time


Kuriosa  
Vi förslår att ni läser Robert Lavines 
AGeographyofTime  
Författaren visar elegant hur kulturbunden vå 
uppfattning av tid är 

καιρός 
för att födjupa förståelsen av begreppet  tid 
kan vi studera den gamla grekiska kulturen. 
Grekerna hade två begrepp, kronos och 
kairos, som stod för det kronologiska 
skeednet respektive den rätta tiden för en 
handling. Kronos var ett kvantitiatvt 
begrepp, men kairos ett kvalitativt.   

Från den förenklade  English Oxford 
living dictionaries. 

http://www.cycle-planet.com/paleo/ageographyoftime.pdf
https://en.oxforddictionaries.com/definition/kairos


STRIPS 11 - WHAT’S THE MATTER?
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Focus
Identitet

Karaktärer 
En flicka och hennes 
mamma
Mammans kompis

Plats
Ett hem någonstans i 
världen

En flicka är hemma och leker med sin 
docka, hennes mamma dricker te med 
en väninna i vardagsrummet.
Både flickan och hennes docka har ett 
stetoskop. 
Flickan kommer till mamman och 
visar sin docka, hon vill visa hur lika 
dde är. Mammans vän frågar hur de 
kan vara så lika när hon är vit och 
dockan svart.
Flickan bryr sig inte om hudfärgen, 
det viktiga för henne är att båda är 
doktorer.



Handledningstips XI 

Din idientitet är vad som gör att du är du. Det 
är mer än ditt utseende, din hudfärg, ditt 
geografiska eller etniska urspring, mer än din 
religion och kultur. 

Våra identiteter skapas både av statiska, 
oföränderliga och mer flexibla variabler. Att 
fästa endast en av dessa variabler, eller ett 
karaktärsdrag vid andra kulturer eller 
minoritetsgrupper som lever i ditt land är att 
underskatta och missförstå den mänskliga 
tillvarons komplexitet.  

Om vi tex besrkiver en syrier som enbart 
muslim så förenklar du hans identitet och 
tappar många andra relevanta egenskaper. 
Eftersom vår identitet är vad som gör oss 
unika genom dessa perosnliga egenskaper är 
den också föränderlig över tid.  

Några frågor kring detta är  

- Kan du nämna tre karaktärsdrag som är 
utmärkande för din identitet? 

- Nämn några av barnets egenskaper 

- Tänk dig detta barns framtid! 

- Hur ser du på modern? 

- Och den andra kvinnan? 

För att vidga till ett eruopeiskt perspektiv se 



Wearing a skirt! 

För att läsa mer, öppna denna link. 

Ordlista  

Eftersom serien handlar om svarta och vita människor 
förslår vi att ni kollar upp följande länk: 

Anti-Black racism 

Disksriminering och social marginalisering av 
svarta elelr färgade männsikor förekommer 
fortfarande i många europeiska länder. Folk 
från Afrika har svårt att hitta arbete och bostad.  
De bemöts ofta med  rasistiska förolämpningar, 
hot och våld i sitt dagliga liv. Färgade 
forbollsspelare blir ständigt förolämpade av 
motståndarlagarets hejarklackar, ett problem 
som ännu inte tagits upp och bemötts på allvar, 
varken av klubbarna eller samhället i stort.  

En del medlemsstater har tagit initiativ under 
det pågående FN-året, ja hela årtiondet är 
dedicerat till männiksor med afrikanskt 
ursprung! Men dessa aktiviteter verkar vara 
otillräckliga och det saknas information om hur 
omfattande diskrimineringen av afrikaner är i 
många länder.  
Från ECRI - Annual 
Report on ECRI’s 
Activities, perioden 1 
January till 31 December 
2016 

http://culturalbase.eu/european-identity-what-kind-of-diversity-into-what-form-of-unity/
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%2520report%25202016.pdf


Kuriosa  

Identitetesstöld har blivit allt vanligare och 
kanske är det också lättare att stjäla någon 
annas identitet nu, med hjälp av datorer och 
internet. Det går att komma åt pengar och 
konton, där falska uppgifter kan spridas. 
Fenomenet har spritts från USA och Canada 
till Europa där det nu är ett växande problem, 
som medför stora kostnader för drabbade 
individer, företag och samhället.  
Från: FPEGThe EU Fraud Prevention Expert Group 

Inte bara individer har en identiet utan också 
företag, deras varumärken är sårbara och de 
kan utsättas för kamnjer där de utmålas 
(felaktigt eller ej) som skurkaktiga och 
oetiska. Det kan också var fråga om 
piratkopiering 
Från: Business dictionary 

Det är viktigt för orgnaisationer, föreningar, 
myndigheter och företag att ha en identitet, 
som förknippas med givna symboler, som är 
skyddade, som tex  
European Commission och Amnesty 
Interational  

http://ec.europa.eu/internal_market/fpeg/identity-theft_en.htm
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en
https://www.amnesty.org/download/Documents/ORG2018692015ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ORG2018692015ENGLISH.PDF


STRIPS 12 - SHORT SKIRTS
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Focus 
Stereotyper och 
fördomar

Karaktärer
Tre kvinnor 
och två män

Plats
En trevlig bar 
någonstans i 
Europa

En på en bar frågar en 
kvinna i kort röd kjol 
om hon vill ha sex med 
honom. Mannen får 
en örfil av kvinnans 
kompis. De två arga 
flickorna frågar hur han 
kan säga något sådant 
och mannen svarar att 
de bär korta kjolar. De 
har ingen förståelse för 
nöjet att klä sig snyggt.



