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der svår brist på uppmärksamhet. Hennes önskan 
att bidragsgivarna skulle definiera mediet är där-
emot mindre fruktbar. Definitionsdebatten för-
des intensivt under mer än ett decennium, och har 
gett upphov till mängder av förslag (se till exempel 
Fredrik Strömberg, Vad är tecknade serier? – En 
begreppsanalys, 2003); men utan att nå ett tillfred-
ställande resultat – något som också saknas ifråga 
om skönlitteratur eller konst. Däremot ägnar sig 
forskningen inte i tillräckligt hög grad åt hur olika 
medier samspelar inom de multimodala, liksom 
hur läsningen kombinerar skilda tolkningsprakti-
ker. Även om serierna lånar sin övergripande nar-
rativa struktur från texten, så bidrar både bild och 
text till historien; ett samspel som behöver utfors-
kas. Det fåtal studier som kommit, till exempel 
Barbara Postema, Narrative Structure in Comics. 
Making Sense of Fragments, 2013 eller Neil Cohn, 
The Visual Language of Comics. Introduction to 
the Structure and Cognition of Sequential Images, 
2013, väcker lika många frågor som de besvarar. Det 
är med andra ord ännu mycket långt kvar till det 
standardverk Åsa Warnqvist saknar, och det finns 
istället anledning att instämma i hennes förhopp-
ning om fler studier. De tecknade seriernas språk är 
ett steg på vägen.

David Gedin

Slutreplik till David Gedin

David Gedin menar i sin replik på min recension 
av De tecknade seriernas språk. Uttryck och form att 
en ”sviken förhoppning” om ett standardverk har 
lett till ”kritiska kommentarer av bidragen”. Så är 
alls inte fallet. Jag har bedömt respektive bidrag 
oberoende av detta, vilket har föranlett att jag har 
kritiska synpunkter på två av de tio bidragen. Öv-
riga åtta har jag bedömt i positiva ordalag. När det 
gäller förväntningen på ett standardverk klargör 
jag även i recensionen att det är bokens titel som 
väcker denna. Jag är fullt medveten om att de flesta 
av bidragen har sitt ursprung i en konferens. Det 
framgår tydligt i bokens förord och det torde också 
framgå för alla som läser recensionen, eftersom jag 
nämner det i andra stycket och sedan igen i det näst 
sista, där jag sammanfattar boken som ”en alldeles 
utmärkt konferensvolym”.

När det gäller definitionsfrågan efterlyser jag en 
närmare precisering av hur skribenterna i antolo-
gin har förhållit sig till begreppet serie. Detta inte 
trots utan på grund av att forskningen inte är färdig 

med definitionsfrågorna, vilket den studie av Fred-
rik Strömberg som Gedin hänvisar till i sin replik 
också visar. Med tanke på att en del material som 
analyseras i De tecknade seriernas språk går utanför 
de vanligaste kriterierna hade det här funnits möj-
lighet att mer utförligt diskutera och problemati-
sera grundläggande kriterier och deras legitimitet. 
Med tanke på att boken handlar om seriers uttryck 
och form tillåter jag mig att fortsätta vara förvånad 
över att denna chans inte togs.

Gedin förtydligar i sin replik att antologin har 
valt att fokusera serier för vuxna, men den avgräns-
ningen klargörs inte i boken. Synsättet att det var 
genom vuxenserierna som ”ett mer allmänt in-
tresse för mediet vaknade” är också vanskligt, lik-
som att i bokens baksidestext hävda att ”genom-
brottet” för serier kom med en rad vuxenserieteck-
nare ”kring 1980”. Som jag visar i recensionen kan 
man bara hävda detta om man väljer att bortse från 
det enorma genomslag som barnserier har haft un-
der 1900-talet. Jag tar i recensionen serietidningen 
Kalle Anka & C:o som exempel, som på 1970-talet 
sålde i 250 000 exemplar varje vecka, men även 
andra serietidningar och -album marknadsförda 
mot barn gavs ut och sålde i stora upplagor.

Efter de påpekanden om feltolkningar som Ge-
din gör i sin replik har jag läst om hans bidrag i bo-
ken, som var ett av de två där jag lyfte fram proble-
matiska slutledningar, och jag finner alltjämt att det 
finns stöd i analysen för mina tolkningar, även om 
de förtydliganden som nu görs i repliken förstås är 
välkomna. Gedin hävdar i sin replik återigen att ”se-
rierna lånar sin övergripande narrativa struktur från 
texten”. Som framgår i recensionen är jag kritisk till 
den ingången och menar att även ett konstveten-
skapligt perspektiv behöver beaktas.

Åsa Warnqvist


