
Bilaga 2 
Nedan följer de diskussionsfrågor jag ställde samt de olika gruppernas mest 
intressanta svar. 

 

1. Fråga: Vad tror ni händer på sista sidan? 
 

1.1. Kunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
Vad tror ni händer på sista sidan? 

Deltagare 2: ”de här som går runt och är arbetare (bild 31, ruta 5), de blir nedskjutna, 
så det bara splatt över hela golvet” 

2: ”Hon skulle ju kunna vara nån sån härn super ninja som hoppar ut där och spöar 
allihopa… fast då kanske hon inte skulle blivit tillfångatagen heller” 

 

1.2. Kunniga gruppen med info 
Tyvärr försvann större delen av inspelningen ifrån denna grupp, på grund av tekniska 
problem. Detta är således till viss del sådant jag fiskat upp ur mitt eget minne. 

En av deltagarna drog slutsatsen att Mushuda skulle komma med en MacGyver-
lösning och bygga ett vapen för att besegra vakterna innan han fick se slutet, något 
kunniga gruppen utan bakgrundsinfo nämnde först när de sett vapnet Mushuda 
faktiskt bygger i serien. 

 

1.3. Okunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
Vad tror ni händer på sista sidan? 

2: ”Han den där snubben med glasögonen lär ju komma tillbaka” 1: ”Eller så kommer 
han och förstör rymdskeppet eller nånting”  

Lång tystnad 

3: ”Nä, jag tror vad heter det att rymdskeppet blir förstört, av honom på nåt sätt. Av 
han i solglasögon… det var han som blev slagen eller hur? Så kanske han skjuter ihjäl 
de andra…” 

1: ”Det tror jag också, jag tror han vinner” 

3: ”och sen blir han säkert tillsammans med tjejen som är fast i städskåpet” 

2: ”Jag tror ungefär som [3]” 

1: ”Det tror inte jag… Hon ser ut som en tuff brud. Hon har ju Fan tatueringar!” 

2: ”Ja, men tuffa brudar kan väl också ha lite känslor” 

 

1.4. Okunniga gruppen med bakgrundsinfo 
Vad tror ni händer på sista sidan? 

1: ”Han kanske märker att nåt har hänt och hämtar fler eller nåt” 



 

2. Fråga: Vem är hjälten? 
 

2.1. Kunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
Vem är hjälten? 

2: ”Alltså det tror jag kan bli hon” … ”man har den här känslan av att det ska vara den 
här killen. För han är lite tuff. Han har cigg, brillor, en pistol… Han är väl lite mer 
den här stereotypiska hjälten i den här då” 

1: ”Huvudskurken… Han dör i första tidningen… Så kan du ju inte göra, du kan ju 
inte döda huvudskurken i första…” 

2: ”Man får lite Dead Space känsla” 

1: ”det verkar som att den här tjejen är van vid att skjuta folk.” … ”Så det är ju nåt fel 
på den här världen… känns det som” 

 

2.2. Kunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
- 
 

2.3. Okunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
Fråga: Vem är hjälten? 

Här ställde jag av misstag frågan efter att jag visat slutet, vilket gör att svaret måste 
tolkas annorlunda. Baserat på tidigare svar drar jag slutsatsen att Mushuda inte 
framstod som en kandidat till att bli hjälte innan slutet presenterades. 

 

3: ”det är nog tjejen tror jag… Den där killen han verkar inte göra så där jättemycket, 
det verkar mest vara hon som är den hära lite häftiga typen som lyckas ta sig ut själv 
och så” 

 
2.4. Okunniga gruppen med bakgrundsinfo 

Fråga: Vem är hjälten? 