Handledningstips XII 
Enligt WHO.s uppskattning har ungefär var 
tredje kvinna i världen utsatts för våld i nära 
relationer, eller sexuellt våld från en icke-
partner.  I serien tar vi upp ett lite lättare 
perspektiv, poängen är att en kvinna kan klä 
sig i kort kjol utan att vilja ha sex, med vem 
somhelst. Man och kvinn  uttrycker sitt jag 
med i sin klädsel och har rätt att klä sig hur 
hon vill.   

Problemet med våld mot kvinnor kan studeras 
i WHO.s rapport med en impressive 
infographic. EU.s inställning har också  
kommit till uttryk  i kampanjen Say no! 
Stop VAW 

Våld mot kvinnor (VAW) är ett ständigt 
pågående övergrepp på deras mänskliga 
rättigheter. Det sker i en mängd former, 
inklusive sexuellt, psykologiskt och nätbaserat 
våld. Konsekvenserna för kvinnornas del 
innefattar fysiska skador, psykiska taruma, 
fattigdom och död. Det skadar också familjer, 
barn och samhällen. 

På web-sidan finns ett överflöd av material: the 2017 
Gender equality index, rapporter, undersökningar och 
videos – börja studera och kämpa mot VAW!! 
Flera källor: 
Formoreinformation:IndipendentFormoreinformation:
Amnesty 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_infographic.pdf?ua=1
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_infographic.pdf?ua=1
http://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/this-doesn-t-mean-yes-campaign-tackling-the-insidious-myth-of-women-asking-for-it-through-clothing-10189074.html
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-new-poll-finds-third-people-believe-women-who-flirt-partially-responsible-being
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-new-poll-finds-third-people-believe-women-who-flirt-partially-responsible-being


Background note on sexist hate speech 
prepared by the Gender Equality Unit,Council 
of Europe 
To know more 

Ordlista  
Genus stereotypes 
Med genus steotyper menas godtycklilga 
uppfattningar om hur manligt och kvinnligt 
ska definieras. De föder begränsade karaktärer 
och könsroller och förhindrar både pojkars 
och flickors naturliga utveckling och 
tillvaratagande av sin begåvning och talang.  
Stereotyper om kvinnor är både orsak och 
verkan när det gäller fördoomar, normer och 
attityder till kvinnor. De används för att 
upprätthålla den historiskt motiverade 
nervärderingen av kvinnor och upprätthåller 
maktrelationen, där män är dominerande och 
kvinnor, just underordnade.  

A SHORT SKIRT IS NOT A YES.
A RED LIP IS NOT A YES.

A WINK IS NOT A YES.
A SLOW DANCE IS NOT A YES.
A WALK HOME IS NOT A YES.

A DRINK BACK AT MINE IS NOT A YES.
A KISS ON THE SOFA IS NOT A YES.

WHAT I WEAR AND HOW I BEHAVE ARE NOT 
INVITATIONS.

THERE’S A MYTH THAT SURROUNDS WOMEN,
A MYTH THAT EMBROILS THEM:

https://rm.coe.int/168059ad42
https://rm.coe.int/168059ad42
https://rm.coe.int/168059ad42
https://rm.coe.int/168059ad42
https://www.coe.int/en/web/genderequality


WOMEN WHO DRESS OR BEHAVE 
SUGGESTIVELY,

WOMEN WHO ARE PLAYFUL OR WHO ACT 
PROVOCATIVELY,

WOMEN WHO FLIRT OR OPENLY DISCUSS SEX – 
THEY’RE ‘ASKING FOR IT’.

IT’S AN INSIDIOUS FABLE, AND IT NEEDS TO 
STOP.

EVERY WOMAN HAS A RIGHT TO FREEDOM OF 
EXPRESSION.

NO WOMAN DESERVES TO BE RAPED FOR IT.
NO ONE SHOULD BE ABLE TO BLAME RAPE ON A 

SHORT SKIRT.
A SHORT SKIRT CAN’T TALK–A SHORT SKIRT 

CAN’T SAY ‘YES’.
THE ONLY YES SHOULD BE AN ACTIVE AND 

EMBODIED ‘YES!’
Följ gärna: #thisdoesntmeanyes



STRIPS 13 - RUBBISH
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Plats
Någonstans i Europa 

Karaktärer
Två män

Focus
Stereotyper och fördomar

Två män promenerar på 
en öppen plats. Där är 
väldigt skräpigt.
En av dem drar slutsatsen 
att skräpet beror på att 
romer har varit där. 
Men det är inte det rätta 
sambandet. Verkligheten 
kan vara helt annorlunda 
än vad våra fördomar och 
stereotyper säger oss.
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Handledningstips XIII 

Romer har ofta utsatts och utsätts fortfarande för 
fördomar. De förföljdes under andra världskriget och 
är nu en diskriminerad minoritet i Europa. Trots att 
EU har föbjudit diskriminering stängs de fortfarande 
ute från samhället. 

Fördjupa era kunskaper genom att  

- Undersöka 
FRA:EuropeanUnionAgencyforFundamental 
Rights 

- Se filmen Blackcat,whitecat avEmilKusturica. 

