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Inledning 

Den här studien kommer att undersöka hur seriefenomenet manga hanteras i 

svenska folkbibliotek. De frågor som uppsatsen försöker besvara är: Hur skiljer 

sig klassificeringen av mangalitteratur i svenska folkbibliotek från japansk och 

internationell klassificering? Hur ser utlåningsstatistiken för mangan ut i svenska 

folkbibliotek? För att kunna svara på dessa frågor måste vi undersöka och förstå 

vad manga är för något. Hur ser mangans historia ut och vad har vi för relation till 

manga i Sverige? 

 

Serier från Sverige, övriga Europa samt USA har funnits tillgängliga i en större 

omfattning i Sverige sedan 1900-talets andra hälft men fanns även tidigare än så, 

både i handeln och i hemmet. I svenska folkbibliotek fick serier successivt en allt 

mer naturlig plats ju längre in på 1900-talet man kommer. Mellan 1950- och 

1970-talen var serieupplagorna i Sverige som störst och kulmen nåddes år 1973. 

Under 1990-talet minskade serieutgivningen drastiskt i Sverige delvis på grund av 

konkurrens från kabel-TV och internet.1  

 

Manga hör till den japanska serietraditionen, vilken i stort sett inte existerat i 

Sverige under 1900-talet. Mangalitteratur började tryckas i större upplagor vid 

millennieskiftets början vilket kan ha varit en bidragande faktor till att 

serieupplagorna i Sverige expanderade. Idag har mangalitteratur vanligtvis en 

egen fysisk hyllplacering i svenska folkbibliotek. I vår samtid finns hundratals 

olika mangor tillgängliga i svenska folkbibliotek och svenska bokhandlare har ett 

ännu större utbud. Dessutom finns betydligt större kvantiteter tillgängliga att läsa 

kostnadsfritt på internet. Manga har blivit så pass vanligt förekommande i svenska 

folkbibliotek att det inte är ett obekant ord. En Googlesökning av ordet ”manga” 

resulterar i 415 000 000 träffar vilket visar på en ocean av information inom 

ämnesområdet.2 Men hur hanteras manga i svenska folkbibliotek och kan en 

fördjupad kännedom om manga medföra en annorlunda hantering? 

 

 

                                                 
1 Lidström, Jonas. Nu ska vi jobba med serier – didaktiska reflektioner om serier och seriemässighet i 

bildundervisning. Sid. 22 
2 Sökmotorn Googles webbplats > Sökord: ”Manga”. [2014-10-13] 
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Bakgrund och tidigare forskning 

I detta inledande avsnitt behandlas mangans historia i Japan. Därefter presenteras 

ett axplock från tidigare forskning beträffande manga. Den historiska 

redogörelsen ämnar skapa en bas att utgå ifrån inför undersökningen och 

analysen.  

 

Mangans historia i Japan 

Det råder inget tvivel om att manga skapades och utvecklades i Japan. Däremot är 

det inte lika självklart vilken som är den inledande tidsepoken i mangans 

historieskrivning. Flera olika förslag existerar och vilken tidsepok vi bör inleda 

med beror på utgångspunkten eller perspektivet vi utgår ifrån. Vi bör ställa oss 

frågan huruvida mangan ska beskrivas utifrån en bildtradition eller från en 

berättartradition förmedlat via bilder. I Japan är det vanligast att mangans 

historieskrivning inleds för tusen år sedan, vilket kan tyckas vara naturligt 

eftersom japanerna är stolta över och vill framhäva sitt kulturarv. Den moderna 

mangalitteraturens födelse kan sägas vara samtida med Osamu Tezukas första 

verk,3 New treasure island, vilket utgavs 1947.4 Detta verk kommer att beskrivas 

närmare senare i detta avsnitt.  

 

En ståndpunkt som utgår från mangan i en bildtradition tar avstamp från Japans 

tusenåriga bildtradition som beskrivs i boken One Thousand Years of Manga. För 

tusen år sedan målades berättelser på pappersrullar som kallades e-maki, vilka 

kunde vara upp till 25 meter långa. Mangan som skapades då är dock inte likartad 

den mangalitteratur som existerar idag, utan är snarare en historisk prototyp.5 En 

annan ståndpunkt menar att mangans historieskrivning kan inledas på 1600-talet 

då manga skapades genom träsnittsteknik, även kallad ukiyo-e. Denna 

träsnittsteknik var vanligt förekommande där konstnärerna kombinerade och 

förenade flera olika träsnitt till en och samma bild. Den vanligaste produceringen 

var triptyker som förenade tre olika träsnitt, vilket därmed innebar att tre separata 

färger kunde användas till samma verk. Ofta delades arbetet upp så att en konstnär 

kunde ansvara för människoavbildningar, en annan arbetade med bakgrunder samt 

att en tredje utförde kalligrafi. En liknande arbetsfördelningstradition finns kvar 

än idag vid produktion av mangalitteratur i Japan.6 En tredje ståndpunkt utgår 

även den från en bildtradition, men där börjar även berättartraditionen inkluderas. 

Skissboken Hokusai Manga, som publicerades första gången år 1814 av 

konstnären Katsushika Hokusai, bör enligt denna ståndpunkt inleda mangans 

                                                 
3 Schodt, Frederik L. Manga! Manga! The world of japanese comics. Sid. 62ff.  
4 Tezuka, Osamu. New Treasure Island. 
5 Koyama-Richard, Brigitte. One Thousand Years of Manga. Sid. 37 
6 Ono, Kosei. Manga - Från Hokusai till Dragon Ball. Sid. 30-31 
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historieskrivning eftersom ordet manga (ungefärlig översättning: fria eller 

spontana bilder) då trycktes för första gången och spreds till det japanska folket. 

Totalt utgav Hokusai femton volymer av Hokusai Manga, vilka innehåller 

illustrationer av vardagsiakttagelser av människor i olika situationer, vid vissa 

tillfällen satiriska, eller avbilder av djur och natur.7 En sista ståndpunkt framhäver 

sekelskiftet runt 1900, med ett par efterföljande årtionden, som en viktig historisk 

startpunkt för mangan på grund av den massmediala introduktionen. Dagspressens 

masstryckningar inkluderade seriestrippar, vilket innebar att mangan fick en stor 

folklig spridning.8 Under 1920-talet började mangan, som dokument betraktat, 

likna nutidens mangalitteratur med pratbubblor och sekventiella bildpaneler. 

Dagspressens tryckteknik, den förändrade sidlayouten samt mangans reviderade 

utformning är andra argument som används för att framhäva att mangans 

historieskrivning bör inledas vid denna tid.9 Denna tid innebar även att mangan 

förändrades från att främst innehålla bilder till att innehålla både text och bilder. 

Fokus blev därmed flyttat från enstaka bilder till olika berättelser. Publicering och 

nya upplagor av 1920-talets mangalitteratur utkommer än idag, eftersom den 

fortfarande är kommersiellt gångbar i Japan.10  

 

1947 kan sägas vara den moderna mangalitteraturens födelseår11 då den 17-åriga 

Osamu Tezuka fick sitt första verk publicerat, New treasure island, vilket blev en 

omedelbar succé. Bildexempel från detta verk används i denna studies analysdel 

under rubriken ”Mangalitteratur, mangaestetik och mangakultur”. Tezuka brukar 

benämnas ”God of Manga” i Japan och har en omåttlig stjärnstatus i sitt hemland, 

såväl under sin livstid som efter sin död år 1987.12 Mangalitteratur särskilde sig 

under efterkrigstiden från annat kulturutbud, som exempelvis böcker eller film, 

genom att de stora massorna kunde tillgodogöra sig den. Detta berodde dels på att 

majoriteten av befolkningen under den här tiden inte hade ekonomisk möjlighet 

att ta del av det övriga kulturutbudet genom att införskaffa en TV eller besöka en 

biograf. Mangalitteraturen trycktes vanligtvis på lågkvalitativt papper med 

monokroma tryck vilket innebar att större delen av befolkningen hade råd att 

införskaffa den.13 Dessutom hade de som var mindre läskunniga möjlighet att 

tillgodogöra sig innehållet i mangalitteraturen tack vare att berättandet 

förmedlades med hjälp av bilder, vilka vanligtvis innehöll tillräckligt med 

information för att förstå handlingen och budskapet.14 Att det under 1940-talet 

                                                 
7 Schodt, Frederik L. Manga! Manga! The world of japanese comics. Sid. 32ff. 
8 Schodt, Frederik L. Manga! Manga! The world of japanese comics. Sid 41ff. 
9 Schodt, Frederik L. Dreamland Japan Writings on modern Manga. Sid. 22 
10 Schodt, Frederik L. Manga! Manga! The world of japanese comics. Sid 51ff. 
11 Itō, Kinko. Mark Wheeler (red.) Japanese visual culture: explorations in the world of manga and anime. 

Sid. 35 
12 Schodt, Frederik L. Manga! Manga! The world of japanese comics. Sid 62ff.  

Morton, Leith. Modern Japanese Culture. The insider view. Sid. 240 
13 Schodt, Frederik L. Dreamland Japan Writings on modern Manga. Sid. 23 
14 Schodt, Frederik L. Manga! Manga! The world of japanese comics. Sid 66  
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fortfarande fanns många japaner som inte var läskunniga kan förstås och förklaras 

med att det japanska skriftspråket är komplext, vilket kommer att beskrivas 

närmare i analysen. Efter Tezukas nationella framgång under 1940- och 1950-

talen lades vägen för nästkommande generationers mangaproducenter och 

mangapublik. Mangalitteraturens popularitet i Japan växte kontinuerligt de 

efterföljande årtiondena till dess att en försäljningskulmen nåddes under mitten av 

1990-talet då mangor som exempelvis Dragon Ball, Rurouni Kenshin och Slam 

Dunk utgavs.15  

 

Denna kontinuerliga försäljningsökning av mangalitteratur är i överensstämmelse 

med ”Det japanska undret” som under flera decennier innebar ekonomisk 

tvåsiffrig procenttillväxt, full sysselsättning, minskade klassklyftor samt 

avancerad teknisk produktion. Samtidigt var japanernas minne av kriget, 

atombombernas förödelse och efterkrigsårens svåra nöd ständigt närvarande. 

Detta innebar att när den ekonomiska välfärden uppstod och skapade ett 

överflödssamhälle, då omfamnades materialismen av befolkningen.16 

Mangalitteraturindustrin gynnades av befolkningens nya konsumtionsvanor. ”Det 

japanska undrets” utveckling innebar att nationen under 1980-talet intog platsen 

som världens näst största ekonomi. Detta blev bland annat verklighet tack vare de 

japanska företagens exportsuccéer, hårt arbete, Tokyobörsens framgångsrika 

aktiehandel samt samhällets utveckling mot jämställdhet.17  

 

Slutet på framgångssagan ”Det japanska undret” inleddes med en långdragen 

ekonomisk recession och med några års fördröjning kunde befolkningen uppleva 

makroproblemen som inträffat.18 Detta sammanträffar med mangalitteraturens 

försäljningskulmen. Idag utgör mangalitteraturens försäljningsintäkter 30-40 % av 

allt kommersiellt publicerat material i Japan.19 Japan anses vara den första 

nationen i världen där serier fått en likvärdig social och kulturell hierarkisk status 

som böcker eller film. Detta gör att vi kan betrakta Japan som ett unikt gigantiskt 

experiment eller laboratorium där seriemediets potential kan utforskas till fullo.20 

Svensk forskning 

Den enda akademiska avhandlingen som publicerats i Sverige som behandlar 

manga är ur ett queerperspektiv.21 Detta perspektiv berörs inte denna studie och 

                                                 
15 Galbraith, Patrick W. The Otaku Encyklopedia. Sid. 142 
16 Ottosson, Ingemar. Ekholm, Thomas. Japans historia. Sid. 310ff. 
17 Ottosson, Ingemar. Ekholm, Thomas. Japans historia. Sid. 321ff. 
18 Ottosson, Ingemar. Ekholm, Thomas. Japans historia. Sid. 331ff. 
19 Morton, Leith. Modern Japanese Culture. The insider view. Sid. 239 

Gravette, Paul. Manga Sixty Years of Japanese Comics. Sid. 13 

Schodt, Frederik L.  Dreamland Japan Writings on modern Manga. Sid. 19 
20 Schodt, Frederik L.  Dreamland Japan Writings on modern Manga. Sid. 19 
21 Sommerland, Ylva. Tecknad tomboy - Kalejdoskopiskt kön i manga för tonåringar. Sid. 17ff.  



 9 

kommer därför inte att användas. Den grundläggande, utförligare eller mer 

detaljerade akademiska forskningen om mangalitteratur i synnerhet från svenska 

universitet och högskolor är sparsam.22 Detta är inte överraskande eftersom vi kan 

datera introduktionen av mangalitteratur i Sverige till millennieskiftet. Med tanke 

på att ämnesområdet endast funnits en kort period i Sverige är det förståeligt att 

akademin inte har kommit igång med att forska om manga. 

 

Två avhandlingar om serier har publicerats i Sverige, nämligen Vuxenseriens 

bilder: tradition och förnyelse, av Kristina Arneruds och Berättande bilder – 

Svenska tecknade serier för barn av Helena Magnusson. Arneruds forskning utgår 

från kontexten vuxenserier, medan Magnusson undersöker barnserier. 

Mangalitteraturen är helt exkluderad i båda avhandlingarna. Arnerud skriver att 

”seriekulturen blommar i stora delar av världen, t ex Japan, Indien och 

Sydamerika, som här helt lämnas utanför.”23 Medan Magnusson skriver:  

Avhandligen behandlar svenska tecknade serier för barn …/…  begränsningen till det svenska 
gör omfånget hanterbart. Jag vill ändå påminna om att den absoluta majoriteten av serier för 
barn i Sverige är och har varit importerade, företrädesvis från USA och Frankrike/Belgien 
men även från andra länder i Europa, och på senare år från Japan.24  

 

Däremot har den här studien utforskat 26 svenska master-, magister- samt 

kandidatuppsatser som behandlar manga ur olika perspektiv. Examensuppsatserna 

är skrivna under åren 2005-2013. De är fördelade enligt följade: åtta 

masteruppsatser, sex magisteruppsatser samt tolv kandidatuppsatser. Dessa 26 

examensuppsatser som studien undersökt är skrivna inom diverse discipliner, där 

Biblioteks- och informationsvetenskap samt språkliga institutioner, främst 

japanska, har publicerat sju stycken vardera. En eller ett par uppsatser kommer 

från följande discipliner: konst, media och kommunikation, etnografi, 

genusvetenskap, sociologi samt Asian studies. Ett axplock från dessa uppsatser 

kommer att beskrivas i detta avsnitt. 
 

Fredrik Strömberg är journalist, lärare och författare och kan betraktas som en 

nationell auktoritet inom ämnesområdet eftersom han skrivit arton böcker om 

serier, varav tre har mangalitteratur som huvudtema.25 Sedan 2013 är Strömberg 

doktorand vid Malmö högskola med tecknade serier som forskningsområde. 

Strömbergs bok Mangabiblioteket var en tidig inspirationskälla för mig när 

ämnesområdet för denna studie skulle utforskas. Strömbergs engagemang inom 

ämnesområdet visas i hans magisteruppsats, Manga! Japanska serier och 

skaparglädje, som omfattar 220 sidor. I Strömbergs magisteruppsats förmedlas en 

                                                 
22 Magnusson, Helena. Berättande bilder. Sid 15 
23 Arnerud, Kristina. Vuxenseriens bilder: tradition och förnyelse. 1996. Sid. 11 
24 Magnusson, Helena. Berättande bilder – Svenska tecknade serier för barn. 2005. Sid. 13 
25 Wikipedias webbplats > Wiki > Fredrik Strömberg. [2013-12-09] 
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inställning till manga som stundtals kan uppfattas som partisk, troligtvis på grund 

av hans stora intresse inom ämnesområdet. Ett utdrag ur Strömbergs abstrakt 

citeras här: 

The fact that the interest in both reading and creating manga, almost completely overlap with 
the so-called period of oppression (between the ages of 11 and 14) when most students lose 
interest in creating art, is something that could and should be used in the Swedish educational 
system.26 

 

En av Strömbergs frågeställningar i magisteruppsatsen är Vad är det hos manga 

som lockar till eget skapande?27 Strömberg framför olika förslag på vad som kan 

vara den bakomliggande orsaken där ett av förslagen kan vara av intresse i den här 

studien: ”Den viktigaste faktorn tror jag är att den form som dominerar 

mangastilen ger intryck av att vara förhållandevis enkel att lära sig.”28 Detta 

innebär enligt Strömberg att många fler intresserar sig för att teckna i mangastil i 

jämförelse med andra seriestilar. Observationer som utförts i den här studien visar 

i likhet med Strömbergs antagande att manga och kreativitet ofta har en nära 

relation med varandra, vilket kommer att beskrivas i avsnittet ”Den moderna 

japanska visuella kulturens kontext”.  

 

I Annelie Humbles Mangabiblioteket i Hiroshima - En plats för läsning undersöks 

hur information är organiserad i biblioteket, vad besökarna gör på biblioteket samt 

vilken funktion biblioteket har som plats.29 Hon kommer fram till att 

mangabiblioteket i Hiroshima har en liknande roll som många nutida folkbibliotek 

i Sverige då båda exempelvis arrangerar kulturevenemang. För att locka besökare 

finns äldre och ovanligare mangalitteratur, där läsning i bibliotekets lokaler kan 

ske. Biblioteket har även äldre samlarseriefigurer utställda som för tankarna till ett 

museum, enligt Humble. Endast en mindre andel personer mellan 15-20 år 

besöker mangabiblioteket, detta förklarar Humble med att ungdomarna har fullt 

upp med skola samt att biblioteket inte ligger i anslutning till någon av skolorna, 

vilket leder till att ungdomarna inte bemödar sig att besöka biblioteket. Den i 

särklass vanligaste demografiska gruppen som besöker mangabiblioteket är 

medelålders män. Angående den fysiska mangans status i Japan kommer Humble 

fram till i sin studie att ”än så länge har den fysiska mangan fullt tillräckligt med 

status i Japan för att locka låntagare till en fysisk plats som Mangabiblioteket”.30 

 

Manga på folkbiblioteket? Sju folkbibliotekarier intervjuas om sin syn på manga 

är skriven av Charlotte Andersson som kommer fram till att de intervjuade 

                                                 
26 Strömberg, Fredrik. Manga! Japanska serier och skaparglädje. Sid. 2 
27 Strömberg, Fredrik. Manga! Japanska serier och skaparglädje. Sid. 19 
28 Strömberg, Fredrik. Manga! Japanska serier och skaparglädje. Sid. 163 
29 Humble, Annelie. Mangabiblioteket i Hiroshima - En plats för läsning. Sid. 2 
30 Humble, Annelie. Mangabiblioteket i Hiroshima - En plats för läsning Sid. 38ff. 
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bibliotekarierna har en generellt positiv syn på manga och erkänner manga som 

litteraturform. Därefter uppfattar Andersson att det finns ett samband mellan 

bibliotekariernas kunskap om manga och hur positivt inställda bibliotekarierna är 

till att erkänna manga som litteratur. Flertalet av informanterna i Anderssons 

undersökning anser att det finns svårigheter i att läsa och ta till sig manga, delvis 

på grund av att manga läses spegelvänt jämfört med västerländska serier.31   

 

En annan uppsats vid namn Tre bibliotekariers uppfattningar av serier, skriven av 

Sandra Carlsson och Anna-Sara Dungert, kommer fram till denna analytiskt 

schematiska bild i sin uppsats. Dessa tre punkter kommer även att beröras i denna 

studies undersökning och analys:  

A. Serier är ett medie som är svårplacerat i både fysisk och figurativ mening. 

B. Serier är ett brett medie som det är svårt att förstå och hålla sig uppdaterad om.  

C. Serier är ett medie vars fysiska form gör dem svårhanterliga för bibliotek.32 

 

Internationell forskning 

Vid sökning av termer som ”manga”, ”otaku” (ungefärlig betydelse är en nörd 

eller ”geek” som är hängiven den moderna japanska visuella kulturen), ”fandom” 

eller ”Japanese visual culture” får vi hundratals resultat i internationella databaser 

som exempelvis JSTOR, Project MUSE eller ERIC. Med tanke på den stora 

mängden internationell forskning som publicerats inom ämnesområdet måste den 

här studien avgränsa informationsutbudet. Därför har jag valt att endast använda 

tryckt litteratur om manga, vilket därmed exkluderar kortare rapporter, studier 

eller examensuppsatser utanför Sverige. Ett mönster som observerats i denna 

studie är att flera forskare och ämnesområdesexperter i den internationella 

forskningen placerar manga i en kontext under modern japansk visuell kultur och 

liknande benämningar. Denna eller ordkombinationer med liknande innebörd 

finner vi inte i svenska studier om manga. 

