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Abstract: This master's thesis deals with the interest in comics among
students at the social science programme in an upper secondary
school. The history of comics and the reading habits of comics
have also been examined. For the completion of this study 54
students, 19 boys and 35 girls, took part in a questionnaire. The
results of this statistical survey shows that the department of
comics at Malmö city public library plays an insignificant role
concerning the interest and reading of comics for the students. The
main readings of comics for the students are in the daily paper,
which resembles reading habits of adults. The majority of the
students had the opinion that boys read more comics than girls do,
which correspond to this survey and earlier ones. Most of the
students knew about comics and got in contact with comics as
children when their parents read to them. They have also had a
subscription of a comic paper. The students showed a low interest
in borrowing, buying and reading comics, which make me draw
the conclusion that the interest in comic is low among them. The
opinion of reading comics is connected to childhood reading and
something you do alone. Lack of time and competition from other
media might also play a significant role for their low interest in
comics. If librarians and teachers would inform and encourage the
reading of comics, and show the students the wide offer, there is a
possibility that the interest in comics would increase among
students in upper secondary school.

Nyckelord: tecknade serier, serieläsning, gymnasieelever, serieintresse,
serieavdelning, Malmö stadsbibliotek
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När jag skulle skriva denna uppsats ville jag att den skulle behandla ett ämne som jag själv
var intresserad av och valet föll därför på de tecknade serierna och serieläsningen.
Kombinationen av bilder och text i den tecknade serien var för mig väldigt fascinerande när
jag lärde mig att läsa. När jag var barn läste jag ����� och ������	
��, sedan som tonåring
���������
���
�och�	��
���. Serier som ������och�������������
�och�����, eller
��
����� av Inger Edelfeldt får mig att fundera och le som vuxen. Det finns roliga, sorgliga,
fundersamma och spännande serier som har något att ge både barn och vuxna.

När jag flyttade tillbaka till min hemstad Malmö år 2000 upptäckte jag till min glädje
serieavdelningen på Malmö stadsbibliotek som har ett seriebestånd på uppåt 600 svenska och
40 utländska titlar. Seriealbumen är indelade efter språk och genrer, där finns också
seriefanzines (amatörserietidningar), facklitteratur, tidningsutklipp och tidskrifter om
tecknade serier. I januari månad år 2001 hade serieavdelningen cirka 1000 ”serielån”, vilket
tyder på en stor rotation av seriealbumen. (Eriksson 2001, s. 6)

Serieläsare kan vem som helst vara, och många serieläsare reflekterar inte över att de är
serieläsare när de läser tecknade serier i dagstidningar eller i tidskrifter. Tyvärr finns det
många som förknippar serieläsningen med läsupplevelser under barndomen, och serier som
något man slutar läsa när man blivit tillräckligt gammal för att uppskatta skönlitteratur.
Förklaringen till denna syn på seriemediet kan möjligtvis vara att flertalet serietidningar som
finns på marknaden riktar sig till barn och ungdom. Den tecknade serien har av tradition haft
låg status i egenskap av populärlitteratur. (Solomin 1996, s. 37) Serietecknandet och
serieläsningen förknippas ofta med män och pojkar. De flesta internationellt kända
serietecknare är män, även om det naturligtvis finns undantag, och läsarundersökningar har
visat att pojkar läser mer serier än flickor. (�������������
 1997, s. 32)

Mitt serieintresse i kombination med mitt arbete som gymnasiebibliotekarie fick mig att
fundera över gymnasieelevernas intresse för tecknade serier och om det fanns några skillnader
i serieläsande mellan flickor och pojkar. Jag har i mina litteratursökningar funnit ett flertal
magisteruppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap som behandlar
gymnasieelevers läsning och lån av skönlitteratur, men inte deras lån, läsning och intresse för
tecknade serier. Därför anser jag att det är angeläget att belysa detta.

De tecknade serierna är en del av ungdomskulturen och deras betydelse återspeglas i film,
musik, konst och litteratur. Seriens sätt att kombinera bild och text fångar läsarens intresse
och ger intressanta berättartekniska effekter. Hos unga människor finns det ett behov av
berättelser, som böcker, TV, filmer och serier kan tillfredställa. När det gäller ungdomarnas
läsning av tecknade serier gör serietecknaren Måns Gahrton gällande att det finns ett visst
mönster. De ungdomar som läser mycket böcker, läser också mycket serier. Allt från böcker
av massmarknadskaraktär, till konstnärligt och litterärt avancerade serier och böcker. En
grupp av tonåringarna läser sällan böcker, men däremot tecknade serier. Serierna dessa
ungdomar läser är av ett lättillgängligt slag, där bild och text inte ställer några högre krav på
läsaren. (Gahrton 1990, s. 46)
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En undersökning från 1985 från Sveriges Radio/PUB inom forskningsprojektet ”Kampen om
fantasin” visade att en betydande del av Sveriges befolkning, cirka 3,5 miljoner var
intresserade av att ta del av seriemediet. Undersökningen visade även att intresset för
seriemediet var större hos männen än hos kvinnorna i nästan alla åldersgrupper från 9 till 79
år. Undantaget var den yngsta åldersgruppen mellan 9 och 14 år där intresset var lika stort
bland pojkar och flickor för tecknade serier.

Intresset för serietidningar och seriealbum var störst i denna åldersgrupp, medan de andra
åldersgrupperna mellan 9 och 79 år intresserade sig mer för serierna i dagspressen.
Förklaringen till detta kan vara att serieutbudet i form av serietidningar och seriealbum till
största delen riktas mot åldrarna 9 till 14 år, medan serierna i dagspressen domineras av serier
som vänder sig till alla åldrar. Följden blir att serierna i dagspressen läses av fler, dels på
grund av att de vänder sig till alla åldrar och dels för att de har en privilegierad
distributionsform. Läsarna av serier i dagspressen är egentligen inte särskilt intresserade av
seriemediet, utan de läser serier enbart för att de förekommer i den dagstidning de har tillgång
till.

När det gäller gymnasieelevers intresse förekommer de inte i någon enskild grupp i
undersökningen från 1985, men befinner sig åldersmässigt i gruppen mellan 15 och 24 år. I
denna åldersgrupp var 68 % intresserade av att läsa serier i tidningar eller tidskrifter, 58 % av
att läsa serietidningar eller seriealbum och totalt var det 77 % som var intresserade av att läsa
tecknade serier. (Lindung 1995, s. 22-24) Hur stort intresset för seriemediet och
serieläsningen är hos gymnasieeleverna år 2001, och om det förekommer någon skillnad
mellan pojkars och flickors serieintresse på gymnasiet återstår att undersöka i denna uppsats.

�����&��	��������	�� ��
�
���

Syftet med denna uppsats är att belysa gymnasieelevers intresse för tecknade serier genom att
undersöka betydelsen av tecknade serier på biblioteket, eventuella skillnader i pojkars och
flickors läsning av serier och intresset för serier som fenomen. För att kunna ge en bild av
gymnasieelevernas intresse för tecknade serier får eleverna besvara enkätfrågor som
behandlar bibliotekets betydelse som serieförmedlare och hur ofta de köper, lånar,
prenumererar på och läser tecknade serier. Serieavdelningen på stadsbiblioteket i Malmö har
betytt mycket för mig som serieintresserad läsare och för att få svar på vilken betydelse den
eventuellt har för gymnasieeleverna riktas enkätundersökningen mot elever i denna stad.
Frågeställningarna är anknutna till enkätfrågorna och är följande:

Vilken betydelse har Malmö stadsbibliotek och dess serieavdelning för serieläsningen i den
undersökta gruppen gymnasieelever?

Läser gymnasieeleverna tecknade serier, och finns det några skillnader mellan pojkars och
flickors serieläsande i den undersökta gruppen?

Hur stort är intresset för tecknade serier som fenomen hos gymnasieeleverna i den undersökta
gruppen?
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Efter att ovan har redogjort för behovet av en undersökning om gymnasieelevers serieläsning,
bakgrund och syftet med denna uppsats följer ett kapitel där olika begrepp och termer
definieras. Den andra delen av uppsatsen är metodavsnittet där val av metod, och principerna
för genomförandet av enkätundersökningen redovisas. Uppsatsens tredje och fjärde del är en
litteraturundersökning som behandlar de tecknade serierna och serieläsningen. Den femte
delen av uppsatsen består av en redovisning av enkätundersökningen. Analys och diskussion
återfinns i den sjätte delen av uppsatsen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. Därefter
följer litteraturförteckning samt en bilaga i form av enkätformuläret som användes i
undersökningen.

����-	��
����
	�

����
����������: Måns Gahrton, som bland annat har varit med och skapat den tecknade
serien om 	��
�	

����
��, definierar en serie som ”ett händelseförlopp i två eller flera
bilder, det är alltså fråga om ett bildberättande”. (Gahrton 1990, s. 44) Enligt Lars Peterson i
boken ������
���� ���, bör den tecknade serien betraktas som ett bildmedium, vars
kännetecken är att den använder sig av en kombination av text och bild, där bilden dominerar.
Bilden har den bärande funktionen, medan texten i serien fungerar som komplement till
bilden. Texten förmedlar sådant som kan vara svårt att förmedla i bild, det vill säga inledning,
sammanfattning, tal, tankar, drömmar och ljud. Serien är liksom filmen uppbyggd av ett antal
bilder som fogas samman till en svit - en remsa. Det engelska ordet för serier är comic strip:
rolig remsa.  Bilderna i remsan är beroende av varandra och bildar tillsammans ett
händelseförlopp. Den tecknade serien kan alltså sägas vara ”en film som inte rör sig”.
(Peterson 1974, s. 12- 13) När jag i uppsatsen skriver om tecknade serier är det serier som
kombinerar text och bild som avses.

!���"������������������
�
������#�����������$�Tecknade serier når sina läsare i olika
distributionsformer. Serieläsaren möter bland annat tecknade serier i dagspressen, så kallade
dagspresserier, där det går att urskilja två huvudgrupper. Den första gruppen är vardagsserier
som publiceras sex dagar i veckan och där avsnittet består av en seriestripp. Den andra är
söndagsserier som publiceras en dag i veckan, och där avsnittet består av två, tre eller fyra
strippar. (Knutsson 1986, s. 51) Serietidningarna bestod till en början av ihopsamlade
dagspresserier, men kom att utvecklas till en egen distributionsform, där superhjälteserien har
visat sig vara den mest slitstarka i USA. Seriealbum är ett franskt-belgiskt påfund som innebär
att populära serier som gått som följetong i en tidning samlas ihop till ett samlingsalbum,
oftast i fyrfärg. Välkända exempel är %���&�%�����	����'�och���
�
. (Atterbom 1992, s. 6-9)

�������
��: Inom seriemediet förekommer det flera olika genrer och i boken ���������������
räknar Magnus Knutsson upp tre huvudgrupper, nämligen skämtserier, äventyrsserier och
komiska äventyrsserier. En skämtserie handlar om roliga saker och dagsserier är ofta
skämtserier, där varje avsnitt består av en stripp med skämtet i den avslutande rutan.
Miljöerna i skämtserierna är ofta enkla, medan figurerna är överdrivet karikerade med stora
huvuden som tydligt kan åskådliggöra seriefigurernas känslor i olika ansiktsuttryck. Serien
om Snobben är ett exempel på en skämtserie. När det gäller äventyrsserier är miljöerna oftast
verklighetstroget tecknade. När något ser verkligt ut blir det mer spännande. Sveriges
populäraste äventyrsserie är ��
���
.
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Äventyrsserierna kan förekomma både i dagstidningar och i seriemagasin. Det som
karakteriserar de komiska äventyrsserierna är att miljön tecknas verklighetstroget och att
handlingen är spännande. Det finns samtidigt komiska situationer och seriefigurerna liknar
dem som förekommer i skämtserierna. Många av de komiska skämtserierna görs i Frankrike
och Belgien, till exempel ��
�
 och �"����. Serien om ������	
�� är en komisk äventyrsserie
som började som tecknad film. Knutsson nämner även serier som handlar om vilda västern,
krig och superhjälteserier. (Knutsson 1982, s. 17-21)

���
���������#���'�
������$ Barnserierna har vuxit fram ur de komiska äventyrsserierna, och
kommit att innefatta även superhjältar och mera realistiska äventyrsserier. I barnserierna
måste ämnesvalet fånga barnens intresse, handlingen löpa i rak kronologisk ordning, och
seriefigurerna vara tydliga i klara färger. Förmänskligade djurfigurer är populära inom
barnserierna, till exempel ������	
�� och �����. Överlag tilltalar humorserierna barn. (Frick
1986, s. 129-132) Vuxenserierna har oftast en mer komplex och flerbottnad handling, där
olika berättartekniker spelas ut mot varandra. Vuxenserierna är friare att utveckla
serieformens tekniska gränser, liksom ämnesvalet. (Markstedt 1999, s. 8) Exempel
vuxenserier är bland annat Åsa Grennvalls seriealbum ��� och Neil Gaimans ��
���
.

����"�0-

����)���	���#�

I Sverige saknas det forskning om den tecknade serien med grund i kultursociologi och
masskommunikation, eftersom den forskning som finns om tecknade serier mestadels varit
inriktad på historia och konstvetenskap. Från år 1997 finns det en nordisk doktorsavhandling
på finska som behandlar barns sätt att använda serier för att möta vuxenvärlden. Det finns
även en del material på franska att tillgå. (Svensson 1997, s. 49) Eftersom jag varken
behärskar finska eller franska begränsar detta den litteratur jag kunnat använda mig av.
Många av de böcker som finns om tecknade serier är från 1970- och 1980-talet då
seriemediets vara eller inte vara debatterades friskt. Bristen på nyare litteratur inom
uppsatsens ämnesområde har inneburit att jag i vissa fall fått använda mig av sådant material
som kan anses ålderdomligt.

Material som behandlar serier från senare år återfinns främst i artiklar och i någon mån
magisteruppsatser. När det gäller all sorts litteratur är det nödvändigt att ifrågasätta den
information som förekommer, det vill säga vem som står som författare och i vilket syfte det
skrevs. Detta gäller i högsta grad de artiklar från dagspressen som förekommer i denna
uppsats. Den svenska serievärlden är liten, vilket innebär att de artiklar som förekommer i
svensk dagspress oftast är skrivna av några få serieintresserade och på det området mycket
kunniga personer. De artiklar som används i denna uppsats har valts ut av mig med
ambitionen att belysa tecknade serier och serieläsning utifrån ett källkritiskt och objektivt
förhållningssätt till materialet.

Databaser såsom BDI-index, Mediearkivet, Presstext och Artikelsök har använts i sökandet
efter artiklar och databaserna Libris och Burk för sökningar efter böcker och uppsatser. Några
av de sökord som användes i de olika databaserna var: tecknade serier, seriemediet, serier,
serieläsning, läsning, ungdomar, gymnasieungdom och gymnasieelever. Den genomlästa
litteraturen bidrog i sin tur till ytterligare litteraturtips och breddade materialet.
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Den empiriska delen av uppsatsen syftar till att undersöka gymnasieungdomarnas
serieintresse och läsning av tecknade serier. Jag väljer att använda mig av enkäter för
undersökningen och finner stöd för detta i Jan Trosts (
� ����
. För att få svar på hur ofta,
hur många eller hur vanligt något är, är det lämpligt att använda sig av en kvantitativ metod.
(Trost 2001, s. 22) Enkätformulären fungerar som mätinstrument för att mäta människors
beteende, åsikter och känslor. (Ibid, s.11) Då syftet med denna uppsats är att undersöka och
mäta intresset för tecknade serier hos gymnasieeleverna är det min uppfattning att en
kvantitativ empirisk metod lämpar sig bäst och jag väljer därför att använda mig av en
enkätundersökning.

I boken �����
�
�������� från 1997 av Holme och Solvang finner jag ytterligare stöd för att
använda mig av en kvantitativ metod. Kvantitativa metoder är mera formaliserade och
strukturerade, och karakteriseras av mera kontroll från forskarens sida. Det finns inte heller
den närhet mellan forskaren och informationskällan som förekommer i den kvalitativa
metoden. För att kunna göra jämförelser, och pröva om de framkomna resultaten gäller
generellt, är det nödvändigt med en selektivitet och avstånd till informationskällan.
I analysen av kvantitativ information har statistiska mätmetoder en central roll. (Holme &
Solvang 1997, s. 14)

Andra fördelar med att använda en kvantitativ undersökningsmetod är att det går att
standardisera uppläggningen, vilket gör det möjligt att skilja mellan utveckling av problem
och teorier och den konkreta informationssamlingen. En avklarad problemformulering
innebär att planen för undersökningens fortsättning är klar. Vid användandet av kvantitativ
undersökningsmetod ska inte ny kunskap som kommer fram i samband med undersökningen
leda till förändringar i undersökningens uppläggning eller planering. Styrkan i en kvantitativ
undersökningsmetod ligger i generaliseringen, medan svagheten består i att det saknas garanti
för att informationen som erhålls är relevant för ens frågeställning. (Ibid, s. 79 -81)

����"
� �������
�

Språket i enkäten väljs med tanke på målgruppen, till exempel väljs orden kille och tjej när
eleverna ska ange vilket kön de tillhör. Eftersom dessa ord kan anses vara talspråk, kommer
orden flickor och pojkar användas i redovisningen. För att få fram styrkan i en känsla eller en
attityd, förekommer det i enkäten frågor med svarsalternativ inom skalan ”ofta, ibland, sällan,
aldrig” i enkäten. Dessa frekvensord kan förefalla oklara och svåra att mäta, dock syftar
användandet av dessa frekvensord i enkäten till att visa på hur eleverna själva upplever sitt
serieintresse och sin serieläsning. Vid analys och tolkning av enkätsvaren är det viktigt att
hålla i minnet att svaren avspeglar hur den enskilde upplever sin situation och att det är den
svarandes bedömning som gäller. (Trost 2001, s. 67)

Trost varnar för att öppna enkätfrågor kan innebära problem för forskaren. Dessa problem kan
vara svårigheter att tyda oläsbar handstil eller att de som svarar på enkäten kan ha svårt för att
formulera sig skriftligt. En del av de svarande vill kanske inte avsätta sin tid till att skriva ner
långa svar på en enkätundersökning.
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Enligt Trost bör svarsalternativ som följs av uppmaningar om att motivera eller förklara sitt
svar undvikas, eftersom det finns en stor risk att dessa följdfrågor inte besvaras, då många
avstår från att svara när de själva måste skriva ner svaret. En följdfråga kan också innebära att
den svarande väljer det alternativ i huvudfrågan som utesluter följdfrågan. (Ibid, s. 72)

Trots dessa goda råd och varningar från Trost väljer jag att använda mig av frågor med både
slutna och öppna svar, liksom följdfrågor i vissa fall. Mitt skäl för att använda mig av öppna
frågor, liksom följdfrågor i vissa fall i enkäten, är att jag är av åsikten att gymnasieelevernas
eventuella kommentarer kommer att belysa deras serieintresse och vara intressant ur
forskningssynpunkt. Frågorna i enkäten behandlar elevernas besök på stadsbiblioteket, köp,
lån och prenumeration av tecknade serier, liksom serieläsning. För att få svar på om eleverna
anser att det finns några eventuella skillnader mellan manligt och kvinnligt när det gäller
tecknade serier kommer de att tillfrågas om vem de anser läser mest serier, flickor eller
pojkar. Eleverna får även svara på om de känner till någon manlig eller kvinnlig
serietecknare, och om de anser att det finns serier som är manliga respektive kvinnliga.

