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1. SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna studie är att stärka kunskapsläget om hur kvalitativ programverksamhet som 

involverar skapare av egenutgivna serier kan bedrivas på bibliotek. Vilka tänkbara motiv finns för 

skapare av egenutgivna serier att delta i programverksamhetsliknande aktiviteter? Vad i 

programverksamhetsliknande aktiviteter upplever de som meningsfullt? Vilka rekommendationer 

för bibliotekens programverksamhet med fokus på denna grupp kan man ge med hänsyn till detta?  

    

Resultaten indikerar att gruppen har en professionell ambition med sitt skapande men att inte alla 

har en professionell identitet. Man tar sitt skapande på stort allvar och har konstnärliga och 

professionella mål. Motiven för att delta i serierelaterade aktiviteter hänger huvudsakligen ihop med 

dessa mål. Aktiviteter som på något sätt kan hjälpa dem att uppnå målen är attraktiva att delta i. 

Sociala aspekter spelar också stor roll. Även deltagande mot ekonomisk ersättning värderas högt av 

delar av gruppen. 

    

Det som upplevs som meningsfullt i aktiviteter är främst möjlighet att synas och nå sin målgrupp, 

möjlighet att nätverka med aktörer i branschen, möjlighet att få inspiration till det egna skapandet 

och möjlighet att träffa vänner. Man kan inte förutsätta att gruppen ska delta gratis i aktiviteter. 

Gratis deltagande förutsätter stor frihet och låga krav samt att man gagnas av det på andra sätt än 

ekonomiskt. Viktiga aktörer arrangörer av aktiviteter måste förhålla sig till är serietecknarnas 

vänner, uppdragsgivare/branschfolk och läsare. Lyckade aktiviteter förutsätter att dialog skapas 

mellan deltagarna. Man bör arbeta aktivt för att deltagarna ska nå sin målgrupp. Serieskapande är 

tidskrävande varför serieaktiviteter måste planeras långt i förväg. Respondenterna i studien ingår i 

ett nätverk av tecknare som knyts samman via sociala medier. Detta är en kanal via vilken man kan 

nå gruppen. 
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2. BAKGRUND 
 

De senaste åren har den teknologiska utvecklingen medfört en förändring i förhållandet av 

producenter och konsumenter inom kultursektorn. Kring sekelskiftet 1900 möjliggjorde 

samhällsförändringar och ny teknik en kulturell massmarknad. Kulturen blev en egen sektor med 

ekonomisk betydelse. Mängden kulturkonsumenter var enorm men antalet producenter var litet, 

eftersom medlen för produktion och distribution av kultur var dyra och endast tillgängliga för ett 

fåtal. Denna relation mellan producenter och konsumenter är nu på väg att kullkastas. Ny teknik har 

möjliggjort för flera att producera och sprida kulturprodukter på ett sätt som tidigare var omöjligt 

(Sacco, 2011, pp. 2–4). Do-It-Yourself (DIY) är ett ledord som omfamnas i en bred kontext 

(Jochumsen et al., 2015, p. 5). Den tidigare ordningen med få upphovsmän och stor publik är på väg 

att övergå i en ordning med många upphovsmän där gränsen mellan upphovsmän och publik är 

otydlig. Detta handlar inte bara om att många skapar sina egna kulturprodukter ute i stugorna. 

Publiken spelar även en aktiv roll i skapandeprocesser som initierats av andra i form av 

kommentarer och idéer. Trenden är att publiken blir mindre passiv, den vill skapa själv (Sacco, 

2011, pp. 3–4). 

    

Denna trend påverkar kulturinstitutioner som tidigare ägnat sig åt traditionell envägskommunikation 

med en passiv publik. Pressen ökar på institutionerna att involvera publikens kreativitet i 

verksamheten för att förbli relevanta. Inom den nordiska biblioteksvärlden har tanken att 

biblioteken ska ha ett utrymme där användare uppmuntras att skapa och sprida egna kulturprodukter 

och idéer fått fäste. Detta är förvisso inte en helt ny tanke. Biblioteken har länge ägnat sig åt mer än 

att låna ut böcker. Men det finns idag ökad press på att dessa aktiviteter, som jag valt att betrakta 

som en del av biblioteks programverksamhet (för definition, se Kap 4, Tidigare forskning och teori), 

ska involvera användares kreativitet (Jochumsen et al., 2015, pp. 5–6). Men vad ska man satsa på? 

Ett område som torde självklart att satsa är litteratur på med tanke på bibliotekens övriga 

verksamhet som litteraturförmedlande institution. 

    

Bokbranschen påverkas av förändringarna inom kultursektorn. På senare år har det skett en explosiv 

ökning i mängden egenutgiven litteratur (Carolan and Evain, 2013, pp. 185–186). Det tidigare 

förhållandet där det fanns ett fåtal författare och många läsare förändras. När mängden författare 

ökar är det svårt att skilja på författare och publik. Det finns helt enkelt massor av författare. Om 

biblioteken ska involvera den nya DIY-kulturen i sin verksamhet, vilka är bättre att börja med än de 

självpublicerande författarna? Men hur ska man gå tillväga? För att nå framgång måste man ta reda 

på vilka aktiviteter denna grupp upplever som meningsfullt att delta i och vad som motiverar dem. 
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Man måste helt enkelt lära känna sin nya målgrupp. 

 

Jag har i denna studie valt att fokusera på en specifik grupp av självpublicerande författare, 

nämligen skapare av egenutgivna tecknade serier. Avgränsningen motiverar jag med att serier är ett 

bildmedium vilket gör att förutsättningarna för aktiviteter som involverar dessa skiljer sig från övrig 

litteratur. Jag har utelämnat skapare av bilderböcker eftersom de, till skillnad från serier, i princip 

helt riktar sig till barn varför de bör behandlas separat. 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med studien är att stärka kunskapsläget om hur kvalitativ programverksamhet som involverar 

skapare av egenutgivna serier kan bedrivas. 

3.1 Frågeställningar: 

 Vilka tänkbara motiv finns för skapare av egenutgivna serier att delta i 

programverksamhetsliknande aktiviteter? 

 Vad i programverksamhetsliknande aktiviteter upplever de som meningsfullt? 

 Vilka rekommendationer för bibliotekens programverksamhet med fokus på denna grupp 

kan man ge med hänsyn till detta? 
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4. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 
 

I ett större sammanhang motiveras denna studie i huvudsak av den förändrade relationen mellan 

kulturproducenter och kulturkonsumenter som Sacco (2011) beskriver och av denna utvecklings 

betydelse för biblioteken som Jochumsen et al. (2015) beskriver. Sacco delar in kultursektorns 

utveckling i tre stadiet. Det första stadiet, Kultur 1.0, bygger på mecenatskap. Kultur 2.0 inträdde 

vid sekelskiftet 1900 till följd av den teknologiska och samhälleliga utvecklingen och 

kännetecknades av en kulturell massmarknad. Kulturkonsumenterna var många men producenterna 

få eftersom nödvändig teknik för skapande och spridning av kultur var dyr och svåråtkomlig. Vi 

befinner oss nu i inledningsfasen av kultur 3.0 där ny teknologi möjliggör för många att enkelt 

skapa och sprida kultur. Resultatet är att kulturkonsumenter också blir producenter. Gränsen mellan 

producent och konsument blir suddig. Publiken blir i högre grad delaktig i skapandet av 

kulturprodukter (Sacco, 2011, pp. 2–4). Sacco ger utifrån denna bakgrund rekommendationer för 

EU:s strukturfondsprogram vilket inte kommer behandlas i denna uppsats.   

    

Jochumsen et al. (2015) beskriver hur denna utveckling påverkar biblioteken. Kulturinstitutioner 

som tidigare ägnat sig åt traditionell envägskommunikation måste bereda möjlighet för skapande 

och medskapande för att förbli relevanta. Som svar på detta har idén om att biblioteket ska ha en 

performative space, en yta ämnad att inspirera användare att skapa konstnärliga uttryck eller 

designa olika kulturprodukter tillsammans, fått bred spridning i de nordiska länderna. Performative 

space är också en yta för förmedling och distribution av användarnas kulturprodukter (Jochumsen et 

al., 2015, pp. 5–6). Författarna ger olika exempel på detta och diskuterar hur användningen av 

performative spaces kan motiveras (Jochumsen et al., 2015, pp. 6–12). 

    

Den tidigare forskningen om programverksamhet är ganska splittrad. Det är svårt att få en samlad 

bild av de aktiviteter som bedrivs på bibliotek utöver hanteringen bibliotekens samlingar. Det finns 

många studier som beskriver enskilda aktiviteter, exempelvis Bates och Webster, 2009; Carruthers, 

2014; Levine, 2006; Moorefield-Lang, 2014; Rooney-Browne, 2008. Vad som saknas är en 

överblick av denna typ av aktiviteter och generella teorier om hur man ska förhålla sig dessa. 

Särskilt svårt är det att hitta forskning på svenska förhållanden. För att få exempel på hur det kan se 

ut på svenska bibliotek har jag använt boken Lyssna, läsa, mötas- : om programverksamhet på 

bibliotek (Lyssna, läsa, mötas-, 2007). Det är ingen forskningspublikation utan en bok där fem 

bibliotekarier delar med sig av sina tankar, råd och erfarenheter kring programverksamhet. Den är 

alltså inte representativ för svenska bibliotekspraktik men går att använda för att få exempel på hur 

programverksamhet kan se ut i en svensk kontext. Jag har valt att betrakta aktiviteter som involverar 
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användares kreativitet som en del av det bredare begreppet programverksamhet. Begreppet saknar 

entydig definition men förekommer i bibliotekssammanhang exempelvis i platsannonser. Jag har 

använt bibliotekschefen Maria Ehrenbergs definition av begreppet som de ”(...) offentliga program 

som biblioteket anordnar, antingen i egen regi eller tillsammans med andra” (Lyssna, läsa, mötas-, 

2007, p. 13). Denna definition innefattar den verksamhet som jag syftar till att förstärka 

kunskapsläget kring. Konkreta aktiviteter som det kan röra sig om är exempelvis bokprat, 

boksamtal, författarbesök, teaterföreställningar, diskussionskvällar och bokfestivaler (Lyssna, läsa, 

mötas-, 2007, pp. 13–19)  

    

Det finns flera studier som bekräftar att mängden självpublicerad litteratur ökat dramatiskt (Bradley 

et al., 2012; Waldfogel and Reimers, 2015) men färre studier fokuserar på upphovsmännen och 

deras motiv. Carolan och Evain (2013) beskriver hur explosionen av självpublicerad litteratur och 

de självpublicerade författarnas agerande utmanar rådande konventioner inom publicering och 

bokutgivning. Med denna utgångspunkt beskriver de i breda drag hur självpublicerade författare 

arbetar för att nå sin publik. De delar in de självpublicerade författarna i tre kategorier. Den första 

kategorin författare liknar de vid ”den stora fisken i den stora dammen”. Denna kategori innefattar 

framgångsrika författare som antingen publiceras genom traditionella publiceringskanaler men är 

kraftigt involverade i marknadsförings- och distributionsprocessen, eller som startar sin egen 

utgivninssatsning och behåller en viss grad av kontroll över hela processen. Kategorin avser 

författare med brett kommersiellt genomslag och utgör en mycket liten minoritet bland de 

självpublicerade författarna. Den andra kategorin är ”den stora fisken i den lilla dammen”. Denna 

kategori består av självpublicerade författare som inriktar sig på en nischmarknad och når stor 

framgång inom denna nisch. Den tredje kategorin kallar Carolan och Evain för ”den lilla fisken i 

den stora dammen”. Författarna i denna kategori är inte kraftigt nischade, de håller en låg profil och 

säljer få böcker. Majoriteten av de självpublicerade författarna tillhör denna kategori. Carolan och 

Evain beskriver också att framgångsrika självpublicerade författare marknadsför sig via bloggar och 

sociala medier. Även bokturnéer där författarna åker på signeringsturné och möter sina läsare nämns 

som gångbara strategier för marknadsföring (Carolan and Evain, 2013, pp. 287–289).  

