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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine how Ranma ½, one of the most 

popular Japanese Manga series, reflects the gender system in society.  
 

We have chosen to make use of two different gender theorists to determine if 
Ranma ½ follows the gender norms of society or not. The theoretical 
framework is based primarily on Yvonne Hirdman's theory of the two basic 
principles: the principle of dichotomy and the principle of hierarchy. Judith 
Butler's theory of performative gender is used as a complement.  

 
The method used is idea analysis of text with elements of image analysis. The 
idea analysis has helped us to get the ideas of masculinity and femininity as 
represented in Ranma ½. Our methodology allowed the use of a number of 
dimensions which were prepared after the thesis theoretical framework. The 
dimensions we chose to use in our analysis were the locations, tasks, 
properties, behaviour and status. 

 
The conclusion regarding Ranma ½ is that it both mirrors and breaks the 
surrounding society’s values on gender. There are parts of the series that 
enables you as a reader to interpret the series as norm breaking, but there are 
also parts that will enable us to interpret Ranma ½ the other way around, as 
norm following. 
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1. INLEDNING 
 
 
Manga har blivit relativt känt på senare tid i Sverige, åtminstone bland barn och 
ungdomar. De flesta folkbibliotek lånar ut manga och många anordnar tillfällen för barn 
och ungdomar att lära sig teckna manga. Men vad är då manga undrade vi som inte var 
några mangaläsare från början. Vi har förstått att manga oftast betyder detsamma som 
tecknade serier från Japan och att det är en relativt ny form av litteratur i västvärlden. 
Dessutom har vi insett att manga är ett oerhört stort fenomen och att det finns mängder 
av olika typer av manga, bland annat finns en sort som riktar sig mot pojkar så kallad 
Shonenmanga och en annan sort som riktar sig mot flickor så kallad Shoujomanga.  
 
Nyfikenheten på vad manga är och viljan att utforska detta för oss hittills okända 
fenomen ligger tillsammans med vårt tidigare intresse för genusfrågor till grund för vårt 
ämnesval. Vi har också förstått att manga existerar precis som andra former av litteratur, 
konst och underhållning i en social kontext som påverkar dess innehåll. Manga befinner 
sig således inte i ett tomrum utan influeras av allt från historia, språk, kultur, politik, 
religion, till kön och genus. Även andra sociala fenomen såsom social ordning, hierarki, 
sexism och rasism skildras i manga (Ito 2005, s. 456). Därför har vi funnit manga som 
en högst relevant källa för studier inom litteratursociologi ur ett genusperspektiv. Vi har 
dock varit tvungna att begränsa studien och behandlar därför endast en specifik 
mangaserie och studerar således inte manga generellt. I denna uppsats ämnar vi att 
studera hur en av de mest populära Shonenmangaserierna förhåller sig till det 
samhälleliga genussystemet. Vi är särskilt intresserade av att se om mangaserien följer 
de rådande genusnormerna eller om den bryter mot desamma.  
 
Vi vill belysa den grundläggande problematik som ligger bakom vår frågeställning med 
hjälp av Simon de Beauvoirs berömda ord om att ”[m]an föds inte till kvinna, man blir 
det. Den gestalt som människohonan kommer att anta i samhället bestäms inte av något 
biologiskt, psykologiskt eller ekonomiskt öde, det är kulturklimatet som gestaltar det 
mellanting mellan hanne och kastrat som kallas kvinna” (Beauvoir 1973, s. 162). Citatet 
bygger på idén om genus, där genus ska förstås som det kulturellt skapade könet. Här är 
det viktigt att poängtera att det även gäller mannen. Mannen föds inte till man, utan 
även mannen skapas. Termen genus används för att klargöra att det inte är det 
biologiska könet det handlar om. Yvonne Hirdman skriver att alla barn föds in i redan 
kulturellt etablerade tankeföreställningar om vad som är kvinnligt och vad som är 
manligt. De föds in i en ordningsstruktur av kön som hon kallar genussystem (Hirdman 
1997, s. 404, 407). Detta genussystem präglas av en maktobalans mellan de två könen 
som ständigt reproduceras. När skillnaderna mellan könen betonas förblir kvinnan, 
enligt Hirdman, mannen underlägsen. Kvinnor deltar aktivt i reproduktionen av 
genussystemet och på så sätt kan frågan om vilken del kvinnor har i sitt eget förtryck 
ställas (Hirdman 1997, s. 405, 407).  
 
Vi har valt att skriva om detta ämne av flera olika anledningar. Ett av skälen är att vi 
anser att det fortfarande förekommer skillnader mellan män och kvinnor. Vi sorteras in i 
ett kvinnligt respektive manligt fack från tidig ålder och tvingas in i roller som 
begränsar oss. En uppdelning som enligt oss varken främjar män eller kvinnor. Dessa 
könsmönster och skillnader reproduceras sedan i litteraturen eftersom den speglar det 
samhälle vi lever i. De bilder och texter som förmedlas via litteratur för barn och 
ungdomar bidrar i många fall till en reproduktion av genussystemet. Det är därför extra 
viktigt att vara uppmärksam på det som barn och ungdomar läser. Den japanska 
serieteckningsformen manga är ett relativt nytt fenomen i Sverige och serierna är 



 2

mycket populära bland barn och ungdomar. Ett flertal av dessa mangaserier finns också 
för utlåning på biblioteken. Dock anser sig många bibliotekarier inte ha tillräcklig 
kunskap om manga för att kunna kvalitetsbedöma dessa (Andersson 2007, s.69). Det är 
därför mycket intressant att studera manga utifrån ett genusperspektiv.  
 
 

1.1 Litteratursociologi 
 
En del av biblioteks- och informationsvetenskapen rör sig inom området 
litteratursociologi. Vårt ämnesval som innebär att undersöka hur en av de mest populära 
mangaserierna förhåller sig till det samhälleliga genussystemet hamnar inom den 
litteratursociologiska ramen eftersom biblioteken lånar ut dessa mycket populära 
mangaserier till barn och ungdomar. Det är intressant att undersöka vilket/vilka budskap 
en mangaserie förmedlar när det gäller genusstereotyper. Johan Svedjedal, professor i 
litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, anser att litteratursociologi enklast beskrivs 
som ett sätt att ”[a]nalysera produktion, distribution och konsumtion av litteratur” 
(1997, s. 72). Litteratursociologin rör sig inom flera vetenskapliga fält såsom 
litteraturvetenskap, sociologi, etnologi och socialpsykologi, men främst strävar ämnet 
att analysera relationerna mellan skönlitteratur och samhälle (Svedjedal 1997, s. 72). 
Svedjedal beskriver tre litteratursociologiska områden som strävar efter att försöka 
undersöka förhållandet mellan litteratur och samhälle, det vill säga: 
 
 

1. Samhället i litteraturen 
2. Litteraturen i samhället 
3. Litteratursamhället 

 
 
Den första berör hur samhället beskrivs i litteraturen, det vill säga skönlitteraturen 
speglar och tolkar det omgivande samhället. Med det andra området menas att 
litteraturen kan ta en opinionsbildande roll i samhället och innebära en politisk kraft 
som förmedlar idéer (Svedjedal 1997, s. 73). Slutligen beskriver det tredje området 
litteraturens yttre villkor som exempelvis hur bok- och förlagsmarknaden utvecklas. Vår 
studie hamnar inom det första området, Samhället i litteraturen (Svedjedal 1997, s. 74). 
 
Inom samhället i litteraturen koncentrerar sig forskaren på hur samhället speglas i 
skönlitteraturen genom att den avbildar en verklighet som vi alla känner igen oss i. 
Litteraturen kan också omtolka och omskapa bilden av samhället. Häri ligger 
litteraturens sprängkraft. Inom detta område har genusperspektivet medfört nya vitala 
tankar (Svedjedal 1997, s. 73). En förskjutning har skett inom detta forskningsområde 
från undersökningar av hur författare beskriver samhället i sina verk till hur de 
reflekterar över det (Svedjedal 1997, s. 73). 
 
Vi har valt att använda oss av Yvonne Hirdmans genussystem i denna uppsats då 
hennes teori är högst behjälplig för att belysa hur strukturer i samhället speglas i 
litterära texter.  
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1.2 Problemformulering, syfte och frågeställning  
 
Det som vi är intresserade av att göra i denna uppsats är att försöka beskriva och förstå 
hur genus kommer till uttryck i skönlitteraturen. Enligt litteratursociologin, som tidigare 
nämnts, speglas samhället i litteraturen, men det finns även möjligheter för litteraturen 
att skapa nya, annorlunda bilder av verkligheten. Det är dessa två motpoler som utgör 
grunden för uppsatsens problemformulering: antingen speglas samhället i den utvalda 
litteraturen och representerar därmed en normföljande inriktning gällande genus, eller så 
omskapas bilden av samhället i den utvalda litteraturen och representerar då istället en 
normbrytande dito. För att kunna fastställa huruvida den utvalda litteraturen följer 
genusnormerna i samhället eller inte väljer vi att använda oss av två skilda 
genusteoretiker. Där den ena Yvonne Hirdman, hjälper oss att se om den utvalda 
litteraturen tillhör den normföljande inriktningen och den andra Judith Butler, hjälper 
oss att se om den studerade litteraturen istället ska ses som representant för en 
normbrytande inriktning. 
 
Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur en av de mest populära 
mangaserierna förhåller sig till det samhälleliga genussystemet. Utifrån detta formulerar 
vi frågeställningen: Hur avspeglas genus i den utvalda mangaserien? Frågeställningen 
har vi delat in i tre underfrågor för att underlätta kopplingen till empirin. Vi utgår ifrån 
Hirdmans två principer när vi formulerar de två första underfrågorna. Hierarkin som 
innebär att mannen är överordnad och uppfattas som normen i samhället samt 
isärhållandet som handlar om att det manliga och kvinnliga inte får blandas. Den tredje 
underfrågan bygger på Judith Butlers tes om hur genuskategorierna kan upplösas. Vi tar 
upp mer om detta i vår teoridel. Våra underfrågor lyder som följer: 
 
 

• Avspeglas isärhållandet  i den utvalda mangaserien? I så fall hur? 
• Speglas hierarkin i den utvalda mangaserien? I så fall hur? 
• Finns det överskridande av genusnormer? Ifall det finns, hur framkommer det? 

 
 
För att besvara vår frågeställning har vi valt att göra en idéanalys av texten med inslag 
av bildanalys. 
 
 

1.3 Relevans för biblioteks- och informationsvetenskap  

Litteraturen som finns i samhället speglar detsamma. Det vill säga i litteraturen tolkas 
och omtolkas det omgivande samhället. Den mangaserie vi har valt är en form av 
massmarknadslitteratur som riktar sig till barn och ungdomar. Till exempel Furuland 
(1997, s. 32) skriver att även populärlitteraturen ger en betydelsefull bild av 
verkligheten. Det gör att en mangaserie kan användas som ett tolkningsmaterial för en 
analys av samhälleliga tendenser. Genom att studera en mangaserie kan vi bland annat 
försöka spåra de mönster som bryter eller följer normerna i vårt samhälle. Manga läses 
av många barn och ungdomar, och eftersom genusnormerna bland annat reproduceras 
via barn, är det angeläget att undersöka denna form av litteratur. Biblioteken lånar ut 
denna mycket populära serie vilket betyder att bibliotekarier borde ha kunskap om vad 
serien innehåller. Generellt finns det en hel del fördomar och okunnighet när det gäller 
mangaserier som litteraturform. För det första är det serietidningar och för det andra har 
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ett flertal mangaserier vissa våldsamma och sexistiska inslag som vi ofta inte är vana 
vid när det gäller barn- och ungdomslitteratur och därför kan det upplevas som stötande. 
Vuxna kan därför ta avstånd från manga utan att ha läst en enda bok själv. Det finns 
litteratur som barn tycker om och som de slukar utan uppmaningar från föräldrar, lärare 
eller bibliotekarier och mangaserier är en sådan genre och bör därför studeras inom 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. 

Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap ryms även bibliotekariens 
litteraturförmedlande roll. Det innebär att bibliotekarier bör ha kunskap om litteraturen 
som biblioteken förmedlar. När det gäller barn och ungdomsböcker är den kunskapen 
synnerligen viktig. Det är viktigt dels på grund av att biblioteken har ett uppdrag att 
prioritera litteraturförmedling till barn och ungdomar samt att barn och ungdomar 
generellt sett är mer okritiska när de väljer litteratur och därför kanske behöver mer stöd 
än vuxna. ”Kulturrådets bidrag syftar till att främja mångfald, jämställdhet och 
kvalitet.” Särskilt viktiga områden anses vara kultur för barn och unga 
(http://www.kulturradet.se/sv/Bidrag/Bibliotek/) 

 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsens första kapitel presenterar denna studie av mangaserien Ranma ½ ur ett 
genusperspektiv. Här preciseras de centrala begreppen. Olika problem som är knutna till 
att studera en mangaserien nämns samt uppsatsens syfte formuleras. Kapitel 2 vill ge en 
bakgrund så att läsaren får möjlighet att bekanta sig med ämnet, bland annat beskrivs 
manga i Sverige och i Japan. Kapitel 3 går igenom tidigare forskning för att bredda 
bilden av ämnet. Kapitel 4 tar upp de olika teorierna som uppsatsen lutar mot. Kapitel 5 
redogör för metoden som använts samt behandlar materialet som har använts vid 
studien och hur det har begränsats. I kapitel 6 analyseras seriekaraktärerna och de olika 
episoderna ur serien. Slutligen knyter kapitel 7 ihop trådarna i ett diskussionsavsnitt och 
till sist avslutas uppsatsen med en sammanfattning i kapitel 8. 
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2. BAKGRUND  
 
I det här avsnittet beskriver vi fenomenet manga i Japan, Sverige samt övriga världen. 
Vi kommer också att nämna de vanligaste typerna av manga. Innan begreppet manga 
förklaras kan det vara på sin plats att definiera begreppet serier. 
 
 

2.1 Definition av begreppet serier 
 
Vad är en tecknad serie? Serieskaparen Will Eisner myntade begreppet ”Sequential art”. 
Det vill säga om bilder står för sig själva är de endast bilder men om de ingår i en 
sekvens förvandlas bildkonsten till seriekonst istället (McCloud 1995 s. 5). En serie 
berättar en historia med bilder med eller utan text. McCoud (1995, s. 6) liknar 
konstformen serier vid ett kärl som kan fyllas med vilka bilder och idéer som helst. Med 
andra ord kan stil, kvalitet eller innehåll variera från serie till serie. Den fullständiga 
definitionen av serier enligt McCloud lyder: 
 

 
”[U]ttrycksform som består av sidoställda, föreställande och andra bilder i avsiktlig sekvens, 
vilka syftar till att förmedla information och/eller framkalla estetiskt gensvar hos betraktaren”. 
(McCloud 1995 s. 9) 
 
 

Det är denna definition av serier som vi väljer att utgå ifrån i detta arbete. Med 
sidoställda menas att minst två bilder ska vara bredvid varandra så att betraktaren kan ta 
in båda bilderna samtidigt. Avsiktlig sekvens betyder att det finns en avsändare som vill 
att bilderna ska läsas i en bestämd ordning. Tecknade bilder ”har varierade grader av 
abstraktion” skriver McCloud vidare.  Det innebär att vissa tecknade serier är mer 
realistiska medan andra är mer stiliserade och förenklade. Till de senare kan 
mangaserier räknas. Vid serietecknande koncentrerar man sig på vissa detaljer i bilden 
och på så vis ökar dess grundbetydelse. Seriebilden gör att vi fokuserar vår 
”uppmärksamhet på en idé” vilket bidrar till dess märkliga kraft (McCloud 1995, s. 
30f). I manga till exempel har seriefigurerna stora ögon. (Mer om detta i nästa avsnitt 
2.2. Manga i Japan). Genom förenkling i bildspråket ökar seriebildens genomslagskraft. 
Det är idén ansikte vi ser framför oss när vi tittar på seriebilden och i den kan vi läsa in 
våra egna reflektioner, känslor och tankar. Ju allmänmänskligare ett ansikte i en 
seriebild är, ju fler människor kan det sägas föreställa (McCloud 1995, s. 31). Det 
innebär att det är lätt att identifiera sig med seriefigurerna. McCloud skriver att ”Vi inte 
bara tittar på en cartoon, vi blir den!” (1995, s. 32). 
 
Serier räknas till populärkulturen och betraktas som en företeelse mest för barn och 
barnsliga vuxna och är därför inte lika rumsren som andra konstformer (Schröder 1995, 
s. II). Denna syn förekommer även när det gäller manga som har blivit mycket populärt 
bland barn och ungdomar i Sverige. Många bibliotekarier har svårt att bedöma 
kvaliteten på manga då de inte har stor kunskap om denna genre (Andersson 2007, 
s.69). Det är en okunskap som kan ge upphov till oro och kanske också skepsis inför 
företeelsen. ”Manga är dock enbart ytterligare en form av [visuell] litteratur och alla 
undersökningar visar att all form av läsning föder önskan till mer läsning” (Strömberg 
2007, s. 173). Manga kan med andra ord vara en inkörsport till annat läsande. Masami 
Toku skriver att:”As a result of reading manga and discussing it with their peers, young 
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people´s literacy is growing” (Strömberg 2007, s. 174). Detta är baserat på studier i 
Japan.  
 
 

2.2 Manga i Japan 
 
Manga kommer idiomatiskt från två kinesiska tecken, det vill säga ”man” som betyder 
ofrivilligt och ”ga” som betyder bild eller teckning. Manga kan närmast översättas till 
tokiga teckningar eller oansvariga bilder (Gravett 2004, s. 9; Strömberg  2007, s. 58). 
Ordet manga är egentligen en japansk universalterm för alla tecknade serier, men i 
Europa är ordet synonymt med serier tecknade i den japanska stilen. För en japan 
betyder manga alla serier oavsett geografiskt ursprung (Strömberg 2007, s. 59). Vår syn 
skiljer sig åt från den japanska med andra ord. I denna uppsats kommer vi genomgående 
att använda begreppet manga med betydelsen tecknade serier från Japan. 
 
Uttrycket manga myntades 1814 av träsnittskonstnären Katsushika Hokusai, en japansk 
ukiyoe konstnär under Edo perioden, som gav ut ett antal av sina teckningar under namnet 
Hokusai Manga (Gravett 2004, s. 21). För honom stod manga för enklare roliga teckningar 
och hade inget med ”riktig” konst att göra (Strömberg 2007 s. 58).  
 
Manga skiljer sig ifrån västerländska serier på flera sätt. En mangaserie kan till exempel 
vara flera tusen sidor lång. Det innebär att det finns större utrymme för stämningsbilder 
och karaktärsutveckling. Manga tar sig också andra uttryck än västerländska serier som 
inte har samma omfång (Strömberg 2007, s. 62). I en manga är människorna stiliserade. 
Japanerna ritar endast det nödvändigaste och fokus ligger på ögonen och munnen. 
Serieforskarna anser att det här skapar en känslobild och inte en avbild av ett mänskligt 
ansikte. Känslobilden talar mer direkt till läsaren än en avbild gör (Birde 2004, s. 3). En 
annan sak som skiljer västerländska serier från japanska serier är den skapande 
processen. Manga skrivs och tecknas ofta av en och samma person. Dessutom har 
historierna en tydlig början och ett tydligt slut. Eftersom en person står bakom 
handlingen får historierna ofta mer liv än exempelvis Stålmannen eller Kalle Anka 
(Birde 2004, s. 3). Ytterligare en sak som skiljer mellan västerländska serier och manga 
är läsekretsen och dess syn på serier. I Sverige är det fortfarande så att serier ses som 
något för små barn medan i Japan betraktas serier som vilket annat litterärt medium som 
helst. Alla läser serier i Japan, både barn och vuxna. Skickliga serieförfattare har ofta 
samma status som romanförfattarna har i väst (Birde 2004, s. 3). 
 
Den mangastil som vi känner till idag uppstod efter andra världskriget. Vid 50-talets 
mitt hade en mogen och realistisk stil utvecklats som gick under namnet gekiga. I början 
lånades manga ut i bokhandlar men dessa fick konkurrens av små manga-böcker tryckta 
i röd färg, så kallad akabon. Tezuka Osamu, som betraktas som ”the father of Manga” 
slog igenom med New treasure Island 1947, och skapade en vurm för detta format. 
Tezuka skapade en manga som hade en mer stiliserad och seriebetonad stil, än den mer 
realistiska och politiskt orienterade gekiga (Harrell 2007, s. 3f). 
 
Förlagen som gav ut de kommersiella mangaserierna begränsade kreativiteten hos 
många på 60-talet genom sina strikta regler för hur en mangaserie skulle tecknas. Därför 
uppstod en subkultur, Doujinshi, på 70-talet vilket medförde att kvinnliga 
mangatecknare blev vanligare (Harrell 2007, s.4f). De tecknade mest manga för pojkar. 
Den mest kända i denna grupp är Rumiko Takahashi som sedermera skapade Ranma ½. 
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I Japan, som har en av världens högsta nivåer för läskunnighet, finns manga överallt i 
samhället. Det är inte bara barn och ungdomar som läser manga i Japan utan alla 
ålderskategorier uppskattar denna litteraturform (Ito 2005, s. 473). Nu sprider sig 
fenomenet i hela världen. Den japanska regeringen erkänner t o m att manga kan 
komma från alla möjliga ställen inte bara från Japan. Med andra ord kan manga ses som 
en global konstform (Gravett 2008, s. 10). Ett tecken på hur stort manga har blivit 
internationellt är att den fick en egen utställningsplats år 2002 på den äldsta och största 
internationella bokmässan för barnlitteratur i tyska Frankfurt (Ito 2005, s. 472).  
 
 

2.3 Manga i Sverige 
 
”Manga [är] stort i Sverige och fortsätter att växa. […] I dag är en femtedel av Bonnier 
Carlsens utgivning inriktad på manga” gick det att läsa i en artikel av Sara Ullberg i 
Dagens Nyheter för några år sedan (Ullberg 2007). Manga är inte ett nytt fenomen i 
Sverige utan det har funnits här sedan mitten av 80-talet. Den allra första mangaboken 
var troligtvis Gen, pojken från Hiroshima som kom ut redan 1985 på Alvglans förlag 
(Strömberg 2007, s. 65). 
 