����3�2��

I boken �����
�
���������
�����
��� av Patel och Davidson konstateras det att vid
uppläggningen av en undersökning, bestämmer man sig för vilka individer som ska ingå,
vilken teknik som ska användas och när i tiden undersökningen ska genomföras. (Patel 1994,
s. 43) Vem som medverkar i undersökningen, avgörs i första hand av det preciserade
problemet, men även tidsmässiga och ekonomiska ramar påverkar urvalet. Om det preciserade
problemet handlar om en specifik grupp individer, är det dessa som måste ingå i
undersökningen. (Patel & Davidson 1994, s. 46-47)

De som ska besvara enkäten i denna uppsats väljs utifrån ett stratifierat klusterurval, vars
logik bygger på att det är möjligt att få ett tillräckligt bra urval genom att fokusera på ett
naturligt förekommande kluster, i detta fall gymnasieskolan. På skolan är ungdomarna
koncentrerade till en plats, vilket spar tid och pengar för forskaren. Genom att använda sig av
slumpmässiga val eller stratifierade urval, erhåller forskaren ett representativt kluster.
(Denscombe 2000, s. 21-22) Genom att använda ett stratifierat urval, kan det säkerställas att
ett bestämt antal enheter kommer med i urvalet. Enligt Holme och Solvang är det
grundläggande kravet för ett sannolikhetsurval att vilken som helst enhet ur populationen
skall komma med i urvalet. Även om sannolikheten inte behöver vara lika stor för alla
enheter, är det viktigt att veta hur stor den är för olika enheter. (Holme & Solvang 1997, s.
184-187)

Syftet med undersökningen är att undersöka skillnaderna i intresse för serier mellan flickor
och pojkar på gymnasiet inte skillnader mellan elever på teoretiska och praktiska
gymnasieprogram. Därför väljs en teoretisk homogen grupp i form av elever på
gymnasieskolans samhällsprogram ut för att besvara enkäten. Enkätundersökningen riktas
mot gymnasieeleverna på samhällsprogrammet utifrån min erfarenhet som
gymnasiebibliotekarie och diskussioner med kollegor om att dessa elever är flitiga
biblioteksbesökare och läser mycket. Jag vill undersöka om detta även gäller läsning av
tecknade serier. Min egen uppfattning som läsare är att aktiva läsare gärna läser all sorts
litteratur, skönlitteratur, facklitteratur och tecknade serier.
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Det diskuteras ofta gymnasiebibliotekarier emellan om att avståndet till biblioteket har
betydelse för hur ofta vi besöker det. För att få en bild över gymnasieelevernas nyttjande av
stadsbiblioteket och dess serieavdelning väljer jag att genomföra enkätundersökningen på en
gymnasieskola med gångavstånd till biblioteket, i detta fall Malmö Borgarskola. Praktiska
skäl, tillsammans med en förförståelse hos mig själv som en gång i tiden ny gymnasieelev i
Malmö, innebär att jag har beslutat mig för att vända mig till årskurs två i undersökningen.
Enkätundersökningen genomförs i maj 2001, då avgångsklasserna redan har ett fullsatt
schema och det är omöjligt att klämma in ett besök av mig, vilket i praktiken innebär att de
faller bort. Av eleverna i årskurs ett är det många som är nya i Malmö, och utifrån min egen
erfarenhet som gymnasieelev i denna stad, vet jag att det tar tid innan man hittar.

Jag tror att mitt val av årskurs två istället för årskurs ett kommer att innebära att fler av
eleverna har besökt och har en åsikt om serieavdelningen på stadsbiblioteket. Medan årskurs
ett fortfarande har grundskolan i färskt minne och årskurs tre gör sig redo för vuxenlivet,
befinner sig årskurs två mittemellan. Jag anser att det ska bli både spännande och intressant
att få undersöka deras serieläsning och serieintresse.

���!�-���4	��4	�
�
��'	�������/�	�	
�����


Resultaten från enkätundersökningen väljer jag att presentera med hjälp av tabeller och
diagram i syfte att underlätta för läsaren att tolka informationen. För att göra deskriptiva data
begripliga är det nödvändigt att föra över rådata till tabeller eller diagram. Olika dataprogram
är till stor hjälp vid skapandet av tabeller och diagram och i denna uppsats används
programmet Excel för att presentera resultaten. Användandet av tabeller för presentation av
resultaten motiveras av att de är flexibla och kan användas för nästan alla typer av numeriska
data. Vid presentation av en jämförelse mellan olika data på nominalskalenivå används
tabeller som kallas för korrelationstabeller i denna uppsats. Dessa fungerar som grundval för
statistiska tester av samband och möjliggör en visuell jämförelse. Förutom att resultaten
presenteras i tabeller, förekommer det även i vissa fall stapeldiagram, i syfte att presentera
variabler på nominalskalenivå och diskreta data på ett effektivt sätt. Styrkan i att använda sig
av stapeldiagram är att de är lätta att läsa och visuellt tydliga. (Denscombe 2000, s. 214-218)

��$���������������	�

Vid val av metod och litteratur till denna uppsats är det min ambition att förhålla mig neutral
och objektiv till det som undersöks. Min förförståelse och min bakgrund har dock betydelse
för val och definition av problemområde. Uppläggningen och struktureringen av uppsatsen är
präglade av mina utgångspunkter och förutsättningar. Det finns dock i forskningsprocessen
inbyggt flera korrigerande element i form av synpunkter från andra och forskarens förmåga att
vara öppen och självkritisk.

Ett problem vid användandet av kvantitativ metod som kan påverka tillförlitligheten hos
undersökningsresultaten är vilket urval som har använts och om forskaren inte har fått tag i de
personerna som ska ingå i urvalet. De som svarar på enkäten kan bli engagerade intellektuellt
och/eller känslomässigt i det problem de ställs inför, vilket kan komma att påverka deras svar.
Därmed finns det en risk för att svaren från dessa respondenter inte motsvarar den population
de representerar.
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När det gäller undersökningens räckvidd är den begränsad till de 54 elever som besvarat
enkäten. Statistik om gymnasieskolans elever går att finna på skolverkets hemsida.
(www.skolverket.se/fakta/statistik/filer/012/Tab6_3AB.xls)
I Sverige fanns det år 2001 inom gymnasieskolan totalt 305 270 elever, varav 148 332 var
kvinnor. Av samtliga gymnasieelever gick 24 575 på samhällsprogrammet åk 2 läsåret
2000/01. (Tabell 6.3 A:  Elever på program, IB och övriga utbildningar läsåret 2000/01)

Ett enkätantal på 54 gymnasieelever kan naturligtvis inte ses som ett säkerställt statistiskt
resultat eller utgöra något reellt statistiskt underlag. Syftet med enkätundersökningen är inte
att presentera hela Sveriges gymnasieelevers läsning och intresse för seriemediet, utan att ge
en bild över läsning och intresse för tecknade serier bland gymnasieelever. De gymnasieelever
som besvarar enkätundersökningen i denna uppsats representeras genom användandet av
stratifierat klusterurval. Jag är av åsikten att gymnasieeleverna inte är engagerade på så sätt att
deras enkätsvar skulle särskilja sig från den population de representerar. Jag anser därför att
det finns det anledning att anta att de resultat som framkommer i enkätundersökningen inte
skiljer sig från enkätsvar som skulle kunna erhållas från gymnasieelever i en liknade
undersökning.

Den insamlade informationen bearbetas och omvandlas till statistik av forskaren som sedan
tolkar den. Holme och Solvang påpekar att det är lätt att tolka in mer i den insamlade
informationen än vad det finns grund för, vilket innebär att det finns en osäkerhet kopplad till
kvantitativa undersökningar. Den kvantitativa metoden är mycket användbar så länge
forskaren har en kritisk inställning och är medveten om de begränsningar som finns i
tillvägagångssättet. Ett undersökningsresultat utgör ett tidssnitt av en situation som inte
existerar längre, och en bild av speciella aspekter hos det problem vi undersöker.
Undersökningsresultatet är inte detsamma som verkligheten. (Holme & Solvang 1997, s. 151-
157) Utifrån dessa ovan beskrivna förutsättningar är det min åsikt att undersökningen har hög
tillförlitlighet.

����"56,%-"��"7�"7

����8�������

I detta kapitel ges en översikt över seriemediets historia och utveckling i syfte att ge en
bakgrund till seriemediet. Betoningen ligger på vuxenserierna och den amerikanska,
europeiska, asiatiska och svenska serietraditionen.

Några eventuella föregångare till den moderna tecknade serien presenteras av Erling Frick i
boken ����
��������������
������
�
��
 från 1977. Dessa är bland annat grottmålningar,
egyptiska gravbilder, Kejsare Titus bataljmålningar, Trajanus reliefer på en kolonn i Rom,
Bayeuxtapeten, Biblia Pauperum (fattigmansbibeln) och William Hogarths bilder med
pratbubblor. Även Wilhelm Buschs berättelse om ��'�och�����), W F Thomas *�+�,��,-���
	���&����"�� (1884), �#��.����-���� (1896) och �#����)�
����������� (1897) nämns.

Erling Frick hävdar att impulserna till serierna har kommit från flera håll, och att under slutet
av 1800-talet uppnåddes de förutsättningar som krävdes för att den moderna serien skulle
kunna etablera sig. Det blev billigt att trycka, det fanns tillgång till billigt papper, någon som
ville publicera serier, ett utbyggt distributionsnät, ett urbaniserat samhälle och människor med
pengar och fritid för att kunna köpa tidningar. (Frick 1977, s. 15-16)
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Sture Hegerfors anser i boken �-��#��/�-������$�������
���0�
�������� ��� från 1966, att
serierna är en utpräglad konstart för sig själv, och helt enkelt ett amerikanskt påfund av senare
datum. Enligt Sture Hegerfors är �#��.����-���� den första egentliga serien och detta
antagande grundar han på den amerikanske seriehistorikern Colton Waughs åsikt om att �#�
.����-���� har de tre komponenter som utmärker en modern serie. Dessa tre komponenter är
för det första att serien innehåller en typ/figur som återkommer regelbundet och som slår an
på en stor mängd människor. Den andra komponenten är att texten finns inne i bilden. I fallet
med �#��.����-���� är texten placerad på seriefigurens mage, medan samtida europeiska
serieansatser har texten i vers under bilden. Det är framför allt den tredje faktorn, nämligen att
serien publicerades i dagspressen och sålde lösnummer som innebär att serien om �#��.����-
��� kan säga vara världens första egentliga serie. (Hegerfors 1966, s. 2- 4)

Serien �#��.����-���� var länge bara en skämtbild, medan ett serieavsnitt bör bestå av
åtminstone två bilder som berättar en handling. Roliga serier var det som gällde i början av
den tecknade seriens historia, vilket avspeglas i det engelska ordet för serier, nämligen
”comics” eller ibland ”funnies”. (Hegerfors 1978, s. 10 - 12) Eftersom dagstidningarna hade
ett direkt sensationspräglat tonfall och stor läsarkrets bland immigranterna, krävde detta ett
nytt språk i serierna. Tecknarna flyttade in texten i bilden och med introduktionen av
pratbubblan år 1899 utvecklades serien till ett dramatiskt medium.

Under 1910-1915 var tecknaren oftast anställd av en tidning och hade stor frihet att prova
olika serieideér. Efterhand blev tidningarnas försäljningsorganisationer, som sålde serien
vidare till tidningar i andra städer, alltfler och större vilket innebar att den tecknade serien
kom att publiceras i mer än en tidning. Följden blev att innehållet fick anpassas efter en större
publik och inriktas på långkörare. Vardagsserien, kortare och i svartvitt, började publiceras på
sportsidorna och kunde ge hästkapplöpningstips i form av skämt om en rolig spelare. Bud
Fishers tecknade ���	1���, från 1907, senare omdöpt till ����
��2�00 (���,�������#�%���,
����), blev en stor succé. Därefter följde dagliga serier i andra genrer. (Ribe 1986, s. 11-13)

Äventyrsserierna växte fram ur den komiska serien och utvecklades successivt till en egen
genre under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet. År 1929 gavs första numret av
���)�
�ut, deckarserien !��������& kom 1932 och därefter följde andra seriehjältar. Det första
seriemagasinet kom ut 1911 i USA, och 1937 kom det första seriemagasinet med helt egen
produktion av äventyrsserier. Guldåldern för äventyrsserierna sammanföll med andra
världskrigets vardagsmyter och seriefigurer som �3���

�
 och % �����""�
.
Serieevolutionen fick ett abrupt slut med den amerikanske psykiatern Fredric Werthams bok
�������
��0�#��4

���
 från 1954, där det stod att läsa att tecknade serier var roten till allt
det onda i det västerländska samhället. Den amerikanska självcensuren, ”The Comics Code”,
infördes och seriemagasinen blev tråkiga och intetsägande.

Trenden vändes först på 1960-talet när Marvel Comics Group förmänskligade och förnyade
superhjältar gjorde entré. (Hegerfors 1978, s. 12-13) De nya superhjältarna som lanserades av
förlaget Marvel i USA på 1960-talet var bland annat ��
��������&��
���"�
�����

�
���#
�����
. Serierna innehöll inte längre bara häftiga slagsmål, utan nu fick läsaren ta del av
superhjältens känsloliv och privata problem. De tidigare korta berättelserna i serietidningarna
utvecklades till följetongsavsnitt.
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Vuxenserien i USA föddes under 1960-talet liksom undergroundserien. Den så kallade
”underground comix” var en alternativ seriepress som växte upp vid sidan av de traditionella
massmarknadstidningarna. Undergroundserierna var ett naturligt medium för 1960-talets
ungdomsgeneration att föra fram åsikter i. De hade ju själva vuxit upp omgivna av
serietidningar. Serieskaparna i undergroundserietidningarna tecknade vad som föll dem in och
serierna kunde innehålla allt från naiva teckningar och handlingar till mera komplicerade
historier. Tidningarna utkom oregelbundet och distribuerades närmast som böcker, när en
upplaga tagit slut trycktes det upp en ny.

Undergroundseriernas inslag av sex, våld och knark var iögonfallande och detta formade
naturligtvis seriernas rykte. I början av 1970-talet mattades undergroundsutbudet ut,
papperspriserna höjdes och serieköparna hade blivit mera kräsna. Kravet på kvalitet från
läsarna och ökade kostnader för produktionen skapade en grund för mer genomtänkta och
mogna serier. Exempel på detta är alternativa undervisningsserier om ekologi eller om de
amerikanska indianernas historia. På 1980-talet har trenden i USA gått mot mera fritt
konstnärligt skapade serier igen, där tidigare undergroundtecknare, till exempel Robert Crumb
och Art Spiegelmann har arbetat som redaktörer för konstnärligt spännande tidningar. (Ribe
1986, s. 18)

I Europa har främst Frankrike/Belgien varit tongivande inom seriemediet, med bland annat
Rene Goscinny, skapare av serien 	����'. Goscinny grundade 1959 serietidningen /��� där
unga tecknare med ett eget bildspråk välkomnades. 	����' framgång bland både vuxna och
barn gav draghjälp åt tidningen där dagsaktuell satir och formexperiment blandades med
välgjorda västern och science-fiction serier. Från Italien kommer serieskaparen Guido Crepax
som introducerade ett nytt serieberättande där sidorna bröts ner i små ordlösa närbilder av
detaljer, vilket kom att inspirera många unga franska tecknare. Andra italienska serieskapare
som spelat en viktig roll i vuxenseriens utveckling är Hugo Pratt och Milo Manara. Spanien
och England har samproducerat kärleksserier och krigsserier, och från England kom också
idrottsserierna till Sverige. De danska vardagsserierna %������� och /���
 har hittat över
sundet till Sverige.

Om vi då går över till den asiatiska seriesfären så har Kina och Japan utvecklat en självständig
seriekultur. I Kina finns det en flerhundraårig tradition av bildberättelser. Små häften med
bildberättelser med text har producerats i en strid ström sedan 1920-talet i Kina. De kinesiska
seriehäftena har oftast en moraluppbygglig tendens i varierande genrer, såsom historiska
ämnen, krigsäventyr och vardagskonflikter. När det gäller de japanska serierna har de oftast
en snabbflytande, filmpåverkad teknik och återfinns i tjocka serieböcker, med iögonfallande
inslag av våld, sentimentalitet och nödtorftigt skyld sex. (Ribe 1986, s. 22-25)

Japans tecknade serier kallas för mangaserier och utgör en spegelbild av verklighetens Japan.
I Japan är mangaserier mycket populära och utbudet är brett; det finns serier om hemmafruar,
fotbollsspelare, veterinärer, poliser och robotar. Det finns speciella mangakaféer i Japan,
varav ett flertal är belägna i närheten av en pendlingsstation. Där finns det möjlighet att sitta
och fika och läsa några av de seriealbum som finns tillgängliga medan man väntar på sitt tåg.
Många av de mangaserier som exporterades till västvärlden innehöll grova vålds- och
sexscener, vilket gav mangaserien ett dåligt rykte. Dock utgör den genren bara 15 % av de
mangaserier som riktar sig till vuxna.
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Efterhand som kultureliten och förlagen i Japan uppmärksammade mangaseriernas otroliga
genomslagskraft, beslöt de att istället för att motarbeta mangaserierna, ge ut egna serier. Det
var nu det kom elitorienterade mangaserier. Under 1980-talet översattes många japanska
standardverk till mangaserier. Även myndigheterna intresserade sig för manga, det öppnades
mangamuseum, och till och med universiteten började undervisa i manga. Förutom Japans
historia i 48 band, utkom det mangaserier som hyllade den japanska ekonomiska modellen.
Det dröjde dock inte länge innan det gavs ut amatörmangaserier på små förlag som drev med
glorifieringen av landet och publicerade serier som visade hur företagen utnyttjade sina
arbetare.