1: ”Han lär ju bli hjälten?” 2: ”Jaa, faktiskt!” 1: ”Och sen… de är säkert tillsammans 
också.” 1: ”De verkar inte vara tillsammans i början!” 2: ”Nää, inte än… ” 1: ”Men de 
verkar ha nån form av så här spänning typ” 

 

3. Fråga: Vilken relation har de till varandra? 
 

3.1. Kunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
 



 

Vilken relation har de till varandra? 
1: ”typ kompisar… Kanske känt varandra länge… sen typ barndom”  

2: ”Hon känns mer man än kvinna” … ”Eftersom att hon mördar och skjuter och är 
skithård och har som tatueringar och är så här lite tuffare” 

 

3.2. Kunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
- 

 
3.3. Okunniga gruppen utan bakgrundsinfo 

 
Vilken relation har de till varandra? 
2: ”De är säkert i samma bransch, de här rivalerna” 

3: ”Den här mannen och kvinnan, de jobbar nog tillsammans” 

2: ”Jag tror han är lite kär i henne!” 

1: ”Ja, eller han tycker hon är snygg i alla fall… Nåt sånt.” 

 
3.4. Okunniga gruppen med bakgrundsinfo 

 
Vilken relation har de till varandra? 
 (Känner de varandra överhuvudtaget?) 

1: ”Ja, det tror jag… eftersom hon säger Edward till honom och inte mr. Blablabla” 2: 
”Och sen… att de är lite så här smådryga mot varann” 

 
4. Fråga: Var det något som var förvånande eller inte förvånande? 

 
4.1. Kunniga gruppen utan bakgrundsinfo 

 
- 
 

4.2. Kunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
- 
 

4.3. Okunniga gruppen utan bakgrundsinfo 



 
Var det något som var förvånande eller inte förvånande? 

2: ”ja, att hon inte behövde räddas, det brukar alltid vara så här killen som kommer in 
och räddar en. ” 

Var det något som inte var förvånande? 

3: ”Att de dumma gubbarna dog” 

 
4.4. Okunniga gruppen med bakgrundsinfo 

 
Var det något som var förvånande eller inte förvånande? 

2: ”Hon bröt sig ut snabbare än jag trodde i alla fall” 1: ”Ja!” Jag: ”Men du trodde att 
hon skulle bryta sig ut?” 2: ”Ja, om hon inte skulle få hjälp av honom. Fast, det 
kändes som att de var så himla många så det kändes som att hon behövde komma in 
och hjälpa honom på nåt sätt” 1: ”Sen var det väl mer hon som hjälpte honom nu. Jag 
trodde det skulle vara tvärtom” 

Något som inte var förvånande? 

1: ”Jag hade väl räknat med att det skulle bli en hel del skjutande” 

Har deras relation förändrats? 

1: ”Naaääh” 2: ”Jag tror fortfarande de kommer bli tillsammans!” 1: ”Det verkar som 
han blev asimpad av att hon var feta så här värsta tuffingbruden… Han visste ju det 
eftersom att hon höll på med vapen och så här.” 

 
5. Fråga: Vad påminner serien om för andra verk? 
 

5.1. Kunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
 

Vad påminner serien om för andra verk? 

1: ”De här killarna som kommer i kostym och att tjejen är hårdhudad och så där det 
tycker jag påminner väldigt mycket om, ja, matrix” 

2: ”Och just den här scenen är ju lite därifrån också nästan. När… när hon säger…” 1: 
”Dodge this!” 2: ”När han dodgar kulorna” 

2: ”sen är det ju lite Star trek också… med rymd och…” 

1: ”Kan vara lite V också… som att de här kostymnissarna är förklädda egentligen… 
at de inte ser ut så här…” 2: ”Ja, det är bra… så kan det vara” 1: ”Eller nån form av 
robotar av nån annan…” 2: ”Ja, nånting, fast de har människoskinn” 

2: ”men vänta, en sak till, som jag tänkte på, det är ju, vad är det den heter… femte 
elementet! Tänker jag lite på” 1: ”Ja åååh!” 2: ”Med Bruce Willis, den filmen” … 
”Den här tjejen” 1: ”Milla Jovovics… eh, leeloo” 2: ”Tänker lite på henne, när jag ser 
henne” 1: ”Hon är kickass!” 