 

Frederik L. Schodt är troligtvis den mest refererade och berömda internationella 

forskaren inom manga. Schodts intresse för manga inleddes 1970, då han 

studerade vid ett universitet i Tokyo.33 Schodts första bok Manga! Manga! The 

world of Japanese comics från 1983 innehåller ett förord av Osamu Tezuka som 

prisar hans pionjärinsats.34 Schodts inflytande över mangaforskningen syns även i 

                                                 
31 Andersson, Charlotte. Manga på folkbiblioteket? Sju folkbibliotekarier intervjuas om sin syn på manga Sid. 

74 
32 Carlsson, Sandra, Dungert, Anna-Sara. Tre bibliotekariers uppfattningar av serier. Sid. 22 
33 Wheeler, Mark (red.) Japanese visual culture : explorations in the world of manga and anime. Sid. vii 
34 Schodt, L. Frederik. Manga! Manga! The world of Japanese comics. Sid. 10 
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att han ofta figurerar som ämnesområdesexpert och skriver förord till olika 

essäböcker, som exempelvis till Japanese visual culture: explorations in the 

world of manga and anime vilken är en bibliografi skriven av forskare inom 

områden som religion, sociologi, litteraturvetenskap samt östasiatisk historia. Den 

internationella mangaforskningen har influerat den här studien mycket mer än den 

svenska, eftersom den internationella forskningen gräver betydligt djupare i ämnet 

samt stämmer bättre överens med denna studies empiri. Andra titlar som kommer 

användas i denna studies undersökning och analys är Manga: The Complete 

guide, Japanese visual culture: explorations in the world of manga and anime 

samt Modern Japanese Culture. The insider view. Att den internationella 

forskningen kan upplevas seriösare, mer nyanserad och autentisk än den svenska 

är inte förvånande eftersom den internationella har flera decenniers försprång 

gentemot den svenska. Detta beror bland annat på att internationell 

forskningslitteratur och då främst amerikansk, introducerades flera decennier 

tidigare samt att den har en mer omfattande publicering av olika verk, än i 

Sverige.  

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att se hur manga kan hanteras på svenska folkbibliotek. 

För att kunna beskriva mangalitteratur på ett så korrekt vis som möjligt bör vi 

därmed även undersöka, reda ut samt analysera vad begreppet manga innebär. 

Följande frågeställningar kommer att undersökas: 

 

 Hur ser mangalitteraturens utlåningsstatistik ut i svenska folkbibliotek 

under åren 2000-2011? Vilka mangagenrer finns representerade i svenska 

folkbibliotek och hur placeras och klassificeras de?  

 

 Vad är manga? Hur kan vi definiera begreppet manga? Vilka genrer 

existerar inom mangalitteraturen i Japan?  

 

 Vilka kontexter figurerar mangalitteraturen inom och hur kan de 

beskrivas? 
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Teoretiska utgångspunkter och metodval 

Inledningsvis definieras hur genrebegreppet kommer användas i den här studien. 

Därefter beskrivs den intermediala teorin som kommer att användas. Inom den 

svenska biblioteks- och informationsvetenskapen har dessa intermediala verktyg 

inte applicerats tidigare vilket innebär att teorin debuterar eller ”premiärtestas” i 

och med denna studie. Därför bör vi systematiskt ifrågasätta legitimiteten och 

tillämpningen av verktygen. De intermediala verktygens tillämpning eller relevans 

inom biblioteks- och informationsvetenskapen kommer att diskuteras och 

ifrågasättas kontinuerligt i studien. De metodologiska utgångspunkterna är en 

form av metodtriangulering som består av deltagande observationer, kreativ 

metod samt statistisk metod. 

 

Genredefinition  

Under arbetet med denna studie har jag hört forskare, bibliotekarier samt 

människor i allmänhet kategorisera mangalitteratur som en genre. Detta medan 

ämnesområdeslitteraturen konsekvent argumenterar för att mangalitteratur inte 

endast är en genre.35 Det innebär att en central term i denna studie blir förväxlad 

eller felbenämnd. Oklarheten kräver en definition av begreppet genre och vad som 

kännetecknar en genre. Därför kommer det här avsnittet att undersöka begreppet 

genre och fastställa hur genrebegreppet kommer användas i den här studien.  

 

Inledningsvis undersöker vi vad litteraturvetenskapens genreteori förmedlar till 

oss. Den litteraturvetenskapliga genreteorin eller genreforskningen utgår från att 

epik, lyrik och dramatik är de tre övergripande genrerna. Där epik kan sägas vara 

romaner och noveller, lyrik är motsvarande poetiska texter medan dramatik 

vanligtvis har repliker och dialog som är tänkt att manifesteras i någon form av 

dramatisering, teater eller skådespel.36 Definitionerna och indelningarna av olika 

genrer förändras dock kontinuerligt, nya tillkommer och traditionella försvinner.37 

Gränsdragningen mellan olika genrer kan ibland vara diffus eller sammansmält, 

som exempelvis vid genrer som ”diaries” och ”travel literature” där dessa genrer 

skulle kunna placeras inom båda genrer beroende på författarens underliggande 

budskap eller klassificerarens tolkning av litteraturen.38 Jag väljer dock att inte 

använda mig av den klassiska genreteori som litteraturvetenskapen förmedlar 

delvis därför att den främst utgår från text. I de dokument som kommer att 

undersökas och analyseras i denna studie är text och bild lika viktiga och 

                                                 
35 Morton, Leith. Modern Japanese Culture The Iniders View. Sid. 241 

Thompson, Jason. Manga The Complete Guide. Sid. xi 
36 Haettner Aurelius, Eva & Götselius (red.) Genreteori. Sid. 24 
37 Agrell, Beata & Nilsson, Ingela. Genrer och genreproblem. Teoretiska och historiska perspektiv. Sid. 74 
38 Agrell, Beata & Nilsson, Ingela. Genrer och genreproblem. Teoretiska och historiska perspektiv. Sid 113 
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oumbärliga. Men huvudorsaken till att jag undviker litteraturvetenskapens 

genreteori är därför att när folkbibliotekarier eller folkbiblioteksbesökare 

använder ordet genre förknippas det generellt inte med litteraturvetenskapens 

epik, lyrik samt dramatik och allt vad det medför. Vi bör därför vara 

uppmärksamma och medvetna om att genrebegreppets innebörd inte alltid är 

densamma inom svenska folkbibliotek som inom litteraturvetenskap.  

 

Genrebegreppets användning i folkbibliotek innebär att dokument särskiljs 

tematiskt från varandra, detta har avsikten att verka lättillgängligt och 

användarvänligt för låntagarna. Därmed sker en separering eller ”utbrytning” 

mellan olika dokument där tematiskt liknande innehåll som exempelvis deckare, 

fantasy, science-fiction eller historiska romaner placeras tillsammans. För att 

förtydliga och fastställa den här studiens användning av genrebegreppet kommer 

Kungliga bibliotekets genredefinition implementeras. Kungliga biblioteket 

beskriver att genrer kan användas som komplement till ämnesord eller som 

alternativ till klassificering inom exempelvis SAB-systemet eller Dewey. Det 

finns vissa karaktärsdrag som kan vara typiska för att identifiera genrer, 

exempelvis snarlika motiv, teman eller andra element som innehållet domineras 

av. Dessutom kan verk med ett visst syfte eller som är skapade till en viss 

målgrupp klassificeras till en bestämd genre.39 Kungliga bibliotekets 

genreindelning inom skönlitteratur exemplifieras med Chick lit, Deckare, 

Dystopier, Fantasy, Humor, Sagor och Science Fiction. Inom flera genrer går det 

dessutom att klassificera subgenrer där exempelvis Science Fiction har subgenrer 

som Cyberpunk, Steampunk och Rymdopera.40 Mangalitteraturen i svenska 

folkbibliotek kan även den i stort sett alltid genrebestämmas på grund av olika 

tematiskt utmärkande innehåll, vilket kommer att diskuteras i undersökningen och 

analysen. 

 

Intermedialitet 

Under de tre senaste decennierna har det intermediala forskningsområdet, som 

studerar relationer mellan text, bild och ljud, utvecklats och expanderat. Hans 

Lund, verksam docent och universitetslektor vid Lunds universitet, är en 

framstående forskare inom det intermediala fältet. Lund sorterar och definierar tre 

övergripande medier vilka är ord, bild och ton. Denna uppdelning har syftet att 

gestalta och separera olika uttrycksformer samt deras informationsförmedling.41  

 

                                                 
39 Kungliga bibliotekets webbplats > Katalogisering > Svenska ämnesord > Genrer och form. [2014-04-01] 
40 Kungliga bibliotekets webbplats > Katalogisering > Svenska ämnesord > Genrer och form > Skönlitteratur 

vuxna. [2014-02-14] 
41 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 7 



 15 

Den kreativa metoden, som studien använder sig av, uppmuntrar forskaren till 

omformulering av teoretiska begrepp. Jag kommer genom logisk deduktion att 

omformulera begreppen ord, bild och ton. Denna studie väljer att korrigera de 

ovan nämnda begreppen till text, bild och ljud. Detta genomförs därför att den 

abstrakta begreppsanvändningen eftersträvar optimering för maximal 

tillämpbarhet och vitalitet.  

 

Omformning av de ursprungliga begreppen ord och ton till text och ljud kan 

legitimeras genom att ord och ton kan förmedlas samtidigt och överlappa 

varandra. Ord kan existera i text samtidigt som att ord kan höras genom 

exempelvis tal, uppläst poesi eller sång. Sång är ett exempel på där ord och ton 

förmedlas samtidigt. Inlärning, förmedling och förståelse av ord i ljud tillskillnad 

från ord i text är inte alltid överensstämmande med varandra. Medan ton 

exkluderar omfattande mängder av ljudlig information exempelvis i film eller 

ljud-CDs och allmänna läten som porlande bäckar, sprakande eld, trafikljud eller 

sorlet från en folkmassa. Hur ska vi då kunna sortera och definiera alla dessa 

allmänna ljud? Gränsdragningen mellan de tre medierna är inte alltid helt självklar 

och en grundläggande utgångspunkt inom det intermedia perspektivet är att de tre 

medierna sällan är fullständigt isolerade från varandra i vårt nutida samhälle.42 

Text, bild och ljud överlappar ofta varandra och ingår i olika formationer.  

 

Text definieras som text utan visuella utsmyckningar. Logotypen Coca-Cola med 

dess igenkännande typografi samt tydliga röd-vita färgkombination är enligt det 

intermediala perspektivet en symbios av två olika medier och benämns som 

skriftbild. Coca-Cola logotypen definieras därmed som en integration av text och 

bild.43 Bild exemplifieras bland annat med stillbild, rörlig bild, performance, 

sceniska framträdanden eller rörlig konst.44 Medan ljud enligt denna studies 

rekonstruerade begreppsdefinition innefattas av allt som skapar en mekanisk 

ljudvåg som exempelvis tal, musik, sång, buller eller allmänna läten.  

 

Böcker som endast innehåller text förekommer även oftast i en visuell kontext i 

form av exempelvis exponering av bokomslag. Ton eller ljud i form av musik har 

även den nästan alltid en visuell exponering i form av uppträdanden, musikvideor 

eller skivomslag. En bild som exempelvis en målad tavla kompletteras ofta med 

text i form av en titel, kataloginformation eller att tavlan kan kategoriseras eller 

benämnas under olika stilar.45 Den intermediala informationsförmedlingens 

                                                 
42 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 10 
43 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 9ff. 
44 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 12 
45 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 11 
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vardagliga utbredning kan innebära att relationer mellan medierna text, bild och 

ljud passerar oss obemärkt förbi.46  

 

En övergripande begreppskategori inom det intermediala perspektivet är medier 

som är av kombinerande karaktär exempelvis fotojournalistik, reklambilder, 

frimärken, film eller serier. Dessutom finns ytterligare två indelningsgrupper vilka 

är integration och transformation. Integration kan beskrivas vara när två eller fler 

medier smälter samman och bildar en ny vedertagen standard. Typografi, 

bildskrift eller uppläst poesi är exempel på integration mellan olika medier.47 

Även skriftspråket Kanji, som ursprungligen härstammar från Kina för att sedan 

importeras till Japan kan i likhet med hieroglyfer sägas vara en form av 

integrering av text och bild. Text, bild och ljud och dess intermediala 

kombinationer och integrationer förändras kontinuerligt. I vissa fall etableras och 

standardiseras ett intermedialt uttryck vilket leder till namngivning eller 

klassificering som exempelvis bilderböcker, frimärken, filmer, serier eller operor. 

Därefter kan olika medier transformeras i alla tänkbara riktningar. En 

transformation sker när ett sedan tidigare existerande medium tolkas, överförs och 

skapas till ett annat format eller medium. Exempel på sådana transformationer är 

en filmatisering av en roman, teatralisering av en text eller en musiktolkning från 

en tavla.48  

 

I svenska folkbibliotek används begreppet ”kombinerat media” i sammanhanget 

när exempelvis en bok har en optisk CD- eller DVD-skiva som bilaga. I denna 

studie används det intermediala begreppet media för beskrivning av text, bild eller 

ljud. I vissa fall kommer begreppet medietyp att användas vilket innebär att ett 

dokument innehåller olika medier i någon kombination. För att presentera det 

intermediala perspektivets medietyper illustreras här en utförligare helhetsbild 

som Hans Lund konstruerat. Tabellens syfte är att visa hur det intermediala 

perspektivet klassificerar medietyper eller intermediala medier.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Scott, David. ”Affischen och frimärket”. I: Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. 

Sid. 43 
47 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 19ff. 
48 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 20 
49 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 21 
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Kombination 

 

Kombination 

 

Integration 

 

Transformation 

Interreferens (Isolerade) Samexistens   

Illustration  Reklambilder  Typografi Verbal ekfras 

Emblem Frimärken Ljud poesi Musikalisk ekfras 

Bild & titel  Tecknade serier Bildskrift Programmusik 

Musik & titel Opera  Sprechgesang Roman tolkar film  

Fotojournalistik Liturgi  Bildalfabet Film tolkar roman 

Bilderböcker Affisch Ikonicitet     Anime tolkar manga 
50 

Figur 1. Det intermediala perspektivets benämning av olika medietyper. 

 

I många intermediala medietyper existerar ingen tydlig eller bestämd 

forskningsdisciplin. Ett exempel är bilderboken som befinner sig inom 

litteraturvetenskap, konstvetenskap eller möjligtvis inom pedagogiken. För att 

kunna utföra en heltäckande analys av en bilderbok krävs det teoretiska redskap 

som kan förstå både text och bild eftersom dessa två ingår i olika typer av 

symbolsystem, vilka utgår från sina respektive teoretiska verktyg.51 Med tanke på 

att den intermediala förekomsten och spridningen av dokument blir alltmer vanlig 

borde det rimligtvis leda till att tvärvetenskaplig forskning blir mer nödvändig. 

Inom exemplet bilderboken finns det även olika typer av förhållanden mellan text 

och bild. Bilden kan ha en överordnad betydelse gentemot texten eller vice versa. 

Om ett medium upprepar det andra mediet identiskt innebär det att medierna är 

symmetriska. Det är relativt ovanligt att en hel berättelse följer denna typ av 

symmetri. Som regel kompletterar text och bild varandra i olika omfattning. 

Ibland kan bilden förtydliga texten eller vice versa. Andra kombinationer är när 

text och bild motsäger varandra, eller när de olika medierna är av olika karaktär, 

exempelvis om bilderna är humoristiskt tecknade medan texten är allvarligt 

skriven.52 Alla tänkbara kombinationer mellan olika medier är därmed möjliga. 

  

Den intermediala historieskrivningen diskuterar och påvisar att text, bild och ljud 

haft varierande hierarkisk status gentemot varandra under de senaste 500 åren. 

Uppfattningarna om vilka verk som producerat de mest ädla kulturella alstren har 

därmed inte varit statisk.53 Under större delen av 1900-talet har åtskilliga diskurser 

dominerats av text och generellt har texten ansetts som den främsta, effektivaste 

och mest sofistikerade informationsförmedlaren. Textens hierarkiska status är inte 

                                                 
50 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 25 
51 Kåreland, Lena. Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 64 
52 Kåreland, Lena. Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 66 
53 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 14 
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lika självklar idag. Vissa forskare nämner ”bildens återkomst” samt introduktion 

av nya kombinationer av medier, intermediala uttryck, som allt mer betydande i 

vår samtida kultur och denna förändring kan betraktas som en allomfattande 

utveckling och trend i vårt nutida samhälle.54  Texten innehar dock fortfarande den 

högsta hierarkiska statusen inom de flesta akademiska fält såsom humaniora eller 

samhällsvetenskap. Inom exempelvis medicinsk-, teknisk- och naturvetenskaplig 

vetenskap värdesätts bildens egenvärde ibland med liknande hierarkisk status som 

textens. Inom flera vetenskapliga kontexter är bilden till och med oumbärlig som 

informationsöverförare. Anatomiska eller kartografiska bilder är exempel på när 

bildens inneboende relevans är mer betydelsefull än att endast fungera som 

komplement till en text.55 

 

I denna studie kommer det att diskuteras skillnader och likheter mellan 

kombinerade medietyper som interrefererar och samexisterar med varandra. Detta 

kommer att göras genom jämförelser av bilderböcker och serier. Begreppen text 

och bild kommer konsekvent att användas kursivt i studien för att tydliggöra att 

det är analytiska redskap som tillämpas. Transformationsbegreppet kommer 

användas i den här studien genom att i ett avsnitt presentera en konstruerad 

modell för vilka transformationer som är de huvudsakliga inom studiens 

ämnesområde samt hur de olika yttringarna förhåller sig till varandra.  