På 1990-talet såg det dystert ut för mangan, som fått ökad konkurrens från dataspel och
Internet. Typiskt för mangans genomslagskraft är dock världssuccén Pokemon, som liknar de
figurer som förekommit i hundratals mangaberättelser. En populär mangafigur tas snabbt upp
av den övriga nöjesindustrin och sprids vidare i form av tecknad film, TV-spel och datorspel.
(Ruin 2000, s. B1)

När det gäller den svenska serietraditionen fick vi i Sverige våra första vuxenserietidningar
först 1984. En ny generation av serieläsare, som hade vuxit upp med serier, och som var
medvetna om seriens speciella berättarteknik och positiva till inflytandet från film och TV
innebar en renässans för seriemediet.  De svenska serieläsarna skulle få möjlighet att läsa det
bästa av de experimentella franska serierna, där logik var underordnad fantasin och
seriemediets möjligheter var gränslösa. (Göransson 1996, s. 134-135)

Nya och originella serietecknare på 1980-talet tydliggjorde att seriemediet var en egen
konstnärlig genre, som borde bedömas utifrån sina egna villkor, vilket ytterligare förstärkte
seriemediets ställning i Sverige. (Solomin 1996, s. 37)
En del av förklaringen till den svenska seriens uppsving under 1980-talet kan också ligga i att
förlagen var befriade från censur och att det fanns ett forum där nya tecknarbegåvningar
kunde publiceras, såsom serietidningen 5�����. Högkonjunkturen under 1980-talet spelade
också en betydande roll. (Nirfalk 1991)

Guldåldern för serier som började i mitten av 1980-talet, tycktes kulminera runt 1991-92.
Omkring 1991, hade den svenska seriekonsten blivit accepterad som seriös kulturyttring.
Nyutkomna seriealbum recenserades på de stora dagstidningarnas kultursidor, samtidigt som
seriefigurerna var mycket populära hos folk i allmänhet. Serien 	�
��	
��, av Charlie
Christensen, sålde slut upplaga efter upplaga. (Greider 1996, s. 170)

Frågan om det finns någon framtid för de svenska serierna ställs i en artikel i 5�������,
/���
 från 1996. Det är tveksamt om serietidningar som �6$��
 och %�����������0 kommer att
finnas kvar på 2000-talet. Serietidningsbranschen som upplevde en storhetstid från slutet av
1970-talet till början av 1980-talet brottas nu av rasande försäljningssiffror. Problemet var att
serieförlagen inte satsade på nya förmågor och serier, utan körde på i gamla hjulspår. De unga
alternativa serierna som det hördes om i pressen, i mitten av 1980-talet och i början av 1990-
talet, har det också tystnat om. På den tiden fick serietecknare som Joakim Pirinen stort
utrymme i medierna och den unga svenska serievärlden dominerades av svartsynta, absurda
humorserier i serietidningen 5������ anda.
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Trots uppmärksamheten från pressen, nådde serietidningen 5������aldrig några större
läsargrupper. Det kan vara så att det är i dagstidningarna och fack- och specialtidningarna den
svenska serien har sin framtid, när marknaden för serietidningar krymper alltmer. Från mitten
av 1990-talet har de absurda serierna fått sällskap av serier som skildrar vardagen. Ett
exempel är Mats Kjellblad som har tecknat albumet 5������������, en berättelse om en ung
pojkes vardag.

Den tecknade serien är ett utmärkt medium att använda för självbiografiskt material,
frikopplat från föreställningar om kön, vilket tydligt märks i Monica Hellströms serier 7����
���. Hon har lyckats nå en stor publik i gratistidningen ����. I sin dagliga seriestripp
berättar hon satiriskt om den moderna storstadsmänniskans beteende. Genom att använda sig
av sig själv och sina vänner som huvudpersoner ger hon serien en personlig och sympatisk
prägel. Många plockar åt sig gratistidningen ����, bara för att läsa Monica Hellströms
seriestripp. Den tecknade serien fyller på så sätt samma funktion att locka läsare, som en gång
seriefiguren �#��.����-���� gjorde i tidningen *�-�.����8����. (Siverbo 1996, s. 53)

Efter seriens guldålder under 1980-talet och därefter den följande nedgången för serier under
1990-talet kan eventuellt serierna återhämta sig på 2000-talet. Det ökande intresset för
seriemediet tillsammans med en attitydförändring till serier är positiv för den svenska
seriemarknaden. I en intervju med Johan Andreasson på förlaget Bonnier Carlsen säger han
följande som svar på frågan om serietorkan i Sverige är över:

”– Det köps mer tecknade serier igen och attityderna har helt klar förändras.
Biblioteken och skolorna betraktar nu för tiden serier som något viktigt. På biblioteken
ser man ofta kunnig och intresserad personal och i skolorna tycker lärarna plötsligt att
serier är bra läsning - de senaste åren har inställningen ändrats kolossalt mycket både
bland bibliotekarier och lärare.”

(Eriksson 2000, s.4)

����"7�")9�,�,.
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Erling Frick tar i sin bok ����
��������������
������
�
��
 från 1977 upp ett flertal av de
argument som har förts fram för och emot seriemediets innehåll och serieläsningen.
En del av argumenten kan verka förlegade men återkommer i debatten om serieläsning, och
en del argument används både som en negativ och en positiv effekt av serieläsandet. Jag
väljer här att nämna de argument som kritiserar läsningen och går inte in på kritiken av
innehållet i de tecknade serierna.
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De argument som förs fram emot serieläsningen är följande:

•  Serierna lockar läsaren bort från böckerna.
•  Genom att se på seriebilder istället för att läsa böcker tillbakabildas tankeförmågan.
•  Serierna har ett torftigt språk.
•  Serierna avspeglar inte läsarens verklighet.
•  Koncentrationen försvinner om man läser serier.
•  Läsvanorna blir lidande på grund av seriernas uppdelade textpartier.
•  Man sänker sin kulturella nivå genom att läsa serier.
•  Eftersom serierna (nästan) alltid slutar lyckligt kan de läsas utan att man blir

överraskad.
•  Eftersom man inte kan skapa sig en inre bild av berättelsen blir fantasin förstörd.
•  Det går allt för snabbt att läsa serier.
•  Läsarna blir alltför påverkade av att läsa serier.
•  Vuxenserier måste bort eftersom de även läses av barn.

Följande argument återfinns för serieläsningen:

•  Serierna presenterar fakta i lättsmält form.
•  Serierna har ett lika varierat språk som böckerna.
•  Genom bilderna kan även mindre goda läsare använda serierna som litteratur.
•  Folk lär sig läsa genom serier.
•  Serierna är överlägsna textböcker eftersom ”en bild säger mer än tusen ord”.
•  Serierna ger god information eftersom man kan läsa dem så snabbt.
•  Seriemagasinen höjer intresset för annan litteratur.
•  Barn bör få läsa serier, eftersom serier läses av vuxna.
•  Om barn läser serier gör de i alla fall ingen värre skada.
•  Eftersom serierna har stor slagkraft måste skolan utnyttja serier.

(Frick 1977, s. 42-43)

Forskningen om tecknade serier var länge inriktad på hur många seriemagasin som lästes. När
George Pumphrey på 1950-talet i sin forskning hävdar att 98 % av alla barn läser ett
seriemagasin i veckan, syftar det till att få människor att oroa sig över seriemediet.
Forskningen tog inte i beaktande att barnen bytte serier sinsemellan, vilket innebar att ett
seriemagasin kunde läsas av flera andra barn. På vilket sätt barnen använde sig av serierna i
sina sociala relationer fördes det heller inte någon forskning om. Det fanns en oro både i
Storbritannien och USA över hur serieläsandet skulle påverka läs- och skrivkunnigheten. Det
antogs att barnens läsförmåga skulle försvagas när deras tid upptogs av serieläsande och
kanske till och med kunde skada ögats nödvändiga vana att röra sig höger – vänster över
texten.

Medan läsning av böcker var en god vana, var serieläsandet en sämre sysselsättning som inte
krävde någon skicklighet alls. Då de serieläsande barnen blev tillfrågade varför de läste serier
svarade de att det var för äventyren, spänningen och humorn. Barnen tyckte att tecknade
serier inte överansträngde hjärnan eller krävde för mycket koncentration och efter att de läst
serierna glömde de dem lika fort som de hade läst dem.
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Eftersom barnen inte kom ihåg vad de hade läst drogs slutsatsen att serieläsningen var onyttig,
grundad på tanken att det är meningen att vi ska minnas vad vi har läst. Tanken på vilken
betydelse det har att kunna tolka bilder hade ännu inte gjort entré på 1950-talet.
Tecknade serier kunde med fördel användas i undervisningen, men synen på seriemediet var
dock att serieläsandet inte hade några positiva egenskaper, utan utgjorde ett stadium som
barnen gick igenom och växte ifrån. Serieläsandet innebar en verklighetsflykt för barnen och
var eventuellt ett sätt att göra uppror mot en ogillande vuxenvärld.

Då forskarnas grundläggande tanke var att läsning ska vara lärande, vilket inte ansågs passa in
på seriemediet, var botemedlet att antingen avvänja barnen från att läsa serier helt, eller att se
till att barnen läste serier som lärde dem något. Denna syn på seriemediet har en lång historia,
med början på 1940-talet tills den ebbade ut på 1970-talet. Det klargjordes tidigt inom
forskningen att trots att serier inte hade någon bildande effekt på barnen, var det inte
detsamma som att läsarna hade en lägre intelligens. Forskningen inriktade sig på vilken effekt
serieläsandet hade på läsarna. Det antogs att serieläsandet kunde vara en förklaring till de
problem som förekom i skolan och att serierna påverkade barnens utveckling negativt.
(Barker 1989, s. 239- 240)

De sammanslutningar i USA som redan motarbetade seriemediet och ansåg att det var
fördärvlig läsning fick nog i och med skräckserierna på 1950-talet och 1954 inrättades en
institution för seriecensur. (Ribe 1986, s. 16) Fredric Werthams bok �������
��0�#���

���

från 1954 blev startskottet för seriedebatten. Fredric Wertham ansåg att det fanns ett klart
samband mellan den ökande ungdomsbrottsligheten och läsning av våldsseriemagasin.
Debatten om serier och våld blossade även upp i Sverige i början av 1950-talet. Seriemediet
anklagades för att uppmuntra till våld, kvinnoförakt och övermänniskoideal. (Forsén 1982, s.
71)

En av kritikerna av seriemediet i Sverige var Nils Bejerot, vars bok ���
,������,���# ���,
utgavs första gången år 1954. Nils Bejerot ansåg att få ungdomar kunde ta det krävande steget
från det dåliga seriemagasinet till den goda boken. Bejerot ville ha en stegvis utveckling mot
den bättre serien, den rikt illustrerade barnboken, och den riktiga boken med
sammanhängande text. Det var inte bara värderingarna i seriemediet som upprörde, utan även
det torftiga språket i pratbubblorna, vilket ansågs försämra barnens språkutveckling. Barn som
uteslutande läste serier skulle förlora förmågan att kunna läsa en längre sammanhängande
text, som till exempel en bok. (Bejerot 1981, s. 208)

Även från bibliotekshåll har de tecknade serierna fått möta kritik. Bland annat Ulla Forsén
hävdar i boken �����#� ���
���������������
������ utgiven av Bibliotekstjänst att ord
frambringar ett abstrakt tänkande, medan serien är bildmässig och berättande. Serieläsaren
förs rakt in i en miljö och serietexten kräver inte samma aktiva läsning som en ”riktig” bok.
Forsén är av åsikten att det behövs lika lite ansträngning att slötitta i ett seriealbum som på en
TV-film. Det finns en rädsla hos författaren att barn som läser för mycket serier kommer att
vänja sig vid ständig action och spänning och därför inte kommer att ha tålamod att orka läsa
en sammanhängande text. Ulla Forsén anser att det är viktigt att bibliotekarierna aktivt tar
ställning till serierna genom att läsa, analysera och diskutera seriemediet. (Forsén 1982, s. 84-
88)
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Den traditionellt negativa synen på seriemediet återfinns även i boken /������""��"�����
"�����������9, vilken utgavs 1982 och utger sig för att vara en handbok för barnbibliotek.
Författarna av boken anser att läsning av böcker är en aktiv läsning, medan serieläsandet är
passivt. Detta antagande baseras på att det är först när läsaren har fått ihop bokstäverna till ord
och meningar som läsaren gör sig en föreställning om innehållet, med hjälp av sin egen
fantasi. Därmed anser författarna att det krävs mer hjärnaktivitet att läsa en bok, än en serie,
där handlingen presenteras genom bilden. Författarna till boken anser inte att serier är
nödvändiga på barnavdelningen, utan att man dessutom sviker barnen om man inte aktivt
visar dem att det finns annat än serier. (/������""��"������"�����������? 1982, s. 42-43)

Magnus Knutsson bemöter kritiken gällande tecknade serier på biblioteket och anser att
bilderna och texten i seriealbumet utgör ett råmaterial, som blir ett händelseförlopp med hjälp
av läsarens fantasi. Många tecknade serier fodrar en annorlunda och mer komplicerad
lästeknik än böcker, många barn som läser serier, läser dessutom även mycket böcker. Barn
slutar inte läsa serier för att biblioteken slutar att köpa in seriealbum, istället bör biblioteken
visa på de bra seriealbumen, och stödja inköp av svenska seriealbum till biblioteken.
(Knutsson 1983, s. 200-201)

Serietecknaren Måns Gahrton betonar bildens betydelse, och dess växande roll i det
informationsflöde som vi lever med. Det är viktigt att barn blir så bra som möjligt på att läsa
både ord och bild. Enligt Gahrton vänder sig biblioteket främst till de barn och ungdomar som
redan är lässtimulerade, medan den grupp som behöver lässtimulans inte känner sig hemma i
miljön som är till för att främja läsandet. Om biblioteken hade speciella serieavdelningar,
skulle de skaffa sig en ny och fast besökarskara. Där kunde ungdomar få den stimulans som
en bra berättelse kan ge. På en serieavdelning kan de vänja sig vid bokmiljö, och eventuellt så
småningom blanda läsningen av seriealbum med läsning av böcker. (Gahrton 1990, s. 45-48)

�����	��	� ��
�	����'�/���	��

Det kan ju tyckas att det inte är något speciellt konstigt med att läsa serier, men det kräver en
viss teknik och vana. När det gäller böcker med svensk text läser vi från vänster till höger, och
uppifrån och ner. Tecknade serier läses de på samma sätt; rutorna läses från vänster till höger
och likadant är det med texten i pratbubblorna. Först läser man den bubbla som är längst till
vänster i serierutan, därefter den högra. Figuren som pratar först i rutan placeras därför längst
till vänster. De serietecknare som väljer att placera sina serierutor i en annan följd, kan
använda sig av pilar mellan serierutorna för att hjälpa sina läsare. (Knutsson 1982, s. 13)
För att kunna läsa en serie krävs det förutom förmågan att kunna läsa bilder, även en kunskap
om det tecken- och symbolspråk serierna använder sig av. Enligt Måns Gahrton är de
viktigaste elementen i den tecknade seriens språk följande:

•  Bubblor med ord, där bubblans utseende berättar om orden och har en betydelse i sig.
Pratbubblor för tal, tankebubblor som visar på vilket sätt seriefiguren tänker, skrikbubblor
och viskningsbubblor.

•  Grafiska symboler, det vill säga symboler som i bild beskriver känslor. Ett frågetecken
symboliserar förvåning, ett hjärta betyder kärlek och ett åskmoln symboliserar ilska. Till
detta tillkommer symboler som beskriver rörelse, till exempel fartstreck och dammoln.