Manga slog dock inte igenom förrän runt år 2000 i Sverige genom lanseringen av 
Dragon Ball utgiven av Bonnier Carlsen (Strömberg 2005, s. 7f), men försäljningen tog 
inte fart ordentligt förrän 2003. Anledningen till succén var att manga publicerades i 
pocketutgåvor som såldes i bokhandlar och inte i tidningskioskerna. Dragon Ball låg på 
sjunde placeringen av de tio högsta placeringarna i svensk bokhandels statistik över 
barnboksförsäljning i Sverige (Strömberg 2007, s. 67). Egmont Kärnan hakade på 
trenden och gav ut pocketserierna med bland annat Ranma ½ och Mästerdetektiven 
Conan (Strömberg 2007, s. 67).  
 
Dagens mangaserier kan grovt delas in i manga för män, manga för kvinnor (Redi 
Komi), manga för pojkar (Shonenmanga) och manga för flickor (Shoujomanga) (Harrell 
2007, s. 4; Ito 1994, s. 82; Ogi 2001, s. 171).  Det innebär att manga alstrar ett 
antagande som delar världen i en manlig respektive kvinnlig sfär (Ogi 2001, s. 171). I 
början skrevs manga främst av män för pojkar (Ogi 2001, s. 172), vilket har inneburit 
att shonenmanga har dominerat. Det finns dock andra genrer och undergrupper i Japan 
som inte har anammats i övriga världen, till exempel finns utbildningsmanga (kyoyo 
manga), kursböcker för grundskola och universitet i mangaformat (Ito 1994, s. 81). En 
del typiska shonenmanga har en stor kvinnlig läsekrets, generellt dominerar manga för 
pojkar vilken innehar 70 % av den rådande japanska marknaden (Harrell 2007, s. 4). De 
flesta mangaserier som ges ut i Norden är också pojkmanga (Strömberg 2005 , s.12).  
 
 

2.4 Manga och “gender-bending” 
 
Generellt är manga känd för sina ”gender-bender” historier (Ho 2007, s. 510). Termen 
”gender-bending” beskriver det en person gör när denne överskrider/böjer de förväntade 
genusrollerna genom att bete sig eller se ut på ett sätt som antingen anses androgynt 
eller som utmärkande för det motsatta könet (Merriam-webster 2009). Inom manga 
finns nästan alla varianter av ”cross-dressing” representerade (Ho 2007, s. 510). ”Cross-
dressing” är en variant av ”gender-bending” och är en mycket populär genre i Japan. 
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”Cross-dressing” är det fenomen då pojkar klär sig i flickkläder och beter sig som 
sådana eller tvärtom när flickor klär och beter sig som pojkar (Borgelöv 2006, s. 34).  
 
 
Enligt Borgelöv betraktar och gestaltar mangaserierna vanligtvis de olika könsrollerna 
på ett annat sätt än det vi är vana vid här i väst. Hon menar att eftersom det på senare tid 
har blivit mycket populärt för unga pojkar och flickor att läsa manga är det intressant att 
se hur detta ”… kommer att påverka vår syn på traditionella västerländska 
könsroller…” (Borgelöv 2006, s. 34). 
 
 

2.5 Sammanfattande kommentar 
 
Vi har i det här avsnittet gett läsaren en bakgrund till det material som vi baserar 
uppsatsens analys på. För att läsaren ska förstå vilket material det handlar om har vi 
först valt att definiera begreppet serier eftersom vårt material tillhör denna genre. Vi har 
också utgått ifrån att läsaren inte besitter stor kunskap om manga sedan tidigare och har 
därför valt att presentera kort dess historiska utveckling i ursprungslandet Japan och 
sedan dess ankomst till Sverige. Kunskap om manga i Japan och i Sverige gör att vårt 
material kan sättas in i ett större sammanhang och öka läsarens förståelse för denna 
litterära genre. Vidare anser vi det vara av stor vikt att läsaren känner till att manga 
generellt är känd för sina ”gender-bender” historier och förstår därmed att den utvalda 
mangaserien ingår i en större tematisk kontext.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp den forskning som tidigare gjorts om manga utifrån 
ett genusperspektiv och som är väsentlig för vårt arbete. Den forskningen vi presenterar 
handlar primärt om hur flickor, kvinnor, pojkar och män framställs i manga. 
Fokuseringen på hur genus framställs i litterära texter är ett etablerat tillvägagångssätt 
för forskare som gör litteratursociologiska analyser ur ett genusperspektiv. Till exempel 
litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2004) använder sig av detta sätt när hon analyserar 
barnlitteratur (något vi återkommer till i vår metoddel).  I Sverige finns det relativt lite 
skrivet om manga och genus och i princip inget om manga och genus i 
bibliotekssammanhang. Det är framförallt i Japan och i USA (där manga introducerades 
betydligt tidigare än i Europa) som genusstudier av manga har genomförts. Här nedan 
ger vi först en sammanfattande presentation av tidigare forskning för att sedan kort 
kommentera hur den förhåller sig till det vi har tänkt göra i denna uppsats. Vi har valt 
att presentera den tidigare forskningen tematiskt och börjar inledningsvis med de studier 
som kommit fram till att de manga som undersökts speglar de ojämlika 
genusrelationerna som finns i samhället mellan män och kvinnor, pojkar och flickor. 
Därefter tar vi upp de studier som visar att de manga som analyserats både följer och 
bryter mot genusnormerna. Sist tar vi upp de studier som visar att de studerade manga 
förmedlar en alternativ bild av genusrelationerna, där karaktärerna bryter mot gängse 
normer för hur flickor och pojkar ska vara och bete sig. 
 
 

3.1 Forskning som visar på ett normföljande 
 
Av den forskning som vi har tagit del av är det förhållandevis få studier som har 
kommit fram till att manga på det stora hela, speglar de i samhället rådande 
genusrelationerna. Detta tycker vi är anmärkningsvärt. Vi hade förväntat oss en 
betydligt starkare koppling mellan relationerna i samhället och hur de framställs i 
mangaserierna.  
 
Ett exempel där manga återspeglar genusförhållandena i samhället är dock Ledden och 
Fejes studie ”Female Gender Role Patterns in Japanese Comic Magazines” (1987) som 
just fokuserar på kvinnor och deras genusroll. Syftet med deras studie är att se om och 
hur manga speglar och förstärker de normer som finns kring kvinnans roll och se om 
alternativen till dessa normer förmedlas på ett positivt eller ett negativt sätt. För att 
underlätta analysen skapar/kategoriserar författarna tre olika typer av kvinnoroller som 
de sedan jämför mangatexterna med. Den första kategorin av kvinnoroller benämner de 
”dimorphic” och den innebär att kärlek uppfattas av kvinnorna (i denna kategorisering) 
som grunden för relationen mellan män och kvinnor. Ytterligare karaktärsdrag för 
denna kategori är att relationen mellan mor och barn är betydligt viktigare än den 
mellan makar. Moderskapet porträtteras i denna kategorisering alltid som något positivt 
och hemmet är den givna platsen för kvinnorna på samma sätt som arbetsplatsen är det 
för män. Den andra kategorin benämner författarna för ”bimorphic” och beskriver en 
kvinna som tar hand om hemmet samtidigt som hon har en yrkeskarriär. Hennes 
yrkesverksamme make hjälper endast till med hushållsarbetet. Den tredje kategorin av 
kvinnoroller går under benämningen ”amorphism” och innebär att en person kan anta 
vilken roll som helst utan hänsyn till de vedertagna genusrollerna. Författarnas slutsats 
är dock att den kvinnoroll som förmedlas mest via de studerade manga är ”dimorphic”, 
där moderskapet och hemmet är det centrala för kvinnor.  
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Liknande slutsatser som Ledden och Fejes (1987) kommer även socialantropologen Ito 
fram till i sin undersökning ”Images of Women in Weekly Male Comic Magazines in 
Japan” (1994). Hon undersöker bland annat vilka idealtyper för kvinnor som går att 
återfinna i de utvalda mangatexterna. Hon fokuserar särskilt på kvinnornas egenskaper 
och yrken. Ito jämför sedan dessa med hur väl de stämmer överrens med gängse 
stereotypa egenskaper för japanska kvinnor. Undersökningen är en innehållsanalys av 
ett antal manga för män och försöker ta fram vilka budskap som förmedlas både på det 
manifesta och på det latenta planet. Hon kommer fram till att de kvinnliga karaktärerna 
är klart idealiserade och att de egentligen är representationer av mäns fantasier. De 
manliga karaktärerna däremot framstår som mycket mer realistiska. Detta för att den 
manliga läsaren lättare ska kunna känna igen sig. Det är vanligast med manliga 
huvudkaraktärer samtidigt som kvinnorna ofta spelar en sekundär roll i berättelserna. 
Men även om de flesta kvinnor innehar traditionella och stereotypa yrken och/eller 
roller finner Ito att deras egenskaper inte följer den stereotypa uppdelningen mellan det 
manliga och det kvinnliga hela tiden. Det finns kvinnor som framställs som vad hon 
kallar ”female machisma” eller ”Amazon Goddess” (Ito 2002 s. 87). Ito ser det som ett 
tecken på de japanska kvinnornas ökade status. Dock väger detta inte upp den obalans 
som finns och slutsatsen blir dock att dessa manga för män skapar och förstärker 
uppfattningen av mannen som norm.  
 
Samma slutsats som Ito drar kommer även Weisner fram till i undersökningen ”Die 
Revolte der Knopfaugen-Girlies: Gender-Modelle in Mädchen-Comics der japanischen 
Gruppe CLAMP” (2006). Wiesner analyserar hur genusmönstret ser ut i de manga för 
flickor som författarinnegruppen CLAMP har skrivit. Det Wiesner kommer fram till är 
att flickorna i de studerade manga, trots att de gör vissa utsvävningar och således bryter 
mot gängse genusnormer, på det stora hela följer genusrollerna. De normbrytelser som 
görs fungerar mer eller mindre som avskräckande exempel och därmed tar 
normföljandet över.  
 
 

3.2 Tidigare forskning som visar på både ett normföljande 
och ett normbrytande 
 
Av den forskning vi har tagit del av är det få studier som kommit fram till att det finns 
både tecken på att genusnormerna följs och tecken på att desamma bryts. En av de 
studier som dragit denna slutsats är dock Hanabusas ”Reading Dual Meanings of Power 
on Young Women’s Bodies: The Representation of Cosmetic Surgery in Japanese 
Manga” (2008). I den undersökningen studerar Hanabusa fyra stycken mangaserier som 
alla behandlar ämnet kosmetisk kirurgi. Hennes slutsats är att vissa av de analyserade 
mangaserierna endast reproducerar genusförhållandena, medan andra texter ger 
möjligheter till att dessa genusförhållanden kan undergrävas.  
 
Här ser vi återigen ett exempel på en studie som fokuserar enbart på kvinnor och 
flickor. Därför menar vi är Harrells studie ”Slightly out of character: Shonen epics, 
Doujinshi and Japanese concepts of masculinity” (2007) mycket intressant eftersom den 
inte enbart fokuserar på kvinnor utan att den även analyserar männen. I Harrells 
undersökning studerar hon hur det japanska samhället speglas i två manga för pojkar 
och i ”fanfiction”, Doujunshi texter som amatörer/fan skriver om etablerade 
mangakaraktärer. Det hon fokuserar på är hur manligt och kvinnligt framställs i de olika 
manga. Harrells slutsats är att de kvinnliga figurerna besitter personligheter som 
stämmer väl överrens med det traditionellt kvinnliga medan männen framställs som 
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mindre manliga än vad som brukar göras traditionellt. Detta anser Harrell är mycket 
intressant och provokativt eftersom det i det japanska samhället i övrigt är svårt för män 
att närma sig det som traditionellt associeras med kvinnlighet. Hon skriver att ”…it is 
the feminization of the masculine, rather than the masculinization of the feminine which 
is on display [in the analyzed manga]. The former is far more socially taboo than the 
latter” (Harrell 2007, s. 6).  
 
 

3.3 Forskning som visar på ett normbrytande 
 
Det är främst studier av kvinnor och flickor i manga för kvinnor och flickor som 
kommit fram till att genusnormerna inte följer det mönster som återfinns i det övriga 
samhället och att de studerade manga därmed förmedlar en normbrytande bild till sina 
läsare gällande genus. Ogis och Tsurumis studier är exempel på sådana. Ogis 
undersökning ”Gender insubordination in Japanese Comics (manga) for girls” (2001) 
kommer fram till att de manga som hon har undersökt ifrågasätter genus genom att 
parodiera de traditioner som manga för flickor har. Tsurumis undersökning ”Gender and 
Girls’ Comics in Japan” (1997) visar att det inte finns någon tydlig koppling mellan hur 
genusförhållandena i de studerade mangaserierna för flickor ser ut och hur de ser ut i det 
japanska samhället i övrigt.  
 
Den tidigare nämnda socialantropologen Ito (1994) har inte bara studerat manga för 
män. Hon har även analyserat manga för kvinnor som kallas för Redi Komi.  Ito studerar 
dessa i undersökningen “The World of Japanese Ladies’ Comics: From Romantic 
Fantasy to Lustful Perversion” (2002). I den gör hon en innehållsanalys för att se vilket 
budskap som förmedlas till läsarna. Berättelserna i Remi Komi handlar om allt från 
kärlek, partnerval, giftermål till familj. Itos analys visar att de yrken som kvinnorna i 
serierna har, tillhör för det mesta det som kallas för ”pink-collar occupations”, det vill 
säga yrken som traditionellt utförts av kvinnor såsom till exempel hemmafruar, 
sjuksköterskor och prostituerade. Analysen visar även att de roller som kvinnorna i 
serierna spelar också följer det stereotypa genusmönstret med traditionella och 
hushållsnära tjänster. Men trots detta vill Ito betona att de kvinnliga karaktärerna i de 
analyserade Remi Komi är dessa seriers hjältinnor. Kvinnorna är de som agerar och är 
aktiva. För att återknyta till den undersökning av Ito som tidigare nämnts och som 
analyserade manga för män kan vi här se att hon kommer fram till olika slutsatser 
beroende på vilket kön de studerade manga är skrivna för. I manga för män följer bilden 
av kvinnor genusnormerna medan bilden av kvinnor i manga för kvinnor bryter mot 
desamma. Detta anser vi vara mycket intressant eftersom det verkar leda till 
resonemanget att det är kvinnans/flickans uppgift att ändra sig för att uppnå jämlikhet. 
När det egentligen enligt vår mening borde vara ett arbete som båda parter i 
genusrelationen måste utföra. 
 
Ytterligare en studie som har analyserat manga för flickor är Hos undersökning 
“Gender Alchemy: The transformative power of manga” (2007). Ho analyserar 
mangagenren ”boys love”, en genre som handlar om kärleksrelationer mellan två 
pojkar. Berättelserna inom ”boys love”-genren lyfter bland annat fram frågor som vad 
det innebär att vara pojke eller flicka samt vilka genusnormer som finns för hur de 
respektive könen ska känna och agera. Ho menar att orsaken till varför denna genre är 
populär bland unga flickor är att den ger dem idéer om alternativa sätt att vara och agera 
på. ”It postulates that gender fluidity and change are ways we can identify with those 
who are different from us, experience new things, and, most importantly, achieve things 
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that were impossible before” (Ho 2007, s. 512). Hos undersökning är intressant utifrån 
Butlers tankar om att det kan finnas fler genus än bara man och kvinna. Flickorna som 
läser manga i ”boys love”-genren identifierar sig med pojkkaraktärerna och kan därmed 
vidga sina sätt att vara och agera på.  
 
Slutligen har vi en studie som utmärker sig en aning då den kommer fram till att de 
studerade manga bryter med de rådande genusnormerna för kvinnor trots att de manga 
som har studerats riktar sig till pojkar. Det är Stephens och Bryces undersökning 
”’Nothing dirty about turning on a machine’: Loving your Mechanoid in Contemporary 
Manga” (2004) som kommer fram till att de kvinnliga mechanoiderna bryter mot 
genusnormerna. Dessa mechanoider, det vill säga robotar med mänskliga känslor 
objektifieras inte i den studerade mangan enligt författarna. Istället framställs de 
kvinnliga robotarna som subjekt med tänkande förmågor. Stephen och Bryce menar att 
detta tillsammans med att mechanoiderna står utanför samhället gör att de har möjlighet 
att välja om de vill förändra samhället eller inte. Mechanoiderna framställs med andra 
ord inte som passiva objekt. 
 
 

3.4 Kommentar till tidigare forskning 
 
Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen av manga utifrån ett genusperspektiv 
mest fokuserat på manga som riktar sig till flickor och huruvida dessa förmedlar 
berättelser som antingen följer eller bryter mot genusnormerna. I de flesta fall har det 
visat sig att flickmanga förmedlar berättelser där huvudrollsinnehavarna bryter mot de 
genusnormer som finns för hur flickor och kvinnor ska vara och bete sig. Att det 
förhåller sig på detta vis kan tänkas bero på flera olika saker. Det som vi funderar på är 
om fokuserandet på kvinnor och flickor kan påverka slutsatserna på detta sätt. 
Möjligtvis påverkas slutsatserna av att de manga som har studerats har riktat sig mot 
kvinnor eller flickor som läsare. Slutsatserna kan ha påverkats genom att berättelserna 
skräddarsytts för denna målgrupp med syfte att ge kvinnor och flickor en alternativ 
genusbild. Slutsatserna kan också påverkas av att många av studierna har haft kvinnor 
eller flickor som det enda studieobjektet. När fokus ligger enbart på det ena genuset 
riskerar bilden bli skev i och med att relationen till det andra genuset inte riktigt 
kommer fram. Något som är anmärkningsvärt är att pojkmanga, som i många fall läses 
av båda könen, inte analyseras lika ofta utifrån ett genusperspektiv och att fokus sällan 
ligger på de genusnormer som finns för pojkar och män. Bland annat med anledning av 
detta har vi valt att i detta arbete analysera pojkmanga utifrån ett genusperspektiv där 
även genusnormerna för pojkar och män tas med i studien. Harrells (2007) studie är 
dock ett spännande undantag i detta sammanhang. Genom att analysera genusnormerna 
för båda könen får hon fram en mer nyanserad bild, något som också vi eftersträvar i 
detta arbete. 
 
Det bör också nämnas att de flesta av tidigare studier har tittat på hur manga förhåller 
sig till det japanska samhället specifikt. Studierna har haft som målsättning att analysera 
hur manga skildrar de japanska genusrelationerna. I vår studie ämnar vi däremot att se 
hur väl de genusnormer som den utvalda mangaserien skildrar stämmer överens med 
dem som återfinns i ”vårt samhälle” och de normer som mangaläsare i Sverige har att 
förhålla sig till. Det är intressant eftersom manga läses av många barn och unga i 
Sverige och därmed påverkar dessa på ett eller annat sätt. I vilken riktning denna 
påverkan kan tänkas ske är vi intresserade av att undersöka. ”Manga […] is truly 
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popular in Japan. Nowadays, it is also exported to many countries, influencing their 
popular cultures, children, youth, and the ways of the people” (Ito 2005, s. 456).  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Vi har valt att studera vår utvalda mangaserie ur ett genusperspektiv. Innan vi går in på 
de specifika teorier som ligger till grund för vårt arbete vill vi först kort presentera 
genus och genusforskning.  
 
 

4.1 Genus och genusforskning 
 
Ordet genus kommer från latin och betyder slag, sort, släkte och kön (Hirdman 2003, s. 
11). Inom den vetenskapliga sfären har forskare valt att ersätta termen kön med 
begreppet genus. På så vis undviks associationerna till biologin och fokus ligger istället 
på det sociala och det kulturella.  Genus ”… är inte något som bara finns, av naturen, 
utan det är något vi människor gör något med, och det vi gör får enorma och högst 
varierande konsekvenser” (Thurén 2003, s. 11). Det är detta fenomen som 
genusforskningen vill lyfta fram och försöka förstå (Thurén 2003, s. 11).  
 
I vissa sammanhang har genus blivit ett vardagsord, till exempel i politiska 
jämställdhetsdiskurser. Dock används det ofta ”som om det betydde ’kön’ i rent 
biologisk bemärkelse eller till och med som om det vore ungefärligen synonymt med 
’kvinnor’” (Thurén 2003, s. 15). Men genusforskningen handlar lika mycket om män 
som om kvinnor. Britt-Marie Thurén, professor i socialantropologi vid Mittuniversitet 
och sedan 1.7 2007 professor emerita i genusvetenskap beskriver genusvetenskap eller 
genusforskning på följande vis: 
 
 

 
”[G]enusvetenskap eller genusforskning är den övergripande beteckningen på hela fältet. Det har 
blivit den i Sverige vedertagna beteckningen, forskningspolitiskt, och är enligt min mening 
också den bästa paraplytermen. Den motsvarar det som tidigare kallades kvinnoforskning men 
anger att kunskapsområdet handlar om män lika mycket som om kvinnor, och inte om någon 
särskild nivå eller sfär i mänskligt liv utan om allt som kan tänkas relatera till genus på något 
sätt” (Thurén, 2003, s. 17).  

 
 
Genusforskningen rör sig inom ett brett forskningsfält, omfattar kvinnoforskning, 
mansforskning, jämställdhetsforskning och queerforskning och försöker problematisera 
allt som har med genus att göra, även det som tas för givet i vår kultur (Thurén 2003, s. 
11). Genus är alltså något som vi själva skapar.  
 
 

4.2 Hirdmans genussystem 
 
Vi kommer i följande avsnitt ta upp Yvonne Hirdmans teori om könens ordningssystem. 
Detta gör vi lite mer ingående eftersom Hirdmans teori utgör stommen i vår uppsats. 
Det är hennes teori vi tar hjälp av när vi ska analysera huruvida vår utvalda manga 
speglar den hierarki och det isärhållande mellan könen som Hirdman menar finns i 
samhället i stort. 
 