    

För att förstå vad som motiverar serietecknare att delta i programverksamhetsaktiviteter är det 

nödvändigt att förstå vad som motiverar dem att teckna serier. Det finns ingen forskning som direkt 

besvarar frågan om varför vissa väljer att teckna serier. Däremot finns forskning med bredare fokus 

om varför vissa väljer en karriär inom konstnärliga yrken. Steiner och Schneider (2013) har gjort en 

kvantitativ studie där de försökt ta reda på varför vissa väljer en karriär som bildkonstnär eller 

scenkonstnär i Tyskland. De inleder sin artikel med en bred litteraturgenomgång. Bilden som 
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framträder är att valet att bli konstnär resulterar i att man generellt sett får sämre inkomst och 

osäkrare arbetsvillkor än om man valt en annan karriär. De flesta konstnärer behöver dessutom ha 

andra typer av jobb på sidan av för att klara sig. En tänkbar förklaring till att folk trots det ändå 

väljer den konstnärliga banan är att det konstnärliga arbetet i sig ger utövarna en högre 

tillfredställelse än andra arbeten. Denna tillfredställelse väger helt enkelt upp nackdelarna med yrket 

(Steiner and Schneider, 2013, pp. 227–229). Denna teori försöker artikelförfattarna testa genom en 

kvantitativ studie. Resultatet indikerar att den undersökta gruppen, bildkonstnärer och 

scenkonstnärer i Tyskland, får en högre tillfredställelse från sitt arbete än personer inom andra 

yrken. Detta kan delvis förklaras med att gruppen i högre grad än majoriteten är egenföretagare, 

men inte helt. Den konstnärliga verksamheten i sig verkar ha betydelse för den höga graden av 

arbetsrelaterad tillfredställelse. Det går dock utifrån studiens urval inte att utesluta möjligheten att 

detta beror på att personer med vissa egenskaper, som viss personlighet eller vissa gener, i högre 

grad än andra tenderar att välja den konstnärliga banan (Steiner and Schneider, 2013, pp. 242–243).   

    

Den tidigare forskning som mest liknar min egen studie är en Taiwanesisk studie. Det är en 

kvalitativ studie som fokuserar på mangafanzinskapares och cosplayares upplevelser och åsikter 

kring sitt deltagande i olika aktiviteter med anknytning till detta. Exempel på aktiviteter är 

deltagande på mässor där de säljer sina fanzin. Syftet med studien är att skapa kunskap om hur 

bildpedagoger ska kunna överbygga klyftan mellan skolans kultur och ungdomars subkulturer. Den 

del av studien som fokuserar på mangafanzinskaparna är av intresse för denna studie. Urvalet här 

utgjordes av unga vuxna som gjorde fanzin med fan-serier, alltså serier baserade på andra 

medieprodukter, huvudsakligen etablerad manga eller animé. Intressanta resultat av studien är att 

mangatecknarna uppskattade när de fick positiv uppmärksamhet för sina serier på seriemässor. Att 

vara duktig på att teckna gav hög status inom gruppen vilket var en viktig motivation att utvecklas 

konstnärligt. De sociala aspekten och möjligheten att träffa likasinnade i samband med aktiviteter 

var också betydelsefull (Chen, 2007, pp. 14–19).  

    

En utgångspunkt för denna studie är vi är i inledningsfasen av Kultur 3.0. Detta innebär att det är 

nödvändigt att förstå det historiska sammanhanget för studien då äldre kultur 2.0-praktiker och 

attityder kan leva kvar. Jag har inte hittat någon forskning om egenutgivna serier i Sverige. Enligt 

Fanzineindex 2001, sammanställt av en fanzinsamlare, har det funnits egenutgivna serier i Sverige i 

form av fanzin sedan 70-talet (Bengtsson & Krantz 2001, s. 5). Indexet sammanställer svenska 

seriefanzin från tidigt 1970-tal till 2001. För att ge en kontext till indexet har skaparna också 

inkluderar trettio intervjuer med fanzinskapare som varit aktiva under denna period. Jag har inte 

hittat någon relevant forskning specifikt om seriefanzin överhuvudtaget. Därför har jag för att ändå 
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få någon form av bakgrund gått igenom intervjuerna som finns i Fanzineindex 2001. Av dessa 

framgår att minst fjorton av de intervjuade gått vidare till att teckna serier för traditionella förlag. 

Bland dessa tecknare återfinns namnkunniga serieskapare som Mats Jonsson, Johan Wanloo och 

David Liljemark (Bengtsson & Krantz 2001, s. 9-320). Detta kan indikera att det finns en stark 

tradition av egenutgivning bland serieskapare i Sverige. 

    

Inom fanzinforskning fokuserar man i regel på textfanzines och intresserar sig mer för innehållet än 

upphovsmännen. Oftast står specifika subkulturers fanzineproduktion i fokus exempelvis Riot Grrrl 

(Gunnarsson Payne, 2006) och punk (Worley, 2015). Det verk som bäst kan sägas ta ett brett grepp 

på fanzineskapande där upphovsmännen och deras motiv synliggörs är Notes from underground : 

zines and the politics of alternative culture (Duncombe, 1997). Att boken är från 1997 innebär att 

den beskriver fanzines i en Kultur 2.0-kontext. Eftersom vi bara är i inledningen av Kultur 3.0 kan 

dock som sagt faktorer som förknippas med Kultur 2.0 fortfarande kan vara betydelsefulla. Det är 

också rimligt att tänka sig att äldre föreställningar om fanzin och fanzinskapare kan leva kvar bland 

bibliotekarier och biblioteksbesökare, varför dessa behöver jämföras med dagens verklighet. Ifråga 

om identitet menar Duncombe att fanzinskapare förenas av en förloraridentitet. De har gemensamt 

att de på olika sätt är att betrakta som förlorare av majoritetssamhället. Det kan exempelvis bero på 

dålig social kompetens, dålig ekonomi eller att de har intressen som värderas lågt av 

majoritetssamhället. Enligt Duncombe skapas fanzin av på olika sätt marginaliserade individer som 

bygger en identitet kring sin marginalisering. Man inte bara erkänner att man är en förlorare, man 

sätter en ära i att vara det och berättar om det i sina fanzin. Man omfamnar förloraridentiteten och 

vänder den till något positivt (Duncombe, 1997, pp. 17–21). Ifråga om gemenskap målar Duncombe 

upp en bild av fanzinekulturen som ett nätverk av individer som genom att producera och skicka 

fanzin såväl som brev och insändare mellan varandra, knyts samman till en scen. De enskilda 

individerna i nätverket är spridda geografiskt men sammanlänkade i en större gemenskap genom 

fanzinen. Individerna som söker kontakt med varandra genom detta nätverk motiveras av någon 

form av social alienation. Avsaknaden av människor i den geografiska närheten som de har något 

gemensamt med gör att de söker sig till fanzinens virtuella nätverk för att finna gemenskap. 

Fanzingemenskapen har ingen fysisk mötesplats men fanzin som samlar insändare, recensioner av 

andra fanzin och kontaktannonser spelar en viktig roll i att knyta samman scenen. Duncombe liknar 

denna typ av fanzin vid ett ”virtuellt klubbhus” för fanzingemenskapen. Duncombe menar 

gentrifiering är en viktig anledning till att fanzinskapare är så utspridda. Det finns helt enkelt inga 

geografiska platser där det är naturligt för denna grupp med små ekonomiska medel att samlas 

(Duncombe, 1997, pp. 44–60). 
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Eftersom fanzin är ett återkommande begrepp i studien är det på sin plats att redogöra för hur jag 

använder begreppet. Det är inte helt lätt att definiera vad som utmärker ett fanzin. Duncombe 

(1997) ägnar ett helt kapitel åt att diskutera detta. Utmärkande för fanzin enligt honom är att de är 

ickekommersiella amatörpublikationer med liten upplaga som skapas, publiceras och distribueras av 

skaparna själva (Duncombe, 1997, p. 6). Bengtsson och Kranz hävdar att man när man talar om 

fanzin i Sverige talar om hemmaproducerade tidningar oavsett innehåll (Bengtsson and Krantz, 

2001, p. 6). I mina intervjuer talar respondenterna om fanzin på ett sätt som i princip 

överensstämmer med Bengtsson och Kranz definition. Dock är det tydligt att det finns en gråzon 

mellan vad man kallar för fanzin och vad man kallar för en egenutgiven bok (se avsnitt 6.4). Ett 

gemensamt drag för fanzin som går igen både i litteraturen och i mina respondenters utsagor är att 

fanzin är en form av självpublicerade publikationer. Jag har valt att definiera självpublicerade serier 

som serier vars tryckning och distribution ordnats av upphovspersonerna själva, antingen enskilt 

eller i samarbete med andra men utanför ramen för etablerade förlag. Seriefanzin faller inom ramen 

för denna definition. När jag talar om seriefanzin rör det sig alltså om en form av egenutgivna 

serier. Denna definition anser jag vara tillräcklig utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

    

I min analys av intervjuerna har jag applicerat Pierre Bordieus teorier om sociala fält och olika 

former av kapital. Enligt Bordieu är samhället uppdelat i ett antal relativt fristående sfärer, 

exempelvis den kulturella, ekonomiska och politiska sfären. En sådan sfär kallas socialt fält och 

definieras som ”ett system av relationer mellan positioner besatta av specialiserade agenter och 

institutioner som strider för något för dem gemensamt” (Broady, 1991, p. 266, jfr Bordieu 1993, 

162f. se Engdahl and Larsson, 2006, p. 229). De sociala fälten är skådeplatser för ett socialt spel 

som sker enligt en uppsättning regler som är specifika för fältet ifråga. För att kunna delta i spelet 

krävs att man disponerar tillgångar av en typ som värdesätts enligt fältets regler. Dessa tillgångar 

kallas kapital. Det ekonomiska kapitalet är en typ av kapital men det finns även andra typer av 

kapital som har stor betydelse: socialt, symboliskt och kulturellt kapital. Det sociala kapitalet utgörs 

av individens sociala nätverk och de tillgångar som kontakter, familj och grupptillhörigheter ger. 

Det symboliska kapitalet är andra typer av tillgångar, exempelvis utbildning (utbildningskapital). 

Viktigast av det symboliska kapitalet är kulturellt kapital som innebär finkulturell bildning och 

förmåga att föra sig och utrycka sig kultiverat. Utöver detta finns också fältspecifika kapitalformer 

som utgörs av sådant som värderas högt inom specifika fält. Symboliskt kapital är inte bara yttre 

tillgångar utan internaliseras också i individens sätt att vara, tänka och bete sig. Individens beteende 

utåt såväl som känslor och tankar, dvs. hela uppenbarelse är ett förkroppsligande av det symboliska 

kapitalet. Det av det symboliska kapitalet styrda beteendet och förhållningssättet till omvärlden 

kallar Bourdieu för Habitus. En persons habitus påverkar hennes möjligheter att passa in i olika fält. 