- Läs boken Barabaripen 

- Besök Roma youth actionplan 

År 2014 publicerade EU.s ungdoms departement 
under ramverket Roma Youth Action Plan Barbaripen, 
en samling av unga romers berättelser om sin 
upplevelse av diskriminering. Syftet var att stödja 
arbetet för unga romers rättigheter och att motverka 
diskriminering av dem, att bekräfta deras behov på 
flera nivåer. 
Ladda ner och studera: Roma Youth Action Plan. 

Ordlista  

Minoritet – en icke-dominant grupp som är mindre än 
den dominerande delen av befolkning inom ett land 
eller en region och har utmärkande etniska, religiösa 
eller språkliga särdrg, och som bibehåller en inre 

http://fra.europa.eu/en/theme/roma
http://fra.europa.eu/en/theme/roma
http://fra.europa.eu/en/theme/roma
https://www.youtube.com/watch?v=LtMj4S1nWhg
https://www.coe.int/en/web/youth-roma/barabaripen
https://www.coe.int/en/web/youth-roma/home?desktop=true
https://www.coe.int/en/web/youth-roma/barabaripen


solidaritetinom sin egen kultur.  
Från: EMN - European Immigration Network 

Romer och resande 

ECRI.s landrapporter visar att det fortfarande råder 
stigmatisering av dessa grupper, de utsätts för våld, 
fördomar och diskriminering och utesltus ur samhället. 
De är marginaliserade inom flera områden, som 
utbildning, hälsovård, anställning och boenden. Det 
råder en intersektionell diskriminering grundad på 
etniska och sociala ojämlikhet. För att inkludera 
romerna i samhället krävs det en samling åtgärder med 
juridiska inslag, kapacitetsbyggande, utbildning och 
informationsinsatser. De flesta medlemsstaterna har 
vidtagit sådana åtgärder och implmenterat nationella 
handlingsplaner och –strategier, men vanligen med 
liten efekt. Att överbrygga gapet mellan åtgärder och 
effekt. En del länder har också underlåtit att sätta 
några som helst planer i verket, eftersom romernas 
integration har haft låg priorietet.  

Det finns dock positiva resultat av 
ansträngningarna, allt har inte varit förgäves. I 
flera länder rapporterar myndigheterna tex att 
en större andel romer fått personliga 
identifikationsdokument, något som har varit 
ett problem när det gäller att hävda sina 
rättigheter, tex till skola och sjukvård. ECRI 
fortsätter sitt arbete mot rasism och intloerans, 
bland annat fölr att göra det lättare för romska 
barn att vistas i skolor och fullfälja 
grundläggande utbildning. Romer har också i 



ökad utsträckning fått var med och utforma 
programmen för deras integration.  

År 2016 implementerades The Council of 
Europe Thematic Action Plan on the Inclusion 
of Roma and Travellers, som ytterligare ett 
verktyg för att motaarbeta diskrimineringen av 
romer. Från ECRI | Annual Report on ECRI’s 
Activities covering the period from 1 January 
to 31 December 2016 

Kuriosa  
Romerna är Europas största etniska minoritet. 
Deras antal uppskattas till 10-12 miljoner, 
varav hälften bor inom EU och är EU-
medborgare. Romer är den officiella 
benämningen men de är också kända under 
beteckningar som zigenare, resande, tattare, 
mm 
Från: European Commission - Justice - Building a 
European Area of Justice 



STRIPS 14 - NEW INSTRUCTIONS
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Focus
Kulturella koder

Karaktärer 
Två kvinnor 

Plats
Någonstans i världen

33

Två kvinnor ber. De hör 
till olika religioner.
Medan de ber ser 
de misstänksamt på 
varandra och bönen blir 
en tävlan i vem som kan 
skrika högst.
De behöver hitta en 
annan attityd, tex 
ödmjukhet och fred – ett 
förslag som kommer 
ovanifrån. 



Handledningstips XIV 
De flesta religiösa diskussioner fokuserar på 
skillnaden mellan olika religioner. Alla verkar 
tycka att just deras religion är den bästa. Men 
sådana föreställningar är lätta att bemöta. De 
tre stora väst/mellanöstern religionerna har tex 
ett gemensamt ursprung, de är nära besläktade 
och deras historia sammanvävd. De kan vid 
första anblicken tyckas olika för de har olika 
symboler och attribut, men de flesta av dem är 
besläktade och används på likartat sätt.  
Här kan fördjupningen börja med att du 

- Gör en lista på idikatorer och jämför två
monoteistiska religioner

- Vilka skillnader finns det?
- Vilka likheter?

För att undersöka ämnet ur europeisk 
synvinkel följ länken following link 
Här fastslås att det i Europa råder tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet. Detta är 
grundläggande mänskliga rättigheter som delas 
av alla människor. 
Internationell lag säger att religionsfriheten 
omfattar två komponenter: 
- Friheten att utöva eller inte utvöva vilken

religion som helst
- Friheten att öppet manifestera sina

religiösa uppfattningar, privat eller

https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/democracy-and-human-rights/freedom-religion-or-belief_en


offentlligt, tex genom tillbedjan, praktiker 
och undervisning. 