 15

Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet, har myntat begreppet 
genussystem. Det är grundläggande för alla sociala ordningar; de ekonomiska, sociala 
och politiska. Hon menar att genussystemet är en ordningsstruktur av kön och består av 
två principer eller logiker: 
 
 

1. Den ena logiken är just dikotomin, det vill säga ”isärhållandets tabu: manligt och 
kvinnligt bör inte blandas” 

2. Den andra logiken är hierarkin: ”det är mannen som är norm. Det är män som är 
människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga”       

                                                                                                  (Hirdman 1997, s. 404) 
 
 
Den första principen, isärhållandets dikotomi, kommer ursprungligen från 
arbetsfördelningen mellan kvinnor och män samt från förställningarna om vad som är 
kvinnligt och manligt. Denna princip finns överallt och utgår från modellen att: ”sort 1 
gör sak 1 på plats 1; sort 2 gör sak 2 på plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 på plats 1 blir 
sort 1 sort 1. Är man på plats 2 gör man sak 2 och är en sort 2 etc.” (Hirdman 1997, s. 
406). På så vis skapas mening eftersom människan orienterar sig efter plats, sysslor och 
sorter. Omvandlingen av kön till sorter kallar Hirdman för genusformering. Denna 
uppdelning av sorter skapar även en maktordning och ett motsatstänkande med den 
biologiska olikheten som utgångspunkt. Motsatstänkandet, där män uppfattas som det 
positiva och kvinnor som det negativa, har en strukturerande förmåga som upprepas 
gång på gång (Hirdman 1997, s. 406). Barn föds in i redan kulturellt etablerade 
tankeföreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Vi föds inte till man eller 
kvinna, utan det är något vi skapas till genom den makt som dessa tankeföreställningar 
har/besitter (Hirdman 1997, s. 407). ”Att göra genus” är således att göra en skillnad, där 
det inte tidigare existerar någon skillnad (Hirdman 2003, s. 65). Det är vi själva och inte 
”naturen” som skapar skillnaden, isärhållandet mellan män och kvinnor. 
 
Med den andra principen, hierarki, menas att mannen är normen i samhället. Allt utgår 
från honom och på så vis får han också ett högre värde. Det är männen som uppfattas 
som människor och kvinnor uppfattas som det avvikande, det annorlunda. 
Föreställningen om mannen som norm är en självklarhet som har gått i arv från 
generation till generation. Denna uppfattning är så självklar och övergripande att den 
existerar överallt. Hirdman ger ett talande exempel som visar att kvinnliga brandmän 
uppfattas som en avvikelse eftersom brandmän ”egentligen”, i allmänhetens ögon, är 
män, det normala (Hirdman 2003, s. 60).  
 
För att operationalisera genussystembegreppet väljer Hirdman att använda sig av 
begreppet genuskontrakt. Med hjälp av detta begrepp kan vi enligt henne se ”det 
osynliga” som reglerar förhållandena mellan könen, det som sätter gränser för de 
kvinnliga möjligheterna samt få en ökad förståelse för hur den manliga normen har 
kunnat bibehålla sin prioriterade position genom tiderna (Hirdman 1997, s. 409). 
Poängen med begreppet genuskontrakt är enligt Hirdman att skapa en grund som inte 
förändrar sig med tiden, en grund utifrån vilken det går att teoretisera. Det är endast 
genom att ”begreppsbinda den orörlighet i historien som präglat könens villkor” som vi 
kan se förändring menar Hirdman (Hirdman 2003, s. 88). Genuskontraktet är ett 
kontrakt mellan könen. Ett kontrakt som mycket detaljerat beskriver hur könen ska bete 
sig mot varandra. Det kan handla om allt från att vem som får förföra vem, till vilka ord 
som anses lämpliga för ett visst kön att använda. Enligt Hirdman går det att återfinna 
denna sorts kontrakt i varje klass, tid och samhälle. Det som skiljer sig åt är att 



 16

kontrakten omtolkas utifrån det sammanhang de befinner sig i. Trots olikheterna 
påpekar dock Hirdman att dessa skillnader bör förstås ur ett genus-kontrakttänkande 
(Hirdman 1997, s. 410). Problemet, som Hirdman ser det, är att genuskontrakten inte är 
uppdraget av jämlika parter, utan det är skapat av den part som har företrädet det vill 
säga mannen att definiera den andra, kvinnan. Så även om kvinnor och män utgör 
varandras möjligheter och begränsningar, har kvinnor inte haft samma möjligheter eller 
begränsningar som män (Hirdman 1997, s. 408ff).  
 
Det förekommer dock en ständig kamp mellan könen i genuskontraktets gråzoner om 
hur långt kontraktets gränser kan sträckas. Hirdman kallar detta för ”genuskoreografi, 
det spel/liv/lek/drama/dans” som sker mellan könen, i deras försök att vidga kontraktets 
gränser så mycket som möjligt till sin egen fördel (Hirdman 1997, s. 409).  
 
Orsaken till varför det ser ut så här är ointressant menar Hirdman. Det viktiga är istället 
att tydliggöra detta genussystem, där den manliga makten är inbyggd, så att vi kan 
undvika att systemet reproduceras på nytt (Hirdman 1997, s. 405, 418). Detta gör vi 
genom att undvika uppdelningen av manligt och kvinnligt eftersom det enligt Hirdmans 
hypotes är ur den första principen, isärhållandet som den andra principen, den manliga 
normen legitimeras (Hirdman 1997, s. 405). Hirdman anser att ”ju mer den 
intellektuella komponenten dominerar över den biologiska, ju större förutsättningar 
finns för förändring” av genussystemet. Förändringar skulle kunna ske enligt Hirdman 
om ”det olika försvagas och det lika förstärks”, om de olika platserna, sysslorna och 
egenskaperna sammanblandas eller om de två sorterna, män och kvinnor definieras som 
ett av yttre orsaker, såsom till exempel revolution och krig (Hirdman 1997, s. 417).  
 
Hirdmans teori om genussystemet har kritiserats av olika skäl. Ett problem som lyfts 
fram är att ”förekomsten av makt antas i förväg och byggs in i begreppets 
grundbetydelse” (Thurén 2003, s. 55). Ett annat problem med teorin är att den ignorerar 
de ojämlika relationerna som finns inom respektive kön. Detta har bland annat lett till 
att det norska historikerparet Gro Hagemann och Klas Åmark velat skapa ytterligare en 
logik utöver de två logiker som Hirdmans teori bygger på. Hagemann och Åmark kallar 
sin tredje logik för hierarkisering inom respektive kön och hävdar att den bland annat 
kan förklara varför vissa kvinnor godtar ett ojämlikt genuskontrakt (Blomberg & 
Humlesjö 2000, nr 2). Ytterligare problem med Hirdmans teori är att begreppet 
genussystem beskrivs som oföränderligt på klassiskt strukturalistisk manér. Hirdman 
skriver att ”[s]jälva genussystemets strukturalistiska idé är att visa på den 
reproducerande kraften: det är som det är för att det var som det var. […] Isärhållandet 
återföder isärhållning; den manliga normen återföds med kraftfullhet” (Hirdman 1997, 
s. 414). Även om Hirdman anser att genussystemets strukturer rent teoretiskt skulle 
kunna förändras en aning, betonar hon samtidigt att det finns en total oföränderlighet. 
Denna oföränderlighet återfinns i relationen mellan könen, i själva fortplantningens 
drama, i den manliga och den kvinnliga biologin (Hirdman 1997, s. 414). Det är denna 
syn på om vad som egentligen orsakar våra föreställningar om kön som teoretikern 
Judith Butler ifrågasätter och vars tankar vi finner inspirerande att ha i åtanke då vi 
försöker se öppningar till förändringar i genussystemet. Mer om Butler i nästa avsnitt.  
 
Först vill vi säga några ord om varför vi väljer att använda Hirdmans teori trots den 
kritik som har riktats mot genussystemet. Vår uppfattning är att en teori kan och ska inte 
innefatta alla aspekter av verkligheten, den skulle i sådant fall bli alltför omfattande och 
svår att tillämpa. Att till exempel inkludera hierarkisering inom respektive kön i 
analysen hade kanske varit önskvärt, men hamnar helt utanför detta arbetes omfång. 
Vidare menar vi att Hirdmans genussystem är användbar i analysen av hur förhållandet 
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mellan könen ter sig. Dock är hennes teori mindre lämpad för att fånga upp möjliga 
förändringar. Därför har vi valt att komplettera Hirdmans teori med Butlers mer 
nyanserade, men samtidigt mer svåranvända teori. 
 
 
För att göra teorin mer överskådlig har vi valt att presentera grundförutsättningarna i 
schemat nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        Fig. 1 Teorischema 
 
 

4.3 Butler och performativt genus 
 
Vi kommer i följande avsnitt ta upp Judith Butlers teori om performativt genus. Detta 
gör vi inte lika ingående som Hirdmans teori eftersom Butlers teori i vår uppsats snarare 
ska ses som ett komplement till den förra. Detta är också helt logiskt eftersom det är 
endast en av våra tre frågor som utgår ifrån hennes teori. Vi presenterar alltså bara det 
mest väsentliga ur Butlers teori för just vår uppsats och analysen av den utvalda 
mangaserien. 
 
Judith Butler, professor i retorik och litteraturvetenskap vid University of California i 
Berkeley, menar att feminismen misstolkat det reella orsaksförhållandet om vad som 
skapar och reglerar våra uppfattningar om kön och genus. Butler ifrågasätter 
möjligheten att ha en uppfattning om ett naturligt, biologiskt kön som inte redan är 
kulturellt konstruerat på samma sätt som genus (Butler 2007, s. 56). Hon menar med 
andra ord att det vi kallar genus skapar kön. Butler kritiserar även feminismens 
utgångspunkt: begreppet ”kvinna”. Enligt henne skapas och omformas begreppet 
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”kvinna” hela tiden. Feminismens strävan efter att fastställa och begränsa sig till 
subjektet ”kvinnor” är enligt Butler inget annat än att förtrycka och förneka de verkliga 
skillnader som finns kvinnor emellan (Butler 2007, s. 50,64, 231). 
 
Butler diskuterar i sin berömda bok Genustrubbel om hur sexuella praktiker som 
avviker från normerna kan bidra till att ifrågasätta ”könets stabilitet som analyskategori” 
(Butler 2007, s. 24). Hon har myntat begreppet performativt genus i ett försök att 
uppmärksamma att den inre kärnan hos genus inte existerar före våra handlingar, utan 
istället skapas denna genom att vissa handlingar upprepas kontinuerligt i och genom det 
som hon kallar för ”kroppens genusstilisering” (Butler 2007, s. 28). Med andra ord 
menar Butler att det inte finns ”någon ’handlande bakom handlandet’, utan att den som 
’handlar’ på olika sätt konstrueras i och genom handlingen” (Butler 2007, s. 223). Om 
Butlers tes håller finns det enligt henne inte något skäl att utgå ifrån att det endast kan 
finnas två genus. Till följd av detta resonemang undrar Butler om inte antagandet om ett 
binärt genussystem indirekt bidrar till att bevara uppfattningen om att genus speglar 
könet eller på annat sätt hämmas av det (Butler 2007, s. 56).  
 
Kritiken mot Butlers performativa genus handlar främst om att hon framställer det som 
om det är fritt fram för individen själv att bestämma vilket genus denna/e ska tillhöra, 
genom att själv välja och vraka bland de genusmarkerade egenskaperna. Det kritikerna 
menar är att Butler bortser från genusideérnas sociala tryck. Ett annat problem som hon 
delar med sin läromästare Foucault är uppfattningen om att alla idéer som formar oss i 
sig är förtryckande. Frågan som kritiker ställer sig är huruvida det är möjligt att tala om 
frigörelse om diskurserna per definition är förtryckande och när det inte finns något före 
handlandet, något prediskursivt. Thurén tolkar dock Butler som om det är en utopi hon 
talar om och inte en beskrivning av verkligenheten som den ser ut idag (Thurén 2003, s. 
78). Det är också så vi vill tolka Butler och det är de sätt som hon för fram som medel 
att förändra genusordningen som vi kommer att använda oss av i vår analys av den 
utvalda mangaserien. 
 
I denna utopi skulle de kulturella ramarna vara flexibla. Det bästa sättet enligt Butler för 
att förändra den rådande genusordningen är att leka med de idéer, diskurser och 
symboler som omger genus och på så sätt försöka visa på deras paradoxer och 
motsägelser så mycket som möjligt. Normbrytare fungerar som synliggörare av 
normerna och kan därför, menar Butler, medverka till att normerna kritiseras och det 
kan i sin tur leda till att deras kraft försvagas. För Butler är en genusordning utan 
kategorier med stor individuell frihet det vi ska sträva efter. Hon skyr fasta 
genuskategorier eftersom de, hur de än utformades, skulle bli förtryckande (Butler 
2007, s. 228f). 
 
 

4.4 Mannen som genus 
 
Trots att det är ett genusperspektiv som vi har valt att utgå ifrån och att genusforskning i 
sig bör inbegripa en studie av båda könen, vill vi ändå ta tillfället i akt och explicit lyfta 
fram mannen som genus. Detta vill vi göra som motvikt till speciellt Hirdmans 
utgångspunkt om kvinnornas underordning och mannen som norm. Här följer därför ett 
kort avsnitt om mannen som genus och de problem som kan uppstå om detta fenomen 
ignoreras.  
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Ett generellt problem är att män och pojkar glöms bort och att genus i många 
sammanhang nästan är synonymt med kvinnor. Män behandlas alltför ofta som om de 
inte hade något genus överhuvudtaget (Kimmel & Messer 1989, s.57). Butler (2007) 
skriver till exempel att feminismens egna totalitära tendenser bör ifrågasättas. Hon 
menar att det är problematiskt att ”betrakta fienden som en och densamma”. Detta är 
enligt henne att okritiskt ta efter förtryckarens strategi (Butler 2007, s. 64). Män är 
precis som kvinnor bundna av genus, dock på ett annorlunda men besläktat sätt. Det 
faktum att män verkar vara och ofta är de sociala relationernas väktare eller åtminstone 
deras förvaltare, ska inte dölja det faktum att de också styrs av genus (Flax 1987, s. 
629). När mäns specialintressen behandlas som generella intressen utgår vi ifrån idén 
om att män inte har något genus. Ingen abstraktion kan innesluta alla aspekter av de 
mänskliga erfarenheterna, därför är det fel på den gemensamma representationen av 
mänskliga erfarenheterna som mannen som norm utgör. Representationen, mannen som 
norm är inte bara felaktig eftersom den utesluter viktiga aspekter av kvinnliga 
erfarenheter och tendensen att lyfta fram de maskulina erfarenheterna som arketyp, den 
är också felaktig eftersom den utgår ifrån de dominanta och stereotypa formerna för 
maskulinitet (Carver 1996, s. 21). Kvinnor är på intet sätt oskyldiga offer för den 
befintliga ojämnlikheten. De, trots deras lägre sociala status, bibehåller och förstärker 
det ojämlika genussystemet när de dömer män gentemot normen av en ”riktig man”. De 
är precis som männen medskapande och medarbetande varelser av de ojämlika 
genusförhållandena (Hirdman 1990, s. 16). Hirdman skriver att det finns många 
exempel ”från kvinnohistorien om kvinnor som agerar som de främsta fångvakterskorna 
i genusordningens fängelse (Hirdman 2003, s. 91). 
 
Ytterligare problem med den snedvridna fokuseringen på genus är att förändringarna i 
sig också kan leda till en snedvridning. Med det menar vi att när kvinnor och flickor fått 
ökade möjligheter att ha ”manliga egenskaper” och bete sig på ”ett manligt sätt” har 
män och pojkar inte tillåtits i samma utsträckning att tillägna sig ”kvinnliga egenskaper 
och beteenden”. Detta fenomen finns det flera exempel på, både i Japan och i Sverige. 
 
 

 
”Japan’s conception of gender roles has certainly evolved in a more egalitarian 
direction […] but it is significant that concepts of gender have processed far 
more quickly for women than for men. Thus, much of the inequality and 
divergence over gender roles stems from the simple fact that men’s attitudes 
and, more importantly, the Japanese concept of masculinity has not kept up with 
the reality of Japanese women’s expanded concept of femininity. Similarly, 
while women have been enabled by progress to take a larger foothold in 
traditionally masculine spheres, men face social stigma and disapproval for 
attempts to enter feminine spheres or adopt feminine behaviors” (Harrell 2007, 
s. 2f).  
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5. METOD 
 
Vi har valt att göra en idéanalys av texten med inslag av bildanalys för att besvara vår 
frågeställning. Det är framförallt inom statsvetenskap som idéanalys har använts för att 
analysera och/eller kritiskt studera politiska budskap. Enligt Beckman är idéanalys ett 
samlingsbegrepp för olika varianter och kombinationer av syften, frågeställningar och 
analystekniker. Det som avgör om en studie är idéanalytisk eller ej är inte hur den görs 
utan vad det är som undersöks (Beckman 2005, s. 11).  
 
 

5.1 Idébegreppet 
 
Förhållandet mellan våra valda teorier och idéanalysen handlar framför allt om hur 
Hirdmans begrepp ”ordningsstruktur” och Butlers begrepp ”performativt genus” 
förhåller sig till ”idé” som begrepp. Bergström och Boréus resonerar kring idébegreppet 
i kapitlet ”Idé- analys och ideologianalys” som ingår i deras bok Textens makt och 
mening. De hävdar att det går att uppfatta en idé som en tankekonstruktion, vilken 
kännetecknas av en följd sammanhängande tankar. Detta innebär att en idé är något mer 
kontinuerligt än till exempel de tillfälliga attityder eller intryck som människor kan ha 
eller få (Bergström och Boréus 2005, s. 149). Dock är idébegreppet långt ifrån 
lättdefinierat. Bergström och Boréus väljer själva att använda sig av en bred definition 
av idébegreppet i Textens makt och mening. Deras definition täcker in både 
uppfattningen om en idé som en föreställning om verkligheten och uppfattningen om en 
idé som en värdering av företeelser, men definitionen täcker även in uppfattningen om 
en idé som en föreställning om hur man bör handla (Bergström och Boréus 2005, 149f).  
 
Hirdmans begrepp ”ordningsstruktur” anser vi spegla dels uppfattningen om en idé som 
en föreställning om verkligenheten men även uppfattningen om en idé som en värdering 
av företeelser. Med det menar vi att Hirdman vill visa oss hur världen är med hjälp av 
sitt begrepp ”ordningsstruktur”, men hon värderar också denna företeelse, denna 
”ordningsstruktur” som något negativt, en ordning som icke är önskvärd. Vi anser även 
att Butlers begrepp ”performativt genus” återspeglar delar av Bergström och Boréus 
breda definition av idébegreppet. Butler vill också visa oss hur det förhåller sig i världen 
genom att skapa begreppet ”performativt genus”. Som vi ser det värderar Butler inte 
företeelsen lika starkt som Hirdman. Istället betonar hon uppfattningen om en idé som 
en föreställning om hur man bör handla när hon talar om vikten av att leka med de 
idéer, diskurser och symboler som omger genus och på så sätt försöka belysa deras 
paradoxer och motsägelser. 
 
 

5.2 Idébegreppets relation till ideologibegreppet  
 
Idébegreppet är inte bara som tidigare nämnts svårdefinierat, det är heller inte lätt att 
särskilja idébegreppet från ideologibegreppet. Därför kan det vara på sin plats att nämna 
något om förhållandet mellan dessa. ”Ordet [ideologi] kommer från grekiskan och 
betyder läran om idéer” (Bergström och Boréus 2005, s. 150). Idéer ingår ofta som delar 
i definitioner av ideologier och idag är det många som ser ideologier som en 
uppsättning av idéer som handlar om samhället och politiken. (Bergström och Boréus 
2005, s. 150) När det gäller definitioner av ideologier går det att urskilja i alla fall två 
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huvudinriktningar. Den ena inriktningen ser ”ideologi” som en sorts idésystem och 
anhängarna av denna inriktning förespråkar en definition som inte inkluderar eller säger 
något om vad ett sådant idésystem kan leda till. Den andra inriktningen rekommenderar 
däremot en definition som tar med de effekter en viss ideologi har/kan tänkas ha. 
Bergström och Boréus exemplifierar detta med att ideologier då kan uppfattas som 
åskådningar som antingen till exempel förstärker sämjan i samhället eller berättigar 
särskilda särintressen såsom klass, etnicitet och genus. (Bergström och Boréus 2005, s. 
151) Kort sagt föredrar anhängarna av den första inriktningen en ideologidefinition som 
är mer neutral än den sistnämnda. Dock hamnar ”vår” definition snarare inom ramen för 
den sistnämnda inriktningen än den förstnämnda. Det handlar visserligen om en form av 
idésystem, men varken Hirdmans eller Butlers teorier är långtifrån neutrala när de 
blottlägger och ifrågasätter hur patriarkatet underhålls och återskapas. Båda teorierna 
visar vilka effekter genusidésystemet har på samhället i stort.     
 
 

5.3 Idéanalys 
 
Mot ovanstående bakgrund använder vi oss av idéanalys eftersom vi anser att genus kan 
ses som en idé om hur förhållandet mellan män och kvinnor ska se ut. Idéanalysen kan 
hjälpa oss att få fram vilka idéer om maskulinitet och femininitet som finns 
representerade i den utvalda mangaserien. Ytterligare fördelar med användandet av 
idéanalys är att det ger oss stora möjligheter att själva utveckla de analystekniker som vi 
finner passande för vårt syfte eftersom det inte finns någon på förhand bestämd mall för 
hur dessa analyser ska genomföras (Bergström och Boréus 2005, s. 177). Dock brukar 
det konkreta tillvägagångssättet för idéanalyser antingen vara att konstruera så kallade 
idealtyper genom att renodla vissa drag och som sedan används som ett raster över 
texterna eller att utgå från så kallade dimensioner som är mer allmänt hållna. Enligt 
Beckman kan ”[d]imensioner […] utformas för att urskilja olika påståenden liksom 
även för att urskilja olika preciseringar av ett och samma påstående” (Beckman 2005, s. 
25). Vi har valt att utgå ifrån det senare eftersom risken med hårt strukturerade 
idealtyper är att tolkningarna inte har tillräckligt stöd i texten. Valet att använda 
dimensioner innebär visserligen också en risk eftersom dimensionerna ofta är så breda 
att forskaren inte får mycket hjälp av dem vid analysen av texterna (Bergström och 
Boréus 2005, s. 159, 164, 177). Vi föredrar dock det öppnare förhållningssättet till 
texten som dimensionerna möjliggör eftersom vi är intresserade av att försöka särskilja 
olika delar av de idéer om maskulinitet och femininitet som finns representerade i den 
utvalda mangaserien.  
 