 

Metodtriangulering 

 

”En groda i en brunn vet ingenting om havet”  

 

- Traditionellt japanskt ordspråk av okänt ursprung 

 

I denna studie används tre olika metoder vilka är deltagande observation, kreativ 

metod och kvantitativ metod. När flera metoder används i samma studie benämns 

det vanligtvis för triangulering. Detta tillvägagångssätt har valts med 

förhoppningen att det empiriska materialet ska omringas för att kunna analyseras 

ur så många synvinklar som möjligt. Med andra ord är trianguleringens 

målsättning att studien ska presentera och producera en autentisk samt 

mångfacetterad skildring av det valda ämnesområdet.56 Detta avsnitts inledande 

ordspråk ”En groda i en brunn vet ingenting om havet” är i det här sammanhanget 

etnografiskt inspirerad och symboliserar fördelen att bearbeta empiri genom flera 

av våra sinnen i jämförelse med empiri som endast behandlats via text. Den 

                                                 
54 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 17 
55 Lund, Hans (red.) Intermedialitet Ord, bild och ton i samspel. Sid. 58 
56 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Sid. 27-28 
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deltagande observationen undersöker det rumsliga, människors beteende, ljud, 

handlingar och aktiviteter.57 Dessa deltagande observationer har utförts i svenska 

folkbibliotek, svenska mangakonvent samt i Tokyo under åren 2013-2014. 

 

Den deltagande observationen i den här studien medverkar även ute på ”fältet” 

och samtal med omkring 100 olika informanter i svenska folkbibliotek, svenska 

mangakonvent samt i Tokyo har utförts. Folkbiblioteken som observerats i 

Uppsala är följande: Stadsbiblioteket, Stenhagen, Gottsunda, Branting, Storvreta 

och Eriksberg. Medan jag har utfört deltagande observationer på Punkt Medis, 

Serieteket, Stadsbiblioteket och Kungsholmen i Stockholm. Ett mindre antal av 

informanterna som används i studien benämns med deras verkliga namn, vilka är 

de japanska Kobayashi, Haruki och Yasuyoshi. Dessa japanska namn har inte 

avanonymiserats eftersom de är svåra att spåra och är nästan helt anonyma för oss 

i Sverige. Dessutom ville jag behålla de japanska namnen för att få en mer 

autentisk klingande känsla. De svenska informanterna har fått de namnen Impa, 

Ganon, Sheik, Navi, Link, Epona, Saria, Nayru, Onox, Tetra, Zunari, Midna och 

Vaati. Intervjuerna med dessa har varit öppna till sin karaktär och innehåller få 

förutbestämda frågor, det gemensamma för alla samtal har varit diskussioner 

angående studiens ämnesområde. Förhoppningen är att dessa ”öppna” samtal kan 

bidra till att jag som forskare blir flexibel och får tillgång till information med 

större bredd än vid användning av intervjuer med standardiserade frågeformulär. 

Till viss del används även dessa samtal för att få ett jämlikt förhållande mellan 

forskaren och informanten eller undersökningspersonen.  

 

Studiens informanter som används i empirin utgår från slumpmässiga urval. 

Informanterna har i de flesta fall varit personer som varit insatta inom 

ämnesområdet bortsett från vissa bibliotekarier som inte haft allt för stor 

kännedom om ämnet. Omkring 90 % av samtalen har pågått mellan 15-60 

minuter. Medan ungefär 10 % har pågått i mer än 60 minuter. I enstaka fall har 

samtalen varat under en hel eftermiddag eller kväll. Det kan argumenteras för att 

de slumpmässiga urvalen resulterar i representationsproblem och att 

undersökningen är mindre trovärdig än vid ett systematiskt urval. 

Generaliserbarheten angående samtalens information kan därmed tyckas vara låg. 

Dock upplevde jag likt många andra forskare att de deltagande observationerna 

mot slutet av studien reproducerade liknande information gång på gång.58 Det 

hade exempelvis varit tillräckligt att undersöka två istället för fem svenska 

mangakonvent, vilket är lätt att inse i studiens slutfas.  

 

                                                 
57 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Sid. 99ff. 
58 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Sid. 42ff. 
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Till samtliga undersökningspersoner har jag informerat om studien jag arbetade 

med och att delar av samtalen kan inkluderas i arbetet. Under studien har jag i 

stort sett haft fullt tillträde till ämnesområdets undersökningsfält, bortsett från de 

deltagande observationernas samtal i Tokyo, där språkliga barriärer var ett hinder. 

Jag har även brottats med en utträdesproblematik, vilket innebär att forskaren har 

svårigheter med att avsluta den empiriska undersökningen,59 samt att forskarrollen 

ibland blivit diffus. När en forskare anses vara synonym med 

undersökningspersonerna beskrivs det som att forskaren ”goes native”. ”Go 

native”-problematiken inom vetenskap kan reduceras med hjälp av bland annat 

tidsmässig distans till den empiriska undersökningen.60 I den här studiens slutfas, 

när inga fler empiriska undersökningar skulle utföras, har främst den kreativa 

metodens ”hårda” ideal använts, vilka kommer att beskrivas närmare i nästa 

avsnitt. 

 

Den kvantitativa empirins utlåningsstatistik för mangalitteratur har syftet att 

beskriva den faktiska förändringen som skett under åren 2000-2011. Jag kommer 

att lyfta fram ett par perspektiv från utlåningsstatistikens data. Dels hur många 

mangaförfattare som existerat och tillkommit under åren 2000-2011 och dels vilka 

mangaförfattare som varit mest utlånade samt vad deras verk innehåller. Jag 

kommer även att med hjälp av denna statistik ta reda på vilka genrer som 

dominerar i svenska folkbibliotek. 

 

Kreativ metod 

Den kreativa metoden kritiserar vetenskapens normativa epistemologi och 

metoder där ideal som objektivitet, distans, kontroll, rationalitet och abstraktion 

förespråkas. Den här studien kommer benämna dessa ideal som ”hårda” ideal. 

Andra ideal som engagemang, empati, närhet, samarbete eller intuition har inte 

blivit lika accepterade att tillämpa inom vetenskapen.61 Dessa ideal kommer 

studien benämna som ”mjuka”. Jag kommer att använda båda typer av ideal. Det 

ena idealet behöver inte utesluta det andra. Den kreativa metoden argumenterar 

för att båda idealen är likvärdigt essentiella för producering av kunskap. Under 

studiens deltagande observationer har ”mjuka” ideal som engagemang, empati, 

närhet och intuition använts. Om tillämpning av ”hårda” ideal som objektivitet, 

distans, kontroll och rationalitet användes under de deltagande observationerna 

skulle det med största sannolikhet ha producerats en helt annan typ av empiriskt 

material. Tillämpning av ideal som objektivitet, distans, kontroll och rationalitet 

vid de kvalitativa undersökningarna skulle förmodligen minskat materialets 

                                                 
59 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Sid. 196 
60 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Sid. 97-98 
61 Alvesson, Mats. Kärreman, Dan. Kreativ metod – skapa och lösa mysterier. Sid. 12 
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mängd och därmed underlättat sållandet från den kvalitativa empirin. Det är 

viktigt att ”hårda” ideal som objektivitet och abstraktion används för att forskning 

ska kunna bidra med värdefull information. Det lägger grund för en 

standardisering där en mer rättvis jämförelse och bedömning mellan olika studier 

kan utföras. Men användning av objektivitet och abstraktion är även essentiellt när 

framtida forskning ska använda sig av redan existerande studier. I denna studie 

har dessa ”hårda” ideal använts mest frekvent under arbetets slutfas, med 

forskarens drivkraft eller vilja att abstrahera studiens empiriska material. Men 

även med viljan att kunna se mönster och strukturer inom ämnesområdet. 

 

En kontinuerlig dialog mellan teori och empiri är grundläggande inom den 

kreativa metoden därför att vid beslut av vilken eller vilka teorier som ska 

tillämpas i en studie så bör teorins relevans med empirins material vara tydlig. För 

att en studie ska lyckas producera vetenskapligt intressant material bör därför 

teorin interagera med empirin.62 När en teoretisk utgångspunkt fastställts 

uppmanas forskaren att ompröva, bearbeta och omforma den ursprungliga teorin 

eftersom detta kan bidra till intellektuell rörlighet samt att forskning kan undvika 

den mest uppenbara reproduktionen av kunskap.63 Ett strukturellt 

auktoritetstroende kan alltså medföra en ogenomtänkt tillämpning av etablerade 

teoretiska begrepp, vilket kan innebära att forskaren reproducerar tankar och idéer 

som råder inom det nuvarande paradigmet. Detta kan leda till att forskning rent 

generellt inte utnyttjar sin fulla potential, blir likformig och statisk.64  

 

Material 

Studien använder litteratur inom det aktuella forskningsområdet samt litteratur 

angående teori och de metodologiska utgångspunkterna. Deltagande observationer 

har utförts under åren 2013-1014 under en veckas vistelse i Tokyo, på fem 

mangakonvent, ett i Japan och fyra i Sverige samt i tio svenska folkbibliotek. 

Statistik från Sveriges författarfond används för undersökning av 

mangalitteraturens utlåningsstatistik i svenska folkbibliotek. Under studien har 

även en fotografisk dokumentation, från Tokyo, utförts innehållandes 847 

stillbilder. Efter Tokyoresan kategoriserades stillbilderna i fyra teman vilka är 

arkitektur, Comiket, informationsaffischer samt cosplay.65 En stor utmaning har 

varit att sålla materialet. Ett exempel på gallringen är de 847 stillbilder från den 

                                                 
62 Alvesson, Mats. Kärreman, Dan. Kreativ metod – skapa och lösa mysterier. Sid. 147ff. 
63 Alvesson, Mats. Kärreman, Dan. Kreativ metod – skapa och lösa mysterier. Sid. 138ff. 
64 Alvesson, Mats. Kärreman, Dan Kreativ metod – skapa och lösa mysterier. Sid. 74ff. 
65 Cosplay är en förkortning av de engelska orden ”Costume Play” och innebär att en person syr och skapar 

en dräkt eller klädsel för att föreställa en viss karaktär från exempelvis mangalitteratur, anime eller 

elektroniska spel 
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fotografiska dokumentationen där endast en stillbild kommer användas och 

analyseras i studien. Denna stillbild representerar temat informationsaffischer och 

kan användas som en typ av ambassadör för övriga stillbilder med liknande 

motiv.66  

 

I studiens undersökning presenteras fem bilder med visuellt föreställande motiv, 

tre modeller, två grafiska tabeller samt en enklare tabell som består av text och 

siffror. Två av modellerna har komponerats eller konstruerats baserat på 

undersökningens empiri. När ett ämnesområde till stor del är baserat på visuellt 

uttryck är det lämpligt att avspegla detta genom att låta undersökningens text 

kompletteras med bild. Generellt kan forskning använda bildmaterial för att 

förtydliga, levandegöra eller illustrera en text.67 Därmed kan bildinkludering leda 

till en mer mångfacetterad beskrivning och analys av ämnesområdet samt tillföra 

ytterligare en dimension till textmaterialet.68 Alla modeller, bilder, översikter, 

sammanställningar, tabeller och diagram benämns i den här studien som figurer. 

För att underlätta hanteringen och få bättre överblick av figurerna finns även en 

figurförteckning direkt efter inledningen. Urvalet i den kvantitativa delen av 

empirin består av 100 mangaförfattare vilka representerar ett relativt komplett 

empiriskt underlag i svenska folkbibliotek år 2014. För att få tillgång till 

information om mangaförfattarna har jag använt explorativt sökande och letat i 

böcker, på internet, i akademiska uppsatser, i affärer och på bibliotek. En av 

studiens begynnelsepunkter var Fredrik Strömbergs bok Mangabiblioteket, vilken 

presenterar närmare 50 olika mangor, deras innehåll och författare.69 Jag har 

därefter kompletterat Mangabiblioteket med ytterligare titlar från bland annat 

Uppsala stadsbibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Serieteket och Punkt Medis i 

Stockholm. Det kvantitativa avsnittets explorativa sökning var nödvändig 

eftersom folkbibliotekens SAB-systems signum, Hci, innefattar all serielitteratur 

vilket innebär att en avgränsad sökning av Hci resulterar i mångfalt fler 

sökresultat än vad som önskades. Arkivsystemet hos Sveriges författarfond, som 

tillhandahåller studiens kvantitativa empiri, erbjuder inte heller avgränsad sökning 

på mangalitteratur eller mangaförfattare.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Sid. 170 
67 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder Sid. 220 
68 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Sid. 165ff. 
69 Strömberg, Fredrik. Mangabiblioteket.  
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Undersökning och analys 

I undersökningen kommer studiens empiriska material presenteras, undersökas 

samt analyseras med hjählp av det intermediala teoretiska perspektivet. Med stöd 

från den kreativa metoden kommer två modeller att konstrueras och uppvisas som 

är baserade på studiens empiri.  

 

Mangalitteraturens utlåningsstatistik i svenska folkbibliotek 

Studiens första frågeställning syftar till att undersöka hur mangalitteraturens 

utlåningsstatistik ser ut i svenska folkbibliotek under tidsintervallet 2000-2011. 

Jag kommer att med hjälp av denna statistik ta reda på vilka genrer som dominerar 

i svenska folkbibliotek. För att undersöka mangalitteraturens utlåningsstatistik har 

studien använt sig av Sveriges författarfonds arkiv vars primära uppgift är att 

fördela den statliga biblioteksersättningen,70 vilket medför att de innehar 

utlåningsstatistik från så gott som samtliga svenska folk- och skolbibliotek. Det är 

denna statistik som ligger till grund för vilken ersättning författare och översättare 

ska erhålla.71 I Sveriges författarfonds arkiv finns det därmed omfattande, 

säkerligen nästintill komplett, statistik av utlån från svenska folkbibliotek. 

Sveriges författarfond har sparad statistik lättillgänglig i deras arkiv från mitten av 

1990-talet och framåt vilket därmed är tillräckligt för den här studiens statistiska 

material eftersom åren 2000-2011 undersöks.  

 

Valet jag gjort att starta undersökningen år 2000 beror på att mangalitteratur i 

stort sett är obefintlig på svenska folkbibliotek före millennieskiftet. Statistiken 

förmedlar dessutom att utlåningen under åren 2000-2003 kan ses som ett 

förstadium innan utlånen ökar exponentiellt under senare år. Under åren 2003-

2006 expanderade antalet mangaförfattare på svenska folkbibliotek från 13 till 67, 

vilket är en bidragande orsak till den totala utlåningsmängden ökade, detta 

illustreras i tabellen ”Antal mangaförfattare i svenska folkbibliotek”. Det totala 

antalet nya mangaförfattare som introducerades under åren 2003-2006 är 54 

stycken, vilket innebär att hälften av alla mangaförfattare, som finns tillgängliga i 

svenska folkbibliotek år 2014, köptes in för första gången under åren 2003-2006. 

                                                 
70 Sveriges författarfonds webbplats > Allmänt > Verksamhet. [2013-06-29] 
71 SFS 1962:652 



 24 

 

 

Figur 2. Antal mangaförfattare i svenska folkbibliotek. (Efter statistik från Sveriges författarfond) 

 

Mangalitteraturens årliga utlån i svenska folkbibliotek ökade med över en miljon 

under perioden 2004 till 2009. Därefter visar statistiken att en avmattning sker år 

2009 och framåt, både angående antalet nytillkomna mangaförfattare samt antal 

utlån. Denna nedgång bekräftas av en bibliotekarie jag samtalat med. 

Bibliotekarien spekulerar i att en orsak till det minskade intresset är att de tidigare 

låntagarna blir äldre och att bibliotekens bestånd med vuxen inriktning är mindre 

än utbudet som finns tillgängligt för barn och ungdomar.72 Vi kan därmed 

konstatera att mangalitteraturen i svenska folkbibliotek var mest expansiv under 

åren 2003-2009. En av personerna som arbetar på Sveriges författarfond 

informerade mig om att ”mangaboomen är över” och att ”det var ännu en fluga”.73 

Huruvida dessa påståenden kan betraktas som korrekta är svårt att bedöma för 

tillfället med tanke på att vi inte har utlåningsstatistiken för nästkommande år. 

Nedgången av mangalitteraturens utlån är ett faktum (se tabellen nedan), men 

                                                 
72 Muntlig uppgift från informanten Epona. Brantings biblioteket i Uppsala [2014-04-21] 

 
73 Muntlig uppgift från informanten Saria. Sveriges författarfond i Stockholm [2013-09-28] 
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2011 lånades det ändå över en miljon mangor, vilket är en större mängd än under 

de enskilda åren 2000-2007. Som det ser ut år 2014 bedömer jag det snarare som 

en avmattning, än som en fluga som kom och försvann. Däremot har intresset för 

modern japansk visuell kultur ökat i Sverige efter utlåningskulmen 2009, detta 

kan ses i det faktum att enligt en konventsarrangör jag samtalat med berättar att 

antalet mangakonvent blivit fler till antalet samt att antalet besökare ökat.74  

 

 

 

 

 

Figur 3. Mangalitteraturens utlåningsstatistik i svenska folkbibliotek mellan åren 2000-2011. 

 

För att få perspektiv och kunna relatera till vad mangalitteraturens utlån i svenska 

folkbibliotek egentligen innebär undersöker studien den totala utlåningsprocenten, 

för att sedan jämföra med Astrid Lindgren. Jag har valt Lindgren för att hon är 

den mest utlånade författaren under perioden 2005-2011. Lindgrens verk 

utlånades med en variationsbredd mellan 877 336 och 1 114 544 under åren 2005-

                                                 
74 Muntlig uppgift från informanten Nayru. Närcon Stockholm [2014-01-04] 
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2011 där snittet är lite under en miljon.75 Vilket innebär att mangalitteraturens 

sammanlagda utlåningsmängd för respektive år under 2007-2011 är lika stor eller 

större än Lindgrens.  

 

Statistiken avslöjar inte antalet unika personer som lånar mangalitteratur, vilket 

kön, ålder eller social bakgrund låntagaren har. Den typen av information finns 

inte tillgänglig eftersom biblioteken inte tillåts att spara information från 

låntagarnas aktivitet utom i vissa särskilda undantag. Det kan därmed tänkas att 

endast ett mindre antal personer står för en majoritet av den totala 

utlåningsmängden. Likväl som det motsatta kan gälla, att ett större antal låntagare 

endast lånar enstaka verk. Det kan även tänkas att antalet låntagare följer 

utlåningsstatistiken relativt jämnt eller att de två faktorerna inte har någon 

korrelation och förändras kontinuerligt. Alla de ovan nämnda tänkbara scenarios 

gäller även Lindgrens utlån. 