•  Kroppsspråk och miner, är viktiga element i seriens berättarteknik.
•  Ljudeffekter, där ljudhärmande ord som Plask! Slabadang! och Krasch!, ger serien en

illusion av att vara ett ljudligt medium.  (Gahrton 1990, s. 44)
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Den tecknade seriens vanligaste symboler är pratbubblan och tankebubblan som ser ut och
fungerar på samma sätt i hela världen. Den tecknade serien har ett åtkomligt kodspråk som
när man väl begripit det fastnar i minnet. De flesta av oss som någon gång läst en serie vet att
ett stearinljus eller en glödlampa ovanför en seriefigur betyder att figuren just fått en fiffig
idé. Ett annat exempel är att länder som inte använder bokstaven Z i sitt alfabet gör det i den
tecknade serien. Det är allmänt vedertaget att det betyder att någon sover när det i
seriebubblan står ”zzzz”.  Sambandet mellan text och bild gör att seriemediet är mycket
användbart när det gäller utbildning eller information, till exempel för att förklara en
produktionsprocess, ett rörelseschema eller en serie handgrepp. Det finns en del
multinationella företag som använder sig av seriemediet istället för översättningar av en text i
bruksanvisningar. Det går alldeles utmärkt att förmedla ett budskap till läsaren via en tecknad
serie. (Anderberg 1994, s. 16)

Pratbubblan återuppväcktes av den engelska massmarknadsskämtpressen några år innan den
introducerades av amerikanen Rudolph Dirks i hans serie �#����)�
����������� (/�������#
5
����) år 1899. I och med att pratbubblan introducerades utvecklades serien till ett
dramatiskt medium där figurerna var levande aktörer, eftersom pratbubblan flyttade ihop
aktörerna med mimspelet. Lästekniskt skapade pratbubblan en rörelse i teckningarna, och det
uppstod en läsordning mellan bildens olika delar och en utsträckning i tiden (Ribe 1986, s. 11)

Scott McCloud anser i den tecknade boken �������,���
���&
�������
��
, att det speciella för
den tecknade serien inte är förhållandet mellan bilder och ord. Det speciella för den tecknade
serien är istället förhållandet mellan bilder och bilder som förmedlas via de tomma
utrymmena mellan bildrutorna när läsaren sätter samman berättelsen till en helhet.
Genom att läsa om en serie kan läsaren upptäcka nya detaljer och kombinationer. Vad
seriemediet gör är att lära ut konsten att läsa bilder och bildernas relationer i sekvenser.
Medan läsaren flyttar blicken från en bildruta till nästa, lägger hjärnan till den information
man har, med sådan som inte direkt delgivits en, och skapar därigenom ett nytt utgångsläge
för nästa bildruta och dess information. Detta innebär att läsaren är med och skapar
berättelsen i serien. (Göransson 1996, s. 144-145)

Rörelse kan i den tecknade serien beskrivas på flera sätt, och det går att urskilja en grupp av
yttre rörelse och en av inre rörelse. Den yttre rörelsen uppkommer när läsaren flyttar ögat från
bildruta till bildruta, medan den inre rörelsen finns inom den enskilda bildrutan. Ögat strävar
efter att koppla samman de enskilda bildrutorna och ge dem en kontinuitet. Med hjälp av
perspektiv skapas en illusion av djup i bilden. Rörelser i det horisontella planet framställs i
serien med hjälp av fartränder, gungrörelser med hjälp av båglinjer och om något skakar eller
vibrerar tecknas konturerna flerdubbla. Detta skapar en inre rörelse som upplevs inom den
enskilda bildrutan. Den tecknade serien har unika möjligheter att förmedla berättelsen i bilder
där man använder sig av olika teknik, såsom att panorera, zooma och utvidga bildramen.
(Peterson 1974, s. 13-16)

Serietecknaren Joakim Pirinen ställer i kapitlet ”Den tecknade seriens grafiska dräkt” ur
����
����������, frågan om bilden är viktigare än orden i en serie. Enligt Pirinen är ord och
bild delar som bildar en helhet i serien där allt samverkar eller motverkar varandra. Pirinen
försöker i sina egna serier ”att hålla antalet ord i serien så litet som möjligt, att säga så mycket
som möjligt med så få ord som möjligt, att arbeta med orden som en poet”. (Pirinen 1986, s.
195) Bara för att man använder få ord i en serie behöver det inte betyda att man nedvärderar
orden. Den tecknade serien kan ta sig friheten att använda sig av en dålig men rolig svenska.
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Serietecknaren gör sina seriefigurer levande genom att ge dem kroppar, själsliv, kläder, social
ställning, bakgrundshistoria och mimik. När man ritar en slav i en saltgruva behöver han inte
säga att han är en slav i en saltgruva, utan kan istället tala om i en pratbubbla att han är
hungrig eller törstig. Serieläsaren lämnar över till läsaren att tolka själv och serierna lämpar
sig väl för gestaltning av olika situationer. Även om en tecknad serie naturligtvis kan göras i
en viss genre såsom thriller, humor eller fantasy anser Pirinen att serier kan handla om vad
som helst och att allt borde kunna uttryckas i tecknade serier. (Pirinen 1986, s. 195-196)

Det krävs övning för att lära sig att läsa tecknade serier, då mediet uppvisar drag från både
filmens och bokens värld. För att kunna bedöma en series kvalité behöver man fördjupa sig i
texterna och bilderna som inte kan ses eller läsas utan varandra. Sammanhanget i den
tecknade serien måste upplevas. I de tecknade serierna för vuxna är det inte ovanligt med
svart humor, poetiska tankar eller ironi, därför är det viktigt att man som serieläsare ser till
både bild och text. Det är helheten av bild och text som avgör om det är ett bra eller ett dåligt
seriealbum. (Stenflo 1999, s. 16-17)

Vad är det då som skiljer den tecknade serien från boken? Berättandet i en tecknad serie har
oftast ett snabbare tempo än en bok. En roman eller en film kan ta lång tid på sig att bygga
upp stämningen, medan den tecknade serien mera kan karakteriseras som något av en
upplevelse i miniformat. Nästan omedelbart när vi börjar läsa serien kastas vi in i en
actionfylld situation som fångar vårt intresse. Inom loppet av några minuter får vi bekanta oss
med olika människor, situationer och skiftande stämningar. (Dahl 1977, s. 32) När det gäller
texten i den tecknade serien måste den på grund av utrymmesskäl vara kort, vilket innebär att
replikerna förkortas och att språket inte kan vara så nyanserat som i en roman. Med få ord ska
det sägas mycket. Texten bildar en helhet tillsammans med bilden och det är textens uppgift
att förtydliga och berika bilden, eller sekvensen av bilder genom att ge läsaren upplysningar
och förklaringar till berättelsen. Texten i en tecknad serie kan också användas som medel för
karakterisering. (Ibid, s. 48)

När vi läser en bok får vi besked om den uppdiktade personens känslor genom författarröstens
beskrivning eller personens egna inre monolog. Stämningar och känslor skildras runt dialogen
inte i den, det är sällan en romanperson utbrister ”Jag är ledsen!”. Dialogen i romanen
behandlar istället varför romanpersonen är ledsen eller ger uttryck för själva känslan.
Undantaget är när någon ska informeras om vad någon känner. I de tecknade serierna
innehåller pratbubblorna uttryck för känslorna och inte känslorna själva. Orsaken till
känslorna eller resultatet av känslorna skildras däremot i bubblan.

Känslor och attityder skildras genom kroppsspråk och vi kan utan vidare tolka ansiktsuttryck,
gester och kroppshållning. Känslor som kan vara svåra att beskriva i ord kan vara lättare att
framställa i bild. När vi läser text och bild samtidigt i den tecknade serien får vi en
helhetsbild. I pratbubblan säger seriefiguren vad som gör honom eller henne ledsen, samtidigt
som seriefigurens kroppsspråk visar att seriefiguren är ledsen och markeringar visar hur
ledsen seriefiguren är. Serieläsningen har något av det personliga samtalets omedelbarhet över
sig, då seriefigurens känslor upplevs starkt och direkt av läsaren. (Knutsson 1986, s. 47-48)
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Barn och ungdomar som läser serier äger ofta en naturlig förmåga att läsa blandningen mellan
text och bild, medan vuxna som ensidigt har ägnat sig åt enbart text har förlorat en
kommunikationsmöjlighet. (Frick 1977, s. 107-108) Barn läser gärna tecknade serier, till
skillnad från många vuxna, vilket kan bero på att serierna fyller ett behov hos barnen.
Seriefigurernas utseende, viljan att följa med vad som händer i serien, den rörelse som
uppradandet av bilder ger, den illusion av rörelse som finns i serien lockar barnen att läsa.
Efter det att barnen lärt sig att själva läsa serier, fortsätter de; för att få ett skratt åt en rolig
bild, fördriva tiden, eller för att fly verkligheten. En del barn vill ha mer och där finns
tecknade serierna som ger barnen äventyr, berättelser, och bilder från andra världar. (Gahrton
1990, s. 45-46)

Cai Svensson redovisar i boken ���
����#��
��������� �
�
� från 1989 olika typer av
motivation för läsning som forskarna enats om. Nöjet att utöva sin läsförmåga, att behärska en
mekanisk färdighet och upptäckten av den intellektuella aktiviteten är den tidigaste
motivationen för att läsa. Därefter följer drivkraften att använda sin fantasi, tanke, vilja,
medkänsla och förmåga att identifiera sig med det som läses. Följden blir att läsaren utvecklar
sina anlag och det egna jaget. Det tredje motivationsskälet är läsarens behov av intellektuella
upplevelser, berikandet av egna idéer och ett behov av att lära känna världen. Därigenom får
läsaren en egen livsåskådning och en förståelse för omvärlden.

Dessa inre motivationer och intressen är omedvetna för läsaren, men svarar mot läsarens
erfarenhetsföreställningar. Läsaren kan i sitt läsande möta bekanta föremål och
människotyper, men även få uppleva nya platser och nya saker. Läsningen kan också fungera
som en verklighetsflykt och ge läsaren en möjlighet att leva sig in i en fantasivärld. Behovet
av att kunna identifiera sig med det som läses, sökandet efter något eller någon att beundra,
eller att få goda råd är också något som motiverar till läsning. Läsningen kan även fungera
som underhållning, precis som vi tittar på en film eller spelar ett datorspel. (Svensson 1989, s.
42-43)

När det gäller läsningen av tecknade serier är det för en del läsare enbart underhållning för
stunden, och serierna glöms bort lika fort som de har blivit lästa. För många barn kan däremot
serieläsningen fungera som uppror mot en ogillande, oförstående vuxenvärld och utgöra en
verklighetsflykt. Barn känner krav från vuxenvärlden att gå i skolan, läsa läxorna och följa
samhällets regler och när barnen frågar varför, kan de vuxna oftast inte ge dem något svar.

I seriernas värld har de vuxna ingen makt över barnen, och barnen kan leva sig in i fantasin att
de är �3���

�
 eller någon annan hjälte. (Dahl 1977, s. 6) �3���

�
 framstår i sin
”jordiska” förklädnad som blyg och osäker, vilket gör det lätt för läsaren att identifiera sig
med honom. (Ibid, s. 27) Förhållandet mellan dröm och verklighet ställs i centrum i den
tecknade serien. I den tecknade serien är seriefigurens problem oftast verklighetsbaserat och
något som serieläsaren kan identifiera sig med.

När seriefiguren ställs inför en drömlik lösning, visar det sig dock ofta att det inte var den
bästa lösningen på problemet, utan problemet måste lösas på något annat sätt. Ett typexempel
på detta är den olyckliga, men karriärsugna unga kvinnan i kärleksserien som inte blir lycklig
när hon får chansen att göra karriär utan när hon träffar den rätte mannen. På så sätt fungerar
serien samhällsbevarande och speglar våra drömmar, önskningar och mål i det samhälle vi
lever i. (Ibid, s. 81)
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Ett tydligt bevis på att vi identifierar oss med det vi läser fick serietecknaren Emma Hamberg
vars seriefigur ����� vi finner i :�������&
. När hennes seriefigur ������i���
��������
 blev
����������
, blev det ett ramaskri. Seriens läsare var fortfarande kvar i singellivet, medan
singel- och supikonen ����� hade klarat sig. Emma Hamberg fick återställa ������ singelskap
för att blidka läsarna. I serien ��
��������
 finns ett inbakat feministiskt budskap, där den
kvinnliga seriefiguren gör precis vad en man skulle kunna göra; festar, super och är otrogen.
Drivkraften för ����� är dock att störst av allt är kärleken. (Olsson 2000, s. B 1)

Ett annat exempel på hur ungdomarna identifierar sig med vad de läser kommer från Italien
där den italienska serietidningen ��
���
��0 (*����� ���) ges ut var tredje månad från det nya
serieförlaget Kappa Edizioni. Serien har blivit mycket uppmärksammad och seriefigurerna i
serierna är vanliga ungdomar mellan 20 till 25 år, som har kärlekstrubbel, identitetskriser och
råkar ut för vardagliga äventyr. Istället för sarkasm och ironi, ställs det frågor om
homosexualitet, droger, depression, svartsjuka och ansvar.

Dialogen i serien ��
���*��0 innehåller mycket slangtal, och referenser till film, musik och
böcker. Serieskaparna försöker göra serien så verklighetstrogen som möjligt, tecknarna
intresserar sig för gatumode och ny design. Vad som ses på människorna i serien är detsamma
som det går och se på människorna i verkliga livet. Barerna och klubbarna som förekommer i
serien finns också i verkligheten. Berättelserna i serien vill spegla ett trovärdigt ungdomsliv.

Enligt en av manusförfattarna är seriens målgrupp inte ”människor som bara spelar
Playstation och tittar på TV och aldrig öppnar en bok”. Seriens läsare återfinns istället bland
människor som läser böcker, går på bio och intresserar sig för arkitektur och design.
Influenserna från olika medier kan mötas i seriemediet, som påminner om film, men är
mycket billigare att tillverka. Serien tar upp de misstag och fel man begår som ung och naiv
för att bli vuxen. En av anledningarna till att serien ��
���*��0, blivit så populär bland unga
människor är förmodligen att de kan identifiera sig med serien. (Ström 2000, s. 18)

�����������	�#
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När det gäller barns och ungdomars läsvanor finns det ett flertal undersökningar, men oftast är
det bara deras läsning av skönlitteratur och facklitteratur som har undersökts, inte deras
serieläsning. Erling Frick presenterar i sin bok ����
��������������
������
�
��
 från 1977,
några av de tidiga läsundersökningar om tecknade serier som gjorts. Lorentz Larsson lade
fram sina forskningsrön i ;
������ ��� från 1947, där han hade undersökt läsvanorna hos
15.000 svenska barn och ungdomar.

Lorenz Larsson kom fram till att det som mest intresserade folkskoleeleverna i både dagspress
och veckopress var tecknade serier. Undersökningen visade att pojkar var mer intresserade av
serier än flickor och de yngre klasserna läste mer serier än de äldre. Gymnasisterna läste även
de serier men inte i lika stor utsträckning som de yngre klasserna. Serietidningarna hade ännu
inte kommit när undersökningen utfördes. De serier man läste återfanns i dagstidningar eller
veckomagasin.
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I Eja Eneklo-Anderssons undersökning från 1952, där 920 skolbarn i Örebro blev tillfrågade
om sina läsvanor, hade seriemagasinen ersatt de textrika magasinen. Även om barnen uppgav
att de läste böcker hellre än något annat var den faktiska situationen den att serierna
dominerade i de veckotidningar och dagstidningar som lästes av barnen. Det var bara 11 % av
pojkarna och 13,5 % av flickorna som inte läste serietidningar.

Lorenz Larssons andra stora undersökning publicerades 1954 och heter ���
���#������� och
där tillfrågades 1377 elever i folkskolan, 466 barn i småskolan, 315 ungdomar över 15 år och
100 barn i förskoleåldern. Även 117 föräldrar och 64 lärare ingick i undersökningen. Bland
barnen mellan 10 och 15 års ålder läste de flesta serier i dags- och veckotidningar, och när det
gäller barnen över 15 år var det ungefär 50 % som köpte seriemagasin. Gymnasisterna köpte
sällan seriemagasin.

Av de tillfrågade föräldrarna till småbarnen köpte ungefär hälften serietidningar till sina barn,
och de läste ofta serier för barnen, så många som 82 %, även om det bara var 16 % som läste
serier dagligen. Hos de små barnen mellan 4 och 7 års ålder var ställningen jämn mellan sagor
och tecknade serier, medan åldersgruppen 8 till 9 år hellre valde böcker än serier.  Av barnen
mellan 10 och 15 års ålder, var det 20 % som helst läste serietidningar, och det var pojkarna
som stod för det mesta serieläsandet. (Frick 1977, s. 46- 48)

Litteraturutredningen från 1968 bortsåg helt från seriemediet i sin undersökning, medan det
dock finns en SIFO-undersökning från 1973 om läsare av serietidningar. Undersökningen var
beställd av Semic press och intervjuerna besvarades av 966 barn mellan 8 och 15 års ålder. I
denna undersökning från 1973 kom serieläsandet på andra plats (62 %) över vad svenska barn
sysselsatte sig med på fritiden, medan tittade på TV (89 %), var det man gjorde oftast.

Alla barnen läste gärna serier både i dags– och kvällstidningar. Intresset för serier var lika
stort hos barn vars föräldrar hade låg som hög utbildning och oavsett socialgrupp. Barnen
läste också serietidningar i lika hög grad i storstadsområden som i småstäder eller på landet.
Barnen som läste serier hade också många andra fritidsaktiviteter. Pojkarna läste mest
serietidningar i åldern mellan 10 och 13 år, medan flickorna övergick till att läsa
veckotidningar i åldersgruppen 14 till 15 år. (Ibid, s. 50-52)

Om vi förflyttar oss fram i tiden till senare delen av 1990-talet och söker svar om barns och
ungdomars serieläsande kan vi få besked om detta i rapporten ���������������#���������
från �������������
��������. Rapporten som är utgiven av Statens kulturråd år 1997 visar i
siffror den svenska befolkningens litteratur- och biblioteksvanor under
undersökningsperioden 1994/1995 och dessutom en liknande undersökning som publicerades
1990. Data har samlats in genom telefonintervjuer med 2000 slumpmässigt utvalda
svensktalande personer mellan 9 och 79 års ålder. (Kulturbarometern 1997, s. 8)

Enligt en tabell i undersökningen kan man utläsa att läsandet av serietidningar minskade från
27 % till 24 % mellan undersökningen 1988/89 och 1994/95. Dock hade läsningen av barn-
och ungdomslitteratur ökat och nästan var tredje svensk läste en bok av denna typ, vilket
inkluderar båda vuxna som läser högt för barn och barn och ungdomar som läser själva.
Läsningen av seriealbum hade ökat ännu mera; nästan lika många som läste barn och
ungdomsböcker läste också seriealbum. (Ibid, s. 11)
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Barn läser mest serietidningar, följt av ungdomar men även småbarnsföräldrar läser mer än
vad genomsnittet av befolkningen gör. (Ibid, s. 16) Av de allra yngsta barnen i åldrarna 3 till 6
år, var det 30 % i undersökningen som läste eller tittade i någon serietidning under en
genomsnittlig dag, vilket är en minskning sedan början av 1990-talet.

Intresset för barn och ungdomslitteratur är störst i åldrarna 9 till 14 år, vilket visar sig i
siffrorna, 86 % av alla skolbarn läser barn- ungdomslitteratur årligen. När det gäller
vuxenlitteratur och seriealbum är siffrorna nästan likvärdiga. Seriealbum läses av 66 %
årligen, och vuxenlitteratur av 67 % årligen. Ungdomarna mellan 15 och -24 års ålder väljer i
första hand skönlitteratur, vilket läses av ca 80 % årligen och i andra hand kursböcker och
seriealbum, där siffran ligger på ca 55 % årligen. De studerande i åldersgruppen 15 till 24 års
ålder läser mer av all slags litteratur, dock i samma rangordning, förutom att skolböcker och
kurslitteratur har en mera framskjuten ställning.

Alla ungdomar, studerande eller inte föredrar underhållningslitteratur och främst inom genrer
som spänning, kärlek och science fiction. (Ibid, s. 20-21) Det är skolbarnen mellan 9 och14
års ålder som lånar mest böcker, följt av ungdomarna i åldersgruppen 14 till 24 år.  Ungdomar
mellan 15 och 24 års ålder läser tidskrifter något oftare än genomsnittet av befolkningen, vilka
de lånar från kamrater och bibliotek. Cirka 45 % av ungdomarna läser serietidningar veckovis,
vilket är mer än andelen läsare av musiktidskrifter som ligger på 25 %.