Deltagare 1 säger också att den påminner om serieversionen av V 
 

5.2. Kunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
Vad påminner serien om för andra verk? 

1: ”Det var väl isåfall mer Star wars isåfall, som jag tyckte att det likna” 

 
5.3. Okunniga gruppen utan bakgrundsinfo 

 
Vad påminner serien om för andra verk? 

2: ”Jag tänkte, jag tänkte på matrix när de kommer in. Fast jag vet inte. Jag har inte 
förstått mig på den filmen.” 

3: ”Med rymdskeppet tänkte jag på Smallville” 

1: ”Typ men in Black” 
 

5.4. Okunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
Vad påminner serien om för andra verk? 

3: ”Inte vad jag kan komma ihåg” 1: ”nej, inte direkt” 

 

6. Fråga: Vad kan ni utläsa om miljön? 
 

6.1. Kunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
 
Vad kan ni utläsa om miljön? 

1: ”Jag tycker den verkar lite steril… metall överallt, bara geometriska former… Inte 
så varmt eller personligt över huvud taget” 

2: ”nä, precis, sen är det så här plåtdörrar och stål…” 

1: ”Att allt har en särskild funktion” 

2: ”Den här stolen är dock ganska hemtrevlig, som han sitter i… men det är 
egentligen det enda, som man lägger märke till som är mjukt här. Annars är det ju ett 
skepp här…” 

 

6.2. Kunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
Vad kan ni utläsa om miljön? 



1: ”lite industriaktigt kan man väl säga”  

 
6.3. Okunniga gruppen utan bakgrundsinfo 

 
Vad kan ni utläsa om miljön? 

3: ”De är nog på nåt så här ställe där de har fabrik, men så har man kontor typ där 
med” 

2: ”De här de håller sig ju undan, det verkar som att de håller sig undan, du vet 
polisen” … ”De är säkert också kriminella”  

 
6.4. Okunniga gruppen med bakgrundsinfo 

 
Vad kan ni utläsa om miljön? 

2: ”mycket såhära… ojordiskt… eller vad man ska säga” 3: ”det var ju som sagt 
rymdskepp och grejer” 3: ”Fast inte som att de går på månen eller så heller… det är 
väl främst den här grejen (rymdstationen) men det skulle ju lika gärna kunna vara… 
fast det…” 

 

7. Fråga: Rent allmänt, vad får serien er att tänka på? 
 

7.1. Kunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
 
Rent allmänt, vad får serien er att tänka på? 

1: ”Kickass brud, hård värld, nån slags dystopi kanske” 2: ”mm, Jorden har gått 
under…” 3: ”Jag tänker på science-fiction och inget annat… ja, science fiction och 
lite action så där.”  

2: ”…att det är deppigt, liksom, det är nedstämt och… ja lite pressat också, speciellt 
här, de vet inte riktigt vad de har för… mål” 

”Ja, rymd och liksom mörk slakt och… jag vet inte hur jag ska beskriva… tyvärr… ja, 
otrevligt… otrevlig miljö. Inte speciellt mysig… Så det är en bra känsla! För en serie 
antar jag… eller det är det ju” 

 

7.2. Kunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
Rent allmänt, vad får serien er att tänka på? 

1: ”Jag får en känsla av Kill Bill, men jag har ingen aning om varför” … ”Det finns ju 
den här… det är nån del av filmen som är tecknad” 
 



7.3. Okunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
 
- 
 

7.4. Okunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
Rent allmänt, vad får serien er att tänka på? 

1: ”Alltså när jag läste bakgrunden tänkte jag mycket på samhället som det ser ut idag 
eller vad man ska säga, av ganska många olika anledningar som jag inte kan minnas 
eftersom vi inte antecknat” 1: ”Om man tänker de olika grupperna… ja… det finns 
folk som inte vill vara med, det finns folk som vill vara med, det finns de som styr 
och folk som vill bryta sig loss från de som styr” 

 

8. Fråga: Kan ni se någon sensmoral eller budskap? 
 

8.1. Kunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
 
Kan ni se någon sensmoral eller budskap? 