 

Mangagenrer i svenska folkbibliotek 

Stenhagen biblioteket och Gottsunda biblioteket i Uppsala har i stort sett samtlig 

barn- och ungdomslitteratur utbruten i genrer. Några av de tematiska inslag eller 

genrer som biblioteken använder sig av är fantasy, deckare, spöken, humor, kärlek 

och hästar. Men mangalitteraturen har även den ”brutits ut” och har en egen 

hyllplacering i de folkbibliotek jag undersökt, vilket då skulle kunna innebära att 

mangalitteratur borde kunna betraktas som en genre. Detta kan tyckas motsäga 

experter inom ämnesområdet, att mangalitteratur inte ska klassificeras som en 

genre. Mangalitteratur som dokument betraktat är inte en genre enligt denna 

studies genredefinition, däremot behandlas mangalitteratur som en genre i 

svenska folkbibliotek. För att tydliggöra används följande citat: 

What are manga like? The question is like asking ”What are books like?” or ”What are DVDs 
like?” Manga aren’t a single genre, like superhero comics or fantasy novels. They don’t have 
a single style, with big eyes or speedlines or samurai swords. The term “manga” covers all 
Japanese comics, including stories for men and women, children and adults. Historical drama, 
comedy, romance, horror, science fiction, sports, experimental works – manga span every 
genre imaginable.76 

 

När vi undersöker utbrytningen ”lättläst” har den i likhet med mangalitteratur 

många möjliga tematiska inslag. I flera av de folkbibliotek som observerats i 

studien delas mangalitteratur in i ålderkategorierna barn och ungdom. I 

folkbibliotek med större bestånd som på Uppsala stadsbibliotek finns även 

mangalitteratur samlad för ålderssegmentet vuxen. Det skulle vara praktiskt och 

tidsmässigt problematiskt för bibliotekarier att sortera omkring hundra 

                                                 
75 Sveriges författarfonds webbplats > Arkiv > De mest utlånade författarna. [2014-09-22] 
76 Thompson, Jason. Manga – The complete guide. Sid. xi-xii 
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mangadokument i exempelvis tio underavdelningar eller genrer. Detta skulle 

innebära mycket arbete och ge få fördelar. Det kan vara en förklaring till att 

mangalitteratur ”klumpas ihop” till en genre.  

 

I detta avsnitt kommer studien, utifrån det statistiskt insamlade materialet från 

Sveriges författarfond, presentera vilka mangagenrer som existerar och dominerar 

i svenska folkbibliotek. I avsnittet ”Mangagenrer i Japan” beskrevs den japanska 

mangalitteraturen och dess mångfald av olika genrer. Vilka genrer inom 

mangalitteraturen har hittat till de svenska folkbibliotekens hyllor? 

Uppsatsförfattaren Andersson har utgått från att mangalitteraturen främst är 

inriktad mot barn- och ungdomar.77 Stämmer den bilden med statistiken som jag 

tagit del av från Sveriges författarfond? Jag har valt att utgå från internetsidan 

www.myanimelist.net som bland annat ”taggar” eller genrebestämmer 

mangalitteratur och som i dagsläget är den största manga och animesidan på 

internet med över 2 miljoner registrerade användare.78 På denna sida ”taggar” 

användarna genrer på mangalitteratur och ”experterna”, som driver sidan, har sin 

genretaggning. Studien använder sig av både användarnas och ”experternas” 

genrebestämningar. Oftast överensstämmer dessa indelningar även om 

användarnas genretaggar generellt är fler till antalet. Detta kan tänkas vara 

naturligt eftersom om tusentals personer genretaggar en mangaserie borde det 

rimligtvis bli fler genreförslag än när ett fåtal personer gör detsamma. Säkerligen 

påverkas användarna av hur experterna genrebestämmer mangalitteraturen och 

vice versa. Baserat på Sveriges författarfonds statistik samt www.myanimelist.net 

genretaggning illustrerar översikten nedan vilka genrer av mangalitteraturen som 

existerar i svenska folkbibliotek samt hur vanligt förekommande genrerna är. 

Översikten visar även att 24 olika genrer finns representerade i svenska 

folkbibliotek.  

 

 

Romance  26  

Comedy  26  
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Adventure   18 
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Supernatural  06 

                                                 
77 Andersson, Charlotte. Manga på folkbiblioteket Sju folkbibliotekarier intervjuas om sin syn på manga. Sid. 

1 
78 My Anime lists webbplats > Community > Forum. [2014-09-22] 
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Seinen  04 

Slice of life  04 

Historical  03 

Ecchi  02 

School  02 

Mystery  02 

Sports  01 

Horror  01 

Samurai  01 

Psychological 01 

Mecha  01 

Shounen Ai  01 

Vampire  01 

Harem  01 

 

Figur 4. Visar mangalitteraturens genrer som existerar i svenska folkbibliotek. 

 

Genrestatistiken visar även att många av de genrer som är vanliga i Japan eller på 

internet via mangaläsningssidor79 inom mangalitteraturen inte finns representerade 

i svenska folkbibliotek. Detta kan bero på flera faktorer: ur ett ekonomiskt 

perspektiv kan det vara svårt för svenska folkbibliotek att rättfärdiga inköp av 

mindre etablerade genrer eller subgenrer. Det kan även vara så att bibliotekarierna 

inte har tillräcklig inblick eller kännedom för att inköpen ska representera 

mångfalden inom mangalitteraturen. Den relativt homogena mangalitteraturen 

som finns i svenska folkbibliotek kan även bero på att det inte finns tillräckligt 

stort intresse bland låntagarna att läsa ”smalare” genrer, vilket innebär att denna 

mangalitteratur inte köps in. Men det är svårt att bestämma följdordningen i 

argumentationen och diskussionen kan möjligtvis utmynna i ett sorts 

cirkelresonemang. I denna analys går det inte att fastställa huruvida det är 

låntagare, inköpare eller andra yttre faktorer som har störst betydelse för den 

relativt homogena mangalitteraturen i svenska folkbibliotek. Från 

utlåningsstatistiken går det att utläsa att det har skett en diversifiering av 

mangaförfattarnas böcker. Detta kan tyckas vara naturligt eftersom det totala 

antalet mangaförfattare i svenska folkbibliotek har ökat för varje år under den 

undersökta perioden. Vi kan notera att tre av de mest utlånade mangaförfattarna i 

Sverige, Akira Toriyama, Gosho Aoyama, Rumiko Takahashi, hade sina 

respektive kulmen mellan ett och fyra år före den totala utlåningskulmen. Medan 

andra författare som Masashi Kishimoto har sin toppnotering under det sista året.  

 

                                                 
79 Mangafox webbplats > Directory > Browse Manga by Genres. [2014-09-22] 

Mangareaders webbplats > Search > Click to include a genre to your search. [2014-09-22] 
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Från den här undersökningens statistik kan vi även utläsa att de fem mest utlånade 

mangaförfattarna är Akira Toriyama, Eiichiro Oda, Rumiko Takahashi, Gosho 

Aoyama och Masashi Kishimoto. Fyra av dem skriver främst för målgruppen barn 

och ungdom, eller Shounen, och innehåller genreinslag som Comedy, Action, 

Fantasy och Adventure. Författaren Gosho Aoyamas mangaserie Mästerdetektiven 

Conan taggas däremot under genrerna Adventure och Mystery. Dessa 

mangaförfattare är därmed några av de mest populära i såväl svenska 

folkbibliotek som i Japan och övriga världen.80 Nedan visas en sammanställning 

över de fem populäraste mangaförfattarna i svenska folkbibliotek samt deras 

centrala verk. Dessa fem har gemensamt att de vid minst ett tillfälle har 

utlåningskvantiteter som är större än 100 000 under något år mellan åren 2000-

2011, vilket är exklusivt för dessa fem författare. Sammanställningen visar antal 

utlån som respektive författare haft under året 2009. Detta för att ge en indikator 

på hur författarnas popularitet förhåller sig till varandra baserat på antal utlån 

under ett år. Mellan åren 2008-2009 skedde det en fördubbling av utlån från 

Masashi Kishimoto, de som besökt mangakonvent under åren 2009-2010 

bekräftar att antalet deltagare som cosplayade Kishimotos karaktärer från 

mangaserien Naruto var synnerligen frekventa.81 När vi adderar de fem mest 

utlånade mangaförfattarna motsvarade de ungefär hälften av det totala antalet 

utlån av mangalitteratur under 2009.  

 

 

Författare:  Mangaserie:        Utlåningsmängd: 

Akira Toriyama  Dragon Ball   121 136 

Eiichiro Oda  One Piece   131 655 

Rumiko Takahashi Ranma ½ och Inu Yasha  117 158 

Gosho Aoyama  Mästerdetektiven Conan  102 905 

Masashi Kishimoto Naruto      94 916 

 

Figur 5. Visar de mest utlånade mangaförfattarna i svenska folkbibliotek, deras centrala verk samt 
respektive författares toppnotering av utlån under året 2009. 

 

En svårighet vid klassificering av mangalitteratur är att det finns en inneboende 

översättningsproblematik av mangalitteraturens berättartext samt pratbubblornas 

dialogtext. Även mangalitteraturens frekventa användning av onomatopoetiska 

uttryck (skrivna ord som försöker efterlikna ljudhärmande läten, exempelvis 

                                                 
80 Wikipedias webbplats > Wiki > List of best selling manga. [2014-09-22]  

Narutoforums webbplats > Naruto Forums > Akihabara District > Manga Library > Top 50 Best Selling 

Shounen Manga "All Time”. [2014-09-22] 
81 Muntlig uppgift från informanterna Zunari, Vaati och Midna på mangakonventet Confusion [2013-10-26] 
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 30 

"boom", "krasch" eller "pang") kan tänkas vara en faktor som gör att delar av 

originalspråkets nyanser och detaljrikedom försvinner för läsaren som inte läser 

originalversionen.82 Denna översättningsproblematik bidrar säkerligen till en 

inkongruens när mangalitteratur ska klassificeras. Svenska folkbiblioteks och 

japanska/internationella bedömare klassificerar mangalitteraturen i vissa fall 

mycket olika. Ett exempel på denna klassificeringsanomali är mangan Yotsuba&! 

vilken är klassificerad som manga för yngre barn i åtminstone tre svenska 

folkbibliotek i Uppsala och Stockholm. Dock nämnde flera medelålders japanska 

män Yotsuba&! som en av deras favoritmangor under studiens deltagande 

observation i Tokyo. Även den internationella internetsidan www.myanimelist.net 

klassificerar Yotsuba&! som Seinen, alltså mangalitteratur för vuxna män.83 Detta 

skulle kunna bero på de nyligen nämnda översättningssvårigheterna eller att 

svenska bibliotekarier utgår från andra premisser än när en japansk eller 

internationell klassificering sker. Det kan även tänkas att information eller 

berättelser betraktas och värderas radikalt olika beroende på vilken kultur som 

observerar. Ett annat tänkbart alternativ till klassificeringsanomalin kan vara att 

Yotsuba&! innehåller en form av kawaiiestetik som troligtvis signalerar andra 

budskap för oss i Sverige än vad de gör i andra sammanhang. I Yotsuba&! kan vi 

betrakta att bilderna är gulligt (kawaii) tecknade medan texten och 

händelseförloppet har ”seriösa” eller ”vuxna” teman, eftersom Yotsuba&! 

behandlar ämnen som exempelvis föräldrarollen, barnuppfostran, glädje och 

sorg.84 Detta kan kopplas till det intermediala perspektivets redogörelse om att text 

och bild kan kombineras olika. Ytterligare en förklaring till klassificeringsanomali 

i detta fall kan vara att de svenska bibliotekarier som sorterat verken inte 

tillgodogjort sig informationen som förmedlats i berättelserna. 

 

 Jag vill genom detta exempel visa på att mangalitteratur i svenska folkbibliotek i 

vissa fall klassificerats helt utan kännedom om vad manga egentligen är. Denna 

klassificeringsanomali anser jag relaterar till studiens huvudsyfte, att undersöka 

vad manga innebär, genom att åskådliggöra svårigheten i att tematiskt fastställa 

mangalitteraturens innehåll, eftersom uppfattningen är olika beroende på vem som 

analyserar eller klassificerar. Följaktligen är mangalitteraturens substans 

godtycklig eller av varierande karaktär, när ett och samma verk diskuteras. De 

svenska folkbibliotekarierna gör därför egentligen inget fel när de bedömer att ett 

dokuments innehåll riktar sig mot barn. Detta trots att författaren till Yotsuba&! 

ursprungligen hade intentionen att verkets innehåll skulle vända sig till vuxna män 

samt att även Japan och andra delar av världen klassificerar Yotsuba&! till 

                                                 
82 Smajic, Alvin. Onomatopoesi Översättning av onomatopoetiska uttryck i manga sid. 32f. 

Svensson, Mikael. Översättning till svenska av japansk onomatopoetikon i manga. Sid. 2ff.   
83 My Anime lists webbsida > Manga > Yotsubato! (Titeln stavas annorlunda i Sverige och internationellt)  

[2014-09-22] 
84 Kiyohiko, Azuma. Yotsuba&!. 1 Sid. 3ff.  
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åldersgruppen vuxna män. Utifrån vår svenska kultur kanske Yotsuba&! är bäst 

lämpad att läsas av barn.  

 

Klassificering av intermediala dokument 

Under arbetet med denna studie har jag konstruerat en klassificeringsmodell 

vilken är baserad på en kombination eller sammanslagning av det intermediala 

perspektivets begrepp samt Kungliga bibliotekets genredefinition. Syftet med 

modellen är dels att tydligöra en terminologisk positionering inom ämnesområdet, 

dels att presentera en klassificeringsföljd eller logik där mangalitteraturen kan 

placeras i överrensstämmelse med studiens empiri. Detta bland annat för att 

tydliggöra skillnaden när olika dokument bör benämnas som en medietyp eller 

benämnas som en genre. Medietyp har beskrivits i teoriavsnittet ”Intermedialitet” 

och modellen har som målsättning att fungera på ett abstrakt plan. Intermediala 

medietyper kan prövas oavsett om det är affischer, filmer, bilderböcker, 

serielitteratur, reklambilder eller frimärken som ska undersökas. Modellen nedan 

illustrerar ett tänkbart ordval som inledningsvis innehåller den intermediala 

överordnade kategorin mangalitteratur. Därefter används mat, science-fiction och 

sport som variabler för olika genrer. Modellens variabler på olika subgenrer är 

japansk, italiensk, fransk, steampunk, cyberpunk, mecha, basket, karate och 

fotboll. I uppsatsens bilaga finns denna modell utan förutbestämda variabler vilket 

möjliggör och uppmuntrar läsaren att kunna producera ett eget exempel. Poängen 

med bilagans variabeltomma modell är även att den ska kunna fungera som ett 

test för dess potentiella funktionalitet eller giltighet.  
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Figur 6. Modellkonstruktion som illustrerar förslag på klassificering av intermediala medietypers 
indelning av genrer och subgenrer.  

Begreppsdefinition av manga 

Om vi föreställer oss att vi är på ett bibliotek där olika medietyper uppvisas 

kommer vi att kunna se DVD-filmer, spel, romaner, musik-CD, bilderböcker, 

serier och kanske en och annan ekonomisk eller historisk karta. Vad är syftet med 

den här demonstrationen kan vi undra? Tanken är att den ska fungera som en 

framställning av en första överblickskarta eller en sondering av terrängen över 

olika medietyper. I högen med serier finner vi både mangalitteratur och annan 

serielitteratur och faktum är att de har likheter än skillnader. Men hur definierar vi 

serier? Denna studie vill framhäva att det inte alltid är uppenbart huruvida ett 
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dokument ska klassificeras som serier, bildsviter eller bilderböcker. Vi kommer 

med hjälp av detta avsnitts diskussion och analys kunna betrakta serier i största 

allmänhet och mangalitteratur inom en och samma medietyp. För att ge en första 

beskrivning eller definition av serier undersöker vi  vad det står skrivet 

Nationalencyklopedin, där serier beskrivs som en ”sekvens av bilder, med eller 

utan text, vilka berättar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till 

varandra”.85 Denna definition kan sägas vara legitim, det finns dock ett stort 

problem med Nationalencyklopedins beskrivning: bilderböcker eller andra 

bildsviter kan ta lika mycket anspråk på definitionen som serier. Detta nämns 

även i Nationalencyklopedin där de skriver ”Någon allmänt accepterad definition 

finns inte, utan gränsen mellan serier och andra bildsviter är flytande.”86 Detta 

problem leder till att när medietyper såsom serier, bilderböcker eller bildsviter ska 

separeras eller klassificeras utifrån denna begreppsförklaring kan förväxlingar att 

ske.87 Seriens och bilderbokens nära släktskap förstås även om vi använder oss av 

det intermediala perspektivets verktyg, där serier definieras som text och bild i 

samexistens. Medan bilderböcker eller bildsviter går att separeras från serier om 

ett dokument innehåller text och bild som är isolerade från varandra. Detta nära 

släktskap, som stundtals kan innebära klassifikationsoklarheter, kommer i studien 

att exemplifieras i avsnittet ”Serielitteraturskontexten eller Hci-kontexten”. En 

annan definition av serier kommer från Fredrik Strömberg som utgår utifrån 

följande definitioner: 

· Sidoställda: Med sidoställd avser jag att minst två bilder skall befinna sig intill varandra så 
att betraktaren kan ta dem till sig samtidigt. 

· Orörliga: Med orörliga menar jag att bilderna inte är animerade. 

· Bilder: Med bild avser jag en tvådimensionell föreställande eller ickeföreställande 
framställning.  

· Medveten sekvens: Med medveten sekvens avser jag att det skall finnas en avsändare som 
vill att bilderna avkodas i en viss ordning.88 

 

Bortsett från vissa tveksamheter i Strömbergs definition, vilka kommer att 

beskrivas nedan, fungerar definitionerna relativt bra för en ytlig, allmän och 

övergripande beskrivning för såväl mangalitteratur som övrig serielitteratur. I 

nästa stycke kommer det att exemplifieras och diskuteras varför Strömbergs 

begrepp sidoställda och medveten sekvens inte nödvändigtvis är korrekta 

definitioner av mangalitteratur.  

 

                                                 
85 Nationalencyklopedin, Band 18, Tecknad serie. Sid. 131 
86 Nationalencyklopedin, Band 18, Tecknad serie. Sid. 132 
87 Lund, Hans (red.) Intermedialitet – Ord, bild och ton i samspel. Sid. 71 
88 Strömberg, Fredrik. Manga! Japanska serier och skaparglädje. Sid. 56  
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I det japanska samhället är skolor, badhus och liknande institutioner traditionellt 

uppdelade mellan kvinnor och män, vilket har inneburit att kvinnor och män  har 

utvecklat radikalt olika sociala och kulturella traditioner. Under 1960-talet då ett 

stort antal japanska kvinnor började publicera sina verk innebar deras 

mangalitteratur att de introducerade en helt ny variant av sidolayout som var av 

abstrakt karaktär och där den traditionella logiska medvetna sekvensen eller 

följdordningen raserades. De japanska kvinnornas mangalitteratur från denna tid 

kunde vara utformad så att bilderna smälte samman och fristående prosa med 

obestämd eller diffus tillhörighet prydde sidorna. Dessutom införde de japanska 

kvinnorna på 1960-talet användning av dekorationer som blommor, ljusstrålar och 

liknande i mangalitteraturen. Dessa ”effekter” upptog ofta stora delar av sidan 

utan att de föreföll ha någon funktion för händelseförloppet eller berättelsen.89 De 

japanska kvinnornas innovationer inom mangalitteraturen under 1960-talet 

ogiltigförklarar därmed Strömbergs begrepp sidoställda och medveten sekvens, 

vilka därmed är problematiska då de inte är korrekta att använda vid definition av 

mangalitteratur. Både Nationalencyklopedins och Strömbergs definitioner visar på 

att det inte alltid är okomplicerat att klassificera serier. Många undantag finns, där 

hybrider, gränsfall eller andra avvikelser existerar. På nästa sida visas ett 

bildexempel från mangan Candy Candy, ursprungligen utgiven under mitten av 

1970-talet. Bildexemplet visar hur ”effekter” i form av bubblor och diffusa 

”stjärnliknande” objekt dekoreras på sidan. Det kan även vara svårt att ange 

händelseförloppet i bildexemplet eftersom det inte är helt självklart var den ena 

bilden börjar och var den andra bilden tar vid.  