Utifrån detta dokument kan man ställa följande 
frågor: 
- Är religionsfriheten undiversellt erkänd?
- Känner du dig helt fri och trygg vad gäller

att uttrycka din tro, om inte – varför?
- Vad tycker du om folk som inte delar din

religiösa övertygelse?
- Vad tycker du om ateister?

Den juridiska 
aspekten av ämnet 
kan undersökas 
ytterligare , tex här: 
Legislative 
definitions of 
religion and 
beliefs  
Och kolla 
slutligen upp: 
religionandhuma
nrights. 

Ordlista  
Religion – ett begrepp som kan definieras på 
olika sätt, men har åtminstone två innebörder, 
dels tron på en eller flera gudomliga varelser 
som är ansvariga för alla människors liv, dels 
en organisation där en grupp människor med 

https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjnrtmE0P_YAhUG8RQKHR2DAh8QFggzMAE&amp;url=https%253A%252F%252Fwww.equalityhumanrights.com%252Fcy%252Ffile%252F10576%252Fdownload%253Ftoken%253D_l7O46FJ&amp;usg=AOvVaw1nMn9DezYRa7Dzz0ERWrP2
https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjnrtmE0P_YAhUG8RQKHR2DAh8QFggzMAE&amp;url=https%253A%252F%252Fwww.equalityhumanrights.com%252Fcy%252Ffile%252F10576%252Fdownload%253Ftoken%253D_l7O46FJ&amp;usg=AOvVaw1nMn9DezYRa7Dzz0ERWrP2
https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjnrtmE0P_YAhUG8RQKHR2DAh8QFggzMAE&amp;url=https%253A%252F%252Fwww.equalityhumanrights.com%252Fcy%252Ffile%252F10576%252Fdownload%253Ftoken%253D_l7O46FJ&amp;usg=AOvVaw1nMn9DezYRa7Dzz0ERWrP2
https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjnrtmE0P_YAhUG8RQKHR2DAh8QFggzMAE&amp;url=https%253A%252F%252Fwww.equalityhumanrights.com%252Fcy%252Ffile%252F10576%252Fdownload%253Ftoken%253D_l7O46FJ&amp;usg=AOvVaw1nMn9DezYRa7Dzz0ERWrP2
https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjnrtmE0P_YAhUG8RQKHR2DAh8QFggsMAA&amp;url=http%253A%252F%252Fec.europa.eu%252Fsocial%252FBlobServlet%253FdocId%253D1689%2526langId%253Den&amp;usg=AOvVaw0mkouSflZbnKx7jIF1s4Ib
https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjnrtmE0P_YAhUG8RQKHR2DAh8QFggsMAA&amp;url=http%253A%252F%252Fec.europa.eu%252Fsocial%252FBlobServlet%253FdocId%253D1689%2526langId%253Den&amp;usg=AOvVaw0mkouSflZbnKx7jIF1s4Ib


samma tro kan utöva sin religion tillsammans.  
Buddhism, judendom, kristendom, hinduism 
och islam är exempel på religioner soom följs 
av miljoner människor. Den latinska roten tilll 
ordet religion betyder att binda och 
religionerna binder samman människor, både i 
praktik och idémässigt. De flesta religioner 
innefattar en skapelseberättelse och har sin 
egen defintion på meningen med livet, vilket 
är en källa till tröst för anhängarna. 
Från:Vocabolary.com 

Kuriosa  
Vi bjuder in er att besöka utställningen Islam, 
it’s also ourhistory! 

Här skildras vår gemensamma hisotria, hur kristendom 
och islam påverkat varandra och levt i varandras 
närhet, inte bar krigat och konkurrerat med varandra. 

Not only religion 
Även om en majoritet av världens befolkning 
är anhängare till olika religioner, så tror andra 
att gudar och andra övernaturliga varelser är 
myter och fantsier skapade av människan. Följ 
länken ovan för att studera denna inställning 
närmare. 

https://www.vocabulary.com/dictionary/religion
https://islam-our-history.eu/
https://islam-our-history.eu/
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/atheism/


STRIPS 15 - ITALIANS
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Plats
Någonstans i världen

Karaktärer
En grupp människor
Två observatörer

Focus 
Stereotyper

En grupp män pratar. 
Två unga män iakttar 
dem, den ene frågar 
om de grälar, den andre 
förklarar kortfattat att de 
är italienare. Även om 
det är sant är det också 
en fördom om italienska 
människor, att de pratar 
högt och gestikulerar, 
viftar med händerna när 
de pratar, och liksom alla 
stereotyper kan den verka 
nedsättande.  



Handledningstips XV 

Detta är vår enklaste serie, en ögonblicksbild 
av en positiv stereotyp, den här gången gäller 
det italienare, men det går att hitta steroetyper 
om andra nationer också.   
Fördomar, stereotyper och diskriminering går 
ofta hand i hand, men kan också förekomma 
var för sig. En etnisk grupp kan beskrivas med 
en neutral eller positiv stereoptyp och då 
behöver det inte åtföljas av diskriminering 
eller fördomar. Det kan då vara fråga om 
synen på familj eller som i den aktuella serien, 
gestikulerande. Det kan också vara så att 
fördomar om utlänningar inte kopplas till 
speicifika stereotyper eller diskriminering. Det 
kan till och med vara så att diskriminering 
förekommer utan att det finns några 
stereotyper eller fördomar.  
Liksom med de tidigare serierna går det lätt att 
byta ut aktörerna i denna mot tex andra 
nationaliteter soom ni vet att det finns 
stereotyper  för. Det kan bli en bra start för 
skrivandet av egna serier! 