Vi vill genom närläsning försöka komma åt det latenta budskapet i texten, det vill säga 
sådant som inte uttrycks explicit. Men för att möjliggöra åtkomst av det latenta i texten 
menar vi att det manifesta, det vill säga det direkt utsagda, också måste lyftas fram och 
granskas. Det är först efter en sådan granskning som det är möjligt att tala om vad det är 
som fattas och vad det är som har utelämnats. Det outtalade kan till exempel tyda på att 
det inte anses som viktigt (Bergström och Boréus 2005, s. 77). Detta tillvägagångssätt 
passar väl överrens med vår teoretiska utgångspunkt. Kvinnor har oftast osynliggjorts 
när mannen uppfattas som norm, precis som mannens genus har ignorerats med 
anledning av det samma. I manga generellt finns det som tidigare nämnts stort utrymme 
för att utveckla karaktärerna mer än i västerländska serier. Karaktärerna i den utvalda 
mangaserien anses vara mycket trovärdiga och deras starka personligheter utgör ett av 
skälen till varför serien är uppskattad av sina läsare. Eftersom vi är ute efter det typiska i 
den utvalda mangaserien gällande genus har vi valt att fokusera på huvudkaraktärerna 
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samt de mest centrala karaktärerna runt omkring dessa karaktärer. De sistnämnda finns 
antingen med i hela serien eller har på något annat sätt en betydande relation med 
huvudkaraktärerna. Fokuseringen på karaktärerna innebär att dessa måste beskrivas 
ganska ingående för att läsarna ska kunna följa resonemanget i analysen, om huruvida 
karaktärerna följer genusnormerna eller om de bryter mot desamma. De ingående 
karaktärsbeskrivningarna underlättar även läsarnas möjlighet att särskilja de många 
olika karaktärerna som finns i den utvalda mangaserien. Vi anser att det är intressant att 
titta närmare på karaktärerna eftersom de utgör seriens stomme och bär seriens många 
berättelser. Förutom karaktärsbeskrivningarna kommer vi också att återge och analysera 
några episoder. Meningen med detta är att ytterligare fördjupa analysen av de 
genusfrågor som vi undersöker. Vi har valt ut de episoder där de undersökta 
genusfrågorna enligt oss kommer fram på ett tydligt sätt. De utvalda episoderna anser vi 
vara typiska för serien samtidigt som framförallt huvudkaraktärerna också sätts in ett 
större sammanhang. För att möjliggöra en djupare analys fokuserar vi på ett antal 
dimensioner som är utarbetade efter uppsatsens teoretiska ramverk. De dimensioner vi 
har valt att använda i vår analys är platser, sysslor, egenskaper, beteenden och status. Vi 
har analyserat samtliga analysdelar utifrån alla dimensioner när det gäller karaktärer och 
till viss del även episoderna. Det har varit mer givande att främst presentera episoderna 
på en mindre detaljerad nivå. Vi har därför valt att presentera episoderna utifrån 
Hirdmans två principer och endast i undantagsfall återknyta till de utvalda 
dimensionerna som presenteras närmare nedan. 
 
 

5.4 Analysmodell 
 
Övergången från teori till analysapparat handlar om att de viktigaste termerna i teorin 
”operationaliseras”, det vill säga att forskaren anger de företeelser som ska undersökas 
(Beckman 2005, s. 24). Det är på detta sätt som termerna i teorin görs användbara. Vår 
teoretiska utgångspunkt ligger som tidigare nämnts bland annat i Hirdmans två 
principer: isärhållandet och hierarkin. Denna bild av de bärande bjälkarna som Hirdman 
målar upp av genusordningen är slående, men för att kunna använda den i vår analys 
behövs mer detaljerade och analyserande begrepp. Därför har vi utarbetat en egen 
analysmodell utifrån Hirdmans två principer. Isärhållandet handlar om både fysisk och 
psykisk ordning. För att analysera det fysiska isärhållandet i mangaserien har vi valt att 
titta på vilka platser respektive kön befinner sig på och vilka sysslor de utför. Vi vill se 
om det finns några skillnader mellan de platser som respektive kön befinner sig på och 
om det finns några skillnader när det gäller vad respektive kön sysslar med. För att 
analysera det psykiska isärhållandet som handlar om vilka egenskaper som tillskrivs 
respektive kön har vi tagit hjälp av Maria Nikolajevas schema över könsstereotyper. 
Med könsstereotyper menas att pojkar och män samt flickor och kvinnor beter sig 
såsom det förväntas av dem utifrån de rådande normerna. Det vill säga att till exempel 
flickor är snälla och lydiga. Medan pojkar till exempel är starka och busiga (Nikolajeva 
2004, s. 129). Hennes schema underlättar definitionen av kvinnliga och manliga 
egenskaper och beteenden.  
 
 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 
Våldsamma Aggressionshämmade 
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
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Aggressiva Lydiga 
Tävlande Självuppoffrande 
Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande Sårbara 
Självständiga Beroende 
Aktiva Passiva 
Analyserande Syntetiserande 
Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 
Rationella Intuitiva 
Osv.  
 
 
Det finns naturligtvis många fler egenskaper som skulle kunna kategoriseras på detta vis 
men vi har nöjt oss med att använda Nikolajevas könsstereotyper ovan, som hjälp i 
analysarbetet. 
 
För att analysera hur hierarkin mellan män och kvinnor skildras i den utvalda 
mangaserien har vi valt att fokusera på vilket kön som har status. Med status menar vi 
inte prestige, utan vilken position respektive kön har i den sociala strukturen. En 
karaktärs status kan till exempel visa sig i hur de andra karaktärerna uppskattar denna 
karaktär det vill säga om karaktären är populär bland de övriga. Därför undersöker vi 
hur de centrala karaktärerna uppskattas av varandra. Men en karaktärs status kan också 
tänkas visa sig i att denne/denna är duktig på det som är centralt i serien. I detta fall 
skulle till exempel en karaktär som var duktig på kampsport tilldelas hög status. Därför 
tittar vi närmare på vilka det är som duktiga kampsportare. Vidare anser vi att de 
karaktärer som gestaltas på ett löjligt sätt eller som går emot idealet av att vara en 
kämpe inte har hög status.  
 
Det kan riktas kritik mot Nikolajevas schema över stereotypa könsegenskaper, dels 
kritik mot urvalet av egenskaper, och dels kritik mot användbarheten av ett sådant 
schema. Den första invändningen handlar om att hennes egenskapsschema är långt ifrån 
komplett. Dock tycks detta inte vara Nikolajevas intention utan det är ett urval av 
könsegenskaper som hon har stött på i de barnböcker hon har analyserat och det ska 
således tillämpas med detta förbehåll (Davidsson 2006, s. 19). Den andra invändningen 
handlar om att användningen av egenskapsschemat kan motverkar det syfte som vi 
egentligen vill främja, nämligen att lösgöra könsegenskaperna från könen. Här menar vi 
att det visserligen finns en risk att vi cementerar redan etablerade könsegenskaper, 
samtidigt som vår uppmärksamhet kan medvetandegöra läsare på förekomsten av dessa 
i den utvalda mangaserien. Vi anser att det är endast genom som medvetna individer 
som vi kan agera och i bästa fall motverka denna uppdelning av könsegenskaper.  
 
För att analysera huruvida det finns exempel på normbrytare i framställningen av den 
utvalda mangaserien kommer vi att titta närmare på om och i så fall hur det leks med de 
idéer, diskurser och symboler som omger genus. Detta gör vi för att återknyta till 
Butlers tankar om hur normer kan förändras genom att de synliggörs med hjälp av 
normbrytare.  
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5.5 Bildanalys 
 
Som tidigare nämnts ämnar vi att göra en idéanalys med inslag av bildanalys. 
Förhållandet mellan bild och text i den utvalda mangaserien är inte som förhållandet i 
andra serier och bilderböcker, där bilden enligt oss har en mer avgörande roll för 
förmedlingen av berättelsen till läsaren. Vi anser istället att texten i den utvalda 
mangaserien i mångt och mycket står för sig själv och att bilderna fungerar mer som ett 
komplement till texten. Det går att läsa texten utan att titta på bilderna och ändå som 
läsare få med sig berättelsen. Därför har vi valt att inte lägga huvudfokus på bilderna 
när vi analyserar vårt material, även om bilderna analyseras (i viss mån) när det gäller 
det fysiska isärhållandet. Det har nämligen visat sig vid närläsningen att karaktärerna i 
berättelsen utför vissa sysslor som inte nämns explicit i texten. Det samma gäller vilka 
platser karaktärerna befinner sig på. Dock påverkas inte berättelsen nämnvärt av att 
vissa sysslor och platser endast återfinns i bilderna och att de inte finns med i den 
textbaserade berättelsen. Det kan dock ha inflytande på hur föreställningen om genus 
förmedlas till läsaren och det är av denna anledning som vi anser att det är intressant 
enligt oss att titta närmare på bilderna i den utvalda mangaserien.  
 
 

5.6 Metodologiska reflektioner 
 
Vi är medvetna om att vår eventuella förförståelse kan ha konsekvenser för uppsatsens 
resultat. Vår förförståelse ligger i tidigare genusstudier och uppfattningen att stereotypa 
genusstrukturer bör brytas. Vi har dock försökt vara öppensinnade för olika tolkningar i 
vår strävan efter att se huruvida framställningen av genus i den utvalda mangaserien 
speglar ett normbrytande eller ett normföljande. 
 
 

5.7 Material och avgränsningar 
 
Som det tidigare har framgått är manga ett stort fenomen med många olika subgenrer. 
För att begränsa oss och göra studien möjlig har vi valt att fokusera på en serie som 
faller inom Shonenmanga-genren. Detta innebär att vi inte kommer att kunna tala om 
genusframställningar i mangaserier generellt utan endast om de genusframställningar 
som framkommer i den utvalda serien. Ytterligare begränsningar är att vi inte kommer 
att ta med seriekaraktärernas yttre attribut. Vi gör detta eftersom varken vår teori eller 
metod stödjer denna typ av analys. Nikolajeva talar visserligen om könsegenskapen 
vacker som en kvinnlig egenskap. Denna kommer vi att analysera utifrån huruvida det 
framkommer att någon anses vara vacker utifrån texten och alltså inte om vi personligen 
uppfattar mangafigurerna som vackra. Ytterligare ett skäl till varför vi väljer att inte 
fokusera på seriekaraktärernas yttre attribut är vår uppfattning att alltför många 
analyser, särskilt när det gäller barnlitteratur, lyfter fram vilka sorts kläder, framförallt 
vilka färger pojkar respektive flickor har på sig. Detta är enligt vår mening ett ytligt sätt 
att analysera. Det är enklare att justera klädvalen, än de beteende- och egenskapsvalen 
som barn socialiseras in i. Det sistnämnda anser vi är svårare att förändra och av den 
anledningen mer viktigt att uppmärksamma.  
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5.7.1 Seriernas prinsessa Rumiko Takahashi 
 
Den mangaserie som vi har valt att studera är skriven av Rumiko Takahashi, som är den 
mest framgångsrika författaren i Japan inom genren manga någonsin och den 
bästsäljande kvinnliga serieförfattaren i världen. Bara i Japan har hon sålt mer än 100 
miljoner exemplar (Strömberg 2005, s. 10; Strömberg, 2004, s. 35). Hennes popularitet 
har gjort att hon i hemlandet går under smeknamnet seriernas prinsessa. Det som är 
särskilt intressant med Takahashi är att hon är den enda kvinnan som hittills har lyckats 
med att teckna serier om och för pojkar med sådan enorm framgång (Birde 2004, s. 18). 
Dock har det visat sig att hennes serier ”… verkar fungera lika bra för kvinnliga som för 
manliga läsare” (Strömberg 2004, s. 39). En läsarundersökning visade att fördelning 
mellan könen var tämligen lika. Att hennes serier går hem hos både kvinnliga och 
manliga läsare kan enligt Strömberg bero på att hon samtidigt som hon tecknar ”… 
mycket vackra kvinnor, ofta i pinupliknande poser …” (Strömberg 2004, s. 39) 
framställer hon sina manliga figurer som mycket åtråvärda. Dessutom innehåller de 
flesta av hennes serier även kvinnliga huvudpersoner som till exempel Ranma 
(Strömberg 2004, s. 39). 
 
Takahashis serier har som tidigare nämnts också stor publik utanför Japan trots att de 
tydligt utspelas i hemlandet. Att hennes serier går hem även hos utländska läsare anser 
Strömberg bero på att de handlar ”i grund och botten om känslor, och känslorna är 
desamma världen över” (Strömberg 2004, s. 39). Hennes serier har vissa likheter med 
amerikanska serier och hennes historier kan uppfattas som såpoperor på ytan, men 
skillnaden är att hennes karaktärer framställs som mycket trovärdiga. Strömberg skriver 
att: ”I en serie av Takahashi skrattar man inte åt huvudpersonerna utan med”(Strömberg 
2004, s. 39).  
 
Det finns flera skäl till varför vi finner Rumiko Takahashis alster intressant att studera 
utifrån ett genusperspektiv. Ett skäl är att hon är kvinna och framgångsrik, därmed är 
det intressant utifrån Hirdmans tes att se om hon liksom andra kvinnor aktivt deltar i 
och skapar genusordningen. Ytterligare skäl är att hon riktar sig till en manlig läsekrets, 
normläsaren enligt Hirdmans teori. Vi finner det är intressant att bland annat se hur 
kvinnor skildras för män och hur män skildras för män. De flesta tidigare genusstudier 
av manga har, som tidigare nämnts, endast tittat på kvinnor och manga för kvinnor.  
 
 

5.7.2 Ranma ½  
 
Den mangaserie som vi har valt att studera är Ranma ½. Det är en av de mest populära 
mangaserierna idag. Serien består av 38 samlingsvolymer och är den längsta mangaserie 
som Takahashi har skrivit hittills. Den första delen utkom redan 1987, men till 
Skandinavien kom den först 2003. Det var då förlaget Egmont valde att ge ut den efter 
att ha sett framgångarna som Bonnier Carlsen hade med mangaserien Dragon Ball. En 
serie som, genom sin actionbaserade stil, har vissa likheter med Ranma ½ (Strömberg, 
2004, s. 36).  
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5.7.3 Sammanfattning av serien 
 
Ranma ½ är ett böljande epos av relationsförvecklingar, slagsmål och absurda 
situationer. Serien innehåller en mängd små avslutade historier oftast i form av 
slagsmål/kamper/dueller/tävlingar mellan olika personer men det finns även en 
övergripande berättelse som löper över alla seriens delar. Den överordnade berättelsen 
handlar om Ranma och Akane. Deras fäder, Genma och Soun, bestämde när Ranma var 
liten att han skulle gifta sig med någon av Souns tre döttrar för att säkra Anything Goes 
School of Martial Arts (skolan för oreglerad stridskonst) dojons1 framtid. Kasumi och 
Nadoki tackade nej och då blev lillasyster Akane kvar som enda alternativ. Ranma och 
hans pappa Genma flyttar helt sonika in till familjen Tendo.  

Ranma och Akane bråkar hela serien igenom och frågan är om de någonsin kommer att 
erkänna sin kärlek inför varandra. Det är inte bara Ranma och Akane som slåss utan i 
princip alla som är med i serien gör det. De olika kamperna tar sig skiftande uttryck till 
exempel i form av leveranskamploppet som innebär att leverera så mycket nudlar som 
möjligt på kortast tid. Den snabbaste leveransflickan vinner. Ranma är flicka i 
tävlingen. Splitteruppgörelse med vattenmeloner som går ut på att alla tävlande har en 
vattenmelon och ska försöka krossa sina medtävlares meloner. Den som krossar 
medtävlarnas meloner och har kvar sin egen melon intakt vinner. Ytterligare exempel på 
kamper som förekommer är matbordskampen som går ut på att äta så fint och mycket 
man kan samt tävlingen som går ut på att vara bäst på att skryta om sin olycka. Den som 
är mest olycklig vinner. I alla dessa tävlingar används olika kampsportstekniker. 
Flertalet av personerna i Ranma ½ finns med ända till sista delen. I första delen 
presenteras huvudpersonen Ranma Saotome och hans familj samt några andra viktiga 
personer. Det dyker även upp nya spännande karaktärer under seriens gång. 

Ranmas ständiga könsbyten får oanade konsekvenser och får till följd att en hel del 
kärleksförvecklingar uppstår (Strömberg, 2004, s. 36; Strömberg 2005, s. 10). Ranma ½ 
är också den första populära så kallade ”gender-bender story” (Cornog & Raiteri 2007). 
Ett återkommande tema serien igenom är kön och könsroller. Vi anser att Ranma ½ är 
intressant att studera utifrån ett genusperspektiv inte minst eftersom huvudpersonen i 
serien byter kön hela tiden. Det kan leda till att han/hon leker med de etablerade 
könsrollerna, på så vis visar serien kanske något som utmanar våra genusramar. I 
förlängningen kan den i så fall fungera som en öppning som ger både flickor och pojkar 
en möjlighet att agera friare gällande genusroller. Eftersom vi är ute efter det typiska i 
den utvalda mangaserien gällande genus har vi valt, som vi tidigare nämnt, att fokusera 
på huvudkaraktärerna samt vissa andra centrala personer i serien.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dojo är en lokal där en traditionell japansk konstart utövas. 
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6. ANALYS 
 
Vi har valt att dela upp analysen i två delar. I den första delen presenterar vi de 
seriekaraktärer som vi funnit intressanta att analysera utifrån vår frågeställning. I den 
andra delen presenterar vi några av de episoder som vi anser illustrerar de idéer om 
genus som finns i serien på ett tydligt sätt. Både den första delen och den andra delen är 
uppbyggd på samma sätt. Varje karaktär eller episod beskrivs inledningsvis för att sedan 
analyseras direkt i anslutning till beskrivningen. Vi har valt att göra på detta sätt 
eftersom vi anser att det underlättar för läsaren att följa vårt resonemang när beskrivning 
och analys kommer tätt inpå varandra.  
 
 

6.1 Seriekaraktärerna 
 
Vi inleder analysen med att presentera först huvudpersonen Ranma och hans familj. 
Därefter presenterar vi huvudpersonen Akane och hennes familj. Slutligen presenteras 
de jämnåriga personer som är centrala för någon av de två huvudpersonerna Ranma 
eller Akane och som finns med i serien från början till slut.  
 
För att hjälpa till vid läsningen åskådliggörs Ranmas familj och nära vänner schematiskt 
i figur 2 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 2 Ranmas familj och nära vänner 
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För att hjälpa till vid läsningen åskådliggörs Akanes familj schematiskt i figur 3 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 3 Akanes familj 
 
 

6.1.1 Ranma Saotome alias flickan med fläta (trolovad med Akane) 
 
Beskrivning: Ranma är son till Genma och Nodoka Saotome. När Ranma var två år tog 
Genma med honom på en resa till Kina som varade i 13-14 år under vilken Ranmas 
kampsportstalang utvecklades. Vid ett av dessa träningspass trillade Ranma ned i en 
förtrollad källa som gör att han förvandlas till flicka när han får kallt vatten över sig och 
tillbaka till pojke igen om han får varmvatten på sig. Meningen är att de unga tu sedan 
ska föra traditionen med Anything Goes School of Martial Arts’ (skolan för oreglerad 
stridskonst) kampsportsdojo vidare.  
 
Ranma går första året på Furinkangymnasiet i samma klass som Akane. Han lägger inte 
särskilt mycket energi på sina studier. Han gör gärna Akane sällskap på mornarna när 
hon är på väg till skolan även om han mest tillbringar tiden med att reta henne. 
 
Ranma är oftast vänlig mot människor omkring honom men han lider en smula av social 
inkompetens. Ibland kan hans beteenden och kommentarer både såra och reta 
omgivningen. Exempelvis skryter han om sitt eget vältilltagna bystomfång när han är i 
sin flickkropp. Detta gör han framför allt inför Akane som har betydligt blygsammare 
former. Dessutom säger han ofta till henne att hon är tjock, klumpig alternativt en 
planka och att hon kan laga mat. Ranma är inte direkt medveten om att han gör henne 
ledsen och arg. Han ger också ofta personer i sin närhet öknamn, till och med sin egen 
pappa som exempelvis får heta skitfarsa. Ranma är oansvarig och lider brist på respekt 
för auktoriteter. Det är många flickor som cirklar kring Ranma och som tror sig vara 
förlovade med honom, närmare bestämt tre stycken. Det är Akane, Schampo och Ukyo 
Kuonji. Det skapar åtskilliga konflikter mellan Ranma och Akane, mellan Ranma och 
dessa flickor samt mellan Akane och de andra flickorna. Det är Genma, Ranmas pappa, 
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som har försatt Ranma i denna komplicerade situation genom att lova bort honom till 
höger och vänster. Den mest seriösa förlovningen är dock den mellan Ranma och 
Akane. Många pojkar är intresserade av Akane vilket i sin tur också skapar konflikter.  
 
Ranma är extremt stolt vilket gör att han inte kan acceptera en förlust. Han drar sig inte 
för att utnyttja sin flickkropp för att nå sina mål. Han kan blotta sina bröst eller 
kokettera för att exempelvis få en gratis bit mat. Ranmas personlighet förändras inte när 
kroppen tar en kvinnlig form. Ranma kan klä av sig eller byta om utan tanke på att han 
blottar sina bröst inför sina killkompisar. Ranma som flicka är mycket attraktiv och 
pojkarna i Furinkangymnasiet uppskattar Ranmas brist på prydhet vid klädombytena. 
Ranma kan emellertid bli generad när han befinner sig bland andra nakna kvinnor trots 
att han befinner sig i sin kvinnliga kropp. 
 
Ranma skyddar och försvarar sina ”flickvänner” och är i allmänhet inte arg särskilt 
länge på sina motståndare. Han verkar kunna förlåta de flestas oförrätter förutom en 
persons och det är Happosai som är grundaren till School of Anything Goes School of 
Martial Arts (skolan för oreglerad stridskonst) och har varit Genma Saotomes och Soun 
Tendos lärare.  
 
Ranmas svaghet är katter. När han ser en katt blir han alldeles förlamad. När det dyker 
upp fler katter blir han rädd och galen och tror då att han är en katt själv. Då får Ranma 
oanade krafter och kan övervinna vilken motståndare som helst. En annan stor skräck 
som Ranma besitter är den att bli kysst av en man. Han har mardrömmar om att bli gift 
med Kuno och få en massa barn. Kuno är kapten för kendolaget och elev på 
Furinkangymnasiet där Ranma även går. Kodachi, som också är förtjust i Ranma, är 
syster till Kuno. 
  