 

 

                                                 
89 Schodt, Frederik L. Manga! Manga! The world of Japanese Comics. Sid. 88ff. 
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Figur 7. Helsida från mangan Candy Candy från mitten av 1970-talet. Denna helsida visar hur det 
kan se ut när flera bilder smälter samman. Bilden visar även användning av diffusa dekorationer i 
form av ”stjärnliknande” objekt samt bubblor.  

 

Vi kan urskilja tre regionala traditioner som utmärker sig inom det internationella 

serieskapandet, nämligen den fransk/belgiska, den amerikanska och den japanska. 

Den fransk/belgiska serietraditionen är framstående, både med avseende på dess 

produktion av serier och när det gäller den serieteoretiska debatten.91 Inflytelserika 

och välkända serier från den fransk/belgiska regionen är: Tintin, Smurfarna, 

Spirou, Asterix, Lucky Luke och Gaston.92 Inom den amerikanska serietraditionen 

kan vi urskilja tre signifikanta teman: superhjälteserier, humorserier och 

vuxenserier. Exempel på populära superhjälteserier från USA är Spindelmannen, 

                                                 
90 Mizuki, Kyoko & Yumiko Igarashi. Candy Candy. Vol. 9 Sid. 96 
91 Strömberg, Fredrik. Vad är tecknade serier – en begreppsanalys. Sid. 58-59 
92 Strömberg, Fredrik. Seriebiblioteket. Sid 40ff. 
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Stålmannen, Batman, Fantomen och X-men. Serier som innehåller mer lättsam 

humor kan exemplifieras med Kalle Anka, Musse Pigg, Karl-Alfred, Knasen, 

Kalle och Hobbe samt Snobben. Amerikanska serier med vuxen inriktning är till 

exempel Watchmen, The Sandman, Sin City, MAUS och Fritz the Cat.93 Exempel 

på japanska serier kommer att presenteras kontinuerligt i studien men här nämns 

ett fåtal av de mest kända och mest utlånade i svenska folkbibliotek, nämligen: 

Dragon Ball, One Piece, Mästerdetektiven Conan samt Naruto. Dessa tre 

regionala serietraditioner representerar en serielitteraturskontext, eller Hci-

kontext, vilken kommer behandlas i avsnittet ”Serielitteraturskontexten eller Hci-

kontexten”. Bortsett från seriers allmänt grundläggande gemensamma strukturer, 

som att text och bild används i samexistens, finns det fler faktorer som särskiljer 

mangalitteratur från annan serielitteratur. Den mest uppenbara skillnaden är 

visuell, då mangalitteratur i allra största utsträckning är monokrom medan 

västerländska serier vanligtvis är producerade i färg.94 Vidare läses mangalitteratur 

spegelvänt i jämförelse med västerländska serier. Mangalitteratur har även en 

estetik som särskiljer sig från västerländsk serieestetik, då mangalitteraturen 

vanligtvis är tecknad i stiliserad anda där känslor och uttryck har en överordnad 

betydelse gentemot naturtrogenhet. Detta kan innebära att karaktärerna i 

mangalitteraturen kan anta en mängd olika ansiktsuttryck, realistiska som 

orealistiska, vilka inte förekommer inom västerländska serier.95 Bildrutorna i 

mangalitteraturen har generellt större dynamik och är mer varierade i form och 

storlek än bildrutorna i de västerländska serierna. Dessutom har den moderna 

mangalitteraturen inkorporerat cineastiska sekvenser där perspektivbyte, 

inzoomningar och visuella effekter har en central plats.96 En annan faktor som 

generellt särskiljer mangalitteratur från västerländsk serielitteratur är de olika 

serietypernas olika fokus på karaktärernas utveckling. Många amerikanska och 

europeiska seriekaraktärer har vanligtvis en eller möjligtvis två konstanta 

personligheter som Spindelmannen, Kalle Anka eller Smurfarna. I de 

västerländska serierna förs ofta en evighetskamp mot superskurkar, lyckosamma 

kusiner eller elaka trollkarlar. Mangalitteraturens karaktärer utvecklas däremot 

ofta och förändras med tiden.97 I västerländska serier är det därmed av mindre 

betydelse vilken kronologisk del som läses först eftersom karaktärerna är relativt 

statiska och en serie oftast både inleds och avslutas i samma dokument. I den 

amerikanska seriekulturen är det även vanligt att samma serie har olika 

manusförfattare och serietecknare. I mangalitteraturen är det däremot nästan alltid 

samma författare som både skapar och avslutar serien. En annan skillnad som 

finns är att en mangaberättelse ofta sträcker sig över flera tusen sidor98 medan 

                                                 
93 Strömberg, Fredrik. Seriebiblioteket. Sid 29ff. 
94 Strömberg, Fredrik. Manga! Japanska serier och skaparglädje. Sid. 62 
95 Schodt, Frederik L. Dreamland Japan Writings on modern Manga. Sid. 60ff. 
96 Schodt, Frederik L. Dreamland Japan Writings on modern Manga. Sid. 25 
97 Lundström, Simon. Från Hokusai till Dragon Ball. Sid. 3 
98 Strömberg, Fredrik. Manga! Japanska serier och skaparglädje. Sid. 57 
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europeiska och amerikanska serieberättelser vanligtvis sträcker sig över ett tiotal 

eller hundratal sidor.99  

 

En kulturell aktivitet som särskiljer mangalitteraturen från andra serier är 

japanernas och mangalitteraturens tradition att producera egenpublicerade verk, så 

kallade doujinshis vilka är omfattande och betydelsefulla. Doujinshi är en japansk 

term som främst syftar till självpublicerad mangalitteratur, men en doujinshis kan 

även vara självpublicerade elektroniska spel eller amatörskapad anime (japansk 

animerad film).100 Dessa verk är vanligtvis producerade av icke yrkesmässiga 

utövare och innehåller ofta karaktärer och miljöer som existerar sedan tidigare. 

Doujinshin utgår därmed ofta från etablerade karaktärer och miljöer för att 

författaren sedan kan  utveckla och skapa alternativa berättelser som inte 

nödvändigtvis behöver rätta sig efter den primära. Det finns ingen motsvarighet i 

den amerikanska eller europeiska serietraditionen som liknar doujinshikulturen. 

Denna studies deltagande observation i Tokyo innefattade en undersökning av 

världens största mangakonvent, Comiket, vars huvudsakliga inriktning är på 

försäljning av doujinshis. Vi kan även läsa om doujinshikulturen i mangan 

Genshiken - The Society for the Study of Modern Visual Culture.101 Genshiken är 

en vardagsrealistisk berättelse som utspelar sig på ett japanskt universitet och den 

handlar om en otaku-klubb och dess medlemmar. Med en verklighetstrogen 

berättarteknik får vi ta del av karaktärernas livsstil och deras intresse för modern 

japansk visuell kultur såsom manga, anime, cosplay och elektroniska spel. 

Klubbens medlemmar skapar bland annat en egen doujinshicirkel och 

händelseförloppet för denna produktion gestaltas ingående.  

 

Mangalitteratur, mangaestetik och mangakultur 

När information från de deltagande observationernas samtal behandlats, 

utkristalliserades tre utmärkande kategorier om fenomenet. Dessa var 

inledningsvis diffusa och odefinierade, men när materialet strukturerats kunde 

kategorierna mangalitteratur, mangaestetik och mangakultur särskiljas och 

fastställas. Dessa fungerar som verktyg för att precisera och nyansera uppsatsens 

syfte. Strömberg nämner kortfattat att han upptäckt en distinktion ”mellan att 

teckna enstaka teckningar och att teckna serier”,102 vilken han inte utvecklar 

vidare. Således har jag inte funnit någon text som valt att tillämpa denna 

särskiljning av begreppet manga som denna studie föreslår. Det är därför av 

intresse att utforska om denna precisering och indelning kan fungera för ökad 

nyansering och förståelse inom ämnesområdet. Mangalitteratur definieras i denna 

                                                 
99 Schodt, Frederik L. Dreamland Japan Writings on modern Manga. Sid. 23 
100 Ichikawa, Ko-Ichi, The comic market today and overseas participants. Sid. 3 
101 Kio Shimoku, Genshiken Omnibus 1. Sid. 3ff. 
102 Strömberg, Fredrik. Manga! Japanska serier och skaparglädje. Sid. 101 
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studie som serielitteratur som använder sig av någon form av mangaestetik. Den 

ursprungliga och vanligast förekommande mangalitteraturen har japanskt 

ursprung, vilket beskrivits närmare i avsnittet ”Mangans historia i Japan”. Men 

även exempelvis sydkoreansk, taiwanesisk eller svensk mangalitteratur 

förekommer i svenska folkbibliotek. Studien kommer undvika att krångla till 

innehållet med alltför många begrepp som har marginell betydelse för syftet och 

frågeställningarna och väljer därför att exkludera användning av olika regionala 

namnvarianter av mangalitteratur som manhua eller manhwa.103 I en 

vardagskontext eller i en bibliotekskontext används ofta manga med betydelsen 

mangabok, mangapocket eller mangaserie, vilka alla ryms under begreppet 

mangalitteratur. Även teckningar eller bilder som innehåller mangaestetik har 

kallats manga i flera av de deltagande observationerna som utförts på svenska 

folkbibliotek. På en abstrakt nivå innebär detta att när en illustration ska 

definieras, specificeras eller analyseras används samma begrepp som när en 

serieberättelse ska analyseras. För att få en förbättrad precision väljer studien 

därför att separera mangalitteratur från mangaestetik. Osamu Tezuka, som allmänt 

betraktas som den moderna mangans fader, uttalade sig om sina egna verk på 

detta sätt ”I don’t consider them pictures – I think of them as a type of 

hieroglyphics. . . In reality I’m not drawing. I’m writing a story with a unique type 

of symbol.”104 Om vi tolkar detta citat ur ett intermedialt perspektiv går det att 

utläsa att Tezukas inställning till sitt skapande är en form av integrering mellan 

text, bild och bildskrift. Denna typ av tolkning innebär att en del av 

mangalitteraturen kan placeras närmare sammansmältning mellan olika medier än 

vad som anges utifrån det intermediala perspektivet.  

 

Tezukas uttalande kan tyckas vara aningen högtravande för en västerlänning, 

vilket inte förändrar Tezukas upphöjda ikonstatus i Japan och därmed det 

inflytande han har på nästintill samtliga inom branschen i Japan. Hayao Miyazaki, 

som har tilldelats två Oscarsstatyetter av den största amerikanska filmgalan105 och 

är en av de för närvarande mest inflytelserika manga- och animeproducenterna i 

såväl Japan som internationellt, beskrev i en intervju hur djupt influerad han var 

av Tezuka och hur svårt det var för honom att frigöra sig från Tezukas verk för att 

kunna producera självständigt.106 Det är dock svårt att i denna analys bedöma hur 

Tezukas inställning till sina verk har influerat japanska producenter och 

konsumenter i största allmänhet.  

 

Nedan illustreras två sidor från Tezukas första verk New Treasure Island, som 

publicerades när Tezuka var 17 år. De fyra inledande sidorna i New Treasure 

                                                 
103 För den intresserade innebär manhua Sydkoreanska serier medan manhwa har Kina som ursprungsland. 
104 Schodt, Frederik Manga! Manga! The World of Japanese Comics. Sid. 25 
105 Wikipedias webbplats > Wiki > Hayao Miyazaki. [2014-09-22] 
106 McCarthy, Helen. Hayao Miyazaki Master of Japanese animation. Sid. 28 
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Island, som inte är inkluderade i denna bildstudie, visar huvudpersonen Petes 

snabba bilfärd genom olika landskapsvyer där perspektiv och 

avståndsförhållanden är i ständig förändring.107 Sidorna fem och sex och därmed 

de två nästföljande sidorna visualiseras nedan, där de fyra första panelerna visar 

en utzoomning av Petes ansikte. På de fyra följande bildrutorna ändras 

”kameravinkeln” där objektet istället zoomas in och ses från Petes ögas 

perspektiv. Petes fordon närmar sig hunden Pan i hög hastighet men lyckligtvis 

inträffar ingen olycka vid deras första möte och Pan blir Petes trogna följeslagare 

genom berättelsens äventyr. New Treasure Island använder fyra paneler på varje 

sida där den kronologiska följden eller händelseförloppet förflyttas från den 

översta rutan till den nedersta. 

 

108 

Figur 8. Helsida från en av den moderna mangalitteraturens första verk, New Treasure Island av 
Osamu Tezuka. Visar en utzooming av huvudpersonen Pete. 

                                                 
107 Tezuka, Osamu. New Treasure Island.  Sid. 8-11 

108 Tezuka, Osamu. New Treasure Island. Sid. 12  
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Figur 9. Helsida från en av den moderna mangalitteraturens första verk, New Treasure Island av 
Osamu Tezuka. Visar en inzooming av hunden Pan från huvudpersonen Petes öga. 

 

En bibliotekarie som jag har samtalat med under studien berättade att hon kunde 

bli ”alldeles snurrig” när hon läste mangalitteratur, vilket inte är förvånande med 

tanke på att bildserien som presenterats ovan kan vara något besvärlig att ta till sig 

för en ovan läsare. Mangalitteraturen har dessutom utvecklats flera nivåer sedan 

New Treasure Island utkom på 1940-talet, vilket innebär att den nutida 

mangalitteraturen som generellt innehåller fler perspektivbyten, in- och 

utzoomningar, visuella effekter samt diffusare bildrutsindelning än i New 

Treasure Island, kan vara ännu svårare att tillgodogöra sig ur det visuella 

perspektivet. I stort sett all modern mangalitteratur har betydligt mer komplex 

sidlayout och för en västerländsk läsare kan även det spegelvända 

händelseförloppet innebära en förståelsebarriär. Därtill kan de underliggande 

                                                 
109 Tezuka, Osamu. New Treasure Island Sid. 13  
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kulturella olikheterna som finns i det japanska respektive det svenska samhället 

försvåra förståelsen av mangalitteratur. Ytterligare en förståelsebarriär kan vara 

det japanska skriftspråkets associativa mångtydighet. Tecken som används i Japan 

innehåller nästan alltid fler underliggande budskap än ordets direkta innebörd och 

betydelse. Budskapen kan förstås genom att man kan betrakta hur tecknen är 

skrivna och utformade. Detta innebär att tecknen, språket och tillvaron får en 

associativ mångtydighet i Japan. Tjockleken på dragen, balansen i tecknet samt 

tätheten eller lättheten i formen har betydelse för vad tecknet symboliserar i varje 

enskilt fall.110 Flertalet av tecknen är svåra att översätta till västerländsk skrift och 

i Japan anses denna associativa mångtydighet av teckenbetydelser som 

oersättlig.111 Teckenkonsten är en bevarad och levande kultur i Japan som bland 

annat uttrycks i kalligrafi som har fem grundläggande stilar vilka särskiljer sig 

markant från varandra.112 För att läsa mer om dessa olika kalligrafistilar se 

Japanska tecken i tiden av Monica Braw.  

 

En av mina japanska informanter berättar att det finns regionala visuella 

skillnader mellan exempelvis japansk och koreansk mangaestetik samt att det 

även går att observera historiska påtagliga olikheter mellan exempelvis 1960-tals, 

1980-tals och 2000-tals mangaestetik. Mangaestetiken har därmed flera olika 

”mangastilar”. Några av de mest karakteristiska benämns som gekiga och chibi, 

där gekiga generellt kan beskrivas som realistiskt tecknad mangaestetik medan 

chibimangor är söta eller gulligt tecknade. Begreppen chibi, moe och kawaii har 

alla gemensamt att beteckna något gulligt. Kawaii är ett estetiskt ideal i hela det 

japanska samhället vilket beskrivs i Strömbergs citat: 

En annan förklaring till det speciella utseendet i mangastilen kan man finna i det japanska 
uttrycket kawaii, som betyder ungefär gulligt. Ett av de högsta idealen i Japan är att vara 
gullig, oavsett om det handlar om en kvinna, en man eller ett föremål. Design av allt från 
telefoner till bilar, och inte minst seriefigurer, förväntas följa detta ideal.113 

 

Vid ett besök på en av de största bokkedjorna i Japan, Shosen Tower, iakttog jag 

att bokomslagen på mangalitteratur och böcker som endast innehöll skrift hade så 

pass liknande estetiska utformning och bildspråk att jag omöjligt kunde avgöra 

huruvida det var en roman eller om det var frågan om mangalitteratur. Det var 

först när jag öppnade och bläddrade i böckerna som en klassificering kunde ske.114 

En av mina informanter berättade att de ovan beskrivna dokumenten är romaner 

med en ungefärlig motsvarighet till målgruppen ”Young Adult”, ett begrepp som 

ibland används i västvärlden.115 Enligt studiens deltagande observationer i Tokyo 

                                                 
110 Braw, Monica. Japanska tecken i tiden. Sid. 21 
111 Braw, Monica. Japanska tecken i tiden. Sid. 7-8  
112 Braw, Monica. Japanska tecken i tiden. Sid. 12ff. 
113 Strömberg, Fredrik. Manga! Japanska serier och skaparglädje. Sid. 36 
114 Observation. Japan, Tokyo, Akihabara [2013-01-12] 
115 Muntlig uppgift från informanten Kobayashi [2013-01-01] 



 42 

förmedlas mangaestetiken genom alltifrån offentliga myndigheters information till 

populär och trendig ungdomskultur. Detta till skillnad från Sverige och de svenska 

folkbiblioteken där mangaestetiken har en relativt undanskymd plats. 

 

Ett undantag till detta är ett exempel där mangaestetik används inom utbildning i 

Sverige. Det är en bok som översatts från japanska till svenska vid namn Linjär 

algebra som manga.116 Denna kursbok förmedlar information om matematiska 

begrepp som exempelvis matriser, vektorer, implikation, ekvivalens, surjektiva, 

injektiva och bijektiva avbildningar, således innehåller kursboken gymnasial och 

eftergymnasial matematik. Linjär algebra som manga kan visa på att textens 

nästintill monopolliknande ställning för kunskapsproduktion inte nödvändigtvis 

alltid är given på förhand. Visserligen ingår Linjär algebra som manga inom 

naturvetenskapen, det intermediala perspektivet menar att bild har en mer legitim 

och betydande uppgift här än inom samhällsvetenskap och humaniora. Inom 

samma serie finns det endast naturvetenskapliga böcker som exempelvis The 

Manga Guide to Biochemistry, The Manga Guide to Statistic, The Manga Guide 

to Relativity, The Manga Guide to Calculus och The Manga Guide to the 

Universe.117   

 

Ett visuellt bidrag till studien är tecknat av sjuåriga Elvira som brukar delta i en 

mangateckningskurs. Hennes mangafigur är märkbart inspirerad av en generellt 

utmärkande mangaestetik. Det kan vi bland annat urskilja genom att betrakta 

ansiktets breda käkparti, något spetsiga haka, stora, nästan fyrkantiga ögon samt 

minimala näsa. Konstläraren som ansvarar för mangateckningskursen är bildlärare 

samt museipedagog och har arbetat med dessa kurser under sju år. Under denna 

tid har hon varit med om både upp- och nedgångar i deltagarantal och intresse, 

men generellt har deltagarkvantiteten varit relativt jämn.118 Deltagarantalet för 

hennes kurser följer inte mangalitteraturens utlåningsstatistik i svenska 

folkbibliotek, som presenterats i studien.  