Vi föreslår att ni  
- Skriver en lista på positiva

stereotyper
- Hittar på nya sammanhang och

karaktärer
- Läser avnsittet om hur man ritar

serier
- Skapar era egna serier

Efter detta skämt, kom ihåg att i den verklliga världen 



så kan också positiva stereotyper, trots att de förefaller 
vara harmlösa, smickrande och oskyldiga, representera 
smygande, lömska sätt att förmedla obsoleta 
uppfattningar om andra grupper. 
Stereotypens viktigaste funktionär att förenkla den 
komplexa verklighet som vi lever i. Som Edgar Morin 
skrev: vi måste lära oss att navigera i osäkerhetens 
hav, segla till och runt bland öar av säkerhet 

Läs gärna  

The pain of positive stereotypes 
Seven complex lessons in education for the future 
Edgar Morin 

Ordlista  

Positiva stereotyper 

Inom social-psykologin definieras en positiv stereotyp 
som gynnsamma åsikter och uppfattnningar som finns 
om en specifik grupp. Vanlilga exempel är att asiater 
är duktiga på matte,  Afroamerikaner på sport, kvinnor 
mer vårdande och omtänksamma än män. Till skillnad 
mot de negativa stereotyperna så signalerar de positiva 
en uppvärdering av en grupp, i förhållande till andra.   
Från: en.wikipedia.org 

Kuriosa  

Ett läsförslag:  
´´The insidious (and ironic) effects of positive 
stereotypes 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/ulterior-motives/201302/the-pain-positive-stereotypes
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740eo.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Positive_stereotype


Aaron C. Kaya, Martin V. Day, Mark P. Zanna, A. 
David Nussbaum 

Fördomar på film och i böcker 

I litteraturen och på film konfroneteras vi ofta med 
fördomar. En klassiker och favorit är  

To Kill a 
Mockingbir
d by 
Harper 
Lee 
Chapter 
one 

Ordet stereoptyps ursprung  

Begreppet stereotyp användes först av den franske 
tryckaren Didot år 1798 och då som teknisk term inom 
tryckeri. (Ashmore&DelBoca,1981). 
Journalisten Walter Lippman  använde år 1922 ordet 
för att beskriva bilder i huvudet, mentala 
reproduktioner av verkligheten, och fick sedan 
betydelsen generaliseringar, för att inte säga 
övergeneralsieringar, angående medlemmar i olika 
grupper. Från understanding prejudice.org 

Andra böcker som kan fördjupa förståelsen av 
stereotyper är:  
• Atlas of 

Prejudice:TheCompleteStereotypeM
apCollection byYanko Tsvetkov 

• Supplement to the Italian dictionary 

http://www.understandingprejudice.org/apa/english/
http://alphadesigner.com/mapping-stereotypes/
http://alphadesigner.com/mapping-stereotypes/
http://alphadesigner.com/mapping-stereotypes/


byBrunoMunari. 

 EIGE- European Instituteof Gender Equality. 

Ladda gärna ner OHCHR-Commissioned 
Report: Gender Stereotyping as a Human 
Rights Violation from the website of United 
Nation Human RightsOffice of the High 
Commissioner. 

http://www.munart.org/
http://eige.europa.eu/rdc/search?t=gender%252Bstereotypes&amp;op=Search


STRIPS customizing tools

Ditt mål bör vara:
Specifikt
Mätbart
Accepterat
Realistiskt
Tidsbestämt

När du besvarat frågorna kan du kontrollera att dina svar 
matchar dekriterier som används då man definierar ett mål 
med hjälp av SMART-tekniken – en av de mest välkända 
metoderna för målsättande.
SMART har inte en enda definitiv betydelse. Faktum är att 
orden i metoden har förändrats över tid. De ursprungliga fem 
kriterierna av George T. Doran definieras enligt följande:
Specifik – ringa in ett särskilt förbättringsområde
Mätbart - kvantifiera, eller åtminstone föreslå, en indikator 
på framsteg.
Accepterat – Bestäm vem som gör vad
Realistiskt – fastslå vilka resultat som man realistiskt sett kan 
uppnå
Tidsbestämt- fastställ när resultaten skall vara uppnådda.
De föreslagna förkortningarna betyder inte att varje mål 
nödvändigtvis har alla fem kriterier men de kan fungera som 
en utgångspunkt vid målsättande. Exempelvis är allt som är 
värt att uppnå kanske inte mätbart och ett mål som du sätter 
upp för dig själv behöver ju inte accepteras av någon annan. 

 1.Mål
Om du har för avsikt att nyttja serier i ditt arbete med ungdomar och vill 
anpassa verktyget efter dina specifika behov är första steget att definiera dina 
mål: som en tydlig och koncis beskrivning av skälen till varför du valt detta 
arbetssätt. De frågor du bör ställa dig är:Vad är det jag vill uppnå?

Vilket är målet 
med mina serier?
Vilka frågor tar 
serierna upp?
Vad ger de mig för 
möjligheter?
Varför använder 
jag mig av serier i 
mitt arbete?