Av personerna i undersökningen i åldersgruppen 24 till 44 år var det cirka 20 % som läste
serietidningar i veckan. Läsandet av tecknade serier i åldersgruppen 44 till 64 år är försumbart
liten, och 70 % uppgav att de aldrig läste en serietidning. Pensionärerna i undersökningen,
mellan 65 och 79 års ålder hade ökat sin serieläsning jämfört med tidigare undersökning, dock
var det 80 % som aldrig läste serietidningar. (Ibid, s. 20-22)

De flesta män och kvinnor läser både böcker och tidskrifter, men det är fler män än kvinnor
som enbart läser tidskrifter. Serietidningar läses oftare av män än kvinnor, framför allt läses
serier av pojkar i skolåldern. Det var omkring var tionde man i undersökningen, (mellan 9 och
79 års ålder) som inte läste några böcker, utan enbart tecknade serier. Då nästan alla barn i
skolålder och de flesta ungdomar också läser böcker är medelåldern på dem som enbart läser
serier ganska hög. (Ibid, s. 32)

Maria Andersson har i sin magisteruppsats ����������������
���$��
��������
#���������������� �,���#������������
�� från 1999 frågat högstadieelever om vilka
serietidningar de läser. Alternativen, som eleverna fick kryssa, var ������	
��, ��
���
,
/&�
, �����"�����
, %�����
, annat, och ingen. Av de 122 enkätsvaren från högstadieelever
går det att utläsa att bland urvalet av serietidningar låg Kalle Anka i topp för alla eleverna från
årskurserna sju till nio. Årskurs nio hade flest elever som inte läste någon serietidning, medan
det svarsalternativet kom på andra plats hos eleverna i sjuan och åttan. Det är dock
anmärkningsvärt att cirka 50 % av eleverna i sjunde klass, 40 % i åttonde klass, och 30 % i
nionde klass, har uppgivit att de läser serien om ������	
��. (Andersson 1999, s.  20)
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Enkätundersökningen genomfördes på Malmö Borgarskola, den 18 maj 2001, i två klasser på
samhällsprogrammet i årskurs 2 och enkätformuläret delades ut på deras lektion i svenska. Jag
inledde med att presentera mig och förklara varför jag ville undersöka deras serieintresse,
liksom vad enkätundersökningen skulle användas till. Genom att närvara vid elevernas
ifyllande av enkäten, kunde jag svara på eventuella frågor från eleverna och förhoppningsvis
påverka eleverna att vara seriösa när de besvarade enkäten. Eftersom det är mycket viktigt att
värna om individen som lämnar informationen och hans/hennes integritet poängterade jag att
uppgifterna i enkäten var konfidentiella, och att det inte skulle gå att identifiera en enskild
person i presentationen av resultatet. Den enda form av särskiljning som användes i
enkätundersökningen var genus. Det är vanligt med gruppenkäter i skolor och i andra
sammanhang där flera snabbt kan nås av ett frågeformulär. Fördelen med detta sätt att
distribuera en enkät är att den som delar ut enkäten och samlar in den är närvarande och kan
förklara egendomligheter och svara på frågor. Genom sitt närvarande kan personen som delar
ut enkäter ytterligare motivera till att de som fyller i enkäten verkligen svarar på frågorna.
Nackdelen är om personen som utför enkätundersökningen förstör studien genom att uppträda
olämpligt. (Trost 2001, s. 10)

De flesta av eleverna hade fyllt i enkäten efter 5-15 minuter. Det förvånade mig att jag blev
tvungen att förklara vad jag avsåg med serietidning och seriealbum. För mig som hållit på
med seriemediet ett tag, var det en självklarhet, men inte för eleverna som skulle svara på
enkäten. Jag förklarade att en serietidning kan man köpa i lösnummer eller prenumerera på,
och tillade att en serietidning kan innehålla flera olika seriefigurer och serier. Exempel på
serietidningar är till exempelvis ������	
�� eller ��
���
. Seriealbum förklarade jag med
att den liknar en bok med tjockare, eventuellt hårda pärmar, ofta i foliant (större format än en
serietidning, som oftast är A4-format) och där serier om en seriefigur eller en serie samlas i ett
album. Ett exempel på seriealbum som jag gav var 	����'�och <����', som de flesta är
bekanta med.

!���:��	�������


Gymnasieeleverna som fyllde i enkäten, gick alla i årskurs 2 på samhällsprogrammet på
Malmö Borgarskola. Jag uppskattar att deras ålder ligger mellan 17-18 år, då undersökningen
genomfördes i maj 2001. Det är en något sned könsfördelning på enkätsvaren, 35 flickor och
19 pojkar. Det var min förhoppning att enkätsvaren skulle fördelas lika mellan könen, men det
visade sig att det fanns fler flickor än pojkar på utbildningen, vilket motsvarar
könsfördelningen på samhällsprogrammet. De flesta gymnasieprogram har oftast en övervikt
på flickor eller pojkar och trots den sneda fördelningen när det gäller kön anser jag att
enkätundersökningen kan fungera som diskussionsunderlag när det gäller serieintresse och
serieläsning hos gymnasieungdomar.

!���+	����/�����'�������4�4����	�

I enkäten fick eleverna svara på hur ofta de besökte Malmö stadsbibliotek och vad de gjorde
på stadsbiblioteket när de var där. Från Malmö Borgarskola är det gångavstånd till Malmö
stadsbibliotek, och jag ansåg att det vore rimligt att eleverna besökte huvudbiblioteket
eventuellt i samband med skolarbete. Min erfarenhet som gymnasiebibliotekarie, säger mig att
skolbiblioteket kan ha en betydande roll i elevernas informationssökning.
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Jag kunde även ha frågat i enkäten hur ofta eleverna besökte sitt eget skolbibliotek, men
gjorde inte det, då det var främst elevernas besök på Malmö stadsbibliotek som jag var
intresserad av. Vid beaktandet av svaren på denna fråga, är det värt att påminna sig själv om
att eleverna, mycket väl, kan besöka bibliotek ofta, men inte just stadsbiblioteket i Malmö.

Av det totala antalet enkätsvar på 54 gymnasieelever, både flickor och pojkar, besökte 31
elever, det vill säga cirka 57 % Malmö stadsbibliotek 1-4 gånger per månad. Siffrorna visar på
att en majoritet av flickorna besöker Malmö stadsbibliotek 1-4 gånger/månad, 19 av 35
flickor, vilket är det samma som cirka 54 % av alla flickorna i enkätundersökningen. När det
gäller pojkarna är det relativt jämnt mellan de som besöker biblioteket 1-4 gånger/månad,
nämligen 11 elever, cirka 58 % jämfört med dem som inte besöker biblioteket månadsvis, 8
pojkar, vilket motsvarar 42 % av pojkarna. I tabell 1 redovisas det faktiska antalet elever, och
i diagram 1 samma siffror, men i procent.

Tabell 1. Hur många gånger per månad besöker du stadsbiblioteket i Malmö?

Antal gånger 0 1-4 5-9 10-14 15-
Flickor 12 19 2 1 1
Pojkar 8 11
Sammanlagt 20 31 2 1 1
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Diagram 1. Elevernas besöksfrekvens på biblioteket

Eleverna tillfrågades även om vad de gjorde när de besökte Malmö stadsbibliotek. En flicka
påpekade för mig när jag hade delat ut enkäterna att jag hade missat en viktig sak, som hon
gjorde på Malmö stadsbibliotek, nämligen pluggade. Även flirtade med pojkar nämndes.
När det gäller flickornas göromål på biblioteket var det vanligt att de letade efter fakta till
skoluppgift, 10 (29 %) av 35 gjorde det ofta, 16 (46 %) av 35 ibland. Detta innebär att en klar
majoritet av flickorna 26 (62 %) av 35 letade fakta till skoluppgift, ofta eller ibland på
stadsbiblioteket.
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En majoritet av flickorna läste aldrig tidskrifter eller tidningar på stadsbiblioteket, 22 (62 %)
av 35 flickor. En flicka läste ofta, fem flickor ibland och sex flickor sällan. Seriealbumen på
biblioteket lästes av tre flickor, men sällan. Majoriteten, 31 (88 %) av flickorna läste aldrig
seriealbum på biblioteket. Två flickor har inte svarat på frågan. Skönlitteratur lånade flickorna
däremot, fyra (11 %) flickor gjorde det ofta, 13 (37 %) ibland, och 11 (31 %) flickor sällan.
Det var bara sju (20 %) flickor som aldrig lånade skönlitteratur på stadsbiblioteket. Detta
behöver naturligtvis inte innebära att dessa flickor aldrig läser skönlitteratur. Det kan vara så
att de lånar på andra bibliotek, eller köper sin litteratur.

Vid en jämförelse av lån av skönlitteratur och facklitteratur, finner man att flickorna lånar
facklitteratur i betydligt mindre utsträckning än skönlitteratur, 22 flickor (63 %) uppger att de
aldrig lånar facklitteratur. Sammanlagt har 12 (34 %) flickor uppgett att de lånar facklitteratur,
ofta, ibland eller sällan. Med tanke på att 26 (74 %) av flickorna har svarat att de letar fakta
till skoluppgift, ofta eller ibland, är det förvånade att 22 av dem (63 %) svarade att de aldrig
lånade facklitteratur. Hittar flickorna inte den facklitteratur de söker, eller kopierar de, men
lånar inte? En majoritet av flickorna lånade aldrig CD-skivor och videofilm på Malmö
stadsbibliotek, två flickor lånade dock ofta CD-skivor, medan ingen lånade videofilm ofta.
Seriealbum var det bara en flicka som lånade sällan, 33 flickor lånade aldrig och två har inte
svarat på frågan. Av de tre flickor som har svarat att de sällan läste seriealbum på
stadsbiblioteket, var det bara en som angav att hon lånade seriealbum. Det faktiska antalet
flickor redovisas i tabell 2 och procenttalen i diagram 2.

Tabell 2. Vad gör du på Malmö stadsbibliotek? (flickor)

Flickor antal 35 Ofta Ibland Sällan Aldrig Ej svar
Letar fakta till skoluppgift: 10 16 6 3 0
Läser tidskrift/tidning: 1 5 6 22 1
Läser seriealbum: 0 0 3 31 1
Lånar skönlitteratur: 4 13 11 7 0
Lånar facklitteratur: 5 4 3 22 1
Lånar CD-skivor: 2 4 3 25 1
Lånar videofilm: 0 2 5 27 1
Lånar seriealbum: 0 0 1 33 1
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Diagram 2. Vad flickorna gör på stadsbiblioteket.
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Av de 18 pojkar som svarade på enkäten har 4 inte fyllt i några svarsalternativ
överhuvudtaget, medan en pojke enbart svarat på hur ofta han letade fakta till skoluppgift och
läste tidskrifter eller tidningar på stadsbiblioteket. Detta innebär att det var endast 14 pojkar
av 19 som svarade på alla alternativen. Pojkarna letade fakta till skoluppgifter, precis som
flickorna, det var bara en som uppgav att han aldrig använde sig av stadsbiblioteket för att leta
fakta till skoluppgift.

En majoritet av pojkarna, 11 (73 %) av de 15 som svarade på frågan, läser aldrig tidskrifter
eller tidningar på stadsbiblioteket, två (13 %) pojkar läser ibland, och två (13 %) gör det
sällan. Seriealbum var det bara en pojke som lånade, men sällan. Det var 13 pojkar som
svarade att de aldrig läste seriealbum på biblioteket. Det hände att pojkarna lånade
skönlitteratur på stadsbiblioteket; fyra (29 %) pojkar gjorde det ibland, och fyra (29 %) gjorde
det sällan. Sex pojkar (43 %) har svarat att de aldrig lånar skönlitteratur på stadsbiblioteket.

Facklitteratur lånade pojkarna än mindre än skönlitteratur. En har svarat att han lånade
facklitteratur ibland, fyra (29 %) av dem lånar sällan, medan nio (64 %) aldrig lånar
facklitteratur på stadsbiblioteket. CD-skivor och videofilm lånar pojkarna inte mycket av på
stadsbiblioteket, 12 (86 %) av pojkarna har svarat att de aldrig lånar CD-skivor. Bara två
pojkar lånade sällan CD-skivor på stadsbiblioteket. Videofilm är det en pojke som lånar
ibland, resterande 13 pojkar lånar aldrig videofilm på stadsbiblioteket. När det gäller
seriealbum har alla 14 pojkarna svarat att de aldrig lånar seriealbum på Malmö stadsbibliotek.
Se tabell 3 och diagram 3.

Tabell 3. Vad gör du på Malmö stadsbibliotek? (pojkar)

Pojkar antal 19 Ofta Ibland Sällan Aldrig Ej svar
Letar fakta till skoluppgift: 5 5 4 1 4
Läser tidskrift/tidning: 0 2 2 11 4
Läser seriealbum: 0 0 1 13 5
Lånar skönlitteratur: 0 4 4 6 5
Lånar facklitteratur: 0 1 4 9 5
Lånar CD-skivor: 0 0 2 12 5
Lånar videofilm: 0 1 0 13 5
Lånar seriealbum: 0 0 0 14 5
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Diagram 3. Vad pojkarna gör på stadsbiblioteket.
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Jag frågade i enkätundersökningen hur ofta gymnasieeleverna brukade besöka
serieavdelningen på Malmö stadsbibliotek, vad de tyckte var bra eller dåligt, och om de hade
några förslag på hur serieavdelningen skulle bli bättre. När det gäller pojkarna, svarade alla 19
att de aldrig besöker serieavdelningen, och för flickorna är resultatet nästan likvärdigt, 34
flickor av 35 svarade att de aldrig besöker serieavdelningen, endast en flicka besöker
serieavdelningen, dock bara sällan.

På grund av att det var endast en flicka som uppgav att hon besöker serieavdelningen och hon
inte hade angett något svar på vad som är bra eller dåligt med serieavdelningen, eller hur den
kan göras bättre har jag inte fått mina frågor om serieavdelningen besvarade i
enkätundersökningen.
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I frågorna 6, 7 och 8 i enkäten fick eleverna ta ställning till hur ofta de köpte serietidningar
eller seriealbum, eller om de lånade av kompisar. Jag ansåg att det var viktigt att fråga om
detta, då jag ville veta om det kunde vara så att de köpte eller lånade serier från vänner i större
utsträckning, än vad de lånade på biblioteket. När det gäller flickorna var det bara en som
köpte serietidningar ofta, en gjorde det ibland, åtta köpte sällan, medan en majoritet av
flickorna, 25 av 35 aldrig köpte serietidningar.

Det var ingen av pojkarna som ofta köpte serietidningar, däremot köpte tre ibland och sex av
pojkarna serietidningar sällan. Det var nästan jämt mellan de pojkar som någon gång köpte
serietidningar, 9 pojkar, och de som aldrig handlade en serietidning, 10 pojkar. Sammanlagt
var det 19 gymnasieelever i undersökningen som någon gång köpte serietidningar, och 35
som aldrig köpte, av de 54 som hade svarat på frågan.
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Seriealbum är dyrare än serietidningar, och det var en förkrossande majoritet som avstod från
att köpa seriealbum, 45 av 54 köpte aldrig seriealbum. Det var bara en flicka som har svarat
att hon ibland köpte seriealbum, fyra pojkar och fyra flickor har svarat att de sällan köpte
seriealbum. Dock är det värt att notera att av 54 som svarat på enkäten var det nio ungdomar
som någon gång köpte seriealbum. Se diagram 4.
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Diagram 4. Elevernas köp av serietidningar och seriealbum i procent.

Det är förmodligen ingen ovanlighet att flickor och pojkar lånar saker av varandra, smink,
kläder, skivor, böcker med mera. Dock var det inte så vanligt bland de gymnasieelever som
svarade på enkäten att låna seriealbum av sina vänner, eller andra. Av flickorna var det två,
som svarade att de lånade seriealbum av kompisar eller andra ibland, fem flickor svarade att
de lånade sällan, och 28 flickor lånade aldrig seriealbum av någon vän. Fyra pojkar lånade
seriealbum sällan, medan de resterande 15 pojkarna aldrig lånade seriealbum av vännerna. Se
diagram 5.
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               Diagram 5. Elevernas lån av seriealbum från kompisar eller andra i procent.
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I enkätundersökningen valde jag att dela upp frågan om prenumeration i två frågor, eftersom
jag ansåg det för troligt att många familjer har en serietidningsprenumeration medan barnen är
små, men upphör när barnen blir äldre. Endast fem flickor uppgav att de prenumererade på en
serietidning, vilket innebär att majoriteten av flickorna, 30 av 35 inte prenumererade på någon
serietidning.

För pojkarna var siffrorna likartade, bara 2 av 19 pojkar har uppgivit att de prenumererar på
en serietidning. Det fanns även möjlighet att fylla i vilken serietidning som de prenumererar
på. De två pojkar som har en prenumeration på en serietidning har båda svarat Kalle Anka,
den ene pojken har dessutom serietidningen ������hemma. Tidningen ������	
�� ligger i
topp också hos flickorna. Av de fem flickor som svarade ja på frågan har fyra angett
serietidningen ������	
��. En flicka har avstått från att fylla i vilken serietidning hon eller
hennes familj prenumererar på. Se diagram 6.
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Diagram 6. Elevernas nuvarande prenumeration av serietidning hemma.

Min uppfattning om att många familjer prenumererar på serietidningar under sina barns
uppväxt förstärktes vid genomgång av svaren. Det visade sig att en majoritet av
gymnasieeleverna hade prenumererat på någon serietidning tidigare, 24 (69 %) av 35 flickor,
14 (74 %) av 19 pojkar. Detta redovisas i diagram 7. Sammanlagt har 38 gymnasieelever av
54 prenumererat på en serietidning, vilket är detsamma som cirka 70 % av eleverna. �����
	
�� och ����� var de serietidningar som nämndes flest gånger, av de serietidningar som
familjen hade haft en prenumeration på. En del av pojkarna hade prenumererat på båda
serietidningarna.

Pojkarnas prenumeration av serietidningar:
������	
�� 11
����� 6
������1
����1
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Hos flickorna låg precis som hos pojkarna ������och ������	
�� i topp, över de
serietidningar de eller familjen hade prenumererat på tidigare.

Flickornas prenumeration av serietidningar:
������	
�� 19
������9
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�# � 2
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Diagram 7. Elevernas tidigare prenumeration av serietidning hemma.
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För att få reda på om eleverna kommit i kontakt med seriemediet redan som barn, frågade jag
i fråga 9 om deras föräldrar hade läst högt för dem ur serietidning eller seriealbum innan de
själv kunnat läsa. Det visade sig att ett flertal av ungdomarna som besvarade enkäten hade
föräldrar som läst högt för dem ur serietidning eller seriealbum. Av flickorna var det 17 (49
%) av 35 och för pojkarna var det 12 (63 %) av 19, vars föräldrar hade läst för dem när de var
barn.