Ranma är en smula pryd när det gäller närhet och sexualitet. Även om det är alldeles 
uppenbart för läsaren att Ranma är både förälskad i och attraherad av Akane kan han 
inte förmå sig att bekänna sin kärlek öppet inför henne. 
 
 
Analys: Oavsett om Ranma befinner sig i en kvinnokropp eller manskropp så är han 
kille. Av dem som vet att han är en kille blir han också behandlad som kille medan de 
som inte vet att han är kille ser honom som två personer, en kille och en tjej. Det är 
intressant att se hur Ranma blir förvånad över och reflekterar över hur en tjej ska vara 
och bete sig. Till en början, vid den första genomläsningen uppfattade vi honom som 
mycket stereotyp när han förvandlades till tjej men efter flera genomläsningar ser vi ett 
mönster där Ranma lyfter fram det löjliga och nästan gör narr av hur en tjej ska vara och 
bete sig. Han gör det dock i sin ovetskap. Något som en tjej kanske skulle ha tagit 
förgivet blir nu ifrågasatt av Ranma eftersom det är något nytt för honom och han inte 
förstår vitsen med det ena eller det andra. I och med att Ranma skiftar kön befinner han 
sig på samtliga platser och utför i mångt och mycket de flesta sysslor. Han har däremot 
fler manliga stereotypa egenskaper som tävlingsinriktad, stark, aktiv, skyddande och 
självständig men han har även kvinnliga stereotypa egenskaper då han är man. Han 
beskrivs både som vacker och beter sig mycket intuitivt. Ranma kan anses ha hög status 
i serien eftersom han är bäst på kampsport, i en serie där kampsporter utgör en mycket 
viktig del av berättelsen. Dessutom är han mycket eftertraktad av seriens centrala 
kvinnliga karaktärer och de tävlar om hans uppmärksamhet. 
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6.1.2 Genma Saotome, alias panda (Ranmas pappa) 
 
Beskrivning: Genma är pappa till Ranma. När Ranma föll i den drunknade flickans 
källa och drabbades av förbannelsen att förvandlas till flicka, föll Genma i den 
drunknade pandans källa och således förvandlas han till panda när han får kallt vatten 
över sig. Genma har tämligen höga tankar om sig själv som kampsportsmästare och 
talar gärna om för Ranma hur han ska bete sig i olika situationer. Genma är rätt feg och 
håller sig undan när exempelvis mäster Happosai är på krigsstigen. Han är ganska 
egoistisk och flyr hellre än illa fäktas. Genma är mest intresserad av att äta vare sig han 
är panda eller i sin mänskliga skepnad. Han liksom Ranma förvandlar sig självmant till 
panda respektive flicka när situationen kräver det. Genma kan till och med göra det utan 
att det finns ett tvingande skäl. Då kan man se honom ligga på rygg och leka förnöjsamt 
med ett bilhjul eller stillsamt knapra på ett bamburör. Genma ger då ett rätt godmodigt 
och avspänt intryck. 
 
Relationen till Ranma är turbulent minst sagt. Genma och Ranma bråkar ofta med 
varandra. Till stor del beror det på att Genma försätter Ranma i besvärliga situationer 
exempelvis genom att lova bort honom till diverse flickor. Ett annat skäl är att Genma 
är svartsjuk på Ranma för att hans mamma Nodoka är mån om honom och inte bryr sig 
ett skvatt om sin make. Den tredje stora anledningen är att Genma känner att han snart 
inte är bättre, starkare eller skickligare än Ranma i kampsport. Ranma håller på att växa 
förbi sin far. Genma längtar tillbaka till tiden när Ranma var en liten gosse. De möts till 
slut i en strid på liv och död. Genma använder då den fruktansvärda helvetesvaggan för 
att förgöra Ranma. Det vill säga Genma håller i Ranma och vaggar honom som en 
bebis. I ett dygn pågår kampen då de står stilla en hel natt, för ingen vågar attackera. 
Till slut börjar de slåss men ingen går segrande ur matchen.  
 
 
Analys: Ranmas far har fler av de manliga stereotypa egenskaper som Nikolajeva tar 
upp i sitt schema (2004). Genma kan beskrivas som både känslokall och hård då han 
ämnar förgöra sin son eftersom han inte längre kan mäta sig mot honom. Ranmas far 
kan också beskrivas med den manliga stereotypen rovgirig då han inte skyr några medel 
att ”sälja” sin son för egen vinning skull. Han är dessutom tävlande gentemot Ranma, 
vilket är ytterligare en manlig stereotyp. Men samtidigt kan Genma beskrivas som 
beroende av både sin son och familjen Tendo som han bor hos. Beroende är en kvinnlig 
stereotyp enligt Nikolajeva (2004). Genma befinner sig oftast i familjen Tendos hem 
och oftast sysslar han med att äta. Han slåss ogärna eftersom han är feg, vilket i sin tur 
gör att han inte har direkt hög status i serien. En serie som i mångt och mycket går ut på 
att slåss. Egentligen bryter Ranmas far inte mot normerna för hur en man ska vara och 
bete sig. Det som trots allt sticker ut är att han har själv tagit hand om och uppfostrat 
Ranma sedan denne var i tvåårsåldern.  
 
 

6.1.3 Nodoka Saotome (Ranmas mamma) 
 
Beskrivning: Nodoka är en varm och attraktiv kvinna som alltid bär omkring på 
familjens katana (japanskt enkeleggat svärd). Hon håller hårt på traditionerna. Nodoka 
har längtat efter sin son Ranma som varit på resande fot med sin far i många år. Genma 
fick ta med Ranma på denna långa resa på ett villkor och det var att Genma skulle göra 
honom till mannen bland män. Om Genma skulle misslyckas med detta var han tvungen 
att lova att han och Ranma skulle begå harakiri (en traditionell japansk 
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självmordsmetod). När Nodoka äntligen får träffa Ranma känner hon inte igen sin son 
för då är han flicka. Ranma säger att han heter Ranko och Nodoka blir förtjust i henne. 
Hon tycker att Ranko är lite väl mycket pojkflicka men kan inte låta bli att charmas av 
det. Nodoka är inte särskilt observant för Ranma förvandlas till flicka framför hennes 
ögon hela tiden men hon märker ingenting. 
 
 
Analys: Ranmas mor kommer in relativt sent i serien och har övervägande kvinnliga 
stereotypa egenskaper. Nodoka beskrivs som vacker. Hon kan även beskrivas som 
självuppoffrande (ytterligare en kvinnlig stereotyp) då hon lät Ranmas far ta med sonen 
på sin långa resa trots att hon egentligen inte ville det. Hon uppoffrade sig själv för det 
högre syftet, det vill säga det att Ranma skulle bli mannen bland män, något som 
moderskärleken förhindrar enligt Genma. Ytterligare en kvinnlig stereotyp kan 
tillskrivas Ranmas mor. Det är stereotypen att vara lydig. Hon är plikttrogen till den 
grad att hon har lovat att själv vara den assistent som ska hjälpa maken och sonen att 
begå harakiri om Ranma inte blivit mannen bland män. Hon ska dessutom sedan ta sitt 
liv. Hon befinner sig oftast i hemmet och sysslar då med att laga mat eller att lära ut hur 
man lagar mat. Hennes status kan uppfattas som hög eftersom hon uppskattas mycket av 
de övriga karaktärerna. Hon är visserligen inte en slagskämpe själv men hon gör sitt 
yttersta för att hennes son ska bli den bäste. När det gäller om Nodoka är en normföljare 
eller en normbrytare är det förstnämnda som stämmer mest överens med hennes sätt att 
agera och vara på. Hennes uttalanden om hur en tjej ska vara och hur en kille ska vara 
stämmer väl överrens med Nikolajevas schema för hur flickor och pojkar bör vara 
(2004). Att Ranmas mamma håller hårt på traditionerna och vill förmedla dem vidare 
stödjer också denna uppfattning om henne som en normföljare.  
 
 

6.1.4 Akane Tendo (Ranmas fästmö) 
 
Beskrivning: Akane är yngsta dotter till Soun Tendo och lillasyster till Nabiki och 
Kasumi. Akane är en pojkflicka som slåss lika bra som pojkarna. Hon är hjälpsam och 
visar ofta medkänsla med dem som har det svårt. Hon är sårbar, förlåtande, 
självuppoffrande, envis och har kort stubin. Hennes husliga förmågor är obefintliga och 
hon är tämligen osäker på sin egen attraktionsförmåga när det gäller det andra könet, 
trots att hon har många beundrare som slåss om hennes hjärta, som exempelvis Ryoga 
och Kuno. Akane har svårt att reda ut sina känslor för Ranma. Hon rusar emellertid 
alltid till hans undsättning när han har hamnat i knipa. Akane brukar inte kalla folk för 
öknamn men Ranma kan få tillmälen ibland som exempelvis ”perversa typ”. Akanes 
svaghet är att hon inte kan simma. Hon tror att simning innebär att man sväljer vatten 
med den påföljden att hon sjunker som en sten. Ankdräkt blir då lösningen istället det 
vill säga hon ikläder sig en ankkostym. Hon går första året på Furinkangymnasiet i 
samma klass som Ranma. 
 
 
Analys: Akane är seriens näst viktigaste karaktär och det är hennes relation till Ranma 
som hela tiden är i centrum för handlingen från seriens början till seriens slut. Akanes 
karaktär beskrivs både i termer av kvinnliga och manliga genusstereotypa egenskaper. 
Hon har de kvinnliga egenskaperna att vara emotionell, självuppoffrande och 
omtänksam samtidigt som hon har de manliga egenskaperna stark, rationell och aktiv. 
Akane befinner sig inte på någon särskild plats utan hon är med lite överallt. Det hon 
sysslar med är främst att försöka hålla reda på och hjälpa Ranma som hamnar i diverse 
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problem under seriens gång. Det som sticker ut är att hon inte kan laga mat. Detta lyfts 
upp som ett problem både för henne men också för omgivningen. Akane hjälper dock 
till mycket med serveringen av maten. En syssla som nästan uteslutande görs av kvinnor 
i serien i alla fall när det gäller familjen Tendos hemmiljö. Akanes status är hög och hon 
framställs på ett sådant sätt att det är eftersträvansvärt att försöka likna henne. Hon är 
duktig i kampsport i serien som i mångt och mycket bygger på kampsport. Akane är 
också eftertraktad av många av seriens centrala manliga karaktärer. Inte heller hennes 
svaghet det vill säga att hon är dålig i matlagning sänker hennes status nämnvärt 
eftersom matlagning i denna serie inte är viktigt.  
 
 

6.1.5 Soun Tendo (Akanes pappa) 
 
Beskrivning: Soun är den nuvarande mästaren i dojon för oreglerad stridskonst. Han 
var tillsammans med Genma elev till Happosai. Efter att ha tröttnat på mästarens 
ständiga övergrepp söp de honom full och stängde in honom i en grotta. Soun etablerade 
sin dojo, gifte sig och fick tre döttrar, Kasumi, Nabiki och Akane. När Souns hustru dog 
fick han ensam ansvaret för dojon och uppfostrandet av döttrarna. För att dojons framtid 
skulle säkras bestämde sig Soun och Genma att Ranma skulle gifta sig med någon av 
Souns döttrar. Soun är en känslosam person som ömmar och visar deltagande för 
personer i sin omgivning men framförallt för sina döttrar. Han har lätt för att falla i gråt 
och då sprutar tårarna från hans ögon. Man skulle kunna säga att han är sentimental. 
Soun sörjer fortfarande sin hustru och förstår sig inte på Genma som behandlar Nodoka 
illa. Det går över Souns förstånd. Soun och Genma har inte direkt en vänskaplig 
relation. De är mest fästa vid varandra som gamla kampsportselever till Happosai. 
Deras förflutna tillsammans under tiden som lärjungar till Happosai binder dem 
samman samt det faktum att de ska bli släkt genom äktenskapet mellan Ranma och 
Akane. Soun blir arg när han misstänker att Ranma bedrar Akane. Oftast har han fel 
eftersom Ranma befinner sig ofrivilligt i komprometterande situationer med flickor. 
 
 
Analys: Soun har precis som Ranmas far uppfostrat sina barn själv. Han har flera 
egenskaper som stämmer överrens med de kvinnliga genusstereotypa egenskaper som 
Nikolajeva (2004) har med i sitt egenskapsschema. Han är både omtänksam, emotionell 
och passiv. Den enda manliga genusstereotyp som passar in på Soun är egenskapen 
skyddande. Den plats som han befinner sig mest på är i det egna hemmet och det är inga 
särskilda sysslor som han utför. Han är en av de som låter sig bli serverade av Akane 
och hennes storasyster. Soun har inte någon hög status. Han framställs i bilderna ofta på 
ett ganska löjligt sätt. Han gråter mycket och är ibland klädd i mycket feminina kläder. 
 
 

6.1.6 Kasumi Tendo (Akanes storasyster som tar hand om hemmet) 
 
Beskrivning: Kasumi som är 19 år är den äldsta dottern i familjen Tendo. Hon sköter 
hemmet och familjen efter moderns död. Det verkar inte tynga henne nämnvärt att 
inneha den traditionella japanska kvinnorollen. Hon är snäll, fridsam och omtänksam. 
Kasumi har inte någon särskilt framträdande roll även om hon ofta är med i bakgrunden. 
När hon förekommer i serien är hon ofta lyhörd, observant och hon ger goda råd. Hon 
har nästan en helgonlik framtoning. Hon är med andra ord inte någon slagskämpe. 
Kasumi är kanske den mest intelligenta karaktären som gör snabba och skarpa 
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iakttagelser av sin omvärld. För Akane är Kasumi en förebild. Hon försöker likna 
henne, bli mer feminin och lära sig laga mat till exempel.  
 
 
Analys: Kasumi är karaktären i serien som enbart beskrivs i termer av kvinnliga 
genusstereotypa egenskaper. Läsaren får en bild av henne som aggressionshämmad, 
emotionell, självuppoffrande, omtänksam och passiv. Kasumi befinner sig nästan 
uteslutande i familjen Tendos hem och hennes primära syssla är att laga mat och servera 
den till de resterande familjemedlemmarna och deras gäster. Trots att hon inte är någon 
slagskämpe och att matlagning är hennes primära sysselsättning har hon tilldelats hög 
status i serien. Det beror på att Kasumi är mycket omtyckt av de övriga karaktärerna 
samtidigt som hon följer den traditionella normen för kvinnor och fungerar som förebild 
för Akane.  
 
 

6.1.7 Nabiki Tendo, (Akanes manipulerande storasyster) 
 
Beskrivning: Nabiki är självisk, intrigerande och manipulativ. Hon drar sig inte för att 
utnyttja och plåga familjemedlemmar för egen vinnings skull. Henne framtoning är 
således den diametralt motsatta mot Kasumi. Hon är tillsammans med Happosai den 
mest osympatiska personen i serien. Det som driver henne är pengar, stolthet eller 
sadistiskt nöje. Nabiki säljer till exempel foton till Kuno som hon har tagit i smyg av 
Ranma i flickskepnad endast iförd i underkläder. Hon är inte sen att använda sig av 
utpressning. Nabiki är precis som Kasumi inte någon slagskämpe utan låter alla andra 
slåss runt omkring henne. Nabiki var den enda av systrarna som faktiskt visade intresse 
för Ranma i början när han kom till familjen Tendo, men när det visade sig att kunde 
förvandlas till flicka tappade hon intresset helt. Nabiki är observant och nyfiken. Andra 
personlighetsdrag är sadistisk, småsint, föraktfull, sarkastisk, glupsk, snål med mera. 
Den enda som har positiva tankar om Nabiki är Akane trots att hon själv ständigt blir 
lurad. Nabiki visar också prov på oanade skådespelartalanger och leker med männens 
amorösa känslor. De män som hon har någon slags fördragsamhet med är pappa Soun 
och Ryoga. Den enda gången som Nabiki har visat ett humanare drag var när Ranmas 
mamma Nodoka dök upp. I början var Nabiki svartsjuk och försökte förstöra för Ranma 
genom upprepade försök att avslöja Ranmas kvinnliga skepnad för Nodoka. Det skulle 
innebära harakiri för Ranma. Till slut backar Nabiki och låter Ranma vara i fred. Hon 
uppmanar honom istället att bekänna färg inför sin mamma eftersom en mamma 
plötsligt kan försvinna. Faktum är att Nabiki saknar sin egen mamma mycket. 
Nabiki och hennes systrar förlorade sin mamma tidigt.   
 
 
Analys: Nabiki som är mellansystern i familjen beskrivs tillskillnad från storasyster 
Kasumi med enbart egenskaper som stämmer överrens med de manliga genusstereotypa 
egenskaper som Nikolajeva presenterar i sitt schema (2004). Nabiki är inte bara 
känslokall och rovgirig. Hon är också en självständig, tävlingsinriktad och aktiv tjej. 
Dock framstår hon inte som ett exempel som är värt att sträva efter. Hennes karaktär är 
föga sympatisk och de flesta av karaktärerna avskyr henne. Nabiki är inte heller bra på 
att slåss i en serie som i mångt och mycket går ut på att slåss. Hon har därmed inte 
särskilt hög status i serien. Nabiki befinner sig också oftast i familjens hem men inte alls 
i lika stor utsträckning som Kasumi. Hennes främsta sysselsättning är att lura andra på 
pengar genom antingen försäljning eller utpressning.  
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6.1.8 Ryoga Hibiki alias P-chan (gris) som fullkomligt saknar 
lokalsinne. 
 
Beskrivning: När Ryoga och Ranma var små pojkar gjorde de upp om en duell, men 
eftersom Ryoga saknar lokalsinne dök han aldrig upp. I sitt letande efter Ranma 
hamnade Ryoga i Kina. Han kan färdas extremt långa sträckor på kort tid. Ranma 
däremot väntade i tre dagar på att Ryoga skulle komma men var sedan tvungen att fara 
med sin pappa på den långa träningsresan som ska göra honom till ”mannen bland 
män”. Tills slut kommer Ryoga tillbaka till Japan igen, 13-14 år senare. Ranma blir glad 
men Ryoga minns honom som den som alltid snodde maten från honom. Glädjen är 
med andra ord inte ömsesidig. De gör upp om en ny duell, men som vanligt hittar 
Ryoga inte till platsen där de ska göra upp. När han till slut en vecka senare hittar 
duellplatsen upptäcker Ryoga Ranmas förbannelse, det vill säga att han förvandlas till 
flicka. Dessutom råkar de skära av Akanes hårtofs i stridens hetta. Både Ryoga och 
Ranma ber Akane tusen gånger om ursäkt. Ranma inser att Ryoga har spårat honom till 
Kina och misstänker att han också blivit utsatt för en förbannelse. När en hund plötsligt 
dyker upp tror Ranma att det är Ryoga som är förvandlad och låter hunden bo hos 
familjen Tendo. Ungefär i samma veva hittar Akane en liten griskulting som hon genast 
tar hand om. Hon ber Ranma bada grisen. När Ranma stoppar ned grisen i vattnet 
förvandlas den till Ryoga. Akane som inte har en aning om att grisen faktiskt är Ryoga, 
adopterar den och ger den namnet P-chan. Ryoga som är bitter och arg över 
grisförbannelsen övertalas av Ranma att vara arg på flickan som puttade ned honom i 
den förtrollade källan. Det visar sig sedan att det var Ranma själv, som var den flickan, 
vilket gör Ryoga ännu mer ilsken.  Däremot blir Ryoga förtjust i Akane som inte nog 
kan pyssla om P-chan.  
 
När Ryoga irrar omkring ute i världen tar han alltid med sig gåvor som Akane får när 
han hittar tillbaka till familjen Tendos hus. Ryoga har även svårt att hitta hem till sin 
egen familj. När han väl gör det är ingen hemma. De är också ute och irrar. Den totala 
bristen på lokalsinne är alltså ett familjedrag. Ryoga är trots sin ilska en sympatisk 
figur. Hans ständiga vandrande i ensamhet ger honom en lite sorgsen personlighet som 
attraherar Akane åtminstone som vän. Han är också känslig, artig, blyg, naiv och 
godhjärtad. Detta gör honom till en av de mest lättmanipulerade i serien. Ranma ser 
Ryoga också som sin vän och har kommit honom till undsättning vid ett flertal tillfällen 
att inte Akane ska få reda på P-chans egentliga identitet. Det beror delvis på att han 
anser att Ryoga är den enda äkta rivalen till tronen som kampsporternas mästare, men 
också för att Ranma är orsaken till Ryogas förbannelse. De har också något 
kampsportarnas hederskodex mellan sig som ingen av de andra karaktärerna i serien 
har. Exempelvis vid ett tillfälle när Ranma har blivit försvagad på grund av att Happosai 
har utsatt honom för örtbränning då ger sig alla rivaler samtidigt på Ranma utom Ryoga 
som hjälper Ranma istället. 
 
Som kampsportare hör Ryoga till en av de bästa. Ranma betraktar honom till och med 
som den enda värdiga motståndaren. Antagligen är det Ryogas ständiga vandrande som 
har gjort honom stark och uthållig. Man ser honom aldrig träna i dojon eller i skolan. 
 
Vid ett tillfälle var det nära att Ryoga och Akane blev ett par. Det var när Ryoga hade 
fått i sig en äkta ”kärlekskaka” som gav honom märken i ansiktet vid åsynen av sin 
hjärtas kär. Den som fick mest märken var mest kär. Ranma fick fler märken än Ryoga 
till Akanes lättnad. Det visade sig sedan vara märken från P-chans klövar men det fick 
aldrig Akane reda på.  
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Analys: Ryoga har en central roll i serien och hans karaktär bygger på både manliga 
och kvinnliga stereotypa egenskaper, där de kvinnliga överväger de manliga. Ryoga är 
både stark och aggressiv det vill säga manliga egenskaper enligt Nikolajeva (2004). 
Samtidigt är han omtänksam, beroende, emotionell och självuppoffrande, vilka är 
exempel på kvinnliga stereotypa egenskaper. Ryoga befinner sig på diverse platser i 
serien eftersom han ständigt är vilsen. Hans främsta sysselsättning är att slåss mot 
Ranma även om han ibland hjälper densamme. Ryoga är mycket omtyckt av de övriga 
karaktärerna. Detta gör att han har en mycket hög status i serien och även om han 
löjliggörs genom sitt irrande överväger det positiva intrycket eftersom som han är en av 
de bästa slagskämparna och en naturbegåvning i kampsport. 
 