10 

 

    

De sociala fälten karaktäriseras av att alla agenter som agerar inom dem har vissa gemensamma 

intressen, exempelvis kan det inom konstens fält handla om engagemang i frågan om vad som är 

konst. Samtidigt pågår också en maktkamp om detta. Inom konstens område kämpar man om rätten 

att definiera vad som är konst. Man skiljer sig i uppfattningen om detta men förenas av att man 

tycker konst är viktigt och försvarar gemensamt fältet mot negativt inflytande från andra fält. Den 

huvudsakliga kampen inom fälten står mellan de etablerade som vill försvara en position och 

nykomlingarna som vill skapa sig en position. Inom det kulturella fältet finns också en motsättning 

mellan det konstnärliga och det kommersiella. I korthet kan man säga att smalare konst som görs 

för konstens egen skull genererar mycket symboliskt kapital åt sin utövare. Bred kommersiell konst 

står under starkare inflytande från det ekonomiska fältet och genererar därför mindre symboliskt 

kapital. Kultur som genererar mycket ekonomiskt kapital genererar lite symboliskt kapital och vise 

versa (Engdahl and Larsson, 2006, pp. 230–235).  

    

De väletablerade fälten ingår i samhällets samlade maktfält. Samhället i stort beskrivs som ett 

socialt rum inom vilket fält och aktörer kan placeras ut enligt en hierarkisk ordning. Enkelt utryckt 

finns det tre klasser, de övre klasserna, medelklasserna och de arbetande klasserna. Klasserna skiljs 

åt genom att de har olika stort kapitalinnehav och olika habitus. Ens plats i hierarkin avgörs inte 

bara av ekonomiskt kapital, även det kulturella kapitalet är viktigt. Därför befinner sig både 

konstnärer och industrialister inom de övre klasserna eftersom konstnären väger upp sitt, i 

jämförelse med industrialisten, låga ekonomiska kapital med ett högt kulturellt kapital och vice 

versa. Den totala mängden kapital är alltså viktig för ens plats i hierarkin men avgörande är ens 

klasshabitus. Klasshabitus är ett habitus som är gemensamt för av medlemmar av respektive klass. 

Man utrycker genom sitt förhållningssätt och beteende sin klasstillhörighet och markerar i och med 

detta avstånd från andra klasser. Tillgången på kapital har dock betydelse för vilket klasshabitus 

man kan ha. Exempelvis har den del av de övre klasserna som kännetecknas av att de innehar 

mycket ekonomiskt kapital, ett klasshabitus där man genom exklusiv konsumtion befäster den egna 

identiteten. Det blir därför i praktiken omöjligt för någon med lågt ekonomiskt kapital att helt 

tillskansa sig ett sådant habitus (Engdahl and Larsson, 2006, pp. 236–239). 

    

I denna studie kommer egenutgivna serietecknare att betraktas som agenter inom ett specifikt 

socialt fält. Deras förhållningssätt till sina olika typer av kapital kommer vara en del av analysen.  
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5. METOD 
 

Jag samlade in data genom att göra semistrukturerade intervjuer med fyra självpublicerade 

serieskapare. Semistrukturerade intervjuer görs med men person åt gången. De har förutbestämda 

frågor vars ordning och exakta formulering kan anpassas utifrån situationen. Det finns även 

utrymme för följdfrågor samt möjlighet att utelämna frågor som kan upplevas som stötande av 

respondenten. (Wildemuth, 2009, p. 233). Jag valde denna metod eftersom studiens frågeställningar 

fokuserar på vad respondenterna tycker och tänker om programverksamhetsliknande aktiviteter. 

Detta är öppna frågor som ger långa och komplexa svar vilka kräver följdfrågor för att förstå. 

Därför är intervjuer en lämplig metod. Vidare motiveras metodvalet av det begränsade 

kunskapsläget när det gäller gruppen ifråga. Eftersom det inte finns så mycket forskning gick det 

inte att på förhand veta vilka frågor eller aspekter som var viktigast fokusera på. Intervjufrågor kan 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) bedömas enligt två dimensioner: den tematiska och den 

dynamiska. Den tematiska dimensionen handlar om hur väl frågan knyter an till studiens 

frågeställningar. En fråga som tematiskt knyter väl an till forskningsfrågorna producerar bra resultat 

i form av kunskap om ämnet. Den dynamiska dimensionen handlar om hur väl en fråga bidrar till att 

skapa en bra interaktion mellan intervjuare och respondent. En bra intervjufråga bidrar till båda 

dimensionerna. En forskares forskningsfrågor kan vara bra ur en tematisk dimension men måste 

formuleras om till respondentens vardagsspråk för att fungera i en dynamisk dimension. En 

forskningsfråga kan brytas ner i flera intervjufrågor. En intervjufråga kan också ge svar på flera 

forskningsfrågor. Det är viktigt att man verifierar sina intervjusvar för att underlätta analysarbetet. 

Detta innebär att man bör ställa följdfrågor som klargör och förtydligar innebörden i 

respondenternas utsagor (Kvale and Brinkmann, 2009, pp. 146–149). När jag utformade min 

intervjuguide så bröt jag ned mina frågeställningar i flera mera specifika frågor. Jag såg till att alla 

intervjufrågor på något sätt relaterade tematiskt till mitt syfte och frågeställningar. Frågeställningen 

vilka tänkbara motiv finns för skapare av egenutgivna serier att delta i programverksamhetsliknande 

aktiviteter? är en bred frågeställning som kräver att man samlar in ganska mycket information om 

respondenternas tillvaro och verksamhet för att besvara. Viss bakgrundsinformation var också 

nödvändig att samla in för att kunna tolka intervjusvaren på ett bra sätt då. Jag ställde därför inte 

enbart frågor som direkt hade med programverksamhetsliknande aktiviteter att göra. Jag listade 

följande saker jag behövde ta reda på för att besvara mina frågeställningar och för att sätta in mina 

respondenter i ett sammanhang: vad driver dem att teckna serier? Vilka målsättningar har de? 

Identifierar de sig som professionella eller amatörer? Vilka svårigheter ställs de inför? Vilken 

relation har de till bibliotek? Vad motiverar dem att delta i aktiviteter? Vilka positiva och negativa 

erfarenheter har de av aktiviteter? Hur kommunicerar de? Besvarar man dessa frågor har man lärt 
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känna gruppen ur flera olika aspekter och kan utifrån det besvara mina frågeställningar. Dessa 

frågor bröt jag ned femton konkreta intervjufrågor formulerade på begripligt talspråk. Jag lade upp 

intervjuerna så att jag inledde med mera konkreta frågor som bidrog väl till den dynamiska 

dimensionen för att få igång samtalet. Sedan ökade jag gradvis kopplingen till den tematiska 

dimensionen. Jag varvade också de mera abstrakta frågorna med mera konkreta frågor för att 

behålla dynamiken genom hela samtalet. Intressanta svar följde jag upp med följdfrågor och 

klargörande frågor. Jag avslutade intervjuerna med att fråga om det fanns något de ville tillägga 

eller klargöra som jag inte frågat om. 

    

Jag gjorde intervjuerna via Skype vilket i viss mån kan ha påverkat respondenterna. Jag krävde inte 

att respondenterna skulle använda webkamera så att jag kunde se dem. Detta innebar att två 

intervjuer genomfördes där vi båda kunde se varandra och två genomfördes där respondenterna 

kunde se mig men där jag inte kunde se dem. Att inte kunna se respondenten innebär en viss förlust 

då man inte kan se kroppsspråket. Samtidigt kan denna förlust anses rättfärdigad om det är så att 

respondenten känner sig tryggare om hen slipper bli filmad. Att göra sig beroende av teknik på detta 

sätt innebär en viss risk. Vid en av intervjuerna blev det problem med ljudet men det varade bara 

några sekunder och påverkade inte intervjuns kvalitet nämnvärt. 

 

5.1 Analysmetod 

Jag gjorde ljudinspelningar av intervjuerna som jag transkriberade. Sedan gjorde jag en kvalitativ 

innehållsanalys av texten. I kvalitativ innehållsanalys identifierar man mönster och teman i en text. 

Man grundar sig på datan i undersökningen av ämnet och drar slutsatser utifrån denna. Resultatet är 

vanligtvis typologier eller beskrivningar, tillsammans med uttryck för hur personerna bakom texten 

ser på sociala verkligheten. Baserat på välgrundade tolkningar och slutsatser kondenserar man 

rådatan och delar in kategorier eller teman genom induktiva resonemang. (Wildemuth, 2009, pp. 

308–310). Den kvalitativa analysprocessen sker i tre steg som delvis flyter ihop i det praktiska 

arbetet. Stegen är kodning, tematisering och summering. Man ordnar först materialet grovt genom 

kodning, sedan mera noggrant genom tematisering och slutligen i summeringen drar slutsatser 

utifrån materialet. I det första steget, kodningen, kokar man ned sitt material i ett antal utifrån 

frågeställningarna betydelsefulla beståndsdelar. Det går i praktiken till så att passager i texten som 

innehåller intressant information tilldelas olika koder i form av ord som beskriver innehållet. Text 

som behandlar samma ämne tilldelas samma kod. Tanken är att koderna tematiskt ska reflektera 

materialets innehåll (Hjerm et al., 2014, pp. 33–38). När man inleder kodningen kan man gå tillväga 

på olika sätt. Jag valde att inleda med att göra en rad-för-radkodning. Detta innebär att man redan i 

inledningen av analysen noggrant kodar materialet för att blottlägga dess kärnbetydelser (Hjerm et 
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al., 2014, p. 55). Mitt material var tillräckligt litet för att jag skulle kunna rad-för-radkoda hela 

materialet. Detta innebar i praktiken att jag gick igenom hela texten och försåg all text, som på 

något sätt avslöjade intressant information utifrån mina frågeställningar, med en eller flera koder 

som beskrev innehållet. Eftersom jag inte hade några teorier jag ville testa skapade jag koder 

induktivt utifrån materialet. Under kodningsarbetet förändrar man och förfinar koderna för att de så 

väl som möjligt återspeglar materialets innehåll. För att hålla reda på vad olika koder betyder är det 

bra att skriva regler för hur de används (Hjerm et al., 2014, pp. 38–39). Mitt andra steg blev därför 

att gå igenom materialet och koderna flera gånger och slå ihop koder som i allt väsentligt 

innefattade samma sak, ta bort överflödiga koder samt skapa nya koder för teman som jag vid första 

genomgången missat. Jag skrev också ned hur koderna skulle användas. 

 

Nästa steg är tematiseringen. Där reflekterar man över hur koderna bör inordnas i relation till 

varandra. Man funderar kring vilka koder som hänger ihop och vilka som är överordnade och 

underordnade varandra. Det handlar dels om att sortera koderna men är också en viktig del av 

analysarbetet. Detta eftersom det syftar till att presentera teman i, och påståenden om, materialet 

vilka kan bidra till att ge kunskap om det undersökta ämnet (Hjerm et al., 2014, p. 40). Konkret 

handlade denna fas i mitt fall om att identifiera övergripande mönster och teman i materialet. Jag 

sorterade in koder som tematiskt hängde ihop i olika kategorier.  

 

I den sista fasen, summeringen, drar man slutsatser av materialet. Man bör verifiera sina slutsatser 

genom att gå tillbaka och kontrollera att slutsatserna verkligen stämmer överens med materialet 

(Hjerm et al., 2014, p. 41). Jag gick i min behandling av materialet tillväga så att jag kodade och 

tematiserade intervjuerna var för sig. I summeringsfasen jämförde jag resultaten och försökte hitta 

gemensamma drag såväl som skillnader mellan respondenterna. På så vis kom jag fram till de teman 

som mitt analyskapitel är indelad efter. Jag återvände upprepade gånger till materialet för att 

verifiera mina slutsatser. När jag identifierat teman analyserade jag hur resultatet hängde ihop med 

tidigare forskning och teori. 