Det var sju flickor av 35 och en pojke av 19 som svarade nej, och vars föräldrar inte hade läst
serier högt för dem som barn. Jag finner det något anmärkningsvärt att så många som 11 av de
35 flickorna och sex av de 19 pojkarna, inte visste om deras föräldrar hade läst högt för dem
ur serier eller inte. Möjligtvis skulle jag ha tvingat fram ett ställningstagande genom att bara
haft med svarsalternativen ja eller nej. Sammanlagt av 54 gymnasieungdomar, hade 29 (83 %)
av gymnasieeleverna föräldrar som läst för dem ur serietidning eller seriealbum. Antalet
elever redovisas i tabell 4 och antalet i procent i diagram 8.
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Tabell. 4 Läste dina föräldrar högt ur seriealbum/serietidning för dig innan du själv lärde dig
att läsa?

Enkätsvar 54 Ja Nej Vet ej
Flickor antal 35 17 7 11
Pojkar antal 19 12 1 6
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Diagram 8. Elever vars föräldrar läst högt ur seriealbum/serietidning innan de själv lärt sig att
läsa.

I fråga 12, svarade eleverna på hur ofta de läste tecknade serier i dagstidningar hemma. Av 19
pojkar var det fem som uppgav att de läste tecknade serier i dagstidningar ofta, fyra pojkar
svarade att de läste ibland och fem läste sällan. Fem pojkar svarade att de aldrig läste serier i
dagstidningarna. Av flickorna var det fem flickor som läste serier i dagstidningar ofta, 16
flickor läste ibland, 10 flickor läste sällan och fyra flickor läste aldrig serier i dagstidningar.

Sammanlagt av de 54 som svarade var det 10 elever som ofta läste serier i dagstidningar, 20
som läste ibland, och 15 som läste mera sällan. Endast nio av de 54 som svarade på
enkätundersökningen läste aldrig serier i dagstidningar. Fördelningen av elever i procent som
läser serier i dagstidningar framgår av diagram 9.
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              Diagram 9.  Elever som läser tecknade serier i dagstidningar hemma i procent.

I fråga 13 och 14 fick gymnasieungdomarna svara på om de läste serietidningar eller
seriealbum hemma. Av svaren på enkätundersökningen går det att utläsa att 15 av 35 flickor,
någon gång läste serietidningar hemma. En av flickorna läste ofta serietidningar hemma, fyra
flickor läste ibland, medan 10 av flickorna läste sällan serietidningar hemma. Majoriteten av
flickorna, 20 av 35 flickor läste aldrig serietidningar hemma. När det gäller pojkarnas läsning
av serietidningar hemma, så var det två pojkar som läste ofta, en pojke läste ibland, och sju
pojkar som sällan läste serietidningar hemma. Det var nästan jämnt mellan de pojkar som
någon gång läste serietidningar hemma 10 pojkar, jämfört med de som aldrig läste en
serietidning hemma, nämligen nio pojkar av 19 som svarade. Vid en närmare blick på de
sammanlagda siffrorna för pojkar och flickor, visade det sig att 29 av 54 aldrig läste
serietidningar hemma, medan 25 av 54 någon gång läste serietidningar hemma. Se tabell 5
och diagram 10.
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Enkätsvar 54 Ofta Ibland Sällan Aldrig
Flickor antal 35 1 4 10 20
Pojkar antal 19 2 1 7 9
Sammanlagt 3 5 17 29



35

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ofta Ibland Sällan Aldrig

Flickor

Pojkar

Sammanlagt

Diagram 10. Elever som läser serietidningar hemma i procent.

En majoritet av gymnasieeleverna 38 av 54 läste aldrig seriealbum hemma. Fem flickor läste
dock seriealbum hemma ibland och sex flickor sällan. Av pojkarna var det fem som läste
seriealbum hemma, även om det var sällan. Ingen av eleverna läste ofta seriealbum hemma.
Se tabell 6 och diagram 11.

Tabell 6. Hur ofta läser du seriealbum hemma?

Enkätsvar 54 Ofta Ibland Sällan Aldrig
Flickor antal 35 0 5 6 24
Pojkar antal 19 0 0 5 14
Sammanlagt 0 5 11 38
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Diagram 11.  Elever som läser seriealbum hemma.
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I fråga 15 fick eleverna svara på om de hade någon tecknad favoritserie. Eleverna gavs även
möjlighet att fylla i namnet på sin tecknade favoritserie. En del av gymnasieeleverna svarade
ja och fyllde sedan i någon tecknad film från TV. Frågan borde ha förtydligats genom att ange
att det var svaret på vilken tecknad favoritserie som de läste som åsyftades. För mig som
studerar seriemediet är det en självklarhet att skilja på tecknade serier och tecknad film, vilket
det inte var för gymnasieeleverna.

Många av de tecknade serier som finns att läsa förekommer också som animerade serier på
TV och jag har valt att ta med svaren i min redovisning, då jag utgår från att det stora flertalet
trots allt har förstått frågan.  En majoritet av pojkarna hade en favoritserie: 15 av 19 pojkar
svarade ja, tre pojkar visste inte och bara en svarade att han inte hade någon favoritserie. Det
var färre av flickorna som hade någon favoritserie: 14 flickor svarade ja, 11 svarade nej och
10 flickor visste inte om de hade någon tecknad favoritserie.
Se tabell 7 och diagram 12.

Tabell 7. Har du någon tecknad favoritserie?

Enkätsvar 54 Nej Vet ej Ja
Flickor antal 35 11 10 14
Pojkar antal 19 1 3 15
Sammanlagt 13 13 29
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Diagram 12. Elever som har någon tecknad favoritserie.
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De som svarade att de hade en tecknad favoritserie hade också möjlighet att skriva vilken
denna var. Flickornas favoriter var: %�����������0, ���
���, 	����>�(��, %3
���
, �
���
,
������	
��, ���"��
�,����&������,��"��&,������
�>�����,�%���
,��
����
,���
��������
��#����������
��
�. Pojkarna i enkätundersökningen hade även de lämnat namn på
favoritserie. Följande tecknade serier nämndes: ���#�/���, ���"��
�, ����
,�	����',������
	
��,�*�����/�#,���
�
,�/�����
,����������
��
�,������,������,�������#�� ���.
De tecknade seriefigurer som återkom hos både flickor och pojkar var ������	
��, ���"��
�,
och ���������
��
�. Pojkarna har namngivit 13 olika seriefigurer och flickorna 14 olika,
trots att antalet flickor var större i enkätundersökningen. �����, %�����������0, � ��� och
	����>�(�� är serier med svenskt ursprung. 	����' och ��
�
�har franskt/belgiskt ursprung,
och /�����
�och mangaserier har japanskt ursprung. Resterande serier är anglosaxiska.
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I fråga 16 fick gymnasieeleverna frågan om vad de tyckte var en bra tecknad serie. Denna
fråga gav eleverna en chans att uttrycka sina åsikter om seriemediet. Följande citat är
pojkarnas kommentarer om vad som utmärker en bra serie.

”Den ska vara rolig”
”Kul, lättsam”
”En med bra humor, gärna med lite sexuella skämt”
”Rolig, bra handling”
”Den ska vara underhållande. Bilderna ska flyta in bra bland texten och tvärtom”
”Tecknade serier är för småbarn, inte för tonåringar”
”En rolig serie”
”Mycket humor”
”Tintin, lite serieröse”
”Rolig, fängslande, underhållande med förankring i verkligheten, nutid eller historien.”
”Kalle Anka och hans äventyr”
”En bra tecknad serie ska vara rolig och fartfylld. Själva kvalitén på teckningarna är
egentligen inte så viktig”
”Starka rollfigurer som imponerar på mig”

Flickorna hade också åsikter om vad som utmärker en bra tecknad serie.
Följande citat är hämtade från enkätsvaren.

”Inte våldsamt, snälla figurer”
”Jag tittade på tecknat, när jag var mellan 2-10 år”
”En serie med humor”
”Med roliga figurer och komiska scener”
”Den ska vara tilltalande med mycket humor och färger”
”Den ska vara rolig”
”Rolig, fina bilder”
”De flesta är väl bra, gulliga figurer, bra färger, roligt och spännande. Mystiskt”
”Rolig och lärorik”
”Rolig, bra bilder, mycket humor hela tiden”
”Rolig, söta figurer”
”En serie ska innehålla humor, spänning och lite allvar”
”Rolig, givande innehåll”
”Kalle Anka”
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”Den ska vara rolig och intressant. Bilderna ska vara lockande och serien ska ha ett bra
budskap”
”Den ska vara rolig, inte för overklig”
”När man kan skratta hela tiden”
”Rolig, men inte tramsig och överdriven”
”Spännande, rolig. Den ska ha handling”
”En bra tecknad serie är när den verkligen är fint tecknad som Disneyfilmerna, eller liknande.
Sen ska handlingen vara bra också. Tintin är bra”
”Rolig, bra ritad”
”Rolig, färgglad, overklig”
”En serie som är snyggt ritad och har en spännande story, gärna fantasy”
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I fråga 17 frågade jag om det fanns någon som tecknade egna serier och i fråga 18 om
eleverna kände till tidskriften Bild & Bubbla. Svaren på enkäten visade att det var bara en
flicka som tecknat en egen serie någon gång, vilket hon skrev att hon hade gjort för en
skoltidning. Det var bara en flicka som kände till tidskriften Bild & Bubbla, vilket är en
facktidning om tecknade serier utgiven av Seriefrämjandet. Det var dock inte samma flicka
som hade tecknat en egen serie för skoltidningen, som kände till tidskriften Bild & Bubbla.
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Många seriefigurer har blivit spelfilm med åren, och i enkätundersökningen bad jag eleverna
att nämna tre tecknade serier som blivit filmade. Jag ställde frågan i enkätundersökningen för
att jag var nyfiken på hur medvetna eleverna var om att många filmer har sitt ursprung i den
tecknade seriens värld. De flesta av eleverna hade klarat av att svara på frågan.

Trots att jag skrev ut i frågan att jag ville ha namnet på filmade tecknade serier, och avsåg
spelfilm och inte tecknad film, var det inte alla som hade förstått frågan. Följande filmer
baserade på en tecknad serie nämndes: ���)�
,�?���
�����,�	����'�>�<����',��6��������
,
%�����������0,�(���>�	���,���
���
, �3���

�
,�����
,�@����,�����,	�0���, %���&�%���,
�����
,�%�����, �,��
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�.
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Det finns en utbredd uppfattning, bland många jag pratat med om tecknade serier, att serier är
något som mest unga pojkar läser. Därför anser jag att det är av stort intresse att fråga
ungdomarna själva vilka de tror läser mest serier, flickor eller pojkar. Det var ingen av de 35
flickor som svarade på enkäten som trodde att flickor läser mer serier än pojkar. Elva flickor
ansåg att flickor och pojkar läser lika mycket, medan majoriteten av flickorna, 24 av 35 ansåg
att pojkar läser mer tecknade serier än flickor, vilket kan utläsas av tabell 8. Av pojkarna var
det 12 av 19 som ansåg att pojkar läser mer serier än flickor. Två av pojkarna ansåg att flickor
läser mer än pojkar, och fem pojkar hade svarat att flickor och pojkar läser lika mycket serier.
Se tabell 8.
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Tabell 8. Vem tror du läser mest tecknade serier?

Enkätsvar 54 Pojkar Flickor Lika mycket
Flickor antal 35 24 0 11
Pojkar antal 19 12 2 5

Det fanns även möjlighet för eleverna att kommentera sina åsikter om vem som läser mest
serier, vilket en del av flickorna och pojkarna har gjort. Kön på den som kommenterat har
skrivits inom parentes efter kommentaren.

Följande kommentar gavs om varför pojkar läser mer serier än flickor:

”För att det finns fler tidningar att välja mellan, de innehåller mycket våld. Dessutom mognar
killar senare.” (flicka)
”De är nog mera roade av serier och låtsasfigurer än tjejer” (flicka)
”De är barnsligare och gillar sånt mer” (flicka)
”Killar läser mer tidningar, eftersom i puberteten fattar killar intresse för serier. Jag tror att
killar lever sig in i serievärlden och tror att de är dom stora hjältarna” (flicka)
”Killar mognar senare” (flicka)
”De samlar gärna på gamla tidningar, ex första spindelmannens serietidning” (flicka)
”Tjejer fördrar nog lite romantik, skönlitteratur och eventuellt tidskrifter som Frida.” (pojke)
”Tror bara det är så, vi är väl mer intresserade av serier än tjejer” (pojke)
”Killar är i allmänhet mer intresserade av fiction” (pojke)
”Tjejer läser mer böcker” (pojke)

Tyvärr har varken de två pojkar som svarade att flickor läser mer serier än pojkar, eller de fem
pojkar som ansåg att båda könen läser lika mycket tecknade serier kommenterat sitt svar.
Några av de 11 flickor som ansåg att båda könen läser lika mycket tecknade serier, hade
kommenterat sina svar:

”Alla läser nog när det är små, sen avtar det nog med åldern” (flicka)
”Killar kanske bara erkänner det mer” (flicka)
”Lika mycket i genomsnitt, fast i olika åldrar” (flicka)
”Tror inte det spelar någon roll, det tillhör uppväxten. (dvs när man är 8 år inte 18 år) (flicka)
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I enkäten fick eleverna svarade på om de kände till någon manlig eller kvinnlig serietecknare.
Ingen av de 19 pojkarna som svarade på enkäten kände till någon kvinnlig serietecknare, och
bara tre av flickorna kände till någon. Se tabell 17. Det var alltså sammanlagt 94 % som inte
kände till någon kvinnlig serietecknare. I enkäten fanns det också plats att skriva namnet på
serietecknaren. Två av de tre flickorna skrev Lena Furberg, och den tredje flickan skrev ”hon
som tecknar Ensamma mamman: Viveka..” Troligtvis är det Cecilia Torudd hon syftar på.
När det gäller manliga serietecknare var det fler som kände till någon, 15 flickor och 8 pojkar.
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Sammanlagt cirka 43 % av eleverna kände till någon manlig serietecknare. Majoriteten av de
svarande cirka 56 % kände inte till någon, och 2 % hade inte svarat. Detta innebär att det var
så många som 20 flickor och åtta pojkar som inte kände till någon manlig serietecknare. Se
tabell 9. De manliga serietecknare som nämndes var följande: Rune Andreasson, Don Rosa,
Carl Barks, Marco Rota, Walt Disney, Dean Martin, Uderzo och Goschiny,

Tabell 9 Känner du till någon manlig serietecknare?

Enkätsvar 54 Nej Ja Ej svar
Flickor antal 35 20 15
Pojkar antal 19 10 8 1
Sammanlagt 30 23 1
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För att undersöka gymnasieelevernas eventuella åsikter om att tecknade serier riktats mot
flickor eller pojkar, fick eleverna svara på om de ansåg att det finns ”manliga” respektive
”kvinnliga” serier. Eleverna fick även chansen att kommentera sina svar. Det var 16 (46 %)
flickor av 35 och åtta (42 %) pojkar av 19 som svarade ja på frågan. En stor del av de
tillfrågade eleverna svarade att de inte visste, 7 (37 %) av 19 pojkar och 15 (43 %) av 35
flickor. Det var fyra (21 %) pojkar och fyra (11 %) flickor som ansåg att det inte finns
manliga eller kvinnliga serier. Se tabell 10 och diagram 13.

Tabell 10 Finns det ”manliga” respektive ”kvinnliga” serier?

Enkätsvar 54 Nej Ja Vet ej
Flickor antal 36 4 16 15
Pojkar antal 18 4 8 7
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Diagram 13. Elevernas åsikter om att det finns ”manliga” respektive kvinnliga serier i
procent.
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Eleverna kunde även kommentera sina svar på frågan om det finns kvinnliga respektive
manliga serier. Följande kommentarer är från elever (kön anges inom parantes) som anser att
det finns manliga och kvinnliga serier:

”Jag tror att manliga serier är våldsammare.” (flicka)
”Ensamma mamman känns som den är kvinnlig” (flicka)
”Modesty Blaise är en typisk killtidning, som Stålmannen och Spindelmannen. Polly och
hästserier är för tjejer” (flicka)
”Vissa tar upp kvinnliga problem, andra manliga” (flicka)
”Killar läser serier med våld och tjejer läser hästtidningar och Barbie osv.” (flicka)
”Våldsamma serier som Power Rangers = manligt.  Kvinnor tycker mer om utbildande serier
som handlar om fluffiga djur och snälla människor” (flicka)
”T ex till killar – Spindelmannen, Agent X9 mf.l.. Till tjejer hästtidningar och
Barbietidningar” (flicka)
”Vad det är för typ av serie” (flicka)
”Singel i stan handlar om en tant, men jag vet inte om inte killar också läser den.
Även om serier är riktade mot ett kön så läser säkerligen båda dem.” (flicka)
”Krigsserier, våldserier är mer manliga” (flicka)
”Min Häst är en typisk tjejtidning och Spindelmannen är lite mer killig” (flicka)
”Ensamma mamman är nog mer för kvinnor. Spindelmannen inriktar sig nog mer på killar. ”
(flicka)
”Hästtidningar är väl mer för tjejer och Fantomen mer för killar” (flicka)
”Manliga serier mer våld. Hjältar osv.” (flicka)
”Fantomen mer för killar. Barbie mer för tjejer” (pojke)
”Olika teman” (pojke)
”Batman är väl rätt manlig. Modesty Blaise är väl kvinnlig” (pojke)
”Fantomen=manlig. Barbie=kvinnlig. (pojke)
Killar: t ex Fantomen. Tjejer: Min Häst, Ponny, eller något sådant…” (pojke)

En flicka som har svarat vet ej på frågan om det finns manliga och kvinnliga serier har gett
följande kommentar:

”Det finns många människor och alla är olika, det är också så med serier, men det finns säkert
serier som tilltalar män eller kvinnor mer.” (flicka)
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För att få svar på hur och om gymnasieeleverna använde sig av Malmö stadsbibliotek fick de
fylla i en enkät. Enkätfrågorna i undersökningen besvarades av 54 gymnasieelever varav 35
flickor och 19 pojkar. På frågan om vad eleverna gjorde på Malmö stadsbibliotek förekommer
tyvärr ett internt bortfall på fem pojkar vilket innebär att endast 14 pojkar av 19 svarat på
frågan. Majoriteten av gymnasieeleverna besökte Malmö stadsbibliotek 1-4 gånger i månaden
främst för att leta fakta till skoluppgift. När det gäller läsandet av tidskrifter och tidningar var
det en majoritet av både pojkar och flickor som inte läste tidskrifter eller tidningar på Malmö
stadsbibliotek. Både flickor och pojkar lånade mer skönlitteratur än facklitteratur på
stadsbiblioteket. När det gäller lån av CD-skivor och videofilm var det få av eleverna som
använde sig av möjligheten att låna på biblioteket.