 

7.1.9  Schampo, alias kattunge, kinesiska som efterhängset jagar 
Ranma 
 
Beskrivning: En gång när Ranma och Genma var hungriga ”råkade” de äta av maten 
som var vinsten i en tävling i Amazonernas stad i Kina. Schampo som var den 
skickligaste kampsportaren i staden utmanade genast Ranma som just då var i sin 
flickkropp. Ranma vann kampen. Det var inte bra för enligt Amazonernas lag måste den 
flicka som blev besegrad av en utböling ge henne/honom dödskyssen. Denna kyss 
innebar att hon/han sedan kommer jagas till världens ände om behövs, för att bli dödad. 
Ranma och Genma trodde flera år senare att historien var glömd tills Schampo dök upp 
igen. Hon blir inbjuden till familjen Tendos hem där hon träffar Ranma, nu i pojkkropp. 
Hon hotar nu Akane till livet och beskyller henne för att gömma/skydda Ranma-flickan 
från henne. Ranma försvarar Akane och vinner över Schampo ännu en gång. Då kysser 
Schampo honom på munnen för enligt Amazonernas sed måste hon gifta sig med den 
manliga utböling som har besegrat henne. På så vis blir Schampo och Ranma 
”förlovade” med varandra.  
 
Schampo vill gifta sig med Ranma och döda Ranma-flickan eftersom hon utgör ett hot. 
Hon drar sig överhuvudtaget inte för att försöka döda alla sina rivaler. Schampo har 
manipulativa drag liksom Nabiki. Hon är inte fullt så grym som henne även om hon 
gillar att plåga Ranma känslomässigt. Schampo upplevs som en aning naivare och 
yngre. Hon är glad, hämndlysten, mordlysten och hårt arbetande. Ranma tycker att hon 
är en stor plåga men tar emellanåt hänsyn till henne på grund av hennes starka känslor 
för honom. Dessutom är Schampo attraktiv och det lämnar inte Ranma helt 
känslomässigt oberörd. I synnerhet inte som hon inte är sen att utnyttja sina fysiska 
attribut. Hon kan till exempel fullkomligt ogenerat dyka upp naken när Ranma ska ta ett 
bad. Schampo lider också av en förbannelse. Hon förvandlas till katt när hon får kallt 
vatten på sig. Eftersom Ranma är livrädd för katter är en relation dem emellan tämligen 
omöjlig. Schampo har en efterhängsen beundrare i Mousse ända sedan de var i 
treårsåldern. På samma sätt som Schampo jagar Ranma, jagar Mousse sin käraste 
Schampo. Schampo säger vid något tillfälle att hon hatar Mousse men i slutet av serien 
verkar det som hennes känslor svänger åt det mer positiva hållet. Deras relation är ett 
hatkärleksförhållande. Schampo och Mousse är tämligen lika i sina karaktärer och 
passar rätt bra för varandra.  
 
Schampo har ett café, Kattkaféet, som hon öppnade i Furinkan för att kunna vara nära 
Ranma. Hon lagar mat, bakar och serverar på kaféet. Däremellan kör hon ut mat med 
sin cykel. Förutom att hon är driftig är hon mycket skicklig i vapenlös kampsport. 
Schampo har tränats sedan barnsben av sin gammelmormor Cologne. Schampos 
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gammelmormor flyttar med till Furinkan för att hjälpa Schampo att erövra Ranma. 
Cologne är mästare i ett flertal olika kampsporter.  
 
 
Analys: Schampo har liksom Ryoga en mycket central roll i serien. Hon har nästan 
uteslutande manliga stereotypa egenskaper. Hon kan beskrivas som våldsam, aggressiv, 
tävlande, rovgirig, självständig och aktiv. Den enda kvinnliga stereotypen som 
egentligen passar in på hennes karaktär är den yttre egenskapen vacker. De platser som 
Schampo befinner sig på i serien är framförallt det kafé som hon äger även om hon 
genom sina kamper och sitt tävlande också befinner sig på andra platser relativt ofta. På 
samma sätt är hon i många episoder i serien upptagen med någon sorts kamp även om 
hennes främsta sysselsättning är att laga mat och att servera. Schampo har hög status i 
serien. Hon ges en framträdande roll i serien, hon är vacker, driftig samt duktig i 
kampsport och uppfattas som ganska eftersträvansvärd av de övriga karaktärerna.   
 
 

6.1.10 Ukyo Kuonji ännu en trolovad till Ranma 
 
Beskrivning: Ukyo var lekkamrat till Ranma när de var små. Ranma trodde hela tiden 
att Ukyo var en pojke. Det var först när hon dök upp i Furinkan som han fick veta att 
hon var flicka och att Genma hade lovat bort honom till henne. I början ville Ukyo 
hämnas på Genma och även Ranma eftersom hon trodde att de var i maskopi med 
varandra. Ranma hade dock ingen aning om att Genma hade stulit hennes hemgift och 
dessutom lovat bort honom till henne. Ukyo förlåter Ranma och vill gifta sig med 
honom. Ukyo har en egen restaurang som hon är beredd att ge upp för att rädda Ranma 
ur en knipa. 
 
 
Analys: Ukyo är inte med helt från seriens början men får ändå ett ganska stort 
spelutrymme i de delar hon är med i. Hon är utan tvivel en av de närmaste runt Ranma 
och hon beskrivs med både manliga och kvinnliga stereotypa egenskaper. Ukyo är 
samtidigt vacker och självuppoffrande som självständig och aktiv. Enligt Nikolajeva  är 
de förstnämnda kvinnliga stereotypa egenskaper och de sistnämnda manliga stereotypa 
egenskaper (2004). Ukyo befinner sig lite överallt i serien men hon är oftast sysselsatt 
med att laga mat i det stånd som hon alltid tar med sig. Hennes status är hög eftersom är 
duktig i kampsport och hon uppskattas av de andra karaktärerna i serien.  
 
 

6.1.11 Sammanfattning av analysen av seriekaraktärerna 
 
Sammanfattningsvis skiljer sig beskrivningarna av familjemedlemmarna gentemot de 
centrala tonåringar som finns runt Ranma genom att de sistnämnda framstår generellt 
som något mer normbrytande än familjemedlemmarna. 
 
Ranmas föräldrar beskrivs båda enligt de genusstereotypa egenskaper som Nikolajeva 
(2004) tar upp i sitt schema för män och kvinnor. Båda framstår också som normföljare 
även om det är framförallt Ranmas mor som presenteras som ”idealkvinnan” och har 
hög status. Ranmas far kan också karaktäriseras som man enligt genusstereotypa 
egenskaper. Han har dock haft uppfostringsansvaret för Ranma själv och är på det viset 
inte helt en stereotyp/ideal man. Det kan tänkas att det också är därför som han inte har 
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hög status i serien. Han följer visserligen normen men ändå inte fullt ut. Liknande 
mönster finner vi i Akanes familj. Hennes far bryter helt med de genusstereotypa 
egenskaper för hur en man ska vara och bete sig. Det är han som har haft ansvaret för 
uppfostringen av sina tre döttrar. Han bryter därmed mot genusnormerna och har på 
grund av detta inte heller någon hög status. Akanes äldsta syster Kasumi däremot följer 
normerna och beskrivs helt i enlighet med de genusstereotypa egenskaper som 
Nikolajeva ställt upp för hur en kvinna ska vara och bete sig (2004). Hon har också hög 
status. Det är intressant att notera att Akanes nästäldsta syster Nabiki däremot inte har 
hög status. Hon beskrivs uteslutande med manliga stereotypa egenskaper och följer inte 
genusnormerna.  
 
Vi ser alltså ett mönster i att de som beskrivs i enlighet med genusstereotypa egenskaper 
na och är normföljare också har hög status i serien medan de som tvärtom inte följer 
normerna och bryter mot beskrivningen av genusstereotypa egenskaper har låg status i 
serien. Men detta gäller bara familjemedlemmarna. De centrala figurerna runt Ranma 
beskrivs alla med stereotypa egenskaper som bryter mot Nikolajevas egenskapsschema 
(2004). Flickorna beskrivs antingen bara med manliga stereotypa egenskaper eller med 
både ock. Ryoga som den enda pojken kring Ranma beskrivs däremot med flest 
kvinnliga stereotypa egenskaper. Samtliga har hög status i serien. Slutligen har vi 
huvudpersonen Ranma. Han beskrivs med flest manliga stereotypa egenskaper. Dock 
kan han genom sin okunskap om kvinnors och flickors situation belysa förgivettagna 
sanningar och ironisera över dessa för läsaren och på det viset sägas bryta mot 
genusnormerna.   
 
 

6.2 Episoder 
 
Vi har i denna del valt att frångå vårt tidigare referenssätt för att underlätta läsningen. I 
denna del kommer endast sidhänvisningen framgå i den löpande texten. Ur vilken del av 
Ranma ½ samt vilket stycke framgår av respektive rubrik.  
 
 

6.2.1 Kampsportscirkus (del 5) 
 
Beskrivning: I en av episoderna ska Mousse och Ranma slåss om Akane (s. 123). 
Mousse ser Ranma som en rival, därför slåss han med Ranma om Akane fast han 
egentligen älskar Schampo. Ranma säger sig ha en plan (s. 124). Planen går ut på att 
låta motståndarna att tro att han (Ranma) är en kille trots att han i denna episod inte kan 
förvandla sig tillbaka till kille. Istället klär Ranma ut sig till kille för att lura 
motståndarna. För detta syfte sätter han på sig en slags fotsid kaftan. Akane är dock 
tveksam om Ranmas plan ska fungera och säger: ”Ska det där vara killkläder” (s. 126). 
Ranma låtsas förvandla sig till tjej (s. 132) och alla blir hänförda förutom Schampos 
gammelmormor som säger att: ”En flicka är en flicka” och konstaterar att: ”Han har inte 
en chans mot Mousse” (s. 133). Ranmas ben är kortare när han är tjej. Han kan därför 
inte slåss lika bra (s. 135).  
 
 
Analys: Här ser vi tecken på Hirdmans isärhållande dels genom det att Akane 
ifrågasätter om Ranmas kläder verkligen är killkläder (1997). Det uttalandet bygger på 
en uppfattning om att det faktiskt existerar två eller i alla fall minst två olika sorters 
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kläder. En sort för killar och en sort för tjejer. Dock är det ju märkligt att Ranma som är 
kille inte skulle veta vilka kläder som räknas som just killkläder. Det kan i sin tur visa 
på att läsaren uppmärksammas på svårigheten med att dela upp kläder på detta sätt. 
Akane och Ranma verkar ju inte vara överrens om vad som är vad och därmed kan det 
ses som om serien ifrågasätter gränserna (isärhållandet)/normerna. Ytterligare tecken på 
Hirdmans (1997) isärhållande mellan vad som anses som manligt och vad som anses 
som kvinnligt finner vi i de åsikter som Schampos gammelmormor ger uttryck för. Hon 
menar att eftersom Ranma i denna episod är en flicka har han ingen chans mot Mousse, 
som är en kille, i en kamp. Detta beror på att flickor inte slåss lika bra som killar enligt 
henne. Det är också intressant att notera att Ranma genomgående i serien blir svagare 
varje gång han förvandlas till flicka. Detta är intressant även ur Hirdmans andra princip 
den om mannen som norm. Serien bygger genomgående på kamper och det gäller för 
alla seriens huvudkaraktärer att vara bra som kampsportare. Styrka är något som 
framställs som positivt. Bilden som förmedlas till läsaren är att det är normalt att vara 
man och kille om man är stark. På samma sätt förmedlas det en bild av att tjejer inte 
är/kan vara starka då Ranma alltid blir svagare när han förvandlas till tjej.  
 
 

6.2.2 Leveranskamploppet - Mot målet! - Nudlarna är serverade! -
Aldrig att jag käkar dem! (del 7) 
 
Beskrivning: När Schampo får höra talas om frökenleveranskamptävlingen blir hon 
fundersam och säger: ”En kvinnlig strid?” (s. 18). Kampen går ut på att den som är 
snabbast och som är först med att leverera nudlar till beställaren vinner ett år gratis 
nudlar. När Akane kommer hem frågar hon sin far: ”Varför ska jag helt plötsligt vara 
med… jo, tack jag förstår. Du har sålt din dotter för en portion ål” (s. 20). Hennes far 
svarar: ”Nej, inte då! Det var minst fem eller sex portioner!” (s. 20). Akane blir sur på 
Ranma som sitter och äter nudlar. Han säger till henne:”Äh, ställa upp [i 
leveranskampen] kan du väl göra?” (s. 21). Men Akane svarar att det kan han väl göra 
själv. Ranma säger: ”Killar får inte ställa upp” samtidigt som hans far häller kallt vatten 
över honom och han förvandlas till en tjej (s. 21).  
 
Kuno är det utvalda målet för leveranskampen. Eftersom Ranma, Akane och Schampo 
är lika snabba gäller det nu att få Kuno att äta den levererade maten. Ranma som har fått 
varmvatten på sig och förvandlats till kille igen skriker åt honom: ”Allt det här är bara 
för att du inte. käkar upp maten som du ska!” Varpå Kuno svarar honom: ”Du tror väl 
inte att Tatewaki Kuno äter mat som en man serverar!?” (s. 65f). Ranma försöker 
tvångsmata Kuno som skriker: ”Jag dör hellre än matas med äckligt manliga nudlar!” (s. 
71). 
 
Analys: Att Schampo reagerar med förvåning över en strid mellan bara tjejer kan tyda 
på att det normalt inte förekommer något isärhållande mellan flickor och pojkar 
gällande kampsporter. De manliga och kvinnliga karaktärerna strider med varandra 
genomgående genom hela serien och även om tjejer strider mot varandra är det inte 
strider där enbart tjejer får delta förutom det nämnda exemplet med leveranskampen - 
ett undantag som gör Schampo förvånad. I detta avseende får läsaren intrycket att tjejer 
och killar anses vara jämbördiga i serien eftersom det inte görs någon uppdelning dem 
emellan när de strider mot varandra. Dock får läsaren en annan bild när Akanes far har 
”sålt” henne för några portioner med ål. Mannen, i det här fallet Akanes far har rätten 
att sälja sin dotter. Detta är enligt oss en klar maktutövning där kvinnors underordnande 
kommer fram. Men vi återfinner även maktutövning mellan män i texten när Ranmas 



 39

far ”tvingar” honom till att delta i leveranskampen genom att förvandla honom till en 
tjej vilket gör att han kan vara med. Dock försvinner denna aspekt av maktutövning då 
vi tillämpar Hirdmans teori (1997) eftersom hon väljer att enbart fokusera på män och 
kvinnor för att underlätta analysen och tar därmed inte hänsyn till hierarkiseringen 
mellan män. Kunos skräck och avsky för att äta nudlar som har tillagats och serveras av 
en man är ytterligare ett uttryck för isärhållandets kraft. Normen som förmedlas är att 
kvinnor lagar maten och att kvinnor serverar maten.  
 
 

6.2.3 Storebror är hemma! - Yoiko går vilse (del 11) 
 
Beskrivning: Ranma har klätt ut sig till Ryogas lillasyster (som Ryoga varken har eller 
minns) för att inte Ryoga och Akane ska råka bli ensamma hemma hos Ryoga då hans 
föräldrar är på resande fot. De tre spelar kort. Ryoga frågar Ranma: ”Yoiko [Ryogas 
lillasyster], visst är det roligt med kort?” (s. 42). Ranma som har fått dåliga kort svarar: 
”Så, fan heller” (s. 42). Då blir Ryoga arg och säger: ”Så säger inte en fin flicka, och det 
vet du!” (s. 42). Ranma får smisk av Ryoga som säger till Akane: ”Man måste vara 
sträng och dra gränser där dom går!” (s. 43). När Ranma, som Ryogas lillasyster, säger 
att hon ska ut och gå skriker Ryoga: ”Vaa!? Ut och gå!? Ensam!?” (s. 46). Ranma, som 
Yoiko, sticker och Ryoga jagar honom men när han inte hittar henne/honom ropar han 
förtvivlat: ”Nej, så hemskt. Hon gick vilse. Jag kunde inte skydda henne!!” (s. 51). 
Ryoga sitter och gråter. Han är ledsen för att han inte kommer att få se sin lillasyster på 
flera år eftersom hon inte kan hitta hem (s. 52f).  
 
 
Analys: I denna episod framkommer det genom Ryogas utsagor hur en flicka och pojke 
bör vara och agera. Kvinnor ska inte tala fult och det är mannens uppgift att visa vart 
gränserna går och tillrättavisa dem när de har gjort fel. Kvinnor ska inte heller vistas 
utomhus ensamma och mannen förväntas beskydda dem. Här ser vi tecken på Hirdmans 
isärhållande (1997). Mannen är den aktive och kvinnan den passiva. Mannen är den 
beskyddande och kvinnan den beroende. Detta stämmer väl överrens med Nikolajevas  
schema för manliga och kvinnliga stereotypa egenskaper (2004).   
 
 

6.2.4 Akane blir stark - Kraftens fjäderboll - Bieffektstragedi (del 11)  
 
Beskrivning: Akane bryter arm mot flera olika män. Hon vinner över alla, även 
mästaren. Tillslut ska hon bryta arm med stormästaren. Åskådarna säger: ”Otroligt! En 
flicka! Så stark!” (s. 138). Mot stormästaren förlorar Akane men det visar sig att det är 
Schampo som är stormästaren och har suttit inne i maskinen som Akane bryter emot. 
Publiken ropar: ”Ååh! En ännu starkare flicka satt inne i maskinen!” (s. 141). Akane vill 
ha revansch men det har Schampo inte tid med om inte kampen handlar om Ranma. 
Schampo säger: ”En match om Ranma, jag alltid redo!” (s. 141). Mäster Happosai gör i 
ordning en skål med kraftnudlar och sätter sig vid bordet där de andra i familjen Tendo, 
Ranma och hans far äter nyårsnudlar. När de alla har ätit upp visar det sig att Akane har 
ätit upp mäster Happosais kraftnudlar av misstag och att hon nu är mycket stark. Hennes 
far gråter och säger: ”Akane… så stark du har blivit” (s. 147).  Ranma bryter arm med 
Akane gång på gång men han förlorar hela tiden. Akane är starkare. (s. 146f). 
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Akanes far läser för Ranma ur manualen för kraftnudlarna. Han läser: ”Enligt den här 
manualen för kraftnudlar är hemligheten bakom muskelstyrkan väldestillerade 
manshormoner” (s. 160). Ranma frågar: ”Kommer hon bli kille eller nåt?” (s. 160). 
Akanes far svarar: ”Är du inte klok!? Hon får bara skägg.” (s. 160). Akanes far frågar: 
”Ranma.. vill du gifta dej med en skäggig flicka?” (s. 161). Ranma svarar: ”Aldrig i 
livet! Sluta skämta om sånt!” (s. 161). Men det finns ett motmedel. Det försöker Ranma 
förtvivlat få Akane att ta men hon vill inte. Hon vill vara stark och tror att Ranma ljuger 
om skägget för att vinna över henne. Akane tänker: ”Ha! Jag tänker inte ta något medel! 
Jag har längtat efter att bli stark!” (s. 170). För att Akane ska ta motmedlet måste 
Ranma först vinna över henne i fjäderbollskampen. Ranma säger: ”Jag ska visa henne 
att kampsport inte bara beror på styrka” (s. 171). Kampen avslutas med att Akane flyr 
eftersom det har börjat växa skägg på henne. Akane är ledsen att hon misstrodde 
Ranma. Hon säger: ”Förlåt att jag trodde du bara var avundsjuk” (s. 183). Akane äter 
motmedlet och förlorar sin kraft. Nu vinner Ranma över henne i armbrytning gång på 
gång (s. 184). 
 
 
Analys: Att Akane är stark och vinner över män i armbrytning samt att Schampo är 
stormästaren i armbrytning ser vi som ett tecken på normbrytande eftersom kvinnor och 
tjejer generellt inte framställs som särskilt starka. Egenskapen att vara stark är som vi 
tidigare har nämnt en av Nikolajevas manliga stereotypa egenskaper i hennes egenskaps 
schema (2004). Dock kan publikens reaktion spegla ett klassiskt isärhålletänkande. 
Publiken är förvånad över Akanes och Schampos styrka. I deras ögon ska kvinnor och 
flickor inte vara starka. Den egenskapen är förbehållen männen och killarna. Det 
klassiska isärhålletänkandet finner vi också då Akanes pappa gråter när hans dotter 
blivit mycket stark. Han gråter inga glädjetårar utan han är uppriktigt orolig för sin 
dotter som plötsligt har blivit ”så” manlig. Han oroar sig för hur det ska gå med 
giftermålet med Ranma. Akane vill tillskillnad från sin fars önskning gärna vara stark 
och tror därför inte på Ranmas försök att ge henne motmedel för att förhindra den 
skäggväxt som kommer på köpet. Normen är att styrka och skäggväxt hör ihop. 
Budskapet som därmed förmedlas i serien enligt oss är att det är bara män som kan vara 
riktigt starka och att om kvinnor någon gång är starka, är de det inte av sig själva utan 
med hjälp av något hjälpmedel.  
 