 

5.2 Urval 

Vanligtvis har man inte möjlighet att studera samtliga personer som är av intresse för en studie. 

Istället gör man ett urval som får representera den totala populationen. Sedan generaliserar man sina 

resultat till hela populationen. Svårigheten är att göra ett urval som kan sägas vara representativt för 

hela populationen. Populationen är den grupp man vill dra slutsatser om. Ett element är ett objekt 

som man undersöka, exempelvis en person. Urvalsramen innefattar samtliga objekt som man har 

möjlighet att studera (Wildemuth, 2009, pp. 116–117). Populationen jag valt att fokusera på kan 
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definieras som en special population enligt Wildemuths (2009) definition. I ett 

forskningssammanhang är en special population, enligt Wildemuth, en grupp vars 

informationsbeteenden och miljöer inte har studerats utförligt (Wildemuth 2009, s. 138). Det finns 

inte mycket forskning på gruppen självpublicerade serietecknare. För att identifiera ett urval för en 

studie av en special population, menar Wildemuth, bör man definiera exakt vilka som ska 

inkluderas i gruppen. Det är viktigt att definitionen är så entydig som möjligt. Att skapa en 

urvalsram för gruppen är en utmaning. Man bör försöka lista alla som ingår i populationen. Går inte 

det måste man skapa en urvalsram som går att arbeta med men inte är idealisk (Wildemuth, 2009, p. 

139). Jag hamnade i situationen att jag inte kunde lista alla som ingick i populationen utan fick 

skapa en icke-idealisk urvalsram. Jag har valt att definiera min population som serieskapare som 

utanför ramen för etablerade förlag, enskilt eller i samarbete med andra, ordnat tryckning och 

distribution av serier som de antingen själva eller i samarbete med andra har skapat. Detta är den 

definition av självpublicerad serietecknare jag använt i studien. Definitionen är direkt kopplad till 

studiens syfte. Att skapa en urvalsram för denna grupp är svårt. Det finns ingen lista på alla 

serieskapare i Sverige. Därför är ovanstående definition av urvalsramen omöjligt eftersom det inte 

går att identifiera alla som innefattas av den. Mitt största problem när det gällde urvalet var att 

oavsett hur jag definierade urvalsramen gick det inte att lista samtliga element. Inledningsvis 

försökte jag lösa problemet med att hitta lämpliga respondenter genom att göra en form av 

snöbollsurval. Snöbollsurval kan man göra när lämpliga objekt är svåra att identifiera. Det går till så 

att man identifierar ett antal personer som passar in i kriterierna för ens studie. Sedan ber man dem 

rekommendera ytterligare personer att inkludera i studien (Wildemuth, 2009, p. 121). För att göra 

urvalet så bra som möjligt tog jag kontakt med en person som har god kännedom om gruppen jag 

undersöker och bad henne att rekommendera personer att intervjua. Föreningen Seriefrämjandet 

hade tidigare i sin tidskrift Bild & Bubbla recensioner av seriefanzin (Gaines and Strolz, 2014). Jag 

fick kontakt med en av recensenterna och bad henne att, utifrån de insikter om populationen hon fått 

genom arbetet som fanzinrecensent, rekommendera lämpliga respondenter. Hon rekommenderade 

ett antal personer som jag tog kontakt med. Tyvärr resulterade det bara i att en av dem ställde upp 

på intervju. Jag kom inte längre med snöbollsurvalet och tiden började rinna iväg. Därför blev jag 

tvungen att byta strategi vilket innebar att urvalsramen i slutändan begränsades till de 

självpublicerade serietecknare som jag kunde få tag på och övertyga att ställa upp på intervju. Jag 

gjorde med andra ord ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att man rekryterar 

deltagare på basis av att de är tillgängliga. För att urvalet bättre ska representera populationen kan 

man dock sätta upp vissa kriterier för vilka som ska inkluderas i studien (Wildemuth 2009 s. 121). 

De kanaler jag hade till mitt förfogande för att komma i kontakt med respondenter var sociala 

medier där det finns nätverk för serieskapare, i huvudsak Twitter, Facebook och bloggar. Jag tog 
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kontakt med respondenter genom Twitter, Facebook och mail. Jag försökte i balansera mitt urval så 

att både män och kvinnor samt boende i olika delar av landet fanns representerade. Det lyckades 

såtillvida att urvalet slutligen bestod av två män och två kvinnor. En bodde i Stockholm, två i 

Göteborg och en i Gävle. En av dem hade industriarbete som sin huvudsakliga sysselsättning. Två 

delade upp sin arbetstid så att de arbetade 50 % som frilansande serietecknare och illustratörer och 

50 % inom serviceyrke respektive kommunal anställning. Den tredje arbetade heltid som 

frilansande serietecknare, illustratör och kulturpedagog. Urvalet var i viss mån snedvridet i den 

bemärkelsen att respondenterna hade vissa gemensamma drag. De hade alla hade gått samma 

utbildning vilket kan innebära att de genom denna inlemmats i en viss kultur och vissa värderingar, 

som inte nödvändigtvis delas av personer med en annan bakgrund. De var också i ungefär samma 

ålder, omkring trettio år, vilket gör att eventuella skillnader mellan olika generationer riskerar att 

inte framträda i studien. Snedvridningen i urval bör rimligtvis ge motsvarande snedvridning av 

resultatet. En större spridning ifråga om ålder och utbildningsbakgrund skulle troligtvis ge ett bättre 

och mera nyanserat resultat. Mitt urval kan inte sägas vara representativt för hela populationen 

eftersom detta förutsätter att man på något sätt slumpmässigt väljer element ur en urvalsram där det 

för samtliga element är känt vilken sannolikhet som föreligger för att de ska väljas (Wildemuth, 

2009, p. 117). Detta innebär att mina resultat inte är generaliserbara på hela populationen. Vad man 

kan få ut av en studie som denna är inte hårda fakta om hela populationen. Man får istället en glimt 

av vad ett fåtal element tycker och tänker och får genom detta indikationer på vad som kan tänkas 

gälla för hela populationen. Indikationerna kan vara olika starka beroende på i vilken mån 

respondenternas utsagor stämmer överens med varandra samt hur väl de stämmer överens med 

tidigare forskning. De resultat jag presenterar är de slutsatser jag anser det rimligt att dra utifrån den 

data och forskning jag haft till hands. 

    

Anledningen till att jag begränsade antalet intervjuer till fyra var den snäva tidsramen och faktumet 

att det inte finns så mycket tidigare forskning på området. Eftersom jag inte på förhand kunde veta 

så mycket om, varken vilka intervjufrågor eller vilken tidigare forskning och teorier som skulle visa 

sig vara relevanta, blev analysarbetet mycket omfattande. En del forskning som föreföll relevant 

innan jag gjorde intervjuerna visade sig irrelevant. En del saker som kom upp i intervjuerna gjorde 

också att jag blev tvungen att söka upp kompletterande forskning och teori på områden som jag inte 

på förhand kunnat förutse skulle vara relevanta. 

 

5.3 Etiska överväganden 

I arbete med special populations är det mycket viktigt att fokusera på att behandla sina respondenter 

etiskt. Detta eftersom de oftast inte varit i fokus för studier tidigare och därför kan förväntas vara 



16 

 

obekanta med hur rekryteringsprocesser för studier ser ut och vilka implikationer medverkan kan 

ge. Det är därför viktigt att vara tydlig med att medverkan är frivillig och att informera om hur 

processen ser ut innan man frågar dem om de vill delta. Det är också viktigt att man vidtar åtgärder 

för att skydda respondenternas anonymitet (Wildemuth, 2009, p. 140). När jag rekryterade mina 

respondenter var jag tydlig med att medverkan skedde frivilligt, vad studien hade för syfte och i 

viken kontext den genomfördes. Jag var också tydlig med att intervjuerna skulle spelas in och 

transkriberas men att inspelningar och transkriptioner inte skulle lämnas ut till obehöriga. En 

respondent bad att få se de citat jag lyfte ut ur intervjun innan uppsatsen publicerades offentligt. 

Detta ställer en i ett dilemma som forskare. Om man ger sitt medgivande till detta gör man sig i viss 

mån beroende av någon annans välvilja för att kunna slutföra sin forskning på det sätt man själv 

vill. Om man vägrar riskerar man att intervjupersonen väljer att inte medverka. Jag valde i detta fall 

att låta hen godkänna citaten innan publicering då jag utifrån situationen bedömde att sannolikheten 

för att hen skulle kräva ändringar var liten. Utifrån hur hen talade om sig själv i relation till ämnet 

tolkade jag det som att hen var lite nervös för intervjusituationen och att ämnet i sig egentligen inte 

var så känsligt. Mycket riktigt hade hen heller inga invändningar mot att jag använde de citat jag 

sedan lyfte ut. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
 

Detta kapitel är indelat i efter de huvudsakliga teman som jag identifierade när jag summerade 

resultatet av min kodning och tematisering. Även om respondenternas relation till dessa teman i viss 

mån skiljer sig åt är de ändå viktiga faktorer som påverkar dem och deras motiv att delta i 

aktiviteter. 

 

6.1 Identitet 

Jag ställde intervjufrågor om respondenternas drivkrafter, målsättningar, och om huruvida de ser sig 

som professionella serietecknare. Svaren avslöjade viktiga faktorer gällande respondenternas 

identitet som man måste förhålla sig till. Det är tydligt att respondenterna betraktar serietecknare 

som ett yrke men att en yrkesidentitet inte kommer per automatik för att man tecknar serier. 

Samtliga respondenter har professionella ambitioner med sitt skapande. Alla uttrycker en 

målsättning att i framtiden kunna ha serieteckning som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är dock 

skillnad mellan hur nära målet de befinner sig. En ser på framtiden såhär: 

 

Mitt kortsiktiga mål just nu är att göra mer betaljobb. (…) Och det är väl att hitta sätt som jag får in pengar på 

det. Gärna så att jag kan sluta jobba som [annat arbete] och bara jobba som illustratör eller serietecknare. Det 

låter ju som ett långsiktigt mål men jag tänker att det här är mitt mål för ett år framåt. 

 

medan en annan ser på framtiden såhär:  

 

(…) Mina idéer för hur jag ska klara av att leva som tecknare är inte så speciellt realistiska. Jag försöker att 

inte tänka så mycket på det. Jag skulle vilja hamna i en situation där jag kan göra komplicerade, långa 

bokprojekt, lite som en vanlig författare. (…) Då man liksom, man jobbar, håller igång och kanske släpper en 

bok vartannat, var tredje år. 