Intresset för att läsa och låna seriealbum på biblioteket var lågt bland både flickor och pojkar.
Endast tre flickor av 35 uppgav att de läste seriealbum på biblioteket, vilket de gjorde sällan.
Av 19 pojkar har endast 14 svarat på om de läste seriealbum på biblioteket, och av dessa 14
hade en pojke uppgivit att han läste seriealbum på stadsbiblioteket, men sällan. De resterande
13 svarade att de aldrig läste seriealbum på Malmö stadsbibliotek. Ingen av de 14 pojkarna
som hade svarat på enkätfrågan om vad de gjorde på Malmö stadsbibliotek angav att de
lånade seriealbum. Av flickorna var det bara en av 35 som uppgav att hon lånade seriealbum
från stadsbiblioteket, vilket hon gjorde sällan. Det är viktigt att hålla i minnet att det är
mycket möjligt att eleverna i enkätundersökningen använder sig av andra bibliotek än Malmö
stadsbibliotek för att låna och att läsa tecknade serier.

Det var min förhoppning att eleverna skulle ha besökt serieavdelningen på Malmö
stadsbibliotek och ha en åsikt om denna. Av svaren i enkätundersökningen framgick det dock
att ingen av pojkarna hade besökt serieavdelningen, och av flickorna var det bara en elev som
svarade att hon besökte serieavdelningen, men sällan. Ingen av eleverna hade lämnat någon
kommentar om serieavdelningen, vilket innebar att denna fråga inte blev besvarad.

Det är mycket möjligt att det är så att gymnasieungdomarna inte tillhör serieavdelningens
största kundkrets. I en artikel om Serierummet på Göteborgs stadsbibliotek uppges att deras
tonårs- och vuxenserier traditionellt lånas av män mellan 18 och 35 år. Biblioteket har dock
märkt en ökning av andelen unga kvinnor som besöker Serierummet på stadsbiblioteket i
Göteborg. (Arpi 1997, s. 6)

Jag har inte funnit några uppgifter som tyder på att låntagarna på serieavdelningen på Malmö
stadsbibliotek skulle skilja nämnvärt i ålder eller könsfördelning från de låntagare som
besöker Serierummet på stadsbiblioteket i Göteborg. Det låga intresset för att låna och läsa
seriealbum på biblioteket, liksom att bara en elev av 54 hade besökt serieavdelningen får mig
att dra slutsatsen att Malmö stadsbibliotek har en liten betydelse för serieläsningen hos
gymnasieeleverna i den undersökta gruppen.
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De flesta av gymnasieeleverna i enkätundersökningen har mött seriemediet som barn då deras
föräldrar har läst serier högt för dem. Procentuellt var det något fler pojkar (63 %) än flickor
(49 %) vars föräldrar hade läst tecknade serier för dem. Endast åtta elever av 54 har svarat att
deras föräldrar inte har läst tecknade serier för dem. Tyvärr var det så många som 17 elever av
54 som svarade att de inte visste om deras föräldrar har läst tecknade serier högt för dem.

Enkätsvaren visade att det var 15 flickor och 10 pojkar som någon gång läste serietidningar,
och när det gäller läsningen av seriealbum var det elva flickor och fem pojkar som någon
gång läste, även om ingen gjorde det ofta. Procentuellt var det fler pojkar än flickor som
uppgav att de läste serietidningar och seriealbum. Läsandet av serier hos gymnasieeleverna
liknar de vuxnas läsande av tecknade serier, vilket innebär att det är serierna i dagstidningarna
som läses mest av eleverna. Av 54 elever var det 45 elever som någon gång läste tecknade
serier i en dagstidning. När det gäller den svenska seriemarknaden är dagstrippar i tidningen
den serieform som läses av flest, medan de traditionella serietidningarnas upplagor har
minskat. (Holzer 1998, s. 15)

Det är inte bara läsningen av tecknade serier som tenderar att likna de vuxnas läsande, så gör
även läsningen av andra litteraturformer. När det gäller gymnasieelevers läsande är det för
många elever förknippat med informationsbehov eller krav från skolan. Under gymnasietiden
finns det ett behov av att definiera filosofiska hållningar och orientera sig i förhållande till
sociala problem. Eleverna på gymnasiet intresserar sig för sport, film och sitt utseende i större
utsträckning än vad de gjort tidigare. Intresset för mysterier, humor och drama minskar,
medan intresset för realistiska karaktärsberättelser med moraliska avgöranden ökar. (Svensson
1989, s.65-66)

Undersökningar om serieläsning, varav några har redovisats i denna uppsats har visat att
serietidningar läses oftare av män än kvinnor och framför allt av pojkar i skolåldern.
Gymnasieelevernas enkätsvar över vilket kön de anser läser mest tecknade serier visar att
ingen av flickorna är av åsikten att flickor läser mer serier än pojkar. Däremot var det elva
flickor som ansåg att pojkar och flickor läser lika mycket serier. Två pojkar ansåg att flickor
läser mer serier än pojkar och fem pojkar tyckte att flickor och pojkar läste lika mycket.
Majoriteten av både flickor och pojkar var av åsikten att pojkar läste mer serier än flickor,
vilket överensstämde med enkätsvaren där det procentuellt var fler pojkar än flickor som
uppgav att de läste tecknade serier.

Eleverna gavs möjlighet att kommentera varför de ansåg att ettdera könet läste mer eller
mindre tecknade serier. Flickorna ansåg att pojkarna läste mer serier eftersom de var omogna,
barnsliga och roade av serier och låtsasfigurer. Andra skäl för att pojkar läste mer serier var
enligt flickorna serietidningarnas inslag av våld, att det finns fler tidningar att välja på för
pojkarna, och att pojkarna identifierade sig med hjältarna i serierna.
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Pojkarnas kommentarer om varför de läste mer tecknade serier än flickorna handlade om att
de var mer intresserade av serier och action, medan flickor var mer intresserade av romantik
och att läsa böcker. Kommentarerna från flickorna som ansåg att båda könen läste lika mycket
betonade att serieläsningen var något som tillhörde uppväxten och som upphörde med åren.
Tyvärr hade ingen av de fem pojkar som ansåg att flickor och pojkar läste lika mycket serier
kommenterat sina svar, och inte heller de två pojkar som ansåg att flickor läste mer serier än
pojkar.

Elevernas kommentarer väljer jag att tolka som att för dem är läsningen av tecknade serier
förknippade med läsupplevelser under barndomen, och inte något som sysselsätter dem under
gymnasietiden. I en ålder då man förväntas lära sig att fungera i grupp, sporta, flörta och vara
kollektiv, är det mycket möjligt att serieläsning som utförs i ensamhet upplevs som avvikande
eller töntigt för gymnasieeleverna. En annan bidragande faktor till åsikten om att tecknade
serier är för barn kan vara att många av de serietidningar och seriealbum som ges ut riktar sig
till åldrarna 9 till 14 år.

Majoriteten av serietecknarna är män och i Frankrike där det produceras mycket serier, är
endast 20 av 900 serietecknare kvinnor. (Sjölin 1998, s. B 1) Ingen av pojkarna i
enkätundersökningen kände till någon kvinnlig serietecknare. Detta förvånade mig eftersom
jag hade förväntat mig att någon av pojkarna skulle ha nämnt Cecilia Torudd, som med sin
serie om (
�����������
 är en av de mer välkända i Sverige. Av 35 flickor var det bara tre
som kände till någon kvinnlig serietecknare. Däremot var det betydligt fler elever som kände
till någon manlig serietecknare, 15 av 35 flickor, och åtta av 19 pojkar.

Det finns olika teorier om varför fler män än kvinnor tecknar serier, Monica Hellström som
tecknar serien 7��������, talar i en intervju om att folk har blivit förvånade över att hon
tecknar serier. Enligt henne tecknar kvinnor lika bra som män, men det är få kvinnor som har
lockats till seriemediet. Monica Hellström tycker att det tar tid för kvinnor att hitta sin stil,
medan män tecknar flashigt redan från början. (Atterbom 1994a, s. 16) Enligt Maria
Fredriksson, som tecknar serien ��� i �����"�����
, håller sig männen mer framme än
kvinnorna. Män gillar serier som är tekniskt skickliga, där innehållet inte är så viktigt, medan
kvinnor inte köper serier överhuvudtaget. (Atterbom 1994b, s. 32)

Emma Hamberg som tecknar ��
��������
 i :�������&
, anser att det kan det vara så att serier
har varit förbehållet pojkarna på grund av att flickorna bara haft serietidningen ������att läsa.
Den tidningen var dessutom av urusel kvalitet. Serietidningen ����� var länge den enda
serietidningen som riktade sig till flickor. Ytterligare en förklaring till att serietraditionen
betraktas som manlig kan vara att flickor inte identifierar sig med superhjältar eller skrattar åt
prutthumor. Det finns en fördom om att kvinnliga serier är fokuserade på relationer, med
skildringar av det svarta och mest privata, medan männens serier alltid är roliga eller fyllda
med action. (Olsson 2000,  s. B 1)

Det är min uppfattning att serieläsningen påverkas av hur den manliga dominansen av
serietecknare väljer att skildra kvinnor i de tecknade serierna. De flesta kvinnor i serierna
känns oäkta och konstruerade. Det kan vara svårt för flickorna att identifiera sig med mystiska
kattkvinnor eller svällande valkyrior.
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Serietecknaren Monica Hellström frågar i en artikel i �����>�������, om kvinnor
överhuvudtaget existerar i de manliga serieskaparnas värld. Milo Manaras kvinnliga
seriefigurer har lårhöga stövlar, saknar trosor, yttrar aldrig ett ord, utan står istället och blåser
ut rök genom näsan, medan de slickar sig om läpparna. Denna kvinnobild stämmer ungefär
lika dåligt med verkligheten som när Guido Crepaxs kvinnliga seriefigurer onanerar med
vattenslangen. (Hellström 1992, s. 15-16)

Angående serier som är ”manliga” respektive ”kvinnliga” var det så många som 46 % av
flickorna och 42 % av pojkarna som ansåg att det fanns serier som riktade sig mot ettdera
könet. Även på denna fråga fick eleverna möjlighet att kommentera sina svar. Flickornas och
pojkarnas kommentarer överensstämmer på flera punkter, bland annat när det gäller typ av
tidning och tema, serier som riktas mot pojkar är mer våldsamma, medan hästtidningarna
läses av flickor.
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Enkätsvaren tyder på att de flesta av gymnasieeleverna i undersökningen har föräldrar som
läst tecknade serier för dem innan de själva lärt sig att läsa. I den undersökta gruppen var det
procentuellt något fler pojkar än flickor som uppgivit att deras föräldrar läst serier för dem.
När det gäller prenumeration av serietidningar i hemmet uppgav 38 av 54 gymnasieelever att
de haft en prenumeration på en serietidning, medan det vid svarstillfället var endast sju elever
av 54 som hade en prenumeration. Om vi ser på vilka tidningar som gymnasieeleverna
uppgivit att de har prenumererat på eller för närvarande prenumererar på dominerar
barnserietidningarna ������	
�� och �����1

Det är min slutsats att de flesta av gymnasieeleverna i den undersökta gruppen har kommit i
kontakt med och varit intresserade av att ta del av seriemediet som barn. Denna slutsats
grundar jag på gymnasieelevernas enkätsvar som visade att de flesta av dem hade fått
tecknade serier upplästa, och att många av eleverna också hade prenumererat på en
serietidning när de var yngre.

Intresset för att köpa serier eller låna seriealbum från vänner var lågt hos gymnasieeleverna i
den undersökta gruppen. Enkätsvaren visade att majoriteten av flickorna 25 av 35 aldrig köpte
en serietidning, och för pojkarnas del var det tio av 19 som aldrig köpte en serietidning. Det är
dock anmärkningsvärt att tio pojkar och nio flickor uppgav att de någon gång köpte en
serietidning. Procentuellt var pojkarna i enkätundersökningen mer intresserade av att köpa
serietidningar än flickorna, vilket även gäller för köp av seriealbum och lån av seriealbum
från vänner. Fem flickor och fyra pojkar, uppgav att de någon gång köpte seriealbum. Det var
sju flickor och fyra pojkar som lånade seriealbum från vänner någon gång.

Min slutsats blir att pojkarna i den undersökta gruppen är mera intresserade av att ta del av
seriemediet genom köp och lån från vänner än flickorna. Det totala intresset hos
gymnasieeleverna för att köpa serier eller låna från vänner var dock lågt, då majoriteten i den
undersökta gruppen uppgav att de varken köpte serier eller lånade seriealbum från vänner.

Av gymnasieeleverna i enkätundersökningen var det fler pojkar än flickor som hade någon
favoritserie. Åsikten om att en serie ska vara rolig och underhållande dominerade
kommentarerna hos båda könen. Några av eleverna ansåg att handlingen i den tecknade serien
var viktig, och att bilderna i serien skulle vara fina och snyggt ritade.
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Endast en av eleverna kände till tidskriften �����>������� som är en facktidskrift om tecknade
serier. Det var också bara en elev som hade tecknat en serie. Majoriteten av eleverna kände
till någon film som var baserad på en tecknad serie, och det förefaller som att de flesta av
eleverna är medvetna om att flera filmer bygger på tecknade serier.

En dansk undersökning från 1997 med drygt tvåtusen ungdomar i åldrarna 15 till 18 år visade
på att gymnasieelever har en stor bredd i sin användning av olika medier. Nästan alla
ungdomar i den danska undersökningen tittade på TV, gick på bio, spelade rollspel, använde
sig av datorn och läste tidningar och böcker i varierande grad. Ungdomar använder sig av
olika medier för att markera sin livsstil och som ett sätt att hitta en kulturell gemenskap, men
även som medel för kommunikation och som verktyg för att kunna skapa en förståelse för sig
själva och omvärlden de lever i. (Persson 2000, s. 21)

De tecknade serierna har fått ökad konkurrens från TV-spel, datorer och ett växande TV-
utbud. Serierna måste förändras när samhället förändras, annars blir serien urvattnad och
läsarna tröttnar. Det finns en tendens till att de nya tecknade serierna blir mer avancerade och
konstnärliga, vilket kan komma att innebära att det inte längre tilltalar en stor publik. Om
detta blir fallet kommer serien inte länge vara en del av samhällets masskommunikation, utan
istället ett medium som endast tilltalar serieentusiasterna (Siverbo 1995, s. 45)

De tecknade serierna finns med i det utbud av olika medier som gymnasieeleverna i den
undersökta gruppen intresserar sig för och använder sig av. Det är dock min uppfattning att
intresset för serier och betydelsen av seriemediet är lågt hos gymnasieeleverna.
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Forskningen om tecknade serier behöver föras upp till en akademisk nivå och studeras utifrån
ett teoretiskt och systematiskt perspektiv. Några av de frågor som kan utforskas närmare är
bland annat vem det är som läser serier och i vilka sammanhang serieläsandet sker. Hur
påverkar handlingen i serien läsaren och vilken betydelse har det att serieläsandet är en
aktivitet som utförs i ensamhet. Samverkar den tecknade serien med andra medier och
uttrycksmedel och i så fall hur? En annan intressant aspekt är hur klass, kön och etnicitet
skildras och återfinns i de tecknade serierna.
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Den första delen av denna uppsats behandlar de tecknade seriernas historia. Egentligen spelar
det inte så stor roll vilken som var den första serien, lusten och behovet att skildra en historia i
bild har kanske alltid funnits hos människan. Den moderna seriens historia har sin grund i den
amerikanska dagspressen och de bidragande faktorerna såsom ökad läskunnighet, ett
urbaniserat samhälle, tillgång till billigt papper och den tecknade seriens genomslagskraft som
ett dramatiskt medium.

Seriemediet har hela tiden utvecklats i likhet med filmen, med början och grund i den
komiska genren. Serierna i dagspressen tecknades från början av serietecknare som var direkt
anställda av tidningen med stor frihet att utveckla olika serieidéer. Allteftersom serien kom att
publiceras i fler tidningar fick serierna anpassas för en större publik och de lokala skämten
fick ge vika för fasta seriefigurer och långkörare. Äventyrshjältarna ���)�
�(1929) och
��
���
�(1936) speglar de ideal som fanns när de började ges ut. Under tiden för andra
världskriget hade superhjältarna såsom �3���

�
 och % �����""�
 sin storhetstid.
Seriedebatten på 1950-talet där serierna beskylldes för att vara grunden till ungdomens
fördärv, innebar ett hårt bakslag för seriemediets utveckling.

Den amerikanska självcensuren ”The comics code” kom att innebära att serierna blev
utslätade och intetsägande och det var först på 1960-talet som seriemediet kunde återhämta
sig. På 1960-talet kom serier med hjältar som kände och tänkte, med problem som vanliga
människor kunde relatera till. Under detta årtionde utvecklades även vuxenserien och
undergroundserien. Serietecknarna i underground- och vuxenserierna hade själva vuxit upp
med tecknade serier och experimenterade med seriemediet, vilket ytterligare bidrog till
seriemediets utveckling. Även om det tecknas flitigt i Italien, Spanien och England har av
tradition USA och Frankrike/Belgien varit de största serieproducenterna. Dock får vi inte
glömma bort Asien, där serierna från bland annat Japan, de så kallade mangaserierna, har nått
en stor läsekrets även i västvärlden. Mangaserierna har haft en stor genomslagskraft i Japan,
vilket har uppmärksammats av förlag och kulturelit, som har valt att använda sig av
seriemediet istället för att motarbeta det.

Under 1980-talet fick vi i Sverige stifta bekantskap med vuxenserierna och de absurda
serierna, där Charlie Christensens 	�
��	
�� var en av de mest kända. Serieläsarna blev
medvetna om att seriemediet inte behövde vara detsamma som ������	
�� och 1980-talet
kom att blir något av en guldålder för de tecknade serierna i Sverige. Vardagsserien i Sverige
representeras fint av Cecilia Torudds (
�����������
. Från mitten av 1990-talet har
utvecklingen gått från de absurda serierna till serier som skildrar vardagen och mer
självbiografiska serier. Hos de stora morgontidningarna vilka publicerar mer än en serie finns
det ofta serier som tilltalar de flesta inom flera genrer, från äventyr till komik. Trots
nedgången för försäljningen av serietidningar under 1990-talet har det gått bättre för
seriealbum, serieböcker och tidningsstrippar. Intresset för vuxenserier har ökat och öppnat
dörren för seriealbum för vuxna.