 

 

                                                 
116 Takahashi, Shin och Iroha Inoue. Linjär algebra som manga 
117 Wikipedias webbplats > Wiki > The Manga Guides. [2014-10-13] 

118 Muntlig uppgift från informanten Tetra på Stenhagen biblioteket, [2014-02-11] 
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Figur 10. Exempel på mangaestetik, illustrerad under en mangateckningskurs på ett svenskt 
folkbibliotek, av Elvira sju år. 

 

Mangakultur kan i den här undersökningen översättas i viss mån till modern 

japansk visuell kultur. Mangaestetik, mangalitteratur, mangaväskor, 

mangakonvent, japanska elektroniska spel, cosplay, anime och liknande kan 

innefattas i begreppet mangakultur eller modern japansk visuell kultur. Som 

beskrivits i avsnittet ”Mangans historia i Japan” inträffade mangalitteraturens 

försäljningskulmen under mitten av 1990-talet i Japan. Mangakulturens 

utbredning har inte avstannat då den utvecklats i nya riktningar och övergått i nya 

former. Efter mangalitteraturens försäljningskulmen i Japan, uppkom och 

etablerades exempelvis maid-cafés i Tokyo. Dessa maid-cafés kan beskrivas som 

caféer där personalen cosplayar och serverar bakverk som är kawaii och maid- 

caféernas inredning har oftast någon form av mangaestetik. Detta är ett exempel 

på hur den moderna japanska visuella kulturen utvecklas till nya former och 

uttryck. Mina deltagande observationer visar att Maid-cafés numera även är 
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vanligt förekommande på svenska mangakonvent.119 Sammanfattningsvis särskiljs 

de tre begreppen mangalitteratur, mangaestetik och mangakultur i denna studie 

genom att mangalitteratur är berättelser som förmedlas genom mangaestetik. 

Mangaestetik definieras som enstaka bilder vilka innehåller en estetik som 

exempelvis kan vara baserad på kawaii. Mangakultur är i den här studien ett 

omfattande begrepp som innefattar allt från Maid-cafés till mangalitteratur. 

Mangalitteraturens två kontexter 

Trots tidigare årtiondens argument om att flera kulturella barriärer existerar för 

exportering av mangalitteratur utanför Japans gränser är mangalitteraturens 

spridning idag en global företeelse.120 Att betrakta mangalitteratur i svenska 

folkbibliotek som ett isolerat fenomen, främst förekommande i Japan, är 

otillfredsställande och otillräckligt när kunskap inom ämnesområdet ska 

produceras och analyseras. Det är därför betydelsefullt att undersöka 

mangalitteraturen i en större kontext för ökad förståelse. Av den orsaken kommer 

studiens frågeställning som vill undersöka vilken eller vilka kontexter 

mangalitteraturen kan placeras inom att behandlas i detta kapitel. Studien kommer 

även att undersöka vilka den dominerande kontextens huvudsakliga komponenter 

består av och hur relationerna är mellan dem. Därför inleds detta kapitel med att 

beskriva och undersöka två kontexter som varit utmärkande och relevanta i detta 

arbete. De två kontexterna är serielitteraturskontexten, eller Hci-kontexten, som 

jag kommer benämna folkbibliotekskontexten samt den moderna japanska visuella 

kulturen.  

 

Folkbibliotekskontexten  

Det här avsnittet har syftet att beskriva folkbibliotekens Hci-kontext. Det finns 

faktorer som håller denna kontext samman. Men studien kommer även 

exemplifiera att Hci-kontexten kan vara svårhanterlig i den här studien.  

 

Serielitteratur klassificeras under signumet Hci i de svenska folkbibliotekens 

SAB-system. Inom Hci ryms all serielitteratur oavsett geografiskt ursprung och 

tematiskt innehåll. Mangalitteratur kan därmed i likhet med barn- eller 

vuxenserier från alla delar av världen och utan hänsyn av tematiska skillnader 

placeras in i en Hci-kontext. När man definierar serier utifrån det intermediala 

perspektivet är det samexistensen mellan text och bild som utmärker serierna, 

medan bilderböcker särskiljer sig genom att dokumentet innehåller text och bild 

                                                 
119 Observation. Närcon Vinter, Linköping [2014-02-27] 
120 Schodt, Frederik. Manga! Manga! The world of Japanese Comics. Sid. 153ff. 
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vilka är isolerade från varandra. Författare som exempelvis Sara Granér som 

producerar ”kollageliknande” litteratur placeras även inom Hci, trots att denna 

litteratur inte uppfyller kriterierna för att kunna definieras som serier, varken från 

ett intermedialt perspektiv eller från allmänna definitioner av en serie såsom 

Nationalencyklopedins eller Strömbergs definitioner som behandlades i avsnittet 

”Begreppsdefinition av manga”. Med detta exempel vill jag visa på att Hci-

kontexten är bred i sitt omfång vilket har sina för- och nackdelar beroende på 

vilken situation som behandlas. I den här studien innebär Hci-kontextens 

variationsrikedom att den blir splittrad, allmän och diffus. Om vi utgår från Hci-

kontexten som huvudkontext kommer det alltså att innebära en mer heterogen, 

svårgreppbar och svårhanterlig kontext. Folkbibliotekens Hci-kontext är därför i 

denna undersökning av underordnad betydelse i jämförelse med kontexten som 

studien benämner modern japansk visuell kultur.  

 

Ett annat exempel som visar på att Hci-kontexten kan vara svårhanterlig är Jeff 

Kinneys populära bokserie Dagbok för alla mina fans121 vilka främst har 

karakteristika från kapitelboken. Kinneys verk klassificeras i svenska 

folkbibliotek under signum Hcg, kapitelböcker för barn mellan 9-12. Hcg-

dokument kan visserligen generellt vara relativt bildtäta, men är i nästan alla fall 

möjliga att definiera som dokument där text och bild är isolerade från varandra. I 

Kinneys Dagbok för alla mina fans finns även vissa av seriens karaktärsdrag att 

finna, som att bilderna ofta har en inneboende betydelse och självständighet som 

för berättelsens handling framåt. Andra influenser Kinney använt sig av är seriers 

typsnitt med dess ”serieaktiga” karaktär, eller användningen av den typiska 

pratbubblan som vi vanligtvis förknippar med serier. Kinneys bokserie kan utifrån 

det intermediala perspektivet beskrivas vara en medietyp av kombinerad karaktär, 

där text och bild stundtals är isolerade från varandra medan texten och bilden 

ibland samexisterar. Kinneys bokserie kan betraktas som ett av de första 

dokumenten som finns i svenska folkbibliotek vilket använder sig av denna 

kombination av det något medvetet slarvigt handskrivna typsnittet, bildernas 

återberättande av texten samt pratbubblornas användning. När nya kombinationer 

eller relationer mellan text, bild och ljud uppkommer för att sedan etableras 

innebär det att en ny standard uppkommit, enligt det intermediala perspektivet, 

vilket ofta resulterar i ny namngivning för att kunna identifiera dokument och 

underlätta dess hantering.  

Den moderna japanska visuella kulturens kontext 

Om vi vill undersöka den moderna japanska visuella kulturen i Sverige är 

mangakonvent tacksamma arrangemang. Mangalitteratur är en komponent i 

mangakonvent och mangakonventen uppkom i Sverige omkring millennieskiftet 

                                                 
121 Kinney, Jeff. Gregs bravader. Sid. 3ff.  
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och har vuxit samt etablerats det senaste decenniet, enligt flera av studiens 

informanter. I Sverige arrangeras årligen omkring ett dussin mangakonvent som 

besöks av ett hundratal deltagare samt ett mindre antal mangakonvent som besöks 

av tusentals personer.122 Det för närvarande största mangakonventet hade Närcon 

år 2014 över 7000 deltagare.123 Mangakonvent innefattas inom kontexten modern 

japansk visuell kultur och innebär därför att mangakonvent har varit de 

naturligaste och mest autentiska platserna att utföra studiens deltagande 

observationer på. Mangakonventsarrangemang representerar i den här studien ett 

centralt informationsförmedlingstillfälle av modern japansk visuell kultur.  

 

Föreliggande studie har inte påträffat användning av begreppet modern japansk 

visuell kultur i andra svenska akademiska studier. Internationellt använder 

däremot forskare inom ämnesområdet begrepp som Modern Japanese Culture och 

Japanese Visual Culture.124 Studien har valt att anamma kontexten modern 

japansk visuell kultur eftersom den är enhetlig, utmärkande, relevant och gångbar 

i såväl Sverige som internationellt. Flera centrala termer i denna studie som 

mangalitteratur, cosplay, anime, japanska elektroniska spel och merchandise med 

mangaestetik ryms inom begreppet modern japansk visuell kultur. Dessa termer 

kommer att användas i en modell som benämns den moderna japanska visuella 

kulturens ekosystem, som har syftet att visualisera relationerna mellan termerna 

inom den moderna japanska visuella kulturen. Ekosystemets modell presenteras i 

avsnittet ”Den moderna japanska visuella kulturens ekosystem”. Begreppen 

modern japansk visuell kultur och mangakultur motsvarar i stort sett samma 

innehåll.  

 

Mangakonvent kan enligt flera av studiens informanter liknas med en ”frizon”, 

där inblandning från föräldrar och samhälle i stort sett är obefintligt vilket gör att 

deltagarna kan ”vara sig själva” utan att oinvigda eller oförstående kommenterar 

deltagarnas roliga tillställning.125 Därför är mangakonvent en tacksam 

undersökningsplats för att producera empiriskt material om hur modern japansk 

visuell kultur gestaltas och yttrar sig i Sverige. På dessa mangakonvent träffas 

deltagarna och umgås genom att bland annat cosplaya, lägga pixelpärlplattor, se 

på anime-bio, bedriva diverse försäljning samt att ”streetpassa” med sina 3DSer.126 

Kreativiteten flödar genom att bland annat ”mangatecknarhörnor” har fått ett 

obligatoriskt utrymme på initiativ från konventsarrangörer samt dess deltagare. 

                                                 
122 Konvents webbsida > Kalender > Alla event. [2013-11-11] 
123 Närcons webbplats > Startsida. [2014-11-03] 
124 Morton, Leith. Modern Japanese Culture - The insider view 

Wheeler, Mark (red.) Japanese visual culture : explorations in the world of manga and anime 
125 Muntlig uppgift från informanterna Impa, Ganon, Sheik och Navi [2013-02-27] 
126 Detta innebär att olika personer har sin Nintendo 3DS konsol och har sitt trådlösa Wi-Fi påslaget för att 

sedan kunna byta pusselbitar med varandra, hjälpa varandra i olika spel och kunna skicka meddelanden. 

Mycket vanligt förekommande i Japan. Även vanligt på mangakonvent och spelkonvent i Sverige. 
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Kreativitet uttrycks även genom deltagarnas kläder, eftersom de syr och designar 

sina cosplaykläder själva. Allt tänkbart som är relaterat till modern japansk visuell 

kultur samlas på mangakonventen, vilka oftast pågår under en helg. Det är viktigt 

att understryka att konventen inte har några krav eller tvång på att det endast är 

japansk kultur som är tillåten. Det förekommer även sydkoreansk, kinesisk och i 

vissa fall även amerikansk kultur på mangakonventen. Under mina deltagande 

observationer på svenska mangakonvent har jag sett att vissa deltagare även 

cosplayar från exempelvis amerikanska My Little Pony eller Disneyfilmer som 

Frozen. Uttryck från den moderna japanska visuella kulturen är dock utan tvivel i 

majoritet enligt mina deltagande observationer.127  

Modern japansk visuell kultur i Tokyo 

Studiens deltagande observationer i Japan visar på att mangalitteratur, 

mangaestetik och modern japansk visuell kultur har stor acceptans och används 

vid alla tänkbara olika sammanhang i Tokyo. Observationerna berättar även att 

den moderna japanska visuella kulturen är integrerad i det nutida japanska 

vardagssamhället som vid exempelvis myndighetsinformation, lokaltrafik eller 

tunnelbaneinformation. Den moderna japanska visuella kulturen är mer 

omfattande och ”folkligare” i Japan än att huvudsakligen sammankopplas med 

barn- eller ungdomskultur såsom den gör i Sverige. De tiotal japanska informanter 

som jag samtalat med hade alla en personlig relation till mangalitteratur. Ung som 

gammal, sportig som nördig eller personer som var ”vardagligt vanliga” hade en 

personlig relation till mangalitteratur. Ett exempel på detta är det första samtal jag 

hade med en Japan i 20-25 års ålder som inträffade under flygresan till Tokyo. 

Till skillnad från majoriteten i Japan kunde han tala flytande engelska. Jag 

upplevde mannen som en vanlig ung man med stort intresse för sport, fotboll och 

språk. Jag berättade om min studie angående manga. Detta fick den unge mannen 

att utstråla glädje och engagemang och han visade sin laptop med sin 

mangasamling vilken jag uppskattade innehöll ett hundratal olika mangor.128 

Liknande respons erhöll jag från samtliga informanter från Tokyo. På ett medvetet 

eller undermedvetet plan tänker jag mig att mangalitteratur skulle kunna vara en 

symbol som representerar välfärd och fred i det moderna Japan efter andra 

världskriget. Under min deltagande observation i Tokyo iakttog jag att 

informanternas kulturella hierarkiska värderingar särskiljde sig i jämförelse med 

svenska kulturstrukturer. Enligt mina observationer existerar en helt annan typ av 

smakkultur i Tokyo i jämförelse med i Sverige. Det gäller allt från vad människor 

läste, spelade, lyssnade på eller tittade på. Bland annat manifesterades det sig i 

                                                 
127 Deltagande observation på mangakonventet Närcon Vinter [2014-02-26] 
128 Muntlig uppgift från informanten Kobayashi [2013-01-01] 
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leksaksbutiker där alla generationer samsades och fascinerades av merchandise 

såsom exempelvis plastfigurer eller samlarsaker av olika slag som ofta 

förekommit i mangalitteratur.  

 

Yasuyoshi är omkring 40 år och är en informant som jag tillbringade en hel dag 

och kväll med i Tokyo. Han hade i likhet med mig passionerat intresse för 

elektroniska spel, vilket förde oss samman och vi kunde umgås obehindrat utan att 

vi träffats sedan tidigare. Vi samtalade mycket om modern japansk visuell kultur, 

anime, elektroniska spel och cosplay. Yasuyoshi och jag besökte ett maid-café 

som i likhet med de flesta andra maid-cafén hade cosplayande yngre kvinnor som 

servitriser medan besökarna var män i varierande åldrar. Personalen cosplayade 

enhetligt bortsett från att var och en av dem hade sin egna personliga prägel såsom 

en kattdjurssvans, överdimensionerade glasögon eller tiotals med hårspännen i 

håret i alla möjliga olika färger. Till varje besökare som kom in eller lämnade 

maid-caféet upprepade hela personalen i samstämma att det hade varit kul att ha 

besökaren som gäst och liknande fraser. Bakelserna som serverades på maid-

caféet var kawaii, personalen var kawaii, en äldre herre som satt bredvid mig 

harde precis köpt ett halvt dussin gosedjur som han glatt visade för personalen och 

dessa gosedjur var naturligtvis kawaii. När jag visade mina stillbilder på olika 

cosplayare från Comiket var de kawaii, mina svarta lovikkavantar var kawaii och 

så vidare. Därmed förkroppsligar detta maid-café det estetiska uttrycket kawaii 

inom den moderna japanska visuella kulturen. Inredningen, personalen, 

serveringen, hälsningsfraserna samt atmosfären gjorde att jag upplevde att besöket 

på Maid-Caféet var som att kliva in i en annan dimension eller en parallell 

existens.129  

 

Mangakonventet Comiket anordnas vid två tillfällen per år och är det mest 

besökta mangakonventet i Japan. Comikets primära tema är försäljning av 

självpublicerad mangalitteratur, Doujinshi, där det under en helg säljs omkring 10 

miljoner doujinshiböcker. Omkring 40 000 mangaförfattare saluför sina 

Doujinshis och över 560 000 personer är närvarande på Comiket. Comiket och 

liknande japanska konvent kan betraktas som en typ evenemangsexport från Japan 

till Sverige. Trots att det är möjligt att läsa mangalitteratur på en dator, en 

surfplatta eller i en mobiltelefon så är Comiket ett exempel på att den fysiska 

boken till stor del har behållit sin status i Japan. Angående den fysiska mangans 

status i Japan kommer även Humble fram i sin studie att ”än så länge har den 

fysiska mangan fullt tillräckligt med status i Japan för att locka låntagare till en 

fysisk plats som Mangabiblioteket”.130 Visserligen är doujinshilitteraturen som 

säljs på Comiket oftast begränsad till en begränsad upplaga och går bara att köpa 

                                                 
129 Deltagande observation. Japan, Tokyo, Akihabara [2013-01-10] 
130 Humble, Annelie. Mangabiblioteket i Hiroshima - En plats för läsning Sid. 38ff. 



 49 

på Comiket eller liknande mangakonvent. Detta skulle kunna förklara att 10 

miljoner exemplar amatörskapad eller självpublicerad mangalitteratur byter ägare 

under en helg. Doujinshikulturen finns inte på svenska mangakonvent i samma 

omfattning som på Comiket. Vid en snabb jämförelse mellan deltagarnas ålder på 

Comiket och svenska mangakonvent är Comikets deltagarsnittålder cirka 27 år 

medan jag bedömer efter mina deltagande observationer från fem svenska 

mangakonvent att snittåldern på svenska mangakonvent är runt 18 år. 

Cosplaykulturen på Comiket är mycket utbredd där omkring 16 000 Cosplayare 

finns på plats.131  

 

Shinjuku är en av Tokyos stadsdelar där jag träffade barägaren Kobayashi, en man 

i 60-årsåldern, som satt och läste en matmanga. Kobayashi behärskade engelska 

och vi diskuterade mangalitteratur, det japanska språket, modern och traditionell 

japansk kultur i största allmänhet. Kobayashi berättade om den traditionella 

kalligrafiskriften, Kanji, som importerades till Japan från Kina. Kanjins 

vardagliga informationsförmedling via nyhetstidningar och böcker innehåller en 

repertoar med närmare 3000 tecken medan en akademiker bör kunna 5000 tecken 

för att kunna läsa vetenskapliga skrifter men även för att uttrycka sig korrekt. 

Information i Japan förmedlas även genom stavelseskriftspråken Hiragana och 

Katakana vilka innehåller 48 tecken vardera. Slutligen används skriftspråket 

Romaji vilket kan beskrivas motsvara det latinska alfabetet. Dessa skriftspråk 

blandas frekvent i alla tänkbara sammanhang som vid mangalitteratur eller annan 

informationsförmedling. Dessutom tillade Kobayashi att det finns ytterligare ett 

skriftspråk i Japan vilket han beskrev som ett flytande och inofficiellt skriftspråk. 

Det påminner om ”smajlisar” som används av oss i västvärlden vid mobiltelefon- 

eller internetkommunikation, vilka ofta symboliserar olika sinnesstämningar och 

uttryck. Japanernas inofficiella skriftspråk kan dock innehålla all möjlig 

information som exempelvis förmedling om att det är skoförbud på en restaurang 

berättade Kobayashi. Detta inofficiella skriftspråk påminner även om ungdomars 

talspråk där det tillkommer och försvinner nya ord varje dag berättade 

Kobayashi.132  

 

 

 

                                                 
131 Ichikawa, Kou-Ichi The Comic Market Today and Overseas Participants. Sid. 3-11 
132 Muntlig uppgift från informant Kobayashi, Japan, Tokyo, Akihabara [2013-01-12] 
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Figur 11. Affisch som informerar och uppmanar om ”Anti-Terrorism” från Tokyos tunnelbana. 