 

Oavsett hur konkreta deras karriärstrategier är tar de sitt skapande på mycket stort allvar och pratar 

ofta om sig själva i relation till branschen. Att den professionella identiteten mycket hänger ihop 

med att ha serier som inkomstkälla, framgår tydligt i hur de respondenter som helt eller till 50 % 

sysselsätter sig som frilansare, resonerar kring begreppet: 

 

Jag har haft svårt med den termen [professionell serietecknare] ganska länge men nu när jag har sökt stipendier 

och jobb och sånt på sistone och jag har också tagit för vana att ha ett kontinuerligt CV där jag skriver upp allt 

jag gör, alla publikationer jag är med i. Och då märker jag att jag har varit yrkesverksam ett bra tag nu och har 

ganska många publiceringar så jag räknar nog mig eller jag räknar mig definitivt som en professionell 

serietecknare. 
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De som frilansar uppvisar alla en liknande ambivalens inför begreppet. De identifierar sig som 

professionella serietecknare men vittnar alla om att identiteten kommit gradvis genom att de fått 

flera betalda uppdrag. Att yrkestiteln serietecknare hänger ihop med att få betalt för sina serier, 

betyder däremot inte att produktion av serier som inte ger direkt ekonomisk avkastning automatiskt 

är att betrakta som hobbyverksamhet. Trots att inte alla serier de gör ger ekonomisk avkastning i 

nuläget så ingår de på något sätt i en långsiktig plan att leva på sina serier. Den professionella 

ambitionen genomsyrar allt de gör. Begreppet hobby skulle därför troligtvis kunna uppfattas som 

nedvärderande. Här finns en viktig skillnad mellan mina respondenter och mangatecknarna som 

Chen (2007) undersökt. Mangatecknarna i Chens studie var en del av en fangemenskap där man 

baserade sina serier på andra redan existerande medieprodukter. Mina respondenter skiljer sig från 

dem genom att de gör helt egna självständiga verk och har en tydligare professionell ambition än 

tecknarna i Chens studie. Det är tydligt att mina respondenter snarare är att betrakta som aktörer i en 

bransch än som fans i en fangemenskap. Ålder kan vara en viktig faktor här. Medan mina 

respondenter är i trettioårsåldern så är Chens respondenter unga vuxna och kommer kanske med 

tiden att utveckla en liknande identitet. 

    

Att teckna serier mot betalning ger alltså inte bara ekonomiskt kapital. Handlingen att ta betalt för 

sina serier ger även ett inom fältet gångbart symboliskt kapital som stärker respondenternas habitus 

som serietecknare. Det ekonomiska kapitalet i sig har, som också behandlas under avsnittet 

ekonomi, begränsad status. En annan intressant omständighet är att samtliga av mina respondenter 

har en tvåårig högskoleutbildning i serier och bildberättande. Det faktum att den professionella 

identiteten ändå måste uppnås genom arbete indikerar att serieskapande betraktas som en praktik. 

Utbildningskapital förefaller ha låg status i jämförelse med det symboliska kapitalet som genereras 

av att tjäna pengar på serier. Respondenternas strävan att utvecklas konstnärligt vittnar också om 

betydelsen av en annan fältspecifik kapitalform: konstnärliga färdigheter. Viljan att öka sina 

konstnärliga färdigheter för att producera bättre serier är gemensam för respondenterna. Utbildning 

kan vara ett sätt att öka sina konstnärliga färdigheter men examensbeviset i sig väger inte särskilt 

tungt. Det är de praktiska färdigheterna som är det viktiga. 

    

Respondenternas utgångspunkt är att serier är en unik berättarform och uttrycker ingen önskan att 

arbeta med ett mera inkomstbringande eller etablerat medium istället. En utrycker behovet att 

teckna serier som ett nästan kroppsligt behov och att det är det medium hon är mest bekväm med. 

Två andra betonar den unika kombinationen av text och bild och en tredje lyfter fram möjligheten 

till personlig kontroll över slutprodukten som mediet ger. Eftersom alla respondenterna har 
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utgångspunkten att serier är ett unikt medium i sin egen rätt, bör aktiviteter som riktar sig till dem 

också ha den utgångspunkten. Serier ska tas på allvar, en utrycker mycket tydligt ”att seriekonsten 

hör hemma i de fina salongerna”. Respondenterna uppvisar inga tecken på att ha några 

mindervärdeskomplex inför mera etablerade medier. För dem förefaller det självklart att serier ska 

tas på allvar som ett unikt medium med unika egenskaper. Det faktum att de lyfter fram en kärlek 

till mediets egenskaper som sin drivkraft att teckna serier stämmer överens med resultaten av 

Steiner och Schneiders (2013) forskning. Respondenternas motiv att teckna serier verkar vara en 

unik tillfredställelse som endast serieteckning kan ge. Att ingen nämner möjligheten till 

egenföretagande som en drivkraft i sig stämmer överens med Steiner och Schneiders slutsats, att 

den höga graden av egenföretagande bland konstnärer inte helt kan förklara gruppens höga grad av 

yrkesrelaterad tillfredställelse. Mina resultat är i det avseendet överensstämmande med tidigare 

forskning på området. Den förloraridentitet bland fanzinskapare som Duncombe (1997) beskriver 

speglas inte i intervjuerna. Inget tyder på att mina respondenter ser sig själva som förlorare. I 

Duncombes forskning förekommer heller inte fanzinskapare med den starka professionella ambition 

som mina respondenter delar. Det kan bero på en skillnad mellan seriefanzin och textfanzin. 

Duncombe fokuserar främst på textfanzin. Det är möjligt att det finns avgörande skillnader i hur 

man identifierar sig inom seriefanzinsfären. Antalet etablerade serieskapare som återfinns i 

Fanzineindex 2001 skulle kunna indikera att fanzin inom seriesfären länge fungerat som en 

språngbräda mot en professionell karriär, vilket kan få betydelse för utövarnas identitet. Det kan 

också vara så att identiteten hos egenutgivna förändrats sedan 1997 och att egenutgivningen 

genomgått en professionalisering.  

    

Man kan alltså inte förvänta sig att alla självpublicerade serietecknare ska ha en professionell 

identitet även om vissa har det. Synen på serier som ett unikt medium verkar däremot vara något de 

alla kan samlas kring. Att serier är ett unikt och viktigt medium förefaller, utifrån Bourdieus 

perspektiv, vara den gemensamma ståndpunkten som alla agenter inom fältet samlas kring.  

 

6.2 Tid 

Även fast jag inte ställde frågor explicit om tid framträdde det ändå som en viktig faktor. Utifrån 

svaren på frågorna om vilka som är de största svårigheterna de ställs inför, vilka negativa 

erfarenheter de haft av serieaktiviteter och hur de väljer vilka aktiviteter de deltar i, framgick att 

tidsbrist är något de alla brottas med. Detta framkom även spontant i anslutning till andra frågor. 

Delvis hänger tidsbristen ihop med ekonomin, om serierna inte drar in tillräckligt ekonomiskt får de 

stå tillbaks för andra aktiviteter som ger mer inkomst. Faktumet att tid att teckna är en bristvara gör 

att en biblioteksaktivitet måste ge ganska mycket för att man ska vara villig att offra värdefull 



20 

 

tecknartid på att delta.  

 

Det är som en vågskål hela tiden att jag måste göra de här kringgrejerna för att jag inte ska försvinna (bli 

osynlig för målgruppen) liksom. Och att jag samtidigt måste skapa nytt material hela tiden. 

 

I intervjuerna framstår Stockholms Internationella Seriefestival (SIS) som årets viktigaste händelse 

för egenutgivna serieskapare. Detta är ett evenemang som årligen arrangeras av biblioteket 

Serieteket med flera (“Stockholms internationella seriefestival 2015,” n.d.). SIS innefattar en 

marknad där bland annat skapare av egenutgivna serier säljer sina alster (“small press expo [spx] 9-

10 maj,” n.d.). Nya böcker och fanzin ska vara klara tills dess. Detta innebär att serieskaparnas 

verksamhet följer en årlig cykel. Nya trycksaker planeras långt i förväg och SIS är deadline. SIS är 

inte det enda stora evenemang som nämns i intervjuerna, även Bok- och biblioteksmässan, 

Serieveckan i Göteborg, Uppsala Comix, och ComicCon nämns också.  

    

De tre respondenter som frilansar uttrycker att de har svårigheter att få tiden att räcka till eftersom 

de ”(...) alltid måste vara på fem stolar samtidigt och se till så att allting funkar. Och det kanske inte 

alltid finns tid till det.” De gör allt ifrån att teckna serierna till marknadsföring, kontakter med 

kunder, administration och trycksaker själva. Det hela kompliceras ytterligare av ekonomin. Hur 

man som frilansare disponerar arbetstiden och vilka verksamheter man väljer att prioritera får 

betydelse för ens inkomst.  

    

Sammanfattningsvis kan man säga att det tar lång tid att teckna serier och det tar lång tid att trycka 

serier. Detta innebär ett problem för respondenterna eftersom serierna ofta genererar lite eller inga 

pengar. Därför tvingas de lägga sin tid på andra verksamheter för att tjäna ihop till sitt uppehälle och 

finansiera sitt skapande. Tid utgör därför en värdefull bristvara som inte får slösas i onödan. Tid att 

teckna är en alltså viktig fältspecifik kapitalform och tillgången på denna står i relation till 

tillgången på ekonomiskt kapital. 

 

6.3 Ekonomi 

Ekonomiska aspekter påverkar respondenterna på många sätt. Detta framgick särskilt tydligt av 

svaren på frågan kring vilka som är de största svårigheterna självpublicerade serietecknare ställs 

inför och på frågan om vad som avgör om man deltar gratis i en aktivitet eller inte. Det kom också 

upp spontant på många andra ställen i intervjuerna och är en faktor som är omöjlig att bortse ifrån. 

Som nämnts ovan hänger ekonomi och tid ihop. Ingen av dem kan leva enbart på att teckna serier 

utan alla försörjer sig helt eller delvis på andra sätt. Respondenterna passar väl in i Steiner och 
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Schneiders bild av att man inom konstnärliga yrken har svårt att försörja sig och ofta har andra 

typer av jobb på sidan av. Detta innebär att tiden de har på sig att teckna blir mindre. Två av dem 

som frilansar uttrycker tydligt att pengar i viss mån styr vilka serier de lägger ner tid på. 

 

Men det är också som att det är det som det är svårare på nåt sätt att få tid till det (längre berättelser) för det 

genererar för lite ekonomisk ersättning direkt. Om du förstår, att det tar tid med serier och om man ska satsa på 

nånting sådär då går det snabbare att bara rita en kul stripp typ. För det… den kan ge utdelning ganska instantly 

då och går att återanvända rätt mycket också. 

 

När det gäller frågan om vad som krävs för att man ska vara villig att delta i en aktivitet gratis, är 

det tydligt att aktiviteten ska ge respondenterna något som de värderar högt vid sidan av pengar 

samt att deltagandet ska ske på deras villkor. 

 

Det ska vara kravlöst. Om jag inte får nåt betalt, då ska de inte ha något utrymme för att kräva en massa saker 

av mig. Då ska det vara på mitt initiativ och på mina villkor lite grand. De kan sätta upp vissa grundregler för 

hur deras projekt ser ut och tycker jag att det ser bra ut, då deltar jag på mina villkor så att säga. 

 

Att gratis deltagande ska vara kravlöst går igen i samtliga svar. Det är också tydligt att man inte bör 

ändra premisserna för deltagandet i efterhand. De premisser de tackat ja till att delta på ska gälla 

hela projektet så att det inte blir med jobb än beräknat. Respondenten som har industriarbete som 

sin huvudsakliga sysselsättning talar dock inte om sitt deltagande i aktiviteter i ekonomiska termer 

på samma sätt som de andra. Tre av respondenterna har också deltagit gratis i projekt för att de 

upplevt att projektet haft ett gott syfte som de velat stödja. Motivet att stödja handlar då om 

engagemang i politiska eller sociala frågor. Att nå ut till sin målgrupp är också motiv att delta i 

aktiviteter. Även möjligheten att få information om branschen eller att få inspiration till det egna 

skapandet är motiv att delta i aktiviteter: ”rent branschtänkmässigt så är det viktigt att man tar in 

saker från saker som inte bara är det man själv ritar och sådär, utan att man håller koll på branschen 

i övrigt”.  