 

6.2.5 Skräck! - Eleganshuset! - Den utsvultna demonsiellen (del 16) 
 
Beskrivning: När Ranma förlorar dineringskampen (snabbätartävling, det vill säga den 
som äter snabbast vinner) mot en fransman vill han ha revansch. Han utger sig för att 
vara en syster till Akane och bosätter sig i fransmannens slott för att där lära sig 
dineringstekniken och bli den perfekta gemålen åt fransmannen. Akanes far har 
nämligen lovat bort alla sina döttrar till fransmannens familj, som betalning för en 
tidigare förlust i en dineringskamp. Akanes far gråter och säger: ”Jag tackar dej, Ranma. 
Tack för att du ställer upp för att rädda mina döttrar” (s. 139). Hemma hos fransmannen 
tränas Ranma av en hustrutränare. Hon är mycket sträng vilket gör att Ranma beklagar 
sig: ”Är jag så himla ofin att hon måste slåss?” (s. 143).  Akanes far tänker: ”Nu när jag 
tänker efter… Ranma har ju uppfostrats under hård träning med sin far…klart att han 
inte kan äta fint!” (s. 143). Ranma skriker när han får på sig en stålkorsett. 
Hustrutränaren säger: ”Non, non, non, non! Ett sådant otillbörligt skrik tillåter jag inte!” 
(s. 146). Ranma undrar: ”Vad fasen är det här?” (s. 146). Ranma får under tiden på 
slottet lära sig att gå med rak rygg. Hustrutränaren ropar åt honom: ”Rak rygg! Gå inte! 
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Spatsera!” (s. 154). När Ranma blir arg på fransmannen för att han äter all mat själv och 
hoppar på honom, får han stryk av hustrutränaren som skriker: ”Så behandlar man inte 
sin framtida make!!” (s. 155). Husorna i slottet tycker att hustrutränaren är lite väl 
sträng men hon menar att: ”Det här är nödvändigt för att bli en elegant hustru! Hata mej 
om du vill. Det är min uppgift” (s. 156). Ranma lyckas med att lära sig 
dineringstekniken till slut. Fransmannen säger: ”Så vackert! Dessa graciösa rörelser är 
alla tack vare korsetten!” (s. 168). Hustrutränaren gråter och säger: ”Jag visste att 
flickan hade talang för det här. Min stränga träning har äntligen burit frukt” (s. 168).  
 
 
Analys: I denna episod ser vi återigen tecken på maktutövning mellan män och kvinnor 
och hur mannen framställs som den aktive och kvinnan framställs som den passiva. 
Akanes far har som man lovat bort sina döttrar som betalning till en annan man och 
Ranma ska som man rädda döttrarna från denne man. Döttrarna har som kvinnor ingen 
talan utan behandlas mer eller mindre som varor/objekt som kan skifta ägare. Detta ser 
vi således som ytterligare exempel på hur isärhållandet mellan manligt och kvinnligt 
kommer fram i serien. Dock finner vi Ranmas hustruträning som ett ironiserande och 
löjliggörande av normerna. Ranma förstår inte varför han ska göra på ett visst sätt för att 
bli den perfekta hustrun och ifrågasätter därmed de gängse normerna. Denna lek med 
normerna, för att återknyta till vårt teoriavsnitt, menar Butler gör det möjligt att frångå 
det genussystem som präglar vår verklighet (2007).  
 
 

6.2.6 Ranma möter sin mor?! - En mans löfte - Beslutsamhetens lycka -
Blott ett ögonkast - Mor och son ostörda (del 22) 
 
Beskrivning: I en annan episod går Ranma balansgång på ett broräcke och tappar 
balansen. Han trillar i vattnet och förvandlas som vanligt till flicka. En kvinna, som 
senare visar sig vara hans mor, räddar honom upp ur vattnet. Kvinnan säger till Ranma: 
”Hihi, en sån liten pojkflicka. En söt flicka som du måste vara lite flickigare av sej” (s. 
32). Vid ett senare tillfälle blir Ranma arg och skriker åt sin far. Han blir då åtsagd av 
sin mor. Hon säger att: ”En söt liten flicka ska inte ta så fula ord i sin mun” (s. 47). 
Varpå Ranma svarar: ”Jag är faktiskt en pojke” (s. 47) .  
 
Ranma och hans far lämnade Ranmas mor när Ranma var liten och allt sedan dess har 
hon varit hemma och vaktat huset. Egentligen ville hon inte skiljas från Ranma men hon 
blev övertalad av Ranmas far. Han ansåg att: ”För att Ranma ska växa upp till en ståtlig 
man är en moders kärlek blott i vägen för hans träning” (s.45). Ranmas far gav ett löfte 
innan de begav sig iväg. Han sa att: ”Jag ska uppfostra Ranma till mannen bland män 
och om jag inte skulle lyckas svär vi att begå harakiri!! Så väl far som son!” (s. 48). 
Ranmas mamma svarar: ”Älskling! En sådan manlig beslutsamhet!!” (s. 48). Dock är 
Ranmas mor lika beslutsam. Hon har lovat att om löftet inte uppfylls ska hon själv 
hugga av sonens och makens huvuden med ett svärd för att därefter ta sitt eget liv (s. 
49ff). Ranma, som tycker att faderns löfte är idiotiskt, frågar sin far om han kan ta 
tillbaka löftet men får då svaret att: ”En man står vid sitt ord” (s. 61) .  
 
 
Analys: Det är intressant att notera att det är framförallt Ranmas mor som ger uttryck 
för hur flickor respektive pojkar ska bete sig och vara. Detta kan ses som ett exempel på 
det som Hirdman tar upp med kvinnornas egen del i skapandet och upprätthållandet av 
den maktobalans som finns mellan män och kvinnor i genussystemet (1997). Enligt 
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Ranmas mor ska flickor inte hoppa runt på det sätt som Ranma gör och på så sätt riskera 
att hamna i vattnet. Flickor ska inte heller prata hur som helst. Att tala ofint verkar vara 
förbehållet killar. Ranma säger ju till sitt försvar att han faktiskt är en pojke. Detta är 
återigen ett tecken på isärhålletänkandet. Flickor ska vara på ett sätt och pojkar på ett 
annat sätt. Gör någon något som bryter mot de gängse genusnormerna blir de 
tillrättavisade. Det kan till och med bli ett sådant brutalt tillrättavisande att livet står på 
spel. Här ser vi också hur mannen som genus skapas och att de precis som kvinnor lider 
av genussystemets upprätthållande. Ranma måste leva upp till kravet att bli mannen 
bland män för att bli accepterad av sin mor. För att bli mannen bland män kan han inte 
vara på ett sätt som associeras med kvinnlighet. Här ser vi ett exempel på det som vi 
tidigare har nämnt att det är svårare för män och pojkar att närma sig de kvinnliga 
stereotypa egenskaper än tvärtom. 
 
 

6.2.7 En våldsam lektion i matlagning (del 23) 
 
Beskrivning: Kasumi är sjuk och kan inte laga mat. Akane erbjuder sig därför att laga 
mat i Kasumis ställe men då flyr alla hemmet (s. 106f). Pappan förslår att de ska köpa 
hem något istället (s.107). Ranmas mamma kommer förbi. De berättar att Kasumi är 
sjuk och att hon brukar ta hand om hushållet. Nodoka säger att hon skulle kunna hjälpa 
till med kvällsmaten. Hon frågar om Akane vill hjälpa till. Akane blir glad (s. 109). Den 
övriga familjen blir mindre glad till Akanes förtrytelse. Nodoka undrar över de övriga 
familjemedlemmarnas reaktion. Akane förklarar ”Det är nog för att maten jag lagar inte 
är så god” (s. 110). Ranma nästan skriker ”Inte såg god!” (s. 110). ”Menar du att den är 
äcklig” säger Akane med svärdet i högsta hugg (s. 110). Nodoka lugnar Akane och 
säger att hon ska lära Akane hur man gör. Akane blir glad. Akanes pappa bryter ut i 
glädjetårar och säger ”Menar ni det? Kan ni verkligen bota henne?” (s. 110). Nabiki 
säger att ”Pappa… det är ingen sjukdom att inte kunna laga mat”. Nodoka säger till 
Ranmas förskräckelse: ”Lilla Ranko ska också hjälpa till” (s. 110). ”En flicka måste 
kunna laga mat!” säger Nodoka (s. 110). Ranma skrattar hysteriskt. Om Ranma kommer 
i närheten av varmvatten i köket kan han förvandlas till pojke och då kommer Ranma 
och hans pappa vara tvungna att begå harakiri (s. 111). Det blir en tävling i vem som 
kan laga mat bäst. Akane blir förskräckt när hon märker hur snabb Ranma är och tänker 
”Nej, säg inte att… jag är sämre på mat än Ranma!!” (s. 112).  Ranma går ut starkt med 
supersnabbt hackande av salladen. Dessutom blir det fint upplagt. Men han glömmer att 
skölja! Akane börjar hacka grönsaker men inte bara dem utan även skärbrädan hackas i 
bitar för hon vill inte vara sämre än en kille. Akane och Ranma tävlar om vem som kan 
göra de godaste wokade grönsakerna och ber Nodoka bedöma resultatet (s. 115). 
 
Hon börjar med Rankos wokrätt som är hon tycker är god. Nodoka klappar Ranma på 
huvudet och säger ”Du kommer att kunna bli en fin hustru lilla Ranko” (s. 116). Akane 
tittar storögt på. Sedan smakar Nodoka Akanes mat och faller avsvimmad ned. Akane 
säger förlåt. ”Det gör inget” säger Nodoka (s. 116). Ranma gråter bortvänd och tänker 
”Det var inte alls roligt att vinna” (s. 116). Akane försöker micra råa ägg vilket får till 
följd att micron exploderar och explosionen förstör röret till varmvattenberedaren (s. 
118). Varmvatten sprutar över hela köket och Ranma som blir pojke måste fly från 
köket. Nodoka märker ingenting. Akane är förtvivlad över förödelsen i köket och säger 
att hon aldrig ska laga mat mer. Nodoka undrar varför hon inte ska det. Akane säger 
”Du ser väl hur klantig jag är?” (s. 119). Nodoka tröstar henne och säger ”Så ska du inte 
säga – Du gör väl det här för att du en dag vill kunna laga god mat till din trolovade” (s. 
120). Nabiki säger ”Så hon ger inte upp” (s. 120). Pappan gråter och säger ”Lycka till 
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Akane! Du kan bli botad!” (s. 120). Vid matbordet säger alla: ”Mm, gott” (s. 120). 
Nodoka säger ”Det är faktiskt Akane som har kokat det här vattnet! Visst är det gott 
lilla Ranko!” (s. 120). 
 
 
Analys: I denna episod ser vi återigen ett exempel på isärhållandets princip. Matlagning 
är något som framför allt förknippas med kvinnor. De ska inte bara kunna utföra sysslan 
utan även vara bra på att laga mat. Om nu inte Akane kan laga mat varför är det ingen 
annan som tar på sig denna roll när Kasumi som brukar laga mat inte kan? Varför vill de 
hellre gå ut och äta? Ranmas mor räddar som nämnts situationen. Hon kan laga mat som 
en kvinna ”bör”. Hon ska även lära Akane att laga mat eftersom det är något som det 
förväntas att en tjej eller kvinna ska kunna. Maktaspekten i det hela är att kvinnor och 
flickor ska kunna laga mat eftersom de i framtiden ska laga mat åt sin make. 
Matlagningens konst är så intimt förknippad med kvinnor och flickor att Ranma inte ens 
kan glädja sig över att han kan laga god mat eftersom hans manlighet då kan 
ifrågasättas. 
 
 

6.2.8 Kärlekens karp (del 23)  
 
Beskrivning: Ryoga Hibikis lider svårt av obesvarad kärlek till Akane. Han köper ett 
kärleksspö och försöker fånga Akanes hjärta med det även om han inte riktigt kan tro att 
det fungerar. Dessvärre träffar han Ranmas bröst med spöet och fångar på så vis in 
honom. Ranma blir blixtförälskad i Ryoga fast det förstår inte Ryoga med en gång.  
 
Ryoga ligger i sitt tält och drömmer om Akane, att hon lagar mat till honom. När han 
vaknar av matdofter i tältet är det Ranma som lagar mat precis utanför. Ranma säger till 
Ryoga ”Frukosten är snart klar!” (s. 133) Ranma är i sin pojkkropp. ”Jag fick undan lite 
tvätt medan du sov” säger han också (s. 134). Ryoga blir misstänksam och undrar vad 
Ranma planerar men Ranma säger bara att han vill göra Ryoga glad. Ryoga skriker: 
”Tror du jag blir glad av att nån kille tar hand om min tvätt och mat!?” (s. 134). Varpå 
Ranma häller vatten över sig och blir flicka och säger ”Blir det bättre så här?” (s. 134). 
Ryoga svarar: ”Bättre? Är du från vettet?” (s. 134). Han börjar inse att kärlekens spö har 
fungerat och att det har drabbat Ranma (s. 135). Ryoga letar fram spöets manual. Där 
står det att kärleken kommer drabba den som träffas av spöet. Även hur kärleken växer 
beskrivs.  Först är det ett märke på kroppen i form av ett ägg, sedan blir det ett yngel 
och när märket har blivit en karp är kärleken fullkomlig. Ryoga drar in Ranma i tältet 
och drar isär hans skjorta och ser märket på bröstet. Just då tittar Akane in tältet och 
undrar vad de håller på med. Ranma fnissar och säger till Ryoga ”Vad framfusig du är” 
(s. 136). 
 
Akane undrar vad det är som händer. Ryoga vill förklara för henne att han egentligen 
ville fånga in henne med spöet men inser att hon inte skulle ta det bra. Under tiden rör 
sig hela tiden Ranma omkring dem båda och säger till slut till Ryoga: ”Du är den enda 
för mej” (s. 141). Akane tror bara att Ranma retar Ryoga som vanligt. När Akane 
försöker trösta Ryoga får han för sig att Akane verkligen tycker om honom. Han beger 
sig till tältet för att säga åt Ranma att lägga av. I tältet ska Ranma precis dra på sig 
tröjan. Ryoga ser att karpen på Ranmas bröst växer. Alltså växer kärleken. Ryoga säger 
”Jag kan inte och tänker inte vara ihop med de…” (s. 146). Ranma vill kyssa Ryoga 
som blir kallsvettig och skjuter Ranma ifrån sig. Ranma undrar vad som har hänt 
eftersom han tyckte att Ryoga var framfusig på morgonen. Ryoga skriker: ”Ut annars 
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slänger jag ut dej!” (s.146).  Ranma häller vatten över sig och blir kille. ”Släng ut mej 
bara! Om du kan!” (s. 147). Ryoga hade glömt att Ranma är mycket stark. Ranma är 
förbannad och ger Ryoga stryk för att han flörtar med Akane. Ranma säger: ”Otrogna 
tölp!” (s. 148). Han ger Ryoga en uppercut. Ryoga tänker: ”Han dödar mig” (s. 148). 
Ranma bestämmer sig för att ändra taktik. Ryoga säger förlåt och att han ångrar sig till 
Ranma. ”Det är bara du för mej” (s. 148). Ranma slänger sig om halsen på Ryoga och 
säger ”Tack! Tack! Du är så gullig!” (s. 149). Akane och Kasumi tittar på och 
konstaterar: ”Det där ser inte ut som deras vanliga bråk” (s. 149). Vid middagsbordet 
diskuterar Nabiki och Soun och säger att Ranma och Ryoga är helt klart mer än vänner. 
Akane utropar: ”Mer än vänner!? (s. 149). I tältet matar Ranma (i kvinnokropp) Ryoga 
med sked. Ryoga smusslar sömnmedel i maten och när Ranma somnar bär Ryoga iväg 
med honom för att oskadliggöra honom. Under tiden går Akane till Ryogas tält och 
upptäcker kärleksspöet och läser manualen. Hon inser då att Ranma verkligen är kär i 
Ryoga. När Ryoga gräver graven som han ska begrava Ranma i vaknar Ranma och 
börjar gulla med Ryoga som blir tokig och säger ”Ranma, du ska dö här!” (s. 155). 
Ranma frågar om Ryoga har börjat hata honom. Ryoga svarar: ”Har jag någonsin sagt 
att jag tycker om dej?” (s. 155). Ranma undrar då ”Om jag dör, kommer du bli lycklig 
då?” (s. 155). Ryoga blir helt ställd. Ranma sitter på knä och säger ”Visst, döda mig 
bara” ”För din skull kan jag gärna dö” (s. 156).  Ryoga drabbas av en inre strid. Till slut 
kommer han fram till att han inte kan döda Ranma. Han kan inte döda någon som inte 
gör motstånd. Då säger Ranma ” Det är därför jag älskar dig!” (s. 157) Ryoga får en 
kyss. 
 
Ranma sjunger: ”Åaah! Och deras band blev sammanknutna för alltid!” (s. 157). Han 
sjunger med mikrofon i handen medan Ryoga kreverar bakom honom. Ranma leker 
fnissande tafatt med Ryoga som full av raseri vill slå ihjäl Ranma. Precis när Ryoga 
fångat in Ranma för att klippa till kommer Akane med en spade i högsta hugg och 
drämmer till Ryoga. Hon skriker: ”Det räcker!” (s. 159). Ryoga undrar: ”Vad gör du så 
här långt ute i skogen” (s. 159). I själva verket är de på skolgården. Ryoga har uruselt 
lokalsinne. Akane säger till Ryoga att han inte kan använda kärleksspöet för att få 
Ranma att tycka om honom. Hon har missförstått allt. När Ranma får läsa manualen till 
spöet vill han använda det på Ryoga. Akane klipper till Ranma med spaden. Ranma blir 
förbannad och säger till Akane att inte lägga sig i. Ryoga och Akane flyr från Ranma. 
Ryoga bestämmer sig för att göra upp med Ranma en gång för alla sedan ska han 
berätta för Akane vad han verkligen känner för henne. Ryoga lyckas fiska bort karpen 
från Ranmas bröst och Ryoga är äntligen fri. Han rusar till Akane för att bekänna sin 
kärlek men råkar fånga Ranma i sina armar istället för Akane. Ranma som nu har blivit 
botad från sin kärlek till Ryoga stampar på honom och skriker ”Vad gör du, vad gör du, 
vad gör du?” (s. 168). Akane tror nu att Ryoga är kär i Ranma.  
 
 
Analys: I denna episod ser vi både tecken på maktutövning mellan män och kvinnor där 
män är aktiva och kvinnor passiva och ett kritiserande av gängse genusnormer. Ryoga 
tar aktivt hjälp av ett kärleksspö för att fånga den passiva Akanes kärlek. Det går dock 
inte som planerat. Istället för Akanes kärlek vinner Ryoga Ranmas kärlek. Ranma är 
tillgiven och gör allt för kärleken. Han kan till och med ge sitt liv om det skulle 
behövas. Att dessa traditionellt sett kvinnliga sysslorna tillskrivs Ranma, mannen bland 
män, ser vi som ett ironiserande över genusnormerna. Detta kan tolkas som det är ett 
tecken på det som Butler efterlyser – ett ifrågasättande av kvinnans underordnande när 
berättelsen lyfter upp och gör narr av kvinnans lott att passa upp på mannen (2007). Vi 
menar att det blir extra tydligt när en man spelar den kvinnliga rollen och ger läsaren 
möjlighet att reflektera över detta. 
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6.2.9 Sammanfattning av analysen av de utvalda episoderna 
 
Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att Hirdmans princip om isärhållandet 
mellan könen finns representerad i praktiskt taget alla ovannämnda episoder. Det 
handlar om allt från vilka sorts kläder respektive kön bör bära, till vem som kan vara 
stark eller syssla med matlagning och servering. Episoderna speglar även den 
maktobalans som vi anser existerar mellan män och pojkar samt kvinnor och flickor, där 
männen och pojkarna i serien har makt att behandla kvinnorna och flickorna som objekt 
och varor som kan säljas samt att kvinnor och flickor förväntas tjäna männen och 
pojkarna. Det är dock inte bara mellan män och kvinnor som denna maktobalans finns 
utan den återfinns i serien även män och pojkar emellan. Det finns också tecken i serien 
på den problematik som många kvinnor tampas med, nämligen vilken roll de själva 
spelar i skapandet av sitt underordnade. På samma sätt kan vi också se att det är svårare 
för männen och pojkarna att associeras med det som anses vara kvinnligt, i detta fall 
matlagning och servering, än för kvinnorna och flickorna att associeras med det 
manliga.  
 
Hirdmans andra princip om mannen som norm och som bygger på hierarkins princip 
finns också representerad i de utvalda episoderna, om än inte i samma utsträckning som 
isärhållandets princip (2003). När det gäller den andra principen om mannen som norm 
handlar det framförallt om hur styrka förknippas med män och pojkar och att denna 
egenskap värderas mycket högt i en serie där styrka i kamper utgör dess fundament.  
 
Samtidigt som det finns många stycken i serien som speglar ett isärhållandetänkande 
finns det många stycken som gör det motsatta. Det är också så att styckena i mångt och 
mycket sammanfaller. Det är när ena parten i dialogen ger uttryck för ett 
isärhållandetänkande medan den andra parten i dialogen ifrågasätter detsamma. Hur 
detta ska tolkas och svårigheterna med fenomenet återkommer vi med i diskussionen 
som följer här nedan.  
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7. DISKUSSION 
 
I detta avsnitt diskuterar vi på vilket sätt genus avspeglas i den utvalda mangaserien 
Ranma ½. Diskussionen disponeras utifrån de tre underfrågor som vi har valt att dela in 
vår frågeställning i. En indelning som vi har gjort för att underlätta kopplingen till 
empirin. Dock har vi i analysen och diskussionen valt att koppla samman det psykiska 
isärhållandet med status eftersom vi då enligt oss får en bättre bild av hur 
genusförhållandena återspeglas i serien. Det betyder att vi presenterar delar av den 
första frågan tillsammans med den andra frågan. Den första frågan rör hur det 
isärhållande mellan manligt och kvinnligt, som Hirdman (1997) framställer, speglas i 
Ranma ½. Den andra frågan handlar om hur den hierarkin mellan män och kvinnor som 
Hirdman (1997) beskriver kommer fram i Ranma ½. Den sista frågan handlar om 
huruvida det finns överskridande av genusnormer representerat i Ranma ½ och hur de i 
så fall ter sig. Denna fråga utgår ifrån Butlers (2007) tankar kring hur överskridande av 
genusnormer kan motverka uppdelningen mellan manligt och kvinnligt och därmed 
även den hierarki som enligt Hirdman (1997) finns mellan män och kvinnor. Men först 
vill vi skriva några ord om vårt ämnesval och vårt första intryck av den utvalda 
mangaserien.  
 
 

7.1 Utgångspunkt  
 
Som vi nämnde inledningsvis i uppsatsen kan det vara svårt att kvalitetsbedöma 
mangaserier. Fenomenet manga är oerhört stort och vi förstår den problematik som 
många bibliotekarier ställs inför vid valet av vilka manga som ska köpas in till 
biblioteken. Bland annat med anledning av denna svårighet beslöt vi oss för att göra en 
djupdykning i en av de mest populära serierna. Istället för att se till ett bredare material 
med flera olika serier, ville vi göra en mer ingående analys. Ambitionen i uppsatsen var 
att försöka se hur den utvalda serien skildrar genusrelationerna i samhället. Detta på 
grund av att manga, generellt sett, inte anses vara en god förebild för barn och 
ungdomar när det gäller genusrelationer. Vi har varit särskilt intresserade av att se 
huruvida den utvalda serien ifrågasätter den obalans som finns mellan könen i samhället 
eller om den endast är med och reproducerar denna maktobalans.  
 