När det gäller serieläsandet behandlar uppsatsen detta utifrån åsikter om serieläsandet,
serieläsandet som process, dess betydelse och tidigare undersökningar om serieläsning.
En stor del av den kritik som har förts fram emot serieläsandet har ställt seriemediet mot
boken. Medan läsning av böcker har ansetts vara ett aktivt läsande som stimulerar fantasin,
betraktades serieläsningen som passiv läsning som förstörde fantasin och förmågan till att läsa
en längre sammanhängande text.
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Eftersom serieläsarna inte lärde sig något av serierna var det bättre att inte läsa serier alls,
eller läsa serier som var utbildande. Länge var forskningen inriktad på hur mycket serier som
lästes och vilka skadliga effekter som serieläsningen kunde ha. Kritiken mot serieläsande
bemöts bland annat av Magnus Knutsson, som hävdar att texten och bilden utgör ett
råmaterial som bildar ett händelseförlopp med hjälp av läsarens fantasi. Även Måns Gahrton
betonar bildens betydelse, och vikten av att barn lär sig tolka och förstå både text och bild i
det växande informationsflödet.

Det som utmärker serieläsningen är att det krävs en förmåga att kunna läsa bilder, och
kunskap om det tecken- och symbolspråk som seriemediet använder sig av. I seriens
berättarteknik ingår att texten i serien förmedlas i så kallade bubblor, grafiska symboler
beskriver känslor, och även kroppsspråket och ljudhärmande ord är vikiga element.
Bildmässigt nyanseras den tecknade serien genom användandet av panoreringar, zoomningar
och närbilder.

De tecknade serien kan sägas vara en upplevelse i miniform där vi direkt får uppleva
seriefigurens känslor och tankar. Medan bilderna i serien gestaltar handlingen är det textens
uppgift att förtydliga och berika bilden. Bilden och texten i serien är beroende av varandra
och utgör en helhet tillsammans. Serierna lär ut konsten att tolka bilder och deras relation till
varandra i olika sekvenser. När läsaren flyttar blicken från den ena bildrutan till nästa lägger
hjärnan till information och skapar ett nytt utgångsläge för nästa bildruta, vilket gör läsaren
delaktig i skapandet av berättelsen.

Serieläsandet har olika betydelse för olika människor. Serieläsandet kan fungera som en
verklighetsflykt och ett sätt att göra uppror mot en ogillande vuxenvärld. Serieläsningen kan
också fungera som underhållning för stunden, precis som vi läser en bok eller tittar på en film.
Många läsare i barn och ungdomsåren söker efter bekräftelse, något som de kan identifiera sig
med i både tecknade serier, böcker och film. I den tecknade serien kan läsaren identifiera sig
med seriefigurens liv och känslor. Själva serieformen med kombination av bild och text gör
seriemediet tillgängligt även för dem som inte kan läsa så bra. Läsarundersökningar har visat
att den stora läsekretsen av serier finns hos de vuxna som läser serier i dagstidningar och
tidskrifter. Barn och ungdomar läser gärna tecknade serier, och de flesta serietidningar och
seriealbum riktas mot åldrarna 9 till 14 år.

En enkätundersökning som besvarades av 54 gymnasieelever, varav 19 pojkar och 35 flickor,
med frågor om lån, läsning, köp, prenumeration och åsikter användes för att belysa
gymnasieelevers intresse för tecknade serier. I enkäten tillfrågades eleverna om sina besök på
Malmö stadsbibliotek, och vad de gjorde på biblioteket. Det visade sig att en majoritet av
gymnasieeleverna, 57 % besökte stadsbiblioteket 1-4 gånger per månad. På biblioteket
lånades skönlitteratur och facklitteratur av både flickor och pojkar. Tidskrifter och tidningar
var det däremot inte särskilt vanligt att de läste på stadsbiblioteket. När det gäller seriemediet
var det en förkrossande majoritet av pojkarna och flickorna som varken läste eller lånade
tecknade serier på biblioteket.

Det var min förhoppning att gymnasieeleverna skulle ha besökt serieavdelningen på Malmö
stadsbibliotek och ha åsikter om vad som var bra eller dåligt med serieavdelningen. Tyvärr
var det bara en flicka som hade besökt serieavdelningen, och hon lämnade inga synpunkter.
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Gymnasieelevernas köp och lån av tecknade serier utanför biblioteket visade att en majoritet
av flickorna 25 av 35 aldrig köpte serietidningar. Bland pojkarna däremot var det cirka hälften
som någon gång köpte en serietidning, även om det inte var någon av dem som uppgav att de
ofta köpte serietidningar. Eftersom seriealbum oftast kostar mer än serietidningar, blev jag
inte förvånad över att enkätsvararen visade att det var bara 9 av 54 gymnasieelever som någon
gång köper seriealbum. En majoritet av eleverna lånade inte heller seriealbum av andra.

Gymnasieelevernas låga intresse för att låna och läsa serier på stadsbiblioteket, eller för att
besöka serieavdelningen, tyder på att stadsbiblioteket spelar en liten roll som serieförmedlare.
Elevernas låga intresse för att köpa eller låna tecknade serier utanför biblioteket tyder på ett
lågt intresse för serier hos gymnasieeleverna.

Av enkätsvaren drar jag slutsatsen att det var många av gymnasieeleverna som prenumererade
på serietidningar hemma som barn, för att upphöra med prenumerationen när de blivit äldre.
Så många som 38 elever av 54 hade haft en prenumeration på en serietidning tidigare, medan
nuvarande prenumeration hemma hos eleverna låg på sju av 54 elever. Serietidningen Kalle
Anka låg i topp när det gällde prenumeration och därefter följde serietidningen Bamse. Då jag
var nyfiken på huruvida gymnasieeleverna kommit i kontakt med seriemediet som barn,
frågade jag dem om deras föräldrar hade läst serier för dem när de var små. Även om jag blev
förvånad över det stora antalet elever som inte visste om deras föräldrar hade läst serier för
dem som barn (17 av 54) visade resultaten på att majoriteten i enkätundersökningen (29 av
54) hade föräldrar som läst serier för dem.

Enkätsvaren rörande gymnasieelevernas serieläsning visade också att majoriteten av
gymnasieeleverna i undersökningen någon gång läste tecknade serier i dagstidningar, medan
det var relativt jämnt mellan dem som någon gång läste serietidningar hemma och dem som
aldrig läste någon serietidning hemma. Det var ytterst få av eleverna i enkätundersökningen
som läste seriealbum hemma, majoriteten svarade att det aldrig läste sådana hemma. Läsning
av tecknade serier förefaller för många av eleverna vara något som förknippas med
barndomen, vilket återspeglas i kommentarer som ”Tecknade serier är för småbarn, inte för
tonåringar” eller ”Alla läser nog lika när de är små, sen avtar det med åldern”.

Gymnasieelevernas enkätsvar visade att majoriteten av flickorna ansåg att pojkar läser mer
tecknade serier än flickor. En del av de flickor som ansåg att pojkar läser mer serier
kommenterade det med att pojkar mognar senare än flickor och att pojkar är mera roade av
serier än flickor. De flesta pojkarna i undersökningen ansåg även de att pojkar läser mer serier
vilket de gjorde för att de var mer intresserade av serier och äventyr, medan flickorna enligt
pojkarna var mer intresserade av att läsa romantisk skönlitteratur.

På frågan om det fanns ”manliga” respektive ”kvinnliga” serier var det många av eleverna
som svarade att de inte visste. Det var dock betydligt fler som ansåg att det fanns tecknade
serier som riktade sig mot ett visst kön än de som ansåg att det inte fanns ”manliga” eller
”kvinnliga” serier.



50

Enligt eleverna i enkäten var serier som riktade sig mot pojkar mer våldsamma, medan flickor
läste tidningar om hästar och Barbie. En flicka hävdade att ”kvinnor tycker mer om utbildande
serier som handlar om fluffiga djur och snälla människor”.  Dock kommenterade en flicka att
”även om serier är riktade mot ett kön så läser säkerligen båda dem”.

Medan majoriteten av pojkarna hade en favoritserie, var det fler av flickorna som inte visste
eller svarade nej. Bland de elever som hade svarat på vad de ansåg var en bra serie har nästan
alla elever skrivit att den ska vara rolig. Även bra bilder, ett givande innehåll och starka
rollfigurer nämndes. Det var bara en elev som kände till tidskriften Bild & Bubbla, och när
det gäller serietecknandet var det även där bara en elev som hade tecknat någon serie. De
flesta eleverna kände till någon spelfilm som baserats på en tecknad serie.

Resultaten av enkätundersökningen tyder på att gymnasieeleverna i den undersökta gruppen
är intresserade av att ta del av seriemediet genom att läsa serier i dagstidningar, vilket
majoriteten av gymnasieeleverna uppgav att de gjorde. Enkätsvaren visade på ett lågt intresse
hos eleverna för att ta del av seriemediet genom att köpa, låna, prenumerera och läsa serier i
serietidningar eller seriealbum. Gymnasieeleverna läser serier helt enkelt för att sådana
förkommer i den dagstidning de läser, vilket jag tolkar som att intresset för serier hos eleverna
i den undersökta gruppen är av passiv natur.

Förklaringar till det låga och passiva intresse för tecknade serier jag tycker mig se hos
gymnasieeleverna i den undersökta gruppen kan vara flera. Majoriteten av gymnasieeleverna
som besvarade enkäten var flickor i 17-årsåldern, medan temat i serietidningar och seriealbum
oftast är inriktade på serieläsande pojkar i åldersgruppen 9 till 14 år. Synen på serier och
serieläsning som en sysselsättning för barn, kan även det vara en faktor som påverkar
serieintresset hos gymnasieeleverna, liksom tidsbrist och konkurrens från andra media.
Eleverna som ingick i den undersökta gruppen tycks inte ha hittat fram till vuxenserierna, och
det förefaller som det är obekant för dem att serier kan ta upp allvarliga saker som skulle
kunna intressera och beröra dem.

Det är min uppfattning som bibliotekarie att uppmuntran från skolbiblioteket och lärare kan
ha betydelse för serieläsningen hos gymnasieeleverna. Genom att visa på olika tecknade serier
och diskutera seriemediet kan eleverna bli medvetna om att serier inte bara är ������	
�� eller
�����.

Förhoppningsvis kommer framtida studier om tecknade serier med grund i kultursociologi och
masskommunikation att vidga vår kunskap om seriemediet och serieläsandet. Därmed kan vi
eventuellt få svar på vilken roll den tecknade serien har som en del i vår kultur och som
spegelbild av det samhälle vi lever i.
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Enkätformulär ifyllda av 54 gymnasieelever på samhällsprogrammet åk 2 från år 2001 som
finns i författarens ägo

www.skolverket.se/fakta/statistik/filer/012/Tab6_3AB.xls
Sveriges officiella statistik; Tabell 6.3 A: Elever på program, IB och övriga utbildningar
läsåret 2000/01

��&������ ����

Anderberg, Sigge, ”DN-special: Den geniala seriebubblan”, !���
��*&#��� 1994-04-09 s. 16

Andersson, Maria, ����������������
���$��
���������#���������������� �,���#
�����������
��, Magisteruppsats 1999:26, Högskolan i Borås, Institutionen
bibliotekshögskolan Borås 1999

Arpi, Torsten, ”Serier tas på allvar i stadsbibliotekets serierum”, !��,0����� 1997:3

Atterbom, Daniel; Ribe, Göran, ”Förklaringar till serievärlden”, �����>����������
���
��������$��
��������AB,���#��B,�����0� ����
����������
������#�����������������"���1
Red: Daniel Atterbom, Lycksalighetens ö HB, Stockholm 1992, s. 6-9

Atterbom, Daniel, ”Ärligt talat med Monica Hellström”, �����>�������  (a )1994:2 s. 16

Atterbom, Daniel, ”Maria upptäcktes på ett kylskåp”, �����>�������  (b) 1994:3 s. 32

Barker, Martin, C�����$��������&��"�-����
��#��������, Manchester University Press,
Manchester 1989

Bejerot, Nils, ���
,������,���# ���, Folket i Bild/Kulturfront, 3. uppl. Östervåla 1981

Dahl, Edvin Tor, ���
������
�$������
������"�"�������������00, Tiden Norsk Forlag, Oslo
1977

Denscombe, Martyn, �����
�
��#�
�����
$�0�����3��������0����
�
��"�������
��
���# ������
���"��
�, Studentlitteratur, Lund 2000

Eriksson, Joel, ”Samtalet: Renässans för svenska serieskapare”, �� ���"���
D('"�����

2000-10-04 s.4

Eriksson, Joel, ”Serier: ett kreativt serieklimat”, �� ���"���
D('"�����
�2001-04-09 s. 6

Forsén, Ulla, ”Seriehjältarnas intåg på biblioteken”, �����#� ���
���������������
������$���'
�
� ������������������������#���������, Bibliotekstjänst, Lund 1982, s. 69-88



52

Frick, Erling, ����
��������������
������
�
��
, Liber Läromedel, Malmö 1977

Frick, Erling, ”Barnserier”, ����
����������, Hammarström & Åberg Bokförlag, Sundbyberg
1986, s.129-132

Gahrton, Måns, ”Serierna lever även mellan rutorna”, ;""� '������� 1990:2 s. 42-49

Greider, Berit, ”Seriernas guldålder är över”, �������������� 1996:6/7 s. 170-171

Göransson, Henrik; Prenke, Jens, ”Serien – det oäkta barnet”, ?����?�����
��?�����$��
"��������������������#������
��&�������"�������
�����# ���� Red: Gert Z Nordström,
Carlsson förlag, Stockholm 1996, s. 125-165

Hegerfors, Sture, �-��#��/�-������$�������
���0�
�������� ���, Corona, Lund 1966

Hegerfors, Sture, /��������
$��
��������������, Trevi, Stockholm 1978

Hellström, Monica, ”Könsroller i yttre rymden”, �����>������� 1992:3 s. 15-16

Holme, Idar Magne; Solvang, Krohn Bernt, �����
�
��������$����������������#
���
������������� 2. uppl., Studentlitteratur, Lund 1997

Holzer, Jurek; Nordqvist, Jens, ”Intresset för serier ökar bland vuxna”, ���
����!�������,
1998-03-11 s.15

Knutsson, Magnus, ���������������, Esselte Studium AB, Solna 1982

Knutsson, Magnus, ”Skall bilden helt överlämnas helt åt de kommersiella krafterna?”,
�������������� 1983:9 s. 200-201

Knutsson, Magnus, ”Vreden hos Kapten Haddock ”, ����
����������, Hammarström &
Åberg Bokförlag, Sundbyberg 1986, s. 44-51

�������������
��������$���������������#���������, Statens kulturråd,�Stockholm,
Kulturen i siffror 1997:1

Lindung, Yngve, ”Serieeländets triumf”, /�����"3��������� 1995:6 s. 22-24

Markstedt, Daniel, ���,��������������
����#���
�
��
�����
����
, Magisteruppsats
1999:56, Uppsala universitet, Institutionen för kultur och biblioteksstudier, Biblioteks- och
informationsvetenskap Uppsala 1999

Nirfalk, Jenny, ”Möt de nya seriernas kvinnor”, �����
�������!������ 1991-01-06

Olsson, Emma, ”Tjejerna som sticker upp: serier: kvinnliga tecknare har svårt att komma fram
i konstform som betraktas som manlig”, !���
��*&#��� 2000-08-29 s. B 1

/������""��"������"�����������9: #�
�����0������
����������Red: Britt Engdahl; Lena
Skoglund, Liber förlag, Stockholm 1982



53

Patel, Runa & Davidson, Bo, �����
�
���������
�����
���$���"��
�������
��0������#
��""�������
��
������
�
�, Studentlitteratur, 2: uppl. Lund 1994

Persson, Magnus, ”Populärkultur i skolan: traditioner och perspektiv”, /�"�� �������
���#
�����
; Red: Magnus Persson, Studentlitteratur, Lund 2000

Peterson, Lars, ������
���� ���, Gidlunds, Östervåla 1974

Pirinen, Joakim, ”Den tecknade seriens grafiska dräkt”, ����
����������, Hammarström &
Åberg Bokförlag, Sundbyberg 1986, s. 193-196

Ribe, Göran, ”Seriernas historia i USA och Frankrike”, ����
����������, Hammarström &
Åberg Bokförlag, Sundbyberg 1986, s. 10-25

Ruin, Påhl, ”Manga en spegel av Japan”, !���
��*&#��� 2000-09-27 s. B1

Siverbo, Olof; Lindahl, Hans; Barry, Sy, ”Seriernas fall och möjliga uppgång”, 5�������,
/���
�1995-01-24 s. 45

Siverbo, Olof; Holterman Edoh, Martina, ”Svenskt seriespel med udda vinnare”, 5�������,
/���
 1996-10-26, s. 53

Sjölin, Ann, ”För mycket bröst, stjärt och midja: det behövs kvinnor som agerar i serierna,
menar tecknaren Outi Nyytäjä”, !���
��*&#��� 1998-03-10, s. B 1

Solomin, Nina, ”Kvinnorna bakom serierna som slår: de utgår från sig själva när de skildrar
en ung storstadsvardag med bisarra och självironiska figurer”, ���
����!������� 1996-08-13
s. 37

Stenflo, Barbro, ”Serier på bibliotek”, 6BB����� ����������������$��
�"����
���
������
� ��������������
�"3����
���; Strömberg, Fredrik,  Bibliotekstjänst, Lund 1999, s. 11-22 ��

Ström, Karin, ”Luca Comics & Games 2000: här hittar du Fantomens jämlike”, ���
���
!������� 2000-11-15 s. 18

Svensson, Cai, ���
����#��
��������� �
�
�: "����������������#�0�����������0����
�
�;
Forskning och svenskundervisning; Tema kommunikation; Universitetet i Linköping 1989

Svensson, Karin, ”Serieteket – ett levande bibliotek”, �����>��������1997: 5-6 s. 49

Trost, Jan, (
� ����
, Studentlitteratur, Lund 2001



54

*��+�)%.07

Hej!
Denna enkät kommer att användas som underlag för min magisteruppsats på 20 p i biblioteks-
och informationskunskap. Syftet med enkäten är att få en bättre uppfattning och förståelse för
ungdomars biblioteksvanor, intresse och läsning av tecknade serier. Förtydliga gärna ditt svar
i en kommentar. Räcker inte raderna till- skriv på baksidan! Tack för att du besvarar frågorna.
Carola Falk
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