2: ”Don’t underestimate the girl… Lite feministiskt… speciellt eftersom att hon ska 
framstå som stark och tuff… sen att hon ger han en snyting för att han bara säger en 
sån där grej”  1: ”Ja, men han förtjänar ju det, för han var ju dum i huvet som sa det” 
… ”Det här är ju killar som man är rädd för… egentligen… och så kommer han är 
och… what the fuck” 

1: ”sensmoralen: Man kan göra mycket av grejer man hittar i ett städskåp” 2: ”mm, 
macgyver” 1: ”ja, exakt… två gummisnoddar och en pinne” 

 

8.2. Kunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
- 
 

8.3. Okunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
 
Kan ni se någon sensmoral eller budskap? 

2: ”Nej, det enda jag tänker på är att kvinnor också kan. Hon tog ju sig ut och fixa ett 
vapen där och grejer” 3: ”Nej, för annars brukar alltid hon vara typ … eller tjejen 
brukar alltid vara den här hjälplösa som inte kan nånting alls” 1: ”Som bara står och 
skriker” 3: ”Och nu är faktiskt hon lite den här hjälten i slutet eftersom att hon hjälpte 
honom” 
 



8.4. Okunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
Kan ni se någon sensmoral eller budskap? 

2: ”Man ska inte mucka med brudar!” 1: ”Ja, nåt sånt… Typ att tjejer kan också” 2: 
”ja… könsroller” 1: ”det hade varit intressant också om det varit killar med i gruppen 
så de hade kunnat säga också… vad de tycker” 

1: ”Ja, det var ju färre än de andra… badguysen… så man skulle ju kunna se det på 
det också” 

 

9. Fråga: Är det någonting i serien eller bakgrundsinfon som är ologiskt eller 
mindre trovärdigt? 

 

9.1. Kunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
 
Är det någonting i serien eller bakgrundsinfon som är ologiskt eller mindre 
trovärdigt? 

2: ”Det är väl egentligen hennes vapen som hon har byggt. Det är väl mest ologiskt. 
Eftersom att den är ganska kraftfull också med tanke på att hon spränger ett öppet hål 
i magen på en snubbe här. Eeeeh he, vet inte vad den är gjord på alltså typ en 
sopkvast och lite tvättmedel och… ja, så det är väl vapnet som är mindre trovärdigt” 

 

9.2. Kunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
Är det någonting i serien eller bakgrundsinfon som är ologiskt eller mindre 
trovärdigt? 

1: ”I serier kan ju allt hända” 

 
9.3. Okunniga gruppen utan bakgrundsinfo 

 
Är det någonting i serien eller bakgrundsinfon som är ologiskt eller mindre 
trovärdigt? 

3: ”Var fick hon sitt vapen ifrån?” 2: ”Ja just det det tänkte jag också på” 1: ”Var det 
bakom moppen?” 3: ”Det är ju lite ologiskt… För här inne ser man hela skrubben och 
så ser man inget vapen… sen kommer hon ut med en väldigt stor pistol” 

2: ”Men så tänkte jag på det här… När hon skjuter killen som står på hennes sida… 
eller han står under henne i trappen… Skjuter hon honom… och sen frågar den andra 
killen: ’Vad har han gjort dig?’ typ… så det är… det vet jag inte riktigt…” 

1: ”De verkar vara rädda för henne, här står det ju, låt inte henne få några vapen” 3: 
”det är väl för hon inte ska vara någon fara, för de stänger in henne, så hon inte ska 
vara några problem för dem.” 