Den uppfattning som vi fick vid första anblicken gällande seriens genusskildringar var 
att den framställde genus på ett mycket svartvitt sätt. Som vi uppfattade det då var att 
genus skildrades nästan uteslutande enligt de klassiska stereotyper och klichéer för hur 
flickor och kvinnor samt pojkar och män ska vara och bete sig. Dock har det varit 
oerhört intressant att under resans gång inse att seriens genusskildringar är mycket mer 
komplicerade än vad vi först trodde. Genom djupare analys upptäckte vi att den utvalda 
mangaserien skildrar genus på ett mer nyanserat sätt. Visst finns de klassiska 
stereotyperna och klichéerna med i genusskildringarna, men det hela blir mycket mer 
intressant när vi ställer oss frågan vem eller vilka som beskrivs på detta sätt och om 
karaktärerna beskrivs genomgående på ett genusstereotypt vis. Vi kommer att utveckla 
detta resonemang senare i diskussionen.  
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7.2 Isärhållandet 
 
Den första frågan rör hur det isärhållande mellan manligt och kvinnligt som Hirdman 
(1997) framställer speglas i Ranma ½. Isärhållandet kan som vi tidigare har nämnt, 
delas mellan ett fysiskt isärhållande och ett psykiskt isärhållande. De dimensioner som 
vi härleder till det fysiska isärhållandet är de platser och sysslor som respektive kön 
befinner sig på samt utför. När det gäller det psykiska isärhållandet har vi tittat närmare 
på vilka egenskaper och beteenden respektive kön har. Det har visat sig att när det gäller 
dimensionerna platser och sysslor är det inget som utmärker sig särskilt för det ena eller 
det andra könet. Dock finns det ett undantag och det undantaget är dessutom mycket 
tydligt. I serien är det uteslutande kvinnor och flickor som lagar mat och serverar. Detta 
skildras både i text och i bild. Det dolda budskapet som serien förmedlar enligt oss är att 
män och pojkar inte ska befinna sig i köket eller utföra sysslor som matlagning och 
servering. Vi gör denna tolkning eftersom män och pojkar varken utför dessa sysslor 
eller befinner sig på dessa platser. Ranma lagar visserligen mat i köket vid något tillfälle 
men då är han mer eller mindre tvungen att göra detta eftersom han måste undvika att 
avslöja att han titt som tätt förvandlas till flicka inför sin mamma. När han befinner sig i 
köket och lagar mat gör han det i sin kvinnliga skepnad och han gläds absolut inte över 
att han tycks vara duktig på att laga mat. Det är intressant att se att det utöver köket inte 
finns någon plats eller syssla som är särskilt utmärkande för något av könen. På så vis 
kan det tänkas att läsaren får en mer varierad genusskildring och kan få hjälp med att 
bortse från de klassiska genusmönstren. Samtidigt är undantaget mycket talande och det 
är intressant att fråga sig varför just matlagning och servering är sammankopplade med 
kvinnor och flickor. En tolkning är att matlagning och servering mycket intimt 
förknippade med de traditionella kvinnliga göromålen att det helt enkelt inte gick att 
ignorera eller bortse ifrån. Serien hade kanske inte blivit trovärdig om allt skulle ha varit 
uppochnervänt. Undantaget behövdes kanske för att bekräfta ordningen i kaoset. 
 
Det ser dock lite annorlunda ut när vi tittar närmare på det psykiska isärhållandet. De 
händelser som vi har analyserat särskiljer starkt mellan vad som är manligt och vad som 
är kvinnligt. Det är främst i händelserna som dimensionen beteenden kommer fram. När 
det gäller dimensionen egenskaper är det de centrala karaktärerna som har analyserats. 
Här har seriens karaktärer analyserats utifrån Nikolajevas egenskapsschema och det har 
visat sig att det inte finns något klart samband mellan beskrivningen av de kvinnliga 
karaktärerna och de av Nikolajeva (2004) uppställda kvinnliga stereotypa egenskaper. 
Detsamma gäller för beskrivningen av de manliga karaktärerna och de manliga 
stereotypa egenskaper som Nikolajeva (2004) nämner. För personerna närmast Ranma 
finns det fler exempel på där karaktärerna har fler egenskaper som oftast förknippas 
med det motsatta könet än tvärtom. Mer om resultatet av analysen av det psykiska 
isärhållandet presenteras här nedan tillsammans med dimensionen status. 
 
 

7.3 Hierarkin 
 
Den andra frågan handlar om hur hierarkin mellan män och kvinnor som Hirdman 
(1997) beskriver kommer fram i Ranma ½. Den dimension vi härleder till Hirdmans 
princip om hierarkin mellan män och kvinnor, där mannen utgör normen, är status. Vi 
anser att analysen av dimensionerna egenskaper, beteenden och status har varit mer 
givande än analysen av de fysiska dimensionerna, i den bemärkelsen att vi funnit fler 
olika varianter bland både män och pojkar samt kvinnor och flickor. I vår analys av 
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dimensionerna har vi funnit ett mönster i hur de olika karaktärerna beskrivs. Ett sådant 
mönster är att om karaktärerna beskrivs i enlighet med genusstereotypa egenskaper, och 
som därmed kan kallas normföljare, har de också tilldelats hög status i serien. Ett annat 
mönster är att de karaktärer i mangaserien som inte följer normerna, och som således 
bryter mot gängse genusstereotypa egenskaper, också får låg status i serien. Detta gäller 
dock bara familjemedlemmarna. Varför det är på detta sätt kan enligt oss möjligtvis 
bero på att familjen skulle kunna tänkas stå för och/eller representera det omgivande 
samhället. Det är samhället genom familjen som ska uppfostra och forma dessa 
tonåringar till att bli vuxna som följer de rådande genusnormerna. Den bild som 
förmedlas genom familjemedlemmarna i serien är att om en person följer 
genusnormerna, det vill säga gör och beter sig som det förväntas av en utifrån 
respektive genus, också får hög status. Utöver detta, och som det verkar, för att 
förstärka och understryka vikten av att personer ska följa de rådande genusnormerna 
förmedlar serien dessutom en bild av hur de familjemedlemmar som bryter mot 
genusnormerna bestraffas genom att få lägre status.  
 
Med anledning av ovanstående är det mycket intressant att se att de centrala figurer som 
finns runt Ranma själv alla beskrivs med stereotypa egenskaper som bryter mot 
Nikolajevas (2004) egenskapsschema på ett eller annat sätt. Dessa figurer är också 
enligt oss, tillsammans med Ranma, seriens egentliga huvudkaraktärer. De är alla 
tonåringar i ungefär samma ålder och umgås flitigt med varandra, om än inte alltid helt 
frivilligt som till exempel när de konkurrerar och slåss med eller mot varandra.  
Målgruppen för den utvalda mangaserien är som tidigare nämnts barn som börjar närma 
sig tonåren och det kan ju därför vara rimligt att anta att det är främst någon eller några 
av dessa centralfigurer som läsaren ur den tilltänkta målgruppen identifierar sig med. 
Och om det är så, då är det intressant att se att ingen av dem beskrivs helt enligt genus 
stereotypa egenskaper. Särskilt anmärkningsvärt är att den kille som står Ranma 
närmast beskrivs helt tvärtom. Han beskrivs med övervägande kvinnliga 
genusstereotypa egenskaper och trots att han beskrivs på detta sätt har han tilldelats hög 
status i serien. Detta är anmärkningsvärt eftersom det, vi tidigare har nämnt i vår 
teoridel, generellt sett är svårare för killar och män att närma sig det som klassas som 
kvinnligt än det är för kvinnor och tjejer att närma sig det som anses vara manligt.  
 
Beskrivningen av Ranma utmärker sig dock från det ovannämnda, men innan vi går in 
på huvudkaraktären vill vi först diskutera lite om beskrivningen av de personer som 
finns närmast honom och huruvida de beskrivningarna bryter eller följer de rådande 
genusnormerna. Beskrivningen av tonåringarna kan ses som något som utmanar gängse 
genusnormer när de inte beskrivs enligt dessa. På så vis kan Ranma ½ anses bidra till en 
alternativ bild av genus och ge unga läsare en bredare repertoar av hur de som kille eller 
tjej bör vara och bete sig. Samtidigt finns det en annan möjlighet. Det går att tolka 
beskrivningen som ett testande av gränser. Tonåringar som testar de gränser som 
vuxenvärlden satt upp. Och om detta är fallet skulle beskrivningen vara ett tecken på 
undantaget som bekräftar regeln. Som vi ser det beror det hela alltså lite på hur vi som 
läsare väljer att läsa och tolka serien. Detta dilemma återkommer vi till lite senare i 
diskussionen.  
 
Seriens huvudperson Ranma är en tämligen stereotyp karaktär. Han beskrivs till stor del 
helt utifrån de manliga genusegenskaper som Nikolajeva (2004) lyfter fram. Frågan som 
vi har ställt oss är varför han beskrivs på detta sätt när de övriga centralfigurerna 
omkring honom kan bryta kraftigt med genusnormerna. Möjligtvis kan det ha att göra 
med att det annars skulle ha varit litterärt svårt att förmedla hans ständiga omvandlingar 
mellan att vara tjej och att vara kille. Det måste vara tydligt när han är det ena och när 
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han är det andra för att berättelsen ska bli följbar. Det ser vi som ett alternativ. Ett annat 
alternativ är att Ranma är den som upprätthåller seriens anseende och frågan är om den 
hade blivit populär bland både killar och tjejer om Ranma betett sig som en tjej. Men 
trots detta, att Ranma beskrivs med flest manliga stereotypa egenskaper, finns det 
många exempel där han genom sin okunskap om kvinnors och flickors situation lyfter 
fram förgivet tagna sanningar. Han ironiserar över dessa för läsaren på ett sådant sätt att 
hans karaktär enligt oss hjälper till att vidga vyerna för läsaren gällande rådande 
genusnormer och därmed kan ses som ett bidrag till att dessa bryts. Ytterligare ett 
alternativ kan vara att Ranma som kille har svårt att närma sig det kvinnliga samtidigt 
som det kan vara ett tecken på att killars genus inte uppmärksammas på samma sätt som 
tjejers. 
 
 

7.4 Överskridande av genusnormer 
 
Den sista frågan handlar om huruvida det finns överskridande av genusnormer 
representerat i Ranma ½ och hur de i så fall ter sig. Denna fråga utgår ifrån Butlers 
(2007) tankar kring hur överskridande av genusnormer kan motverka uppdelningen 
mellan manligt och kvinnligt och därmed även hierarkin som enligt Hirdman (1997) 
finns mellan män och kvinnor. Vi har sett genom vår analys att det förekommer olika 
former av gränsöverskridanden när det gäller genusnormerna. Som vi har nämnt tidigare 
beskrivs de tjejer som befinner sig runt Ranma med det som vanligtvis anses vara 
manliga egenskaper, antingen delvis eller merparten. Även det att den kille som av oss 
anses stå närmast Ranma beskrivs övervägande med kvinnliga egenskaper kan 
kännetecknas som ett gränsöverskridande. Detta kan ses som ett försök till att sudda ut 
den uppdelning som annars finns gällande genusstereotypa egenskaper. Bilden som 
serien förmedlar enligt oss är att tjejer och killar ska kunna beskrivas med vilka 
genusegenskaper som helst. Samtidigt som det finns många stycken i serien som speglar 
ett isärhållandetänkande, finns det även många stycken som gör det motsatta. Det är 
också så att styckena i mångt och mycket sammanfaller. Det är när ena parten i dialogen 
ger uttryck för ett isärhållandetänkande och den andra parten i dialogen ifrågasätter 
detta isärhålletänkandet.  
 
 

7.5. Slutsats och dess relevans i ett biblioteks- och 
bibliotekariesammanhang 
 
Vår slutsats när det gäller huruvida Ranma ½ är en normföljande eller en normbrytande 
mangaserie, är att den både speglar och bryter mot det omkringliggande samhällets 
värderingar gällande genus.  Det finns, som vi ser det, stycken i serien som gör att man 
som läsare kan tolka serien som normbrytare men det finns även stycken som gör att vi 
kan tolka Ranma ½ precis tvärtom, som normföljare. Det intressanta är dock att de 
normföljande inslagen finns starkast representerat i handlingarna och i det att de 
familjemedlemmar som följer genusnormerna också tilldelats hög status. 
Beskrivningarna av de centrala karaktärerna som finns runt Ranma bryter däremot mot 
genusnormerna men har ändå tilldelats hög status. Kort sagt befinner sig de 
normbrytande unga huvudpersonerna i Ranma ½ i en normföljande social kontext. 
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Avslutningsvis handlar det hela enligt oss egentligen om hur läsaren väljer att läsa 
Ranma ½ eftersom serien möjliggör två olika tolkningar.  
 
Uppsatsens resultat kan enligt oss vara behjälpliga i bibliotekssammanhang. Det kan 
vara bra kunskap för bibliotekarier som arbetar med förmedling av mangaserier att få 
tillgång till ett problematiserande av den gängse bilden av manga. Vår förhoppning är 
att uppsatsens resultat även kan leda till en mer nyanserad uppfattning av manga.  
 
 

7.6 Återkoppling till tidigare forskning och förslag till vidare 
forskning 
 
Ranma är en mangaserie som primärt är skriven för pojkar, dock har den blivit mycket 
populär även bland flickor. Serien visar både på ett normbrytande och ett normföljande 
när det gäller hur den speglar genusstereotypa egenskaper. Intressant är att det inte är 
bara det ena könet som bryter alternativt följer genusnormerna utan att det faktiskt 
varierar genomgående i serien. Ibland bryter killarna och männen mot genusnormerna 
och ibland följer de dem. Det samma gäller för flickorna och kvinnorna i serien.  
 
Vårt resultat skiljer sig en aning från den tidigare forskningen av manga och genus som 
vi presenterat i början av detta arbete. Vi kommer inte fram till något renodlat resultat i 
den bemärkelsen att vi kan säga att Ranma 1/2 antingen följer eller bryter mot 
genusnormerna. Något som många andra studier har kunnat göra om sina studieobjekt. 
Dock har vi precis som Harrell (2007) försökt att titta på hur både pojkar och män samt 
tjejer och kvinnor framställs i serien. Till skillnad från hennes resultat, menar vi att både 
pojkar och män samt flickor och kvinnor framställs både på ett genusbrytande och på ett 
genusföljande sätt till och från genom serien. Harrells studie visar att kvinnorna 
framställs som genusföljare medan männen framställs som genusbrytare.  
 
Det skulle vara intressant att som vidare forskning göra en bredare och större 
undersökning av andra mangaserier, som också anses tillhöra ”gender-bender” 
kategorin utifrån ett genusperspektiv, för att se om ett liknande genusmönster kan 
urskiljas i dessa.  
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8. SAMMANFATTNING 
 
I denna uppsats har vi studerat mangaserien Ranma ½. Serien är skriven av den 
japanska bästsäljande serieförfattarinnan Rumiko Takahashi, som i hemlandet kallas för 
seriernas prinsessa. Det är en av de mest populära mangaserierna idag och den är känd 
för Ranmas ständiga könsbyten. Serien består av 38 samlingsvolymer och är ett 
böljande epos av relationsförvecklingar, slagsmål och absurda situationer. Ranma ½ 
innehåller en mängd små avslutade historier oftast i form av 
slagsmål/kamper/dueller/tävlingar mellan olika personer men det finns även en 
övergripande berättelse som löper över alla seriens delar. Den överordnade berättelsen 
handlar om Ranma och Akane. 
 
Vårt ämnesval hamnade inom den litteratursociologiska ramen, eftersom vi ville 
undersöka hur en av de mest populära mangaserierna förhöll sig till det samhälleliga 
genussystemet. Grunden för uppsatsens problemformulering har varit att antingen 
speglas samhället i den utvalda litteraturen och representerar därmed en normföljande 
inriktning gällande genus, eller så omskapas bilden av samhället i den utvalda 
litteraturen och representerar då istället en normbrytande dito. 
 
Vi har i uppsatsen valt att använda oss av två olika genusteoretiker för att kunna 
fastställa om Ranma ½ följer genusnormerna i samhället eller ej. Vi har använt oss av 
Yvonne Hirdmans teori när vi tittat på om serien tillhör den normföljande inriktningen 
och Judith Butlers teori när vi har tittat på om serien tillhör den normbrytande 
inriktningen.   
 
Syftet med vår uppsats har varit att dels undersöka hur en av de mest populära 
mangaserierna förhåller sig till det samhälleliga genussystemet. Utifrån detta syfte 
formulerade vi frågeställningen: Hur avspeglas genus i den utvalda mangaserien? För 
att underlätta kopplingen mellan teori och empiri delade vi in frågeställningen i tre 
underfrågor. De två första underfrågorna utgick ifrån Hirdmans två principer om 
isärhållandet och hierarkin. Den första principen som innebär att mannen är överordnad 
och uppfattas som normen i samhället samt den andra principen som handlar om att det 
manliga och kvinnliga inte får blandas. Konstruktionen av den tredje underfrågan 
byggde på Judith Butlers tes om hur genuskategorierna kan upplösas. Uppsatsens 
underfrågor har varit: 
 
 

• Avspeglas isärhållandet  i den utvalda mangaserien? I så fall hur? 
• Speglas hierarkin i den utvalda mangaserien? I så fall hur? 
• Finns det överskridande av genusnormer? Ifall det finns, hur framkommer det? 
 

 
Vi har i huvudsak använt oss av Yvonne Hirdmans teori om genussystemet i denna 
uppsats. Hirdman menar att genussystemet är en ordningsstruktur av kön och består av 
de två principer om isärhållandet och hierarkin. Genussystemet är grundläggande för 
alla sociala ordningar; de ekonomiska, sociala och politiska.  
 
Vi har också använt oss av Judith Butlers teori om performativt genus. Enligt Butler 
existerar inte genus före våra handlingar utan män och kvinnor skapas genom att vissa 
handlingar upprepas kontinuerligt. Det bästa sättet enligt Butler för att förändra den 
rådande genusordningen är att leka med de idéer, diskurser och symboler som omger 
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genus och på så sätt försöka visa på deras paradoxer och motsägelser så mycket som 
möjligt.  
 
Som ett komplement till Hirdmans utgångspunkt om kvinnornas underordning och 
mannen som norm valde vi att i uppsatsen explicit lyfta fram mannen som genus. Detta 
gjorde vi för att belysa att genus i många fall främst associeras med kvinnor och flickor, 
och att mäns och pojkars genus ofta ignoreras. Män är precis som kvinnor bundna av 
genus, dock på ett annorlunda men besläktat sätt. I uppsatsen har vi också velat 
poängtera att när kvinnor och flickor fått ökade möjligheter att ha ”manliga egenskaper” 
och bete sig på ”ett manligt sätt” har män och pojkar inte tillåtits i samma utsträckning 
att tillägna sig ”kvinnliga egenskaper och beteenden”. 
 
För att besvara vår frågeställning valde vi som metod att göra en idéanalys av texten 
med inslag av bildanalys. Idéanalysen har hjälpt oss att få fram vilka idéer om 
maskulinitet och femininitet som finns representerade i den utvalda mangaserien. Vårt 
metodval möjliggjorde användandet av ett antal dimensioner som utarbetades efter 
uppsatsens teoretiska ramverk. De dimensioner vi valde att använda i vår analys var 
platser, sysslor, egenskaper, beteenden och status. 
 
Vi fokuserade analysen på de centrala karaktärerna i Ranma ½ eftersom de enligt oss 
utgör seriens stomme och bär seriens många berättelser. Förutom 
karaktärsbeskrivningarna har vi även återgett och analyserat vissa utvalda episoder som 
är typiska för serien och där huvudkaraktärerna sätts in ett större sammanhang. 
Analysen av de centrala karaktärerna har visat att beskrivningarna av 
familjemedlemmarna skiljer sig gentemot de centrala tonåringar som finns runt Ranma 
genom att de sistnämnda framstår generellt som något mer normbrytande än 
familjemedlemmarna. I vår analys av episoderna framkom det att Hirdmans princip om 
isärhållandet mellan könen finns i stort representerad i samtliga utvalda episoder.  
 
Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att Hirdmans princip om isärhållandet 
mellan könen finns representerad i praktiskt taget alla utvalda episoder. Även Hirdmans 
andra princip om mannen som norm visade sig finnas representerad i de utvalda 
episoderna, om än inte i samma utsträckning som isärhållandets princip. Samtidigt har 
analysen visat att det finns många stycken i serien som speglar ett isärhållandetänkande 
finns det många stycken som gör det motsatta. Det är också så att styckena i mångt och 
mycket sammanfaller. Det är när ena parten i dialogen ger uttryck för ett 
isärhållandetänkande medan den andra parten i dialogen ifrågasätter detsamma.  
 
Den slutsats vi kom fram till i uppsatsen när det gäller huruvida Ranma ½ är en 
normföljande eller en normbrytande mangaserie, är att den både speglar och bryter mot 
det omkringliggande samhällets värderingar gällande genus.  Det finns, som vi ser det, 
stycken i serien som gör att man som läsare kan tolka serien som normbrytare men det 
finns även stycken som gör att vi kan tolka Ranma ½ precis tvärtom, som normföljare. 
Det intressanta är dock att de normföljande inslagen finns starkast representerat i 
handlingarna och i det att de familjemedlemmar som följer genusnormerna också 
tilldelats hög status. Beskrivningarna av de centrala karaktärerna som finns runt Ranma 
bryter däremot mot genusnormerna men har ändå tilldelats hög status. Kort sagt 
befinner sig de normbrytande unga huvudpersonerna i Ranma ½ i en normföljande 
social kontext. Med andra ord handlar det hela enligt oss egentligen om hur läsaren 
väljer att läsa Ranma ½ eftersom serien möjliggör två olika tolkningar.  
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I jämförelse med tidigare forskning av manga och genus kom vi fram till att vårt resultat 
skiljer sig en aning. Vi har inte kommit fram till något renodlat resultat i den 
bemärkelsen att vi kan säga att Ranma 1/2 antingen följer eller bryter mot 
genusnormerna. Något som många andra studier däremot har kunnat göra om sina 
studieobjekt. 
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