 

Diskussionen om skriftspråk med Kobayashi får mig att fundera kring ett vanligt 

förekommande fenomen i Japan; mangaestetik med affischering. I detta stycke 

kommer ovanstående stillbild från studiens fotografiska dokumentation att 

analyseras. Bilden är en informationsaffisch som kombinerar text och bild. 

Informationen förmedlar terroristbekämpning, där representanterna i affischen är 

figurer som är visualiserade genom mangaestetik. Jag har svårt att föreställa mig 

att den sortens kawaii-estetik skulle förekomma i Sverige när  allvarlig 

information ska förmedlas. I Japan anses mangaestetiken vara ett effektivt sätt att 

förmedla information på.133 Affischen visar även användningen av flera olika 

skriftspråk inom en och samma inramning. Denna mångfald är det mest vanligt 

förekommande sättet att förmedla skriftlig information på i Japan. De två tecken 

som är placerade i bildens sköld är Kanji. Texten som läses uppifrån höger hörn 

och nedåt är Hiragana. De två textrader längst ned i affischen är en blandning av 

Katakana, Kanji och Hiragana. Slutligen finns det latinska alfabetet representerat 

med texten ”We Love” och ”ANTEP Tokyo – Anti-Terrorism Partnership, 

TOKYO”. Av dessa skriftspråk är det latinska alfabetet det minst frekvent 

använda i Japan. Denna skriftspråkmångfald kan vara svår att hitta adekvata 

                                                 
133 Schodt, Frederik L. Manga! Manga! The world of japanese comics. Sid. 148 
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liknelser med i en svensk kontext. Delvis beroende på att den japanska skolan lär 

ut samtliga av dessa skrift- och bildskriftspråk vilket inte har någon motsvarighet i 

det svenska skolsystemet. Men analysen kan illustreras med liknelsen att det 

latinska alfabetet, runskrift, det ryska alfabetet samt hieroglyfer skulle samsas och 

förmedla information inom en och samma ram. Kanske har denna 

skriftspråksmångfald bidragit och varit en av de bakomliggande orsakerna till att 

mangalitteratur har en sådan omfattande utbredning i det japanska samhället och 

globalt? Enligt Kobayashi innebär skriftspråksmångfalden ett mjukare eller en 

naturligare övergång att berätta historier på via tecknade serier. Djupare än så 

kommer vi inte i den här studien när vi ska analysera bakomliggande faktorer till 

den japanska mangalitteraturens utbredning.  

 

Den moderna japanska visuella kulturens ekosystem 

Det här avsnittets syfte är att undersöka och åskådliggöra transformationer mellan 

de intermediala uttrycken inom den moderna japanska visuella kulturen. Baserat 

på studiens empiri har en modell konstruerats för att visualisera den moderna 

japanska visuella kulturen där begreppen mangalitteratur, cosplay, anime, 

japanska elektroniska spel och ”manga”- merchandise inkluderats. Modellen 

illustrerar de vanligast förekommande transformationerna mellan begreppen. Som 

benämning på denna modell kommer studien använda begreppet ekosystem, som 

importerats från biologins terminologi. Därmed kommer detta kapitel bearbeta en 

av studiens frågeställningar genom att illustrera hur de olika komponenterna inom 

den dominerande moderna japanska visuella kulturen förhåller sig till varandra.  

 

Mangalitteraturens närmaste släktingar eller uttryck i den moderna japanska 

visuella kulturen hittar vi i elektroniska spel, anime, cosplay, leksaker eller 

spelkort. Anime är i likhet med mangalitteratur ett intermedialt uttryck, där anime 

består av tecknade rörliga bilder, ljud och text (främst i form av undertexter). 

Modern japansk visuell kultur beskrivs som en form av mediamix vilket innebär 

att historier och karaktärer produceras och distribueras till åtskilliga format. Under 

de senaste tre eller fyra decennierna är transformationer mellan de olika formaten 

snarare norm än undantag.134  

 

Utifrån litteraturstudier inom ämnesområdet, informanternas berättelser, en 

deltagande observation i Tokyo samt besök på fem mangakonvent i Sverige har en 

schematisk bild skapats för hur de olika uttrycken i den moderna japanska visuella 

kulturen förhåller sig till varandra. Figurens innehåll är därmed ett analytiskt 

resultat från studiens empiriska undersökningar. Elektroniska spel, anime och 

mangalitteratur representerar en torso av den moderna japanska visuella kulturen. 

                                                 
134 Morton, Leith. Modern Japanese Culture. The insider view. Sid. 257-258 
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Kulturella uttryck som cosplay och merchandise (kringprodukter eller 

handelsvaror) symboliserar ett manifesterande och förkroppsligande med 

ursprung från något av de intermediala uttrycken. Pilarna symboliserar 

transformationer mellan olika medier där de smala pilarna illustrerar ett mindre 

transformationsflöde än de breda. Den breda pilen mellan mangalitteratur och 

anime representerar en omfattande transformation då omkring 90 % av all anime 

är baserad på mangalitteratur.135 Under mangakonventet Närcon Vinter påpekade 

jag för en informant, som själv producerade mangaillustrationer, att 

mangalitteraturens estetisk ofta kan vara visuellt förenklad, opolerad och tecknad 

med stiliserade drag. Undersökningspersonen replikerade med att de flesta 

mangastudios vanligtvis har synnerligen krävande deadlines.136 En bidragande 

faktor till frekvent utgivning och pressade deadlines är läsarnas snabba 

konsumtionstakt av mangalitteratur vilket innebär att produktionen påskyndas från 

både ansvariga över olika mangastudior och deras ekonomiska intressen samt 

folkets kulturella konsumtionsbegär. I denna schematiska modell fungerar 

mangalitteraturen därmed som en katalysator, enligt Schodt,137 inom den moderna 

japanska visuella kulturens ekosystem.  

 

Transformationer mellan de intermediala uttrycken kan exemplifieras med 

mangan Dragon Ball. Ursprungligen skapades Dragon Ball som mangalitteratur 

under tidigt 1980-tal för att sedan transformeras till anime. Därefter intog Dragon 

Ball och dess karaktärer andra skepnader inom modern japansk visuell kultur 

såsom cosplay, elektroniska spel och merchandise. Modellen som presenteras 

illustrerar de stora strömmarna inom ekosystemet vilket innebär att pilarna i 

enstaka fall kan byta riktning. Vi kan exempelvis tänka oss att en mangakaraktärs 

estetiska design är hämtad från gatumodet i Tokyos stadsdel Harajuku, där många 

ungdomar får utlopp för sin kreativitet genom att kombinera färg, form och 

material som över tid skapas ny design och nya klädstilar och transformationen är 

ett faktum. 

 

I Japan kan relationen mellan mangalitteratur och anime beskrivas ha ett liknande 

förhållande som böcker och filmer har i Sverige. En film är oftare baserad på en 

bok än vice versa. Flera av studiens undersökningspersoner uttrycker dessutom att 

”mangan var bättre än animen”138 vilket innebär att vi kan skönja ett mönster med 

det väl använda uttrycket ”boken var bättre än filmen”. Baserat på ovan nämnda 

citat kan vi därmed lägga märke till att boken i Sverige och mangalitteraturen i 

den moderna japanska visuella kulturen har liknande hierarkisk status.  

                                                 
135 Wheeler, Mark (red.), Japanese visual culture: explorations in the world of manga and anime. Sid. 6 
136 Muntlig uppgift från informanten Link. Mangakonventet Peppcon [2014-08-31] 
137 Schodt, Frederik L. Dreamland Japan Writings on modern Manga. Sid. 20ff. 
138 Muntlig uppgift från informanterna Epona, Saria, Nayru och Onox. Mangakonventet Peppcon [2014-08-

30] 
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Figur 12. Studiens konstruerade modell av den moderna japanska visuella kulturens ekosystem. 

 

Mangagenrer i Japan 

Den andra frågeställningens underfråga behandlas i detta avsnitt: vilka genrer 

existerar inom mangalitteraturen? Studien har i denna frågeställning avgränsat sig 

till att undersöka japansk mangalitteratur. I Japan indelas mangalitteraturen 

generellt i fyra olika demografiska grupper vilka är Shounen (pojkars manga), 

Shojo (flickors manga), Seinen (mäns manga) och Jösei (kvinnors manga).139 Men 

den japanska mangalitteraturen är rik på variation och utbud och denna 

demografiska indelning beskriver inte omfattningen eller mångfalden av alla olika 

genrer som produceras. Mangalitteraturen i Japan är inte homogen varken estetisk 

stil, innehåll eller tematik.140 Informanten Kobayashi berättade att det existerar 

otaligt med genrer och subgenrer inom mangalitteraturen i Japan. Ett exempel 

Kobayashi redogjorde för var något i stil med ”there are Italian food manga, 

American food manga, Japanese food manga, Humoristic food manga and many 

                                                 
139 Thompson, Jason. Manga The Complete guide. Sid. xxiii-xxiv 
140 Wheeler, Mark (red.) Japanese visual culture: explorations in the world of manga and anime. Sid. 9 
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more”.141 Vilket då innebär att vi kan klassificera matmanga som en överordnad 

genre för att därefter indela matmangan i ytterligare subgenrer eller subteman, 

detta fenomen illustreras också i vilket illustrerats i avsnittet ”Genredefinition”. 

Det finns en mångfald inom temat matmangor kan för oss i Sverige tyckas vara 

nästintill orimligt, men bemästrandet av exempelvis sushimatlagning är enligt 

japansk kultur en konst som kräver livslång hängivenhet.142 Försäljningssiffrorna 

för matmangor i Japan talar för sig själv när matmangor som Oishinbo har sålts i 

över 130 miljoner exemplar.143 För att illustrera genrerikedomen exemplifierar 

denna studies analys även sportmangor. Där sportmangalitteratur kan klassificeras 

som en överordnad genre och subgenrer som exempelvis baseball, professionell 

wrestling, kickboxning, motorcross, bilracing, volleyboll, judo, sumobrottning, 

kendo, golf och rugby finns i rikliga mängder.144 Även sportmangornas utbredning 

och popularitet belyses genom japanska försäljningssiffror där basketmangan 

Slam Dunk sålts i 120 miljoner exemplar145 samt baseballmangan Touch sålts i 

över 100 miljoner exemplar.146  

 

Det finns mängder med skillnader mellan den västerländska och japanska kulturen 

och dess traditioner vilket innebär att vi upplever vår omvärld på olika sätt. Från 

ett svenskt perspektiv är det nästan absurt med denna massproduktion och 

försäljning av matmangor och sportmangor. Medan det från ett japanskt 

perspektiv inte är speciellt märkvärdigt utan det är något som de japanska 

informanterna anser är helt naturligt. Enligt informanten Kobayashi är det allmänt 

vedertaget i Japan att förmedla berättelser via mangalitteratur och mangan är inte 

förknippad till en specifik åldersgrupp eller ett visst klientel av människor. Att 

läsa mangalitteratur i Japan är något så pass vardagligt och vanligt förekommande 

att japaner i största allmänhet inte förknippar mangalitteraturkonsumtion med 

någon speciell social status. Den kulturella hierarkiska värderingen av 

mangalitteratur i Japan är likställd med konsumtion av film eller böcker berättar 

Kobayashi.147 Matmangan och sportmangan är exempel på att stora delar av den 

japanska mangalitteraturen troligen är för nationellt inriktad och inhemsk för att 

det ska finnas kommersiellt underlag för översättning och utgivning i Sverige. 

Men på liknande sätt argumenterades det innan mangalitteraturen lanserades i 

västvärlden också. Andra typer av teman som mangalitteratur kan förmedla är 

exempelvis barnuppfostran eller hur man kan inreda en lägenhet.148 Detta visar på 

                                                 
141 Muntlig uppgift från informanten Kobayashi i Japan, Tokyo, Akihabara [2013-01-12] 

142 Schodt, Frederik L. Manga! Manga! The world of japanese comics. Sid. 109 
143 Wikipedias webbplats > Wiki > Oishinbo. [2014-09-22] 
144 Schodt, Frederik L. Manga! Manga! The world of japanese comics. Sid. 83-84 
145 Wikipedias webbplats > Wiki > Slam Dunk. [2014-09-22] 
146 Wikipedias webbplats > Wiki > Touch. [2014-09-22] 
147 Muntlig uppgift från informanten Kobayashi i Japan, Tokyo, Akihabara [2013-01-12] 

 
148 Schodt, Frederik L. Dreamland Japan Writings on modern Manga. Sid. 136ff.  
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den innehållsliga bredden och mångfalden av mangalitteratur. I Japan är 

mangalitteratur alltså en större medietyp än endast serier med inriktning mot barn 

och ungdomar eller vuxna såsom den kan uppfattas vara i Sverige 

 

Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte var att se hur manga kan hanteras på svenska 

folkbibliotek. För att få svar på det har studien dels undersökt hur manga hanteras 

på tio svenska folkbibliotek, studien har dels även undersökt och analyserat vad 

manga är för att ge oss förståelse vid hantering av mangalitteratur. Detta syfte har 

kontinuerligt belysts och nyanserats. Begreppet manga har olika innebörd 

beroende på om vi utgår från en japansk eller svensk kontext, där mangakulturen i 

det japanska samhället är integrerat medan begreppet främst förknippas med 

mangalitteratur i Sverige. Studien har även visat på att mangalitteratur innefattas 

av en mångfald olika genrer i Japan medan det i svenska folkbibliotek finns ett 

mindre urval. 

 

Den första frågeställningen syftade till att undersöka hur mangalitteraturens 

utlåningsstatistik ser ut i svenska folkbibliotek under åren 2000-2011. Med hjälp 

av statistiken undersöks även vilka genrer som finns representerade i svenska 

folkbibliotek. Under 2003 inleddes en dramatisk ökning i utlåningen, vilken 

varade till 2009 och kan urskiljas som en kulmen. Studien visar på att det i Japan 

existerar ett likvärdigt antal genrer och subgenrer inom mangalitteraturen liksom 

det gör inom exempelvis skönlitteraturen. Från statistiken går att utläsa att den 

japanska mangalitteraturens mångfald är reducerad till 24 olika teman eller genrer 

i svenska folkbibliotek där Romance, Comedy, Action, Fantasy och Adventure är 

dominerande.  

 

Den andra frågeställningen behandlade hur vi kan definiera och använda 

begreppet manga? Jag föreslog bland annat att manga kan sorteras in i begreppen 

mangalitteratur, mangaestetik och mangakultur med avsikt att nyansera och 

precisera ämnesområdets innehåll och diskussion.  

 

Den tredje frågeställningen behandlade vilka kontexter mangalitteraturen kan 

placeras inom. Vilka är huvudkontextens olika komponenter samt dess relationer 

till varandra? Detta har studien försökt besvara genom att bland annat introducera 

en konstruerad modell som åskådliggör kontexten modern japansk visuell kultur, 

där grundkomponenterna är mangalitteratur, anime, elektroniska spel, cosplay 

samt ”manga”- merchandise. Mangalitteraturen fungerar som en katalysator i den 

moderna japanska visuella kulturens ekosystem. Cosplay och merchandise är två 
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kulturella yttringar som skapats utifrån någon eller flera av ekosystemets torso. 

Som studien velat visa är manga inte bara en litterär uttrycksform, 

mangalitteraturen utvidgas istället i hela den moderna japanska visuella kulturen.  
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Avslutande diskussion 

Resultat 

Studiens övergripande syfte har varit att undersöka hur manga kan hanteras på 

svenska folkbibliotek. Denna undersökning har därmed för avsikt att bidra med 

information när hantering, placering eller klassificering av mangalitteratur sker i 

Svenska folkbibliotek. Studien föreslår att vi kan separera begreppet manga i tre 

underkategorier för att åstadkomma en specifikare begreppsinnebörd. Dessa har 

konstruerats med hjälp av studiens empiri och benämns som mangalitteratur, 

mangaestetik och mangakultur. Mangalitteratur och övriga serier definieras i 

denna studie med stor hjälp av det intermediala perspektivets verktyg. 

Utgångspunkten för vad mangalitteratur är kan därmed beskrivas som när text och 

bild samexisterar i olika formationer. Denna definition fungerar i många fall, men 

i likhet med definitionerna som Strömberg samt Nationalencyklopedin föreslagit 

finns undantag, som att all mangalitteratur inte alltid innehåller text. Mangaestetik 

definieras i studien som ett visuellt uttryck där typiska attribut eller element är 

inkluderade vilka särskiljer sig från annan estetik. Mangaestetiken har dock flera 

skepnader och stilar där en framträdande kategori i mangaestetiken är baserad på 

det japanska ordet kawaii, vilket innebär att det har avsikten att förmedla en gullig 

eller söt estetik. Mangakultur definieras i studien som ett omfattande begrepp, 

vilket kan innehålla flera olika begrepp som mangakonvent, cosplay, japanska 

elektroniska spel, anime, mangalitteratur eller mangaestetik. Mangakultur kan 

enligt studien tilldelas en liknande betydelse som studiens tillämpade kontext, 

nämligen modern japansk visuell kultur. Mangalitteratur benämns som en genre i 

flera sammanhang i Sverige. Studien har vid flera tillfällen beskrivit att denna 

genrebenämning bör undvikas. Att klumpa ihop mangalitteraturens innehåll till 

endast en genre vore att minimera mangalitteraturen med tanke på den mångfald 

av olika teman som existerar. Mångfaldens hela spektra utmärker sig och existerar 

främst i Japan, men studien illustrerar att även svenska folkbibliotek för 

närvarande innehar mangalitteratur med 24 olika tematiska inslag, eller genrer. En 

genre bestäms utifrån innehållsmässiga tematiska likheter, snarlika motiv eller 

andra moment som ett dokument domineras av. Verk med ett visst syfte eller tänkt 

målgrupp kan klassificeras under samma genre. Inom mangalitteraturen i stort 

finns otaliga mängder genrer och det är omöjligt att kvantifiera mängden. 

Mangalitteratur är inte bara en genre, utan flera.  
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Ytterligare ett resultat är att det finns flera likheter i mangalitteraturens 

popularitet, oavsett om vi utgår från en svensk, internationell eller japansk 

kontext. Några av de mest utlånade mangorna i svenska folkbibliotek är One 

Piece, Naruto och Dragon Ball. Dessa mangaserier tillhör även de populäraste i 

både Japan som i övriga världen, då de utmärker sig genom massiva 

försäljningsvolymer.  

 

Ett annat resultat är att mangalitteraturen med fördel kan placeras inom kontexten 

modern japansk visuell kultur. Studien har konstruerat en modell för att 

åskådliggöra transformationer mellan de huvudsakliga begreppen inom modern 

japansk visuell kultur vilka är mangalitteratur, cosplay, anime, japanska 

elektroniska spel och ”manga”- merchandise. I denna modell har mangalitteratur 

en liknande roll som boken har i Sverige.  

 

Studien visar att mangalitteraturens utlåningsstatistik i svenska folkbibliotek hade 

en kulmen år 2009. Trots att utlånen i de svenska folkbiblioteken sedan reducerats 

har likväl intresset för modern japansk visuell kultur i form av mangakonvent ökat 

i både antal arrangemang och antal besökare.  