 
9.4. Okunniga gruppen med bakgrundsinfo 

Är det någonting i serien eller bakgrundsinfon som är ologiskt eller mindre 
trovärdigt? 

3: ”Men det var nånting jag tänkte på……… Det här med att de inte trodde att de 
skulle bli ett hot… Trodde de att de skulle förbli embryon hela tiden?” 

1: ”Det är ju dumt att de inte låst in henne ordentligt” Jag: så deras plan känns inte så 
genomtänkt? 123: ”nä” 
 

10. Fråga: Har ni några övriga kommentarer? 
 

10.1. Kunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
 
Har ni några övriga kommentarer? 

3: ”Jag skulle vilja veta lite vad det är… vad det är de sysslar med så att säga” … 
”Här nere, det är som en fabrik så att säga” 

1: ”Jag gillar när det är ganska enkelt ritat, jag tycker om det” 2: ”mm, det blir inte 
lika ansträngande att titta.”  

3: ”jag får en känsla att han inte är där i vanliga fall, att han har kommit dit”  

2: ”Ja, det är en jävla bra teori. Vi har ju vart så inlåsta i att han ska vara där. Att de 
här två ska ha en relation. När de egentligen kanske bara… de känner ju varandra, det 
gör de ju, Det gör de ju eftersom hon slår som att… skoj så där nästan. Så att de de de 
känner ju varandra, men att han skulle jobba här det är ju” 3: ”Det tror ju inte jag, för 
det gör han kanske inte… Han har ju ett skepp, ett annat skepp, som står, han har 
land- kommit och landat ju. För att bara kolla, eller kanske hjälpa till under den här… 
dealen… eller så… som en extra muscle liksom”  

2: ”Man kan ju undra var han kommer ifrån. Det är ju det. Ifall han kommer från en 
planet nånstans, som är kolonialiserad, eller om han kommer från ett annat fartyg”  

2: ”Han (Edward Milkban) verkar vara en ganska hård snubbe. Han kanske har blivit 
det. Han känns inte riktigt som han har den hära kroppsbyggnaden riktigt av att vara 
en riktigt hårding. En sån här typisk hårding. Utan han är väl mer en sån här, liksom 
en tanig kille, från nånstans, som tvingades göra nånting som förändrade honom, till 
exempel skjuta sin far eller nåt, förstår du hur jag menar? Först var han bara en lugn 
och fin kille… sen blev han på grund av en, nån hemsk eller extrem händelse i sitt liv, 
så blev han sån därn lite mer tuffing som han är nu, med cigg och brillor och en pistol 
och tuff liksom. Lite kaxig, är han”  

3: ”Om man läste en lång sån här, så tror jag att man skulle få följa, som jag sa, han 
på ett annat ställe, alltså han är egentligen, han är ju med och så där, men det här 
kanske till och med är lite så här överhuvud över de här andra och så här, är ute och 
far och flänger och är ute på olika uppdrag. Jag står nog fast vid det här att jag inte 
tror att han är på det här stället permanent så att säga”  

 



10.2. Kunniga gruppen med bakgrundsinfo 
 
Har ni några övriga kommentarer? 

1: ”Jag tyckte det verkar som en spännande serie” 

2: ”Jag läser ju inte så mycket serier, men det verkar intressant i alla fall” 
 

10.3. Okunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
 
Har ni några övriga kommentarer? 

”Nej, det är väl mest att vi vill kanske veta lite mer av vad hela serien handlar om och 
vad som har hänt innan och så” 

 
10.4. Okunniga gruppen med bakgrundsinfo 

 
Har ni några övriga kommentarer? 

3: ”Har du funderat på att göra den i färg?” … ”I början, för en som inte läst några 
andra serier än kalle anka, så var det lite svårt att hänga med med karaktärerna, så då 
tänkte att om de haft nån… om han hade varit typ blond, så hade varit lättare, men nu 
hade han ju glasögon, så jag fattar inte varför jag inte hängde med…” 


