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Abstract 

 

Titel: Manga – ur två olika kvalitativa forskningsperspektiv 

 

Författare: Bo-Göran Nyström 

 

Syfte: Huvudsyftet med denna magisteruppsats är att genom diskursanalys av manga och 

intervjua bibliotekarier för att ta reda på vad manga innehåller för diskurser och teman; 

och sedan ta reda på om de bibliotekarierna som köper in manga reflekterar över vad de 

köper in.  

 

Metod: Två kvalitativa forskningsmetoder 

 

Slutsats: Manga är japanska serier och det har blivit ett populärt medium hos många barn 

och ungdomar på senare år. Mina studier visar att manga innehåller många olika 

diskurser, bl.a. diskursen om manligt/kvinnligt och många av dessa diskurser är vanliga i 

vår kultur också. Bibliotekariernas syn på manga är positivt, deras syn på manga kunde 

inte kopplas ihop