 

Reflektioner av undersökningen 

I Sverige sker årligen omkring en miljon utlån av mangalitteratur i våra 

folkbibliotek, vilket innebär att mangalitteratur inte kan tilldelas någon avgörande 

betydelse för folkbibliotekens framtida agenda. Men om bibliotekarierna i svenska 

folkbibliotek vill använda sig av idén om mangalitteraturens placering inom 

kontexten som studien benämnt som den moderna japanska visuella kulturen, hur 

ska de då gå tillväga? Om bibliotekarierna i ett folkbibliotek har tillgodogjort sig 

innehållet eller informationen i denna kontext, finns det i så fall intresse eller 

resurser för att utveckla kontexten ytterligare på biblioteken? Är det 

överhuvudtaget eftersträvansvärt? Realiseringen av detta är bland annat beroende 

av bibliotekariernas intresse, resurser eller tid för sådana funderingar. Men det 

måste givetvis även finnas intresse bland låntagarna. Att folkbibliotek arrangerar 

en mangateckningskurs anser jag kan ses som ett exempel av att mangaestetiken 

tillägnas tid och rum.  

 

Min förhoppning att innehållet i den här studien ökat medvetandet om vad manga 

kan vara. Med ökad medvetenhet som utgångspunkt kan bibliotekarier eller 

teoretiker förhålla sig till ämnesområdet vilket förhoppningsvis bidrar till 

frambringandet av att fler valmöjligheter och synsätt uppenbaras angående hur vi 
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kan hantera begreppet manga. En nyansering vi bör inkludera i denna avslutande 

diskussion är att alla som läser mangalitteratur inte går på mangakonvent och att 

alla som uppskattar den moderna japanska visuella kulturens estetiska särdrag inte 

nödvändigtvis läser mangalitteratur. Vi kan ställa oss frågan: är den övergripande 

smakkulturen för en konsument av mangalitteratur homogen, oavsett om hon bor i 

Stockholm, Malmö eller Umeå? För att diskutera den här frågan bör vi vara 

medvetna om att manga betraktas olika beroende på vem som utför betraktelsen. 

Om en person som aldrig tidigare varit i kontakt med modern japansk visuell 

kultur skulle besöka ett mangakonvent skulle denne person troligtvis kategorisera 

evenemanget och dess deltagare som mycket homogena. Medan ett 

inifrånperspektiv av den moderna japanska visuella kulturen i Sverige visar på att 

en typisk mangalitteraturskonsument är heterogen, där otaliga mängder nyanser 

och avvikelser kommer att kunna urskiljas. Jag menar därmed att tillgodogjord 

information, erfarenhet, medvetenhet och liknande faktorer till stor del avgör hur 

vi förhåller oss och upplever ett ämnesområde.  

 

Studien visade genom exemplifiering av mangan Yotsuba&! att det finns 

grundläggande olikheter när ett dokuments essens ska klassificeras. De flesta som 

klassificerar mangalitteratur i svenska folkbibliotek har troligtvis inte samma 

utgångspunkt när dokument ska tolkas som inbitna mangakonsumenter. I denna 

studie är troligtvis den mest betydelsefulla faktorn till denna avvikande 

uppfattning orsakad av kulturell differentiering, men det är även tänkbart att andra 

faktorer påverkar som ålder, kön, social bakgrund, religion eller annan 

trosuppfattning. I den japanska kulturella kontexten har den nutida 

mangalitteraturen varit etablerad och uppskattad under snart ett århundrade vilket 

innebär att mangalitteratur knappast kan betraktas som en kortvarig trend eller 

dagsslända i Japan. Mangalitteraturen har dock endast varit etablerad under ett 

decennium i svenska folkbibliotek, vilket innebär att framtiden får avgöra 

huruvida mangalitteratur eller den moderna japanska visuella kulturen kommer att 

finnas kvar som kulturyttring om ett antal decennier.  

 

Studien har vid flera tillfällen redogjort för hur manga integrerats i det japanska 

samhället, vilket kan jämföras med mangans blygsamma utbredning i det svenska 

samhället. Om en analys eller meningsfull direkt jämförelse mellan de två 

länderna ska kunna produceras bör dock alla omständigheter och relaterade 

faktorer inkluderas.  

 

Vi kan även tänka oss att mangalitteraturen är en del av det vidgade textbegreppet. 

Dokument som hanteras i svenska folkbibliotek som endast innehåller text samsas 

idag med flera andra olika dokument som innehåller text, bild och ljud. 

Kompetensen som efterfrågas på framtidens bibliotekarier är kanske snarare en 
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kulturvetare än en litteraturvetare? Dessa tankar finner även stöd i avsnittet 

”Intermedialitet” där textens hierarkiska status inte är lika obestridd idag. ”Bildens 

återkomst” samt introduktion av nya kombinationer av medier, intermediala 

uttryck, blir allt vanligare i vår samtida kultur och utvecklingen i svenska 

folkbibliotek följer redan denna utveckling i viss mån. Det kan tänkas att framtida 

generationers forskare kommer ange mangalitteratur som en del i flödet som 

ibland benämns som ”bildens återkomst”.  

Förslag till vidare forskning 

En liknande statistisk undersökning av mangalitteraturens utlån, som producerats i 

denna studie, skulle kunna utföras om ett visst antal år, vilket då skulle informera 

om hur utlåningsstatistiken utvecklas efter denna studie. Ett annat förslag till 

vidare forskning kan grunda sig i en frågeställning som: varför började den stora 

importen av mangalitteratur vid millennieskiftet och inte tjugo år tidigare eller 

senare? Under min deltagande observation i Tokyo fängslades jag av 

mangakulturens omfattande utbredning i det offentliga rummet. Detta fick mig att 

filosofera i ett större perspektiv där funderingar om hur den individuella 

kultursmaken påverkas av den yttre omvärlden. Vilken påverkan har den 

inhemska kulturen, traditionen, reklamen, patriotismen eller den socialt 

accepterade kollektiva kultursmaken? Hur kan vi beskriva och analysera 

korrelationerna mellan dessa eller andra liknande faktorer? Hur mycket av en 

individs kultursmak formas utifrån vårt inre universum? Japan är en tacksam 

undersökningsterräng eftersom vi som västerlänningar kommer att uppleva en 

kulturell skillnad så fort vi anländer till Japan. Undersökning om kultursmak har 

genomförts tidigare inom akademisk forskning, men frågan är så omfattande med 

tanke på all individuell avvikelse att jag anser att ännu fler synvinklar kunde vara 

intressanta att undersöka. Ett annat förslag till vidare forskning kan vara att 

undersöka huruvida det finns någon korrelation och i så fall hur stark den är 

mellan de två variablerna, kulturens informationstradition samt dess 

samhällsutveckling? Som studien visat, minskar mangalitteraturens utlån i 

svenska folkbibliotek efter kulmen år 2009. Samtidigt ökar mangakulturen i 

Sverige i form av mangakonvent. Hur kan vi utforska den relationen ytterligare?  
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Bilagor 

Ordlista 

Manga - Kan separeras i två stavelser Man = ofrivillig, spontan och Ga = bild.  

 

Anime - Japansk animerad eller tecknad film.  

 

Elektroniska spel - Kan kategoriseras som när dess hårdvara består av 

elektroniska kretskort och elektroniska komponenter. Dess hårdvara kan vara 

arkadmaskiner, spelkonsoler (som i folkmun även kallas TV-spel), bärbara 

konsoler, mobiltelefoner eller persondatorer.  

 

Cosplay - Är en förkortning av de engelska orden ”Costume Play” och innebär att 

en person syr och skapar en dräkt eller klädsel för att föreställa en viss karaktär 

från exempelvis mangalitteratur, anime eller elektroniska spel. 

 

Kawaii - Kan översättas till ungefär sött eller gulligt och är en dominerande 

estetik inom modern japansk visuell kultur.  

 

Doujinshi - Självpublicerat material, kan vara tidskrifter även kallat fanzines, 

noveller eller mangalitteratur.  

 

Comiket - En förkortning eller sammanslagning av orden ”Comic Market”. 

Comiket är det största mangakonventet och doujinshikonventet i världen. Det 

arrangeras två gånger årligen i Japan och har ungefär 550 000 besökare vid varje 

tillfälle.  

 

Otaku - Kallas en person som har ett starkt intresse för modern japansk visuell 

kultur i någon form. Enligt en av mina japanska informanter kan vi separera 

begreppet i exempelvis ”spel-otaku”, ”manga-otaku” eller ”anime-otaku”. Enligt 

min informant har begreppet otaku precis som ordet nörd haft varierande 

betydelse med tiden. Ordet otaku betyder fortfarande olika för olika personer och i 

olika sammanhang.  
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Intermediala mediers klassifikation i genrer och subgenrer 
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Mangalitteraturens utlåningsstatistik under åren 2000-2011
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 

 
Genrer: 

            
Författare: 

             
Adachi Mitsuru - 

   

- 35 70 79 33 1 13 3 53 

Ai Yazawa drama romance shoujo slice of life  - - - - 144 427 691 1069 1630 10776 16601 15729 

Aida Yu - 

     

- 97 144 156 140 155 82 

Akimine Kamijyo Action, Adventure, Comedy, Shounen - - - - - - 2417 14599 19208 22195 19922 14670 

Akira Himekawa Adventure, Fantasy 

   

- - 2615 5060 4535 4516 4227 3457 3881 

Akira Toriyama  Action, Adventure, Comedy,Shounen - 471 14082 65613      151640      180618       167883       141292       133183       121136       100765 92063 

Arina Tanemura Comedy, Fantasy, Romance, Shoujo 

   

- - 5634 17550 18234 17306 13650 11272 9696 

Asano, Inio  Drama, Slice of Life 

          

24 41 

Ayumi Komura Romance, Shoujo,  

        

- 87 97 363 

Azuma Kiyohiko  Comedy, Slice of Life 

   

- - - 110 82 7033 15465 12882 12250 

Chmakova, Svetlana - 

       

- 442 6498 6063 6307 

CLAMP  Comedy, Ecchi, Romance, Sci-Fi 

     

- 2176 6221 7432 6626 5232 3943 

Ch'oe, Kyŏng-a Romance 

    

- 187 5818 15100 15119 14096 10722 8304 

Cibos, Lindsay Drama, Romance, Shoujo 

      

- 101 5526 6387 5219 4613 

Daisuke Moriyama 

Action, Adventure, Fantasy, 

Supernatural - - - - - - - 2185 4121 8164 6563 5785 

Eiichiro Oda action adventure comedy, shounen  - - - 1999 30469 86757      123487       126148       127163       131655       130889 130082 

Fujiwara, Hiro  Comedy, Romance, School, Shoujo 

        

- 15 94 525 

Fumi Yoshinaga  Comedy,  Slice of Life 

       

- 104 69 53 160 

Goseki Kojima &   

Kazuo Koike  Action, Historical 

 

350 2207 2602 3827 3933 3632 2135 982 1734 1094 1120 

Gosho Aoyama Adventure,  Mystery - - - - - 14145 84067       100053       112876       102905 97965 86398 

Hakase Mizuki Romance - - - - - - 778 4065 3305 2716 1984 1699 

Haruta Nana - 

          

- 121 

Hasekura, Isuna - 

          

- 98 

Hatori, Bisco Comedy, Drama, Romance,  Shoujo, 

     

- 14 367 942 1132 1741 1997 

Hayakawa, Tomoko - 

     

- 200 787 1349 877 1421 1206 

Higuchi, Tachibana - 

        

- 241 521 917 

Himaruya, Hidekazu - 

          

- 230 

Hino, Matsuri 

drama romance shoujo supernatural 

vampire  

       

- 631 1581 3678 5592 



 69 

Hiro Mashima action adventure fantasy shounen  - 

    

- - - 46 298 408 1807 

Hiromu Arakawa Action, Adventure, Comedy,  Shounen, - 

   

- - 359 5648 31604 45300 41200 22246 

Hiroyuki Takei action comedy shounen supernatural  - 

   

- 172 640 2768 15179 31680 27752 24357 

Hisae Iwaoka - - 

     

- - 258 2162 1209 1265 

Hisaya Nakajo Shoujo 

     

- 83 305 983 804 627 785 

Hoshino Katsura action comedy shounen 

      

- 148 547 751 1279 1621 

Hotta, Yumi - 

     

- 227 350 1181 1263 766 794 

Ikegami, Ryoichi Seinen 

   

- 353 462 460 279 52 121 75 64 

Ikezawa, Satomi - 

     

- 666 409 710 187 416 310 

Inagaki, Riichiro - 

          

- 76 

Inoue, Takehiko - 

   

- 84 33 107 280 153 46 35 104 

Jesper Nordqvist - 

      

- 716 1691 2680 2426 1969 

Jinsei Kataoka Action, Adventure, Drama, Sci-Fi 

         

- 18 176 

Judal Adventure, Comedy, - 

    

- 832 7554 9636 11641 9277 9017 

Junji Ito  Drama, Horror 

     

- 289 340 416 744 1563 2307 

Kaho Miyasaka drama romance shoujo  - 

    

- 230 14297 22474 21197 17909 17408 

Kakifly - 

          

- 79 

Kang-won Kim Drama, Romance, 

     

- 748 3679 5290 5512 5142 4760 

Kanno, Aya - 

        

- 30 75 1232 

Kaori Yuki Fantasy, Romance, Shoujo - 

   

- 183 876 895 4360 9556 8026 6735 

Kaoru Mori  Historical, Romance - 

    

- 630 21006 19161 15707 13201 11088 

Kara comedy fantasy  shoujo  

     

- 1995 15659 15153 12888 11563 9045 

Katsura, Masakazu - 

     

- 283 258 69 109 27 24 

Kazuki Takahashi action adventure fantasy shounen  - 

  

- 46 22040 42688 52496 73026 83896 74597 62682 

Kei Ishiyama  Adventure,  Fantasy - 

     

- - 947 3529 2939 2456 

Keiji Nakazawa - - 

  

- - - 137 315 92 159 108 48 

Keiko Nobumoto & 

Toshitsugu Lida Action, Adventure, Comedy, Sci-Fi - 

     

- - - 2434 1715 1150 

Ken Akamatsu comedy ecchi harem romance  - - - 56 450 10025 36450 40742 40576 33965 27717 22352 

Kio, Shimoku comedy  school slice of life  

     

- 603 976 490 775 139 110 

Konami, Kanata - 

         

- 38 601 

Konomi, Takeshi - 

    

- 221 1167 1348 918 1102 737 737 

Kosuke Fujishima comedy fantasy romance  - 91 118 166 1309 683 509 462 8246 17745 12512 10743 



 70 

Koujima, Naduki - 

      

- 22 16 77 24 127 

Kouta Hirano action horror vampire - 

   

- - 487 2430 4560 5616 5331 3704 

Kujiradō, Misaho - 

     

- 330 3892 3890 4318 3643 3082 

Kumeta, Koji - 

          

- 207 

Lee, Myung-Jin  Action, Adventure, 

   

- 211 497 8237 11477 11134 8820 6904 4842 

Maki Murakami 

 Comedy, Drama, Romance, Shounen-

Ai - 

 

- - 378 587 1822 8623 8068 6225 5529 4211 

Masashi Kishimoto action adventure  shounen - 

 

- - 42 350 3555 16875 49283 94916       111198 112260 

Masashi Tanaka -     1423      1762 985 981 699 1122 715 600 403 474 347 242 

Mayumi Azuma action adventure fantasy romance  - 

     

- - 618 3418 2373 1947 

Mia Ikumi & Reiko 

Yoshida  Fantasy, Romance, Shoujo - 

  

- 41 5788 24476 24442 23992 22369 19396 14916 

Mine Yoshizaki comedy sci-fi  - 

    

- 936 8981 14712 14857 13035 9389 

Minekura Kazuya - 

     

- 110 98 243 338 84 23 

Miura, Kentaro - 

     

- 28 65 186 332 364 424 

Miyazaki, Hayao  Action, Adventure, Fantasy, 108 382 274 394 901 1847 2005 1617 1243 5385 1078 1207 

Morinaga, Ai - 

      

- - 32 143 289 325 

Moyoko Anno Romance, Shoujo - 

    

- 309 8032 22492 20098 16814 13765 

Naoki Urasawa  

drama horror mystery psychological 

thriller  

     

- 28 380 297 942 573 1177 

Naoko Takeuchi Drama,  Romance, Shoujo 

        

0 

 

- 30 

Okubo, Atushi - 

          

- 542 

Osamu Tezuka action Sci-fi 162 200 204 168 930 3913 7284 6367 5277 5083 3951 4421 

Otomo, Katsuhiro Sci-Fi - 324 885 697 1584 1920 1596 1542 923 1277 775 764 

Pin Yi - 

     

- 436 3508 10493 7391 5963 5120 

Reiko Yoshida Fantasy, Romance, Sci-Fi, Shoujo 

   

- 41 5770 22751 22416 21700 19615 17294 14916 

Rumiko Takahashi action comedy romance shounen  -       2006       3119       3789 20239 57462       104195       129703       129166       117158 93111 81479 

Sadamoto Yoshiyuki 

action drama mecha psychological sci-

fi  - 91 176 329 637 6925 18933 27476 18967 15171 11860 9679 

Sakurakoji, Kanoko - 

          

- 168 

Samura, Hiroaki action drama samurai seinen  - 432 319 525 2201 2618 2370 2052 1109 1784 953 1046 

Shigenobu 

Matsumoto 

 

- 

    

- 62 34 30 24 24 15 

Shiina, Karuho romance shoujo 

        

- 15 40 334 

Shizuru Seino romance sports - 

   

- 320 6814 23070 24370 21575 17580 15440 

Suzumi, Atushi - 

         

162 26 135 

http://en.wikipedia.org/wiki/Naoki_Urasawa
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Takaya Natsuki comedy drama romance shoujo  

   

- 87 704 1902 3018 4578 4706 4450 3949 

Takeshi Obata & 

Tsugumi Ohba 

Mystery, Drama, Shounen, Supernatural, 

Psychological 

    

- 240 1683 5287 14955 16813 13871 

Tanigawa, Nagaru Comedy 

         

- 43 458 

Tatsuya Hamazaki fantasy sci-fi  - 

    

- 4127 9792 9119 7366 6116 4907 

Tite Kubo action shounen - 

   

- 212 1695 1762 4817 28154 40293 34385 

Toboso, Yana comedy fantasy supernatural 

         

- 321 1571 

Watsuki, Nobuhiro 

Action, Drama, Historical, Samurai, 

Shounen 

    

44 307 1600 1142 1415 1396 1196 1089 

Woo action fantasy  

     

- 3259 7283 13000 10227 7079 5365 

Yagi, Norihiro action adventure fantasy shounen  

       

- - 40 76 120 

Yoshiki Nakamura comedy drama romance shoujo  - 

     

- - 364 6386 8923 7755 

Yuki Urushibara Fantasy - 

     

- - 196 382 231 359 

Yukiru Sugisaki comedy fantasy romance supernatural  - 

 

- - 8891 25789 32090 30405 26711 19810 15957 12480 

Yumi Tamura drama romance  - 

  

- 282 387 327 1336 1590 1021 807 619 

Yuu Watase drama fantasy romance shoujo  - 91 404 671 1451 1900 10661 17569 31384 21039 16287 12976 

 

 

 

Total utlåningsmängd: 

 

1693 6200 22773 77990 227016 446623 767418 985772 1167948 1271731 1159064  1031914 

 

 

 

Antal författare: 

 

     3     11      11      13        26         35        67        72          84         90         95         104 
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