    

Sammanfattningsvis kan man säga att ekonomiska faktorer sätter vissa gränser för respondenternas 

konstnärliga verksamhet genom att de begränsar tiden de har att teckna. De som frilansar har svårt 

att få det att gå ihop ekonomiskt. Vidare kan man inte förvänta sig att de ska delta gratis i de 

aktiviteter biblioteket arrangerar. För gratis deltagande krävs att de får ut något av aktiviteten i form 

av möjlighet att nå sina mål, dvs. att kunna leva på att teckna serier och att utvecklas konstnärligt. 

Gratis deltagande förutsätter stor frihet och låga krav. Vi har att göra med en grupp som är i en 

position där de kan ta betalt för sitt deltagande. I de fall de väljer att delta gratis ska man vara 
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medveten om att deltagandet ändå har ett potentiellt ekonomiskt värde. En respondent utrycker det 

som att man ska ”ha en väldigt stor respekt för folk som ger en gratisjobb. För att de ger en ändå 

gratisjobb, jag tror [en serietecknarkollega] (…) brukar skicka en faktura även till gratisjobb där 

hon skriver med summan det egentligen skulle kosta och minus pro bono så att de vet vad det är 

man får”. Självklart är inte alla typer av aktiviteter sådana att deltagarna skulle kunna ta betalt för 

sitt deltagande men gränserna kan bli suddiga. 

    

Respondenternas förhållningssätt till andra serieaktiviteter än det egna skapandet reflekterar tydligt 

att dessa aktiviteter inte har ett egenvärde utan måste generera någon form av kapital. Om det inte 

rör sig om ekonomiskt kapital, så krävs symboliskt kapital i form av kunskap om branschen, 

utökande av de konstnärliga färdigheterna eller marknadsföring. Socialt kapital är också viktigt och 

behandlas i nästa avsnitt. Slutligen är möjligheten att stödja en god sak också ett motiv för 

deltagande. I de fallen rör det sig främst om engagemang inom andra fält än serier. Respondenternas 

agerande kan alltså inte helt förklaras utifrån rollen som serietecknare, de påverkas av att de också 

är agenter inom andra fält och av sin position inom samhällets totala maktfält.  

    

Det framgår tydligt att ekonomiskt kapital är en bristvara inom fältet. Detta kan förklara varför 

ingen respondent ger något tydligt uttryck för att det skulle finnas någon tydlig konflikt mellan 

kommersiella serier och mindre kommersiella serier. Att Bordieus modell, som bygger på att konst 

som genererar mycket ekonomiskt kapital genererar lite symboliskt kapital och vice versa, har lågt 

stöd i intervjusvaren kan förklaras med att mängden ekonomiskt kapital inom fältet är så liten. 

Utifrån mina intervjuer framstår även de bäst betalda tecknarjobben som relativt dåligt betalda. Min 

tolkning är att de låga ersättningsnivåerna gör att det i praktiken är omöjligt för mina respondenter 

att ’sälja ut’. Det finns helt enkelt ingen från det ekonomiska fältet som är villig att betala dem 

tillräckligt för att det ska uppstå tvivel om huruvida de tecknar serier av kärlek till mediet, eller om 

de gör det för pengarna. Två respondenter anpassar visserligen delvis sitt tecknande efter vad som 

genererar ekonomiskt kapital, men då står valet mellan att teckna serier som ger pengar eller att låta 

bli att teckna och istället jobba med något annat. En annan tänkbar förklaring till avsaknaden av en 

tydlig konflikt mellan kommersiella och icke-kommersiella serier kan vara att det hänger ihop med 

mediets historia och traditioner. Jag har inom ramen för denna studie inte haft utrymme att 

undersöka den saken djupare. Att ersättningsnivåerna är låga innebär inte att de inte obetydliga, 

varken på ett individuellt eller kollektivt plan. Pengar ger individen tid att teckna samt stärker 

individens habitus. På ett kollektivt plan spelar pengar också roll. Om serier genererar ekonomiskt 

kapital så stärks fältets ställning gentemot andra fält eftersom ekonomiskt kapital är gångbart inom 

alla fält.  
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6.4 Nätverk/social kontext 

Alla frågor som på något sätt behandlade aktiviteter gav svar som reflekterade att respondenterna i 

egenskap av serieskapare ingår i en större social kontext, fältet serier. Detta framgick även av 

frågorna om hur de fick information om serieaktiviteter och av frågorna som kretsade kring deras 

målsättningar. Detta eftersom möjligheten att uppnå målsättningarna i viss mån påverkas av andra 

aktörer. Aktörerna inom fältet som respondenterna måste förhålla sig till är främst vänner inom 

fältet, andra serietecknare, uppdragsgivare/branschfolk och läsare. Deras förhållande till dessa styr i 

viss mån deras val. I samband med aktiviteter är det viktigt att ha kännedom om hur förhållandena 

mellan aktörerna ser ut då det påverkar aktiviteten och motiven att delta.  

    

En viktig faktor som spelar roll för om man vill delta i en aktivitet är om man känner att det på 

något sätt hjälper en att uppnå sina professionella eller konstnärliga mål. En respondent 

sammanfattar sina motiv att delta i aktiviteter som tre punkter ”ett: cash, två: cred eller tre: bra 

människor. Och de fick ju gärna gå ihop alla tre då. (…) om ni inte får nån av dem då bör man väl 

kanske inte ställa upp”. Cash står ju självklart för pengar. Cred är mer komplicerat men handlar om 

att ”man på nåt sätt får ut nånting av det i form av att synas kanske eller liknande, som då också kan 

kopplas till de personliga långsiktiga målen”. Bra människor kan vara antingen vänner eller att 

arbeta för en god sak. Dessa drag går igen i samtliga respondenters utsagor. Man kan säga att detta 

är de tre huvudsakliga inom fältet gångbart kapitalformerna som man kan få genom serieaktiviteter. 

Översatt till Bourdieus terminologi är kategorierna ekonomiskt kapital (casch), marknadsföring 

(cred) och socialt kapital (cred/bra människor). Konstnärliga färdigheter är en fjärde kategori som 

också nämns men i mindre utsträckning. Troligtvis för att det finns andra viktigare kanaler för att 

införskaffa denna kapitalform än serieaktiviteter. Möjligheten att stödja en god sak hänger främst 

ihop med engagemang inom andra fält. 

    

Samtliga respondenter nämner möjligheten att träffa vänner och att nätverka som viktiga motiv att 

delta i aktiviteter. Ifråga om de sociala aspekterna finns stora likheter mellan mina respondenter och 

mangatecknarna i Chens (2007) studie. Skillnaden ligger i att mina respondenter utöver ett socialt 

nätverkande också har mera uttalade professionella motiv att träffa personer inom samma fält. 

Samtidigt ger två av respondenterna uttryck för att det rent professionella nätverkande kan kännas 

en aning cyniskt:  

 

Det känns ju som att man alltid vill gå dit och vara lite tjenis liksom och vara den här schyssta personen som 

bara… men nånstans i bakhuvudet så har man alltid det här att, ’det här är en bra person att prata med för en 
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framtida karriär’ (skratt) och det är ju en rätt tråkig inställning men jag kommer inte ifrån det. Så att det handlar 

lite om både och skulle jag säga men det är förstås, en stor del är professionellt nätverkande, ja. 

 

Denna ambivalens verkar hänga ihop med att det inte finns någon tydlig gräns mellan det privata 

och det professionella umgänget. En vänskapsrelation till någon som är aktiv i branschen kan 

utvecklas till en professionell relation och tvärtom. När gränsen är suddig är det inte självklart hur 

man ska agera. I alla branscher finns det hierarkier och anordnar man ett serieevenemang så bör 

man vara medveten om att deltagarna kan påverkas av sin plats i hierarkin. Utifrån hur 

respondenterna talar om sig själva i relation till branschen förefaller dåliga erfarenheter till följd av 

hierarkiska strukturer ändå vara ett relativt litet problem. Respondenternas habitus har stor 

betydelse när de nätverkar. För att lyckas nätverka krävs att man har social kompetens såväl som 

kunskap om hur man uppför sig inom fältet. Kunskap om uppförandekoder är svårt att tillskansa sig 

i ett fält där man mest sitter hemma och tecknar. Därför är serieaktiviteter är ett tillfälle att lära sig 

och utveckla sitt habitus. Samtidigt kan det också skapa en viss osäkerhet då man kan tvingas 

ompröva sitt habitus. Kort sagt uppskattar respondenterna möjligheten att träffa aktörer inom 

branschen och potentiella uppdragsgivare för att tillskansa sig socialt kapital. Samtidigt kan mötet 

också skapa viss oro och osäkerhet kring respondenternas habitus.  

    

Två respondenter upplever att det finns en klyfta mellan självpublicerade serietecknare och förlag. 

En respondent utrycker att han ”varit med om att folk har varit väldigt ointresserade av att prata 

med en för att de märker att man är självpublicerad”. En annan uttrycker också att förhållandet 

mellan förlag och egenutgivning håller på att ändras: 

 

Det är en klyfta men det är också en gråzon. Det är lite klurigt det där för det finns ju de här fanzinisterna som 

trycker upp ett fanzin genom att liksom skriva ut det på en kopiator (…) Och så finns det storförlagen (…) 

Men sen finns också däremellan nån sorts Small Press-djungel. Där det är folk som gör mer, alltså verkligen 

har satsat på att göra ordentliga böcker bara att de ges ut av enskilda personer eller föreningar. Och då har vi 

liksom trycksaker som ser väldigt professionella ut, de har ISBN, de har försökt liksom sprida ut det på 

bibliotek och i butiker och sådär också och jobbat för att göra en proffsig publikation. Men det är fortfarande 

gjort av ett gäng privatpersoner liksom och det är lite olika krav på kvaliteten inuti. (…) det har växt 

jättemycket de senaste 10 åren skulle jag säga. 

 

Samma respondent har också vid ett antal tillfällen varit delaktig i arrangerandet av SIS och där 

aktivt jobbat med att överbygga klyftan mellan förlag och egenutgivning genom att blanda fanzin 

och förlag på mässgolvet ”för att folk inte ska vara rädda för att gå emellan dem. Så att det inte 

blir ’de här läskiga serieförlagen och jag och mina kompisar som gör fanzin’.”. Den beskrivna 
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klyftan mellan fanzin och förlag samt den framväxande gråzonen stämmer överens med Carolan 

och Evains (2013) beskrivning av bokbranschen i stort där den växande självpubliceringstrenden 

utmanar traditionella affärsmodeller. Denna konflikt är ett exempel på de konflikter som enligt 

Bordieu utkämpas inom alla fält. Kampen står här om rätten att definiera vad som är en publikation 

att ta på allvar. På ena sidan finns de etablerade förlagen som vill försvara sin position och 

uppstickarna, de självpublicerade, som vill omdefiniera detta. Konflikten är mindre tydlig i mina 

intervjuer än i Carolan och Evains beskrivning av bokbranschen i stort. Endast två av 

respondenterna talar om förhållandet mellan förlag och självpublicering som en konfliktyta. Att 

konflikten mellan traditionell och självpublicerad litteratur förefaller mindre polariserad inom 

svenska seriefältet kan eventuellt förklaras med en längre tradition av själpublicering. Svenskt 

fanzineindex ger som sagt en bild av att det finns en stark tradition av egenutgivna serier i Sverige 

sedan 1970-talet och att många fanzinskapare gått vidare till att ge ut böcker på traditionella förlag. 