Nästa steg är att 
identifiera tillgängliga 
resurser beträffande 
arbetskraft och tid.

2
Resurser

Målgrupp och 
sammanhang
Målen med ungdomsarbete kan variera 
och det kan rikta sig till unga generellt eller 
till mer specifika grupperingar –under 
det senaste årtiondet har det i allt större 
utsträckning blivit så att det är inriktat på 
särskilda grupper bland unga människor. 

Att arbeta med en särskild grupp 
människor kräver djupgående kunskap 
om målgruppen för att kunna anpassa 
innehållet, kommunicera effektivt och 
förstå på vilket sätt man bäst bemöter de 
behov som finns hos personerna som ingår 
igruppen.
För att få veta mer om de människor du 
arbetar med behöver du vara nyfiken 
på och intresserad av att förstå deras 
intressen. Detta kan handla om exempelvis 
deras musik – eller filmsmak, hur de 
kommunicerar eller vilka problem de har.

För att samla information om din målgrupp 
kan du surfa på internet- utforska de sociala 
medier, bloggar eller webbsidor som finns 
och som handlar om den typ av människor 
som du ska möta. Genomför intervjuer, läs 
statistik och prata med organisationer eller 
ungdomsarbetare som har erfarenhet av din 
målgrupp.
 

3

Vilken är min målgrupp?
Vem är produkten till för?
Vem kommer att läsa serierna?

Vilka resurser 
behöver jag?



Vi använder oss av serier för att via ungdomsarbetare prata med unga, i 
synnerhet med fokus på immigranter, om olika ämnesområden: 
Diskriminering, sexuell läggning, kulturella koder, identitet, stereotyper…
Serieremsorna kan användas…
…med olika MÅL

Barn
Ungdomar
Seniorer

…i olika SAMMANHANG
Föreningar
Skolor
Vuxencenter

Men om du vill använda serierna…
…för olika ÄMNENsåsom
Mobbning
Nätmobbning
Risker och möjligheter på webben
Sexualitet
Medborgarkunskap
Allaslikarättigheter

 - så kan du följa vårt exempel och arbeta med ritplattor 
 - du kan också använda resurser online, såsom…

 - eller följa förslaget i stycket nedan.

Utskrivbara mallar



Syftet med detta steg är att skapa en bergsäker outline (översikt): hur storyn ska 
utvecklas, karaktärerna i serien och den miljö i vilken serien utspelar sig.

Vad är en outline?
Enligt Merriam-Webster dictionary 
en nedskuren version av ett specifikt ämne
(a condensed treatment of a particular subject) 

Innan du djupdyker i ditt manusförfattande bör du alltså skapa en outline. En 
sådan hjälper dig att organisera dina tankar så att du kan skriva ditt manus. 
Gör en punktlista med dina idéer och gå sedan igenom den för att hitta ett 
logiskt flyt till din story. När det är gjort kan du beräkna ungefär hur många 
serierutor som krävs för varje punkt, vilket i sin tur ger dig en idé om hur 
mycket du kan få med i varje nummer av din serie. 

Här är några frågor du kan använda för att genomföra detta:
• Vad måste finnas med i historien?
• Vilka funktioner ska belysas?
• På vilket sätt ska storyn delas upp så att läsaren kan följa den?
Efter att du gjort din outline kan du koncentrera dig på ditt manus:
dialogen förs antingen av en berättare eller av karaktärerna själva.

Vad är ett manus?
Enligt Merriam-Webster dictionary
den skrivna versionen av en pjäs, film eller annan sändning: i synnerhet en som 
används i produktion eller föreställning.

(The written text of a stage play, screenplay, or broadcast; specifically: the one 
usedin production or performance.)
För att genomföra uppgiften kan du använda dig av 3-Act Story Structure; det är 
inget krav men kan vara till hjälp när du utvecklar din story. I många serier har 
vi inte följt denna struktur då vi insett att enskilda skisser kan vara effektiva nog 
för att fylla sin funktion, och användas som utgångspunkt för vidare diskussion 
och insikter. 

Outline och manus



3-Act Story Structure

Med bara tre eller fyra serierutor kan du använda 3-Act Structure för att 
berätta en historia. 3-Act Structure är en gammal princip som är vanligt 
förekommande inom storytelling idag. du hittar den i pjäser, poesi, romaner, 
serieböcker, noveller, videospel och filmer. Den finns med i Conan Doyles verk, 
Shakespeares pjäser, Aesops fabler, Aristoteles poesi och Hitchcocks filmer. 
Den är äldre än den grekiska dramaturgin. Hollywood och Broadway använder 
den också. Man skulle kunna säga att den är idiotsäker.  Elements of cinema

Som tidigare sagts finns tre alternativa sätt att berätta en historia. 3-Act 
Structure är en välkänd och mycket framgångsrik metod. 
Man kan beskriva de 3 akterna enligt följande:
Akt I: Upplägg 
Akt II: Konfrontation eller problem (handling)
Akt III: upplösning

Akt 1 Akt 2 Akt 3



Akt 1 tillhandahåller innehållet för serien och svarar på den här fem frågorna:
Var?  När? Vad? Vem? Varför?
I vår serie GOSSIP GIRLS är innehållsfrågorna och svaren följande: 
 - Var är vi? 
 - Utomhus under en väldigt kall dag
De inledande delarna är sammakopplade med det det atmosfäriska vädret; 
de första rutorna visar att det är riktigt dåligt väder, det ser ut som en storm. 
Vädret ute är ett viktigt element i denna serie. 
 - När utspelar det sig då?

Dag eller natt är inte specificerat så det borde inte ha någon avgörande 
betydelse för resten av serien. 
 - Vem finns med?
 - Två kvinnor. Vi känner inte till deras namn och det är inte 
heller relevant I detta sammanhang, men det kan vara intressant att skapa 
karaktärer med särskilda drag och att utveckla deras profiler vidare i storyn. 

 - Vad gör de (vilket är deras mål)?
 - De pratar om sin granna för att förstå varför hon aldrig går ut.
 - Varför gör de det? 
 - De vill ha aktuella och intressanta saker att prata om när de 
går ut med hundarna. 



När nu innehållet 
etablerats försöker 
karaktärerna 
att uppnå ett 
mål och möta 
någon konflikt/ 
konfrontation i 
Akt 2. 

Del 2 visar när 
karaktärerna 
försöker uppnå sitt 
mål, alltså frågan 
”Vad?” från del 1 
omsatt i praktiken. 
Detta kan ses som 
en förutsättning för 
serien. 

Damernas mål är 
att få veta varför 
grannen inte går ut; 
så de gissar, gissar 
och gissar….



Det finns inga historier utan problem. I detta fall är problemet, även om det är 
implicit, bristen på information gällande den nya grannen. Damerna kan inte 
lösa det och det är det som är den egentliga lösningen på problemet i denna 
serie. Denna konflikt tar på sätt och vis död på förutsättningarna. 

Det bästa med slutet är att olika karaktärer kan leda till helt olika upplösning, 
och det låter oss också veta något om karaktärerna. På så vis kan du visa hur 
din karaktär beter sig eller tänker. I en välskriven serieremsa resulterar detta i 
något roligt eller oväntat.
För att lära dig ännu mer om detta, se
The Blake Snyder beat sheet



Första utkastet
För att ha en klar bild av vad du har skapat i punkter, försök nu med 
papper och penna att rita hela idén.



Så var det dags för finputsningen… så snart serien är klar kommer steg 
fyra, vilket är del där tecknandet och finputsningen utförs. I vårt projekt 
använde vi en ritplatta, men det finns olika vägar för att uppnå ditt eget 
mål. 

Ritplattan
En ritplatta (även kallad digitalt ritbord, pennplatta eller ritbräda) är en 
inmatningsenhet till datorn som gör det möjligt att rita bilder, animationer och 
grafik för hand, med en speciell sorts penna, på ungefär samma sätt som man 
ritar bilder med penna och papper. Dessa plattor kan också användas för att 
hämta information eller för handskrivna signaturer. De kan också användas för 
att överföra en bild från en papperslapp som är tejpad eller på annat vis fäst vid 
plattans yta. Att fånga data på detta sätt, genom överföring eller genom att ange 
hörnen av linjära polylinjer eller former, kallas digitalisering.
Enheten består av en platt yta upptill där användaren kan “rita” eller överföra 
en bild med hjälp av den särskilda pennan så att bilden syns på skärmen. Vissa 
ritplattor har LCD-skärm för en mer realistisk upplevelse och användbarhet.
En del ritplattor är avsedda som ersättare för datormusen; det primära 
verktyget för att peka och navigera på stationära datorer. 

Som vi tidigare nämnt användes ritplattor i projektet, men det är också 
möjligt att hitta andra vägar för att uppfylla dina egna mål. Här presenteras en 
uppsättning resurser som gör skapandet av serier både lättare och snabbare.

Teckningar och finputsning



Under designprocessen arbetade vi med mjukvaran för att kunna ha olika 
lager och verka separat i varje enskilt element: bakgrundsbilder, pratbubblor, 
texter och karaktärer. Vi insåg att teckningarna på detta sätt, separat hanterade, 
gjorde det möjligt för oss att uppdatera både bild och text vid behov under 
arbetets gång. I vissa fall behövde vi förenkla texten och i andra förbättra de; 
ibland behövde vi ta bort något ord eller förändra något i bakgrunden. 



Arbetsmetod
Det finns manga program för att skapa egna serier, få till layouten och publice-
ra dem.vi har gjort ett urval. Man kan rita en serietidning med vilket program 
som helst men för layouten behövs det särskilda funktioner som låter oss skapa 
rutnät, speciella teckensnitt och även serier, text och grafik.

Stripgenerator En 2.0 premium features gratissida som låter dig skapa 
dina egna serier och kräver minimal teknisk förkunskap. 
Allt du behöver göra är att dra och släppa. För att skaffa 
Basic- versionen av detta program behöver du bara 
registrera dig.

Toondoo Med Toondoo kan du skapa serier och tecknad film en-
kelt med bara några få klick.

Gratis och väldigt enkelt att använda är detta program 
som låter dig skapa korta serier med dialog mellan två 
karaktärer. Grafiken är inte den bästa men det är ett bra 
sätta att börja. 

Wittycomics!

Make beliefs Make Belief´sComix är ett serieprogram där du kan ska-
pa och skriva ut enkla serier med klassisk look.

Pixton Förutom gratis enskilda konton erbjuder Pixton en tjänst 
som utformats speciellt för skolor som kallas ”Pixton 
för skolor”. Denna tjänst gör det möjligt för lärare och 
utbildare (och varför inte Ungdomsarbetare) att skapa 
privata utrymmen för sina elever där de tillsammans kan 
skapa och dela med sig av sina serier. 



Dessa program fungerar på samma sätt:
•Gör en layout bestående av serier på sidor i standardstorlek eller skapade efter 
önskemål
• importera bilder eller välj aktörer och objekt från de biblioteksom finns 
tillgängliga i aktuella program
• applicera filter på bilderna
• delar upp arbetet i olika format, inklusive PDF

Genom detta arbetsflöde, vilket är vanligt i denna typ av program, förstår vi 
hur det är möjligt att skapa serier genom att ta bilder och använda bilder med 
filter, eller återhämta bilder utan rättigheter. Detta är det enklaste sättet att 
skapa en seriebaserad berättelse.
Självklart kan du även använda program som du är mer van vid, såsom Word, 
Pages, Powerpoint o.s.v. men då dessa inte har som huvudsyfte att skapa serier 
tar det sannolikt längre tid. Resultatet kan dock bli bra, beroende på hur smart 
och kreativ du är i ditt skapande.



Did you see the 
new neighbour?

No, I didn’t. She 
never gets out!

Are they 
migrating?

They are. 
They don’t 
need a 
passport... 

Olikaalternativ



Bevis 

En serieskapare som faktiskt aldrig lärt sig att teckna är Simone Albrigi, med 
artistnamnetSio.
Sio är en italiensk serieskapare som inte kan teckna (enligt egen utsago) men 
som alltid skapar serier. Sedan 2006 finns hon på internet. 2012 började hon 
skapa roliga serier och konstiga sånger på Scottecschannel på Youtube vilken 
nu har över 1,6 miljoner följare. Varje dag publicerar han en ny remsa på sin 
Facebook page.

Hans historiabevisar att den tekniska kompetensen när det gäller att teckna 
inte är avgörande för att skapa serier; ganska skönt att höra!



Hur kan jag mäta om jag 
uppnått målet?
Vilka är de förväntade 
effekterna?

Testa och utvärdera

Utvärdering

För att ta fram ett passande verktyg 
engagerade vi en grupp ungdomsarbetare 
och ungdomsledare för slutgiltig justering av 
innehållet beträffande tydlighet, läsbarhet samt 
språkets lämplighet. 
Den feedback vi fick i detta steg, via ett särskilt 
utvärderingsformulär, har använts för att få 
anpassa verktygen maximalt.
Vi föreslår att du gör likadant
På nästa sida hittar du det formulär vi använde 
för utvärdering av testaktiviteten; anpassa den 
som du önskar för att få den att stämma överens 
med din aktivitet. 



Utvärderingsformulärför testaktivitet
Genom detta frågeformulär vill vi att du utvärderar de serier (STRIPS) vi 
presenterat
Ålder:
Kön:
På en skala från 0-10, hur väl överensstämmer påståendet med din 
uppfattning?
(0= håller inte med alls, 5= varken eller och 10= håller helt med)

1.STRIPSär ett bra verktyg för att diskutera stereotyper

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
håller inte med alls håller helt med

2. STRIPS är ett bra verktyg för att diskutera kulturella koder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
håller inte med alls håller helt med

3. STRIPS är ett bra verktyg för att diskutera identitet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
håller inte med alls håller helt med

4. Språket som används i STRIPS är lämpligt 
(i enlighet med projektets mål)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
håller inte med alls      håller helt med



5. Teckningarna som används I STRIPS är lämpliga 
(i enlighet med projektets mål)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
håller inte med alls håller helt med

6. Ramverket i STRIPS är lämpligt 
(i enlighet med projektets mål)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
håller inte med alls håller helt med
 

Öppnafrågor

Min favorit bland dessa STRIPS är nr…
därföatt…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Tre adjektiv som beskriver STRIPS ……………………………………..……
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Vilka ämnen skulle du vilja att vi lade till?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....



Nedan följer några citat från de ungdomsarbetare som deltagit i 
testprojektet: 

“Jag gillade det här för jag har sett 
många killar och tjejer som lider 
av det faktum att de helt enkelt 
inte accepteras som den de vill 

vara. Jag tror det är svårt att vara 
lycklig om du måste kämpa för att 

få vara annorlunda ”

Kommentar till New instructions

”Ett ämne som jag känner 
är mitt, både i egenskap 

av kvinna och som lärare 
där jag i mitt dagliga 

arbete ständigt ser barn 
och flickor som möts 
av diskussioner kring 

”manligt” och ”kvinnligt”.”

“Tydligt och klart budskap. Barn ser på 
saker utan att samhällsstyrda inlärda 
superstrukturer; ett mer naturligt och sant sätt 
att se på omvärlden”

“Nedbrytning 
och fördomar 
är olika sidor 
av samma 
mynt.”
Kommentar till Rubbish

Kommentar till Video games

Kommentar till What does it matter?

”Mycket fint, lämnar utrymme 
för bredare och mer övergripande 
reflektioner.”
Kommentar till  New instructions



Teaterföreställningar
Teckningar

Bilder
VIDEO

Fortsättning följer utifrån dina idéer.

Vad kommer härnäst? …e 
då utrymme för fantasin.