Man kanske helt enkelt är mer vana vid egenutgivning inom seriefältet. Det som framstår som nytt 

är egenutgivna böcker som i allt väsentligt liknar förlagsutgivna böcker. Bland respondenterna är 

det bara en som bryter helt med äldre praxis och fokuserar helt på självpublicering medan de andra 

både självpublicerar och vänder sig mot förlag. Carolan och Evain nämner att båda strategierna kan 

vara framgångsrika. Att placera in respondenterna i Carolan och Evains kategorier av 

skälvpublicerande författare är dock inte helt lätt. De är knappast att betrakta som ”den stora fisken 

i den stora dammen”. De är, eftersom deras utgivning är småskalig, att betrakta som ”små fiskar” 

men i vilken damm? Eftersom seriebranschen beskrivs som liten är den bästa beskrivningen av 

respondenterna, om man ska använda Carolan och Evains liknelse, små fiskar i den lilla dammen. 

Detta placerar dem utanför Carolan och Evains huvudkategorier. Faktumet att de, till skillnad från 

de flesta av de små fiskarna, befinner sig i den lilla dammen och inte i den stora gör att de rimligtvis 

har en större chans att bli upptäckta av sin publik. 

    

Respondenterna befinner sig i många avseenden i en gråzon. Deras utgivning ligger i gränslandet 

mellan professionell och amatörmässig utgivning. Deras professionella strategier involverar både 

traditionella strategier med etablerade förlag och nyare strategier där man utnyttjar ny informations- 

och tryckteknik för att vända sig direkt till läsaren. De är på många sätt representativa för Saccos 

(2011) beskrivning av Kultur 3.0 där gränserna mellan avsändare (professionell) och publik 

(amatör) blir suddiga. I inledningen av Kultur 3.0 lever gamla och nya praktiker sida vid sida vilket 

speglas tydligt i intervjuerna. 

    

Det evenemang som samtliga respondenter framhåller som viktigast är ett evenemang där alla för 

respondenterna viktiga aktörer inom fältet samlas, nämligen SIS. De aspekter av SIS som 
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respondenterna värderar högt är att träffa vänner, lära känna nya vänner, nätverka, få information 

om vad som händer i branschen, få möjlighet att synas och nå ut med sina serier, samt att få 

inspiration till det egna skapandet. Respondenterna är till vardags relativt isolerade från branschen 

varför den känsla av gemenskap som SIS ger är viktig. Att festivalen samlar så pass många aktörer 

förefaller vara en viktig förutsättning för framkallandet av denna känsla. Sammantaget kan man 

säga att SIS har en betydelse som går utöver den rent branschmässiga. Festivalen har i egenskap av 

mötesplats betydelse även på ett personligt plan. 

 

(SIS) har betytt väldigt mycket för mig. Det är ganska svårt att jämföra det med nånting annat (…) i och med 

att det har varit som en plattform för mitt branschfolk att mötas på, så har det gett mig väldigt många kollegor, 

jobb, vänner och kärlekar. Så just vad den har betytt för mig i mitt liv är ganska högt. 

 

Att synas och nå ut till sin målgrupp är ett viktigt motiv till att delta i aktiviteter. Samtidigt är det 

något samtliga respondenter upplever som svårt.  

 

Det är ju egentligen det svåraste som man har överhuvud taget som serietecknare tycker jag, att nå ut. Men 

särskilt då, ja har man inget förlag i ryggen som promotar ens grejer då blir man ju kvar med en låda själv 

liksom med de här tryckta böckerna som man ska mångla ut på nåt sätt och det är ju tungt förstås. 

 

Därför är en aktivitet som ger möjlighet att nå sin målgrupp attraktiv att delta i. Det är dock skillnad 

på att synas och på att bli sedd. Detta illustreras tydligt av en respondents erfarenhet av att sälja 

fanzin på en Luciamarknad i Gävle ”intresserade människor de köper saker som de är intresserade 

av. Så sitter man i ett sammanhang som är mest lovikkavantar liksom då, då går det mest 

lovikkavantar.”. En förutsättning för att bli sedd är alltså att sammanhanget är sådant att den 

tilltänkta målgruppen finns på plats. Målgruppen kan vara svår att ringa in om man involverar en 

mängd tecknare i en aktivitet eftersom de troligtvis, i likhet med mina respondenter, gör väldigt 

olika serier. Man ska också komma ihåg att när det gäller att nå ut så är det inte nödvändigtvis 

enbart till läsarna man vill nå. Även potentiella uppdragsgivare och förlag kan ingå i målgruppen. 

    

När det gäller att synas och nå ut så är det i grunden ganska okomplicerat. Respondenterna är 

verksamma inom seriefältet. Därför vill de nå ut till aktörer med koppling till detta fält eftersom det 

främst är dessa som kan ge dem kapital som är gångbart inom seriefältet. Svårigheten att lyckas 

med detta gör att möjligheter till bra marknadsföring är dyrbart symboliskt kapital inom fältet. Hur 

man marknadsför serier på ett bra sätt är i praktiken ganska komplicerat. Om vi börjar med 

målgruppen läsare så avgör genre i viss mån vilka dessa är och hur lätt man når dem. Å ena sidan 

gör en respondent ”ganska komplicerade och filosofiska serier och många gånger är det är också 
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skräcktema på dem. Och det är inte alltid liksom man hittar rätt publik, vare sig på nätet eller på 

mässorna.” medan en annan konstaterar att hennes serier tilltalar en bred publik och ”kanske är för 

alla”. Oavsett hur bred målgrupp respondenterna har ifråga om läsare har de ändå svårt att nå den 

med de begränsade medel för marknadsföring de har till sitt förfogande. Därför är möjligheten att 

komma ut och möta ny läsare genom biblioteksaktiviteter potentiellt intressant.  

 

När det gäller den andra delen av målgruppen som utgörs av potentiella uppdragsgivare, kan man 

säga att marknadsföring och nätverkande flyter ihop lite i det fysiska mötet. En av respondenterna, 

som också frilansar på heltid, sticker ut genom att helt att ignorera förlag och istället vända sig 

direkt till läsarna ”Ja, det har blivit lite så att jag struntar i dem (förlagen). Nä, jag ska alltid göra 

allting själv.”. En annan gör tvärtom, ”i och med att jag jobbar mycket med samhälle och politik så 

känner jag nog att tidningar är väl, det är väl min främsta målgrupp egentligen.” En respondent tar 

också upp att det också är svårt att få publiken intresserad när man väl lockat in dem. Hon beskriver 

det som  

 

(…) ett strukturellt problem där det är svårt att få serier att synas på ett fördelaktigt sätt. Till exempel då om 

man har en releasefest. (…) Ja, visst, det kanske kommer mycket folk men det är inte nödvändigtvis så att de 

tittar på det man gör och gillar det man gör, utan det är lite svårt att sälja in. Så att hade man till exempel varit 

med i ett band och ordnat en spelning då syns man ju på ett annat sätt. De kan sitta där och dricka sin öl men de 

kommer fortfarande höra musiken som spelar. Men med serier så måste folk lite mer aktivt ta i den här 

produkten, bläddra i den och sen bestämma sig på ingen tid alls om det är nånting de gillar. Så det är lite 

svårare, det krävs att publiken är lite mer aktiv och tar ett eget liksom, eget ansvar för att gilla det. 

 

Serier är ett medium som är svårt att ta till sig i grupp. Denna begräsning måste man förhålla sig till. 

Svårigheten att synas och nå ut hänger delvis ihop med att man inte passivt kan ta till sig serier på 

samma sätt som musik. Hur ska man tackla det? Utifrån intervjuerna förefaller serieaktiviteter i hög 

grad bestå av möten och samtal på olika sätt mellan olika aktörer. Om man lyckas dra in 

aktivitetsdeltagarna i ett samtal kring de serier aktiviteten kretsar kring ökar chansen att det blir ett 

lyckat möte. Respondenterna har olika förhållande till att samtala med främlingar i samband med 

aktiviteter. Två av dem, som förefaller vara relativt utåtriktade, uttrycker inga direkta problem med 

den biten. De två andra som utifrån hur de talar om dig själva förefaller mindre utåtriktade, vittnar 

om att det kan vara problem att få kontakt: ”Det skulle vara bra att man på nåt sätt liksom, att det 

finns nån slags… Jag vet inte vad det heter på svenska, incentive, för folk att prata med en. Så att 

nån slags sätt att bryta isen på.” Här blottas i min mening en av de viktigaste sakerna man som 

arrangör av aktiviteter måste fokusera på när det gäller de sociala aspekterna: att få igång samtal. 

Möjligheten att nätverka och träffa vänner framhålls som viktigt av samtliga respondenter. Om man 
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får igång ett samtal så underlättas detta. Ett bra samtal kan också hjälpa till att överkomma 

svårigheten att nå ut eftersom det kan få publiken att bli intresserad.  

    

Respondenternas sociala/professionella nätverk existerar också på internet. Tre av dem får i 

huvudsak sin information om serieaktiviteter via sociala medier, främst via Facebook. I hög grad 

handlar det om att de som ingår i nätverket delar vidare information de snappat upp. Den fjärde 

respondenten får information om vad som händer i hemkommunen i och med att han jobbar på 

kommunen. Han nätverkar dock också på Facebook. Alla ingår alltså i ett större digitalt nätverk där 

Facebook är den viktigaste plattformen  

 

Det är där (Facebook) som de flesta brukar göra event för sina arrangemang och sen så bjuder de in the usual 

suspects eller liksom, alla inom seriesverige. För att en sak som är både bra och dålig med den här branschen är 

att det blir lite alla känner alla och efter ett tag så börjar man frienda folk som är kollegor och så, så kopplar 

man ihop det. Så då är det ganska lätt att nå de flesta på Facebook om man har Facebook, med event. 

 

Sociala medier förefaller alltså fylla den funktion som ”virtuellt klubbhus” som Duncombe (1997) 

beskriver att fanzin med insändare och recensioner fyller i hans forskning. Denna typ av fanzin 

nämns däremot inte i intervjuerna. Huvuddelen av den virtuella sociala kommunikationen verkar 

istället ske via nätet. Attityden till det digitala nätverkandet skiljer sig dock. Tre av dem utrycker att 

de inte är så aktiva på sociala medier  

 

Ja, nä men jag menar, personligen jag är inte så digitalt social. (…) jag tycker om att göra bloggposter och sånt 

där men jag tycker inte om att hålla dialog eller såna saker via digitala format. Däremot så tycker jag om att 

prata med folk och träffa dem och oftast brukar det vara så att jag har sett en del serier av nån online och så vill 

jag träffa den personen och prata lite om det. Och då gör jag det hellre på riktigt. 

 

Den fjärde är mera positiv till digitalt nätverkande men framhåller även hon det fysiska mötet som 

viktigt eftersom ”det finns ju vissa människor som man lär känna på internet (…) vissa har man 

aldrig träffat och så träffas man senare på SIS eller nån annan seriefestival och det är ju jätteroligt.” 

Att fysiska möten ändå har så pass stor betydelse gör att mina respondenter skiljer sig ytterligare 

från Duncombes forskning. Det verkar helt enkelt inte räcka att ha ett virtuellt klubbhus, det fysiska 

klubbhuset som SIS utgör har en stor betydelse. Samtliga använder också internet och sociala 

medier för att marknadsföra sina serier. De strategier som Carolan och Evain beskriver som 

framgångsrika marknadsföringsstrategier för självpublicerade författare är bloggar och sociala 

medier samt boksigneringsturnéer. Mina respondenter kan sägas göra båda eftersom SIS kan liknas 

vid ett signeringstillfälle. 
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

Vad betyder ovanstående resultat för hur bibliotekens programverksamhet som involverar gruppen 

ifråga ska utformas? Jag har i min analys delat in de viktigaste faktorerna som påverkar 

respondenternas verksamhet och motiv att delta i aktiviteter i fyra kategorier: identitet, tid, ekonomi 

och Social kontext/nätverk. Jag går här igenom hur detta hänger samman med mina frågeställningar. 

 

7.1 Vilka tänkbara motiv finns för skapare av egenutgivna serier att delta i 

programverksamhetsliknande aktiviteter? 

För att förstå vad som motiverar gruppen måste man ha viss kännedom om hur de identifierar sig 

och vad som driver dem. Respondenternas identitet och syn på sitt skapande styr i hör utsträckning 

deras handlande. Ifråga om identitet framkom två tydliga drag i min annalys. Det är dels 

respondenternas förhållande till yrkesidentiteten serietecknare, och dels deras förhållande till serier 

som medium. Det är inte självklart att alla självpublicerande serietecknare har yrkesidentiteten 

professionell serietecknare. Däremot indikerar mina resultat att vi har att göra med en grupp där alla 

har en professionell ambition. Den andra viktiga faktorn är respondenternas relation till serier som 

medium och identifikationen med mediet. Yrkestiteln serietecknare kopplas visserligen till att tjäna 

pengar på serier men motivet att teckna serier är inte ekonomiskt. Vid sidan av de karriärsbetonade 

målsättningarna finns målsättningar att utvecklas konstnärligt. På frågan om vad som driver dem att 

teckna serier ger samtliga svar som framhåller mediets unika egenskaper som avgörande. När 

frågan om professionell identitet splittrar respondenterna är synen på serier som ett unikt medium 

och identifikationen med mediet något gemensamt. De professionella och konstnärliga målen 

motiverar i stor utsträckning deras val. Om en aktivitet kan bidra till att uppnå dessa är den attraktiv 

att delta i. 

    

Möjligheten att umgås och träffa vänner är också ett viktigt motiv att delta i aktiviteter som 

framkom i analysen. Även respondenternas ekonomiska situation visade sig spela roll. För de 

respondenter som frilansar är möjligheten att delta mot betalning av intresse. Detta eftersom 

serieteckning i allmänhet ger lite pengar och att de därför behöver tjäna pengar på andra sätt. Alla 

serietecknare har dock inte samma intresse att delta mot betalning. Den respondent som 

huvudsakligen försörjer sig på industriarbete motiveras inte lika starkt av ekonomiska faktorer. 

Slutligen framkom att det finns motiv att delta i aktiviteter som hänger ihop med engagemang i 

frågor utanför seriefältet, huvudsakligen politiska och sociala. 

 

7.2 Vad i programverksamhetsliknande aktiviteter upplever de som meningsfullt? 

Ifråga om vilka aspekter som respondenterna upplever som meningsfulla framkom i analysen att 
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man kan dela upp dem i tre huvudkategorier: aspekter som hänger ihop med de professionella och 

konstnärliga målen, sociala aspekter och aspekter kopplade till andra fält.  

    

Den mest komplicerade kategorin är aspekter som hänger ihop med de professionella och 

konstnärliga målen. För det första upplever man det som meningsfullt att delta i aktiviteter där man 

får kunskap om branschen, möjlighet att nätverka eller möjlighet att marknadsföra sig. Alla utrycker 

att möjligheten till professionellt nätverkande är värdefull och en viktig anledning att delta 

serieaktiviteter. Respondenternas skiftande genreinriktning och professionella strategier kan dock 

påverka vilka aktörer som det är meningsfullt att nätverka med. Gränsen mellan det privata 

umgänget och det professionella nätverkandet är en aning suddig. Det professionella nätverkandet 

kan skapa en del oro till följd av oklart habitus och förekomsten av hierarkier och konflikter i 

branschen. När det gäller marknadsföring krävs att respondenterna på något sätt når sin målgrupp 

för att det ska vara meningsfullt. Det är naturligtvis i allas intresse att serietecknare som engageras i 

en biblioteksaktivitet når sin målgrupp. Frågan är hur man ska gå tillväga för att uppnå detta. Ett 

sätt kan vara att nischa aktiviteten utifrån genre och på så sätt attrahera en smal men engagerad 

publik. Nackdelen blir då att man riskerar att predika för de redan frälsta. Chansen att en besökare 

ska upptäcka något de inte visste att de letade efter är liten. Man kan också göra tvärtom och ha ett 

bredare evenemang där man engagerar många tecknare i olika genrer och därmed öka chansen till 

oväntade möten. Vidare är viktiga aspekter som hänger ihop med målen möjligheter utvecklas 

konstnärligt. Man uppskattar att få inspiration och kunskap som kan hjälpa en att utveckla det egna 

skapandet. 

    

En annan omständighet som visade sig spela roll för om deltagande i en aktivitet upplevs som 

meningsfullt är om tidsramen är rimlig. Serieskapande är tidskrävande och tidsbrist präglar 

respondenternas tillvaro. SIS har för närvarande hög prioritet och förberedelser påbörjas minst ett 

halvår i förväg.  

    

De sociala aspekterna handlar främst om möjligheten att träffa vänner. Till vardags är 

respondenterna relativt isolerade från fältet varför möjligheten att träffa och känna gemenskap med 

likasinnade är betydelsefullt. Man uppskattar också möjligheten att i verkligheten träffa personer 

som man främst har kontakt med online. Slutligen, visade det sig, kan också engagemang inom 

andra fält än seriefältet spela roll för vad man upplever det som meningsfullt. 

    

Som framgår i analysen är också respondenterna i en position där de kan ta betalt för deltagande. 

Viljan att delta gratis avgörs av hur meningsfull aktiviteten känns. Ju mer av ovanstående en 
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aktivitet ger desto större är chansen till gratis deltagande. Gratis deltagande ska ske på 

respondenternas villkor. Detta innebär att de ska ha stor frihet och låga krav.  

 

7.3 Vilka rekommendationer för bibliotekens programverksamhet med fokus på denna grupp 

kan man ge med hänsyn till detta? 

I analysen framgår tydligt att en grundläggande premiss som styr respondenternas liv är att serier tar 

lång tid att producera. Serier måste därför planeras långt i förväg. Respondenternas planering inför 

nästa års SIS påbörjas senast ett halvår i förväg. Detta är faktorer man måste förhålla sig till när 

man arrangerar serierelaterade aktiviteter. Serieaktiviteter måste planeras och annonseras långt i 

förväg. Man bör också se vilka andra aktiviteter som kan krocka med den man planerar. Att 

självpublicerande serietecknare verkar ha fullt upp månaderna innan SIS bör man exempelvis ha i 

åtanke.  

    

Man bör anpassa bemötandet efter gruppens identitet. Mina resultat indikerar att vi har att göra med 

en grupp där alla har en professionell ambition. Därför bör man i bemötandet anpassa sitt språk 

efter detta, det är exempelvis lämpligt att prata om serietecknare som en del av en bransch. Ett 

alltför formellt bemötande kan dock vara exkluderande eftersom inte alla identifierar sig som fullt 

ut professionella. När frågan om professionell identitet splittrar respondenterna är synen på serier 

som ett unikt medium i sin egen rätt och identifikationen med detta något de har gemensamt. Detta 

är något alla kan samlas runt och är därför en bra utgångspunkt för serieaktiviteter.  

    

Som behandlas i analysen vittnar respondenterna om att de ingår i ett större digital nätverk där man 

delar med sig av information genom sociala medier. För biblioteket besvarar detta frågan om hur 

man ska få kontakt med gruppen. Vill man få kontakt med serietecknare i sin kommun är sociala 

medier ett effektivt verktyg. Den man först får kontakt med är kanske inte rätt person att tala med 

utifrån ens syfte, men eftersom personen ingår i ett nätverk kan hen troligtvis hänvisa till någon 

annan mera lämplig. Sociala medier skapar också möjligheten att i förväg fråga målgruppen om råd 

och tips på vilka aktiviteter som skulle vara intressanta att delta i. Man kan också förvänta sig 

aktivitetsdeltagare delar med sig av sina erfarenheter, positiva som negativa, på sociala medier. 

    

I analysen framstår de viktigaste aktörerna att förhålla sig till i samband med aktiviteter som 

involverar denna grupp vara deltagarnas vänner, andra serietecknare, uppdragsgivare/branschfolk 

och läsare. Vilka av dessa som kan engageras i aktiviteten styr vad man kan uppnå. Man bör först 

fundera på vilka aktörer man kan samla och i vilket antal. Sedan bör man fråga sig vad man utifrån 

dessa förutsättningar kan uppnå med avseende på de aspekter som behandlas under avsnitt 7.2. Man 
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bör också vara medveten om att hierarkier inom branschen påverkar aktörerna. Biblioteket kan inte 

lösa detta problem men motverka det genom att vara inkluderande. Möjligheten att träffa vänner 

värderas högt. Man bör därför skapa förutsättningar för privata möten i anslutning till aktiviteter. 

Det kan röra sig om enkla saker som möjlighet att fika efteråt. 

    

I analysen framkom att man inte kan förutsätta att gruppen ska delta gratis i aktiviteter. Gratis 

deltagande förutsätter att aspekter som behandlas under 7.2 inkluderas väl i aktiviteten. Gratis 

deltagande förutsätter också stor frihet och låga krav. Tidsbristen gör att mer gratisarbete än 

beräknat skadar relationerna med gruppen. För att undvika detta bör man planera noga. Gratis 

deltagande från en professionell aktör har ett potentiellt ekonomiskt värde. Därför är det viktigt att 

visa tacksamhet och respekt.  

    

Ett tydligt resultat av analysen är at det är skillnad på att synas och på att bli sedd. Man bör fundera 

extra kring hur man ska få folk intresserade av serierna en aktivitet kretsar kring och hur man ska nå 

målgruppen. Avslutningsvis förefaller serieaktiviteter huvudsakligen bestå av möten mellan aktörer. 

Lyckade möten förutsätter dialog. Nyckeln till att överkomma många av de problem som nämns 

intervjuerna förefaller vara att man får igång samtal. Man bör därför jobba aktivt med detta och 

alltid ha en plan för hur man ska bryta isen. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

I studien har det kommit fram att andra nyckelspelare i programverksamhet som involverar 

självpublicerade serietecknare är serietecknarnas vänner, uppdragsgivare/branschfolk och läsare. 

Det är naturligtvis av intresse att ta reda på hur deras relation till dylika aktiviteter ser ut. Vidare 

forskning om vad andra aktörer i seriebranschen har för relation till biblioteken samt vad serieläsare 

får ut av serieaktiviteter skulle komplettera bilden. Utifrån intervjuerna förefaller SIS ha en mycket 

stor betydelse för svenska serietecknare. Att en aktivitet anordnad av ett bibliotek i Stockholm kan 

ha så stor betydelse för boende i Göteborg och Gävle är anmärkningsvärt. SIS verkar utgöra en 

viktig knutpunkt för självpublicerade serietecknare. Det vore därför intressant att undersöka vilken 

roll SIS och Serietekets verksamhet spelar i den svenska seriebranschen. Vad ligger bakom SIS 

starka ställning och vilka lärdomar kan man dra av det som kan vara till nytta för andra 

verksamheter? Ett problem när jag gjorde denna studie var att forskningsläget kring egenutgivna 

serier är så dåligt, både nationellt och internationellt. Mina respondenter nämner upprepade gånger 

att den svenska seriebranschen är liten. Detta skulle kunna göra den till ett tacksamt studieobjekt i 

det avseende att man kan få en översikt som inte är möjlig i andra länder eller inom större litterära 

genrer. Mina resultat indikerar att seriefanzinskapare skiljer sig från textfanzinskapare ifråga om 
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identitet och motiv men det krävs en grundligare studie med ett större urval för att säga säkert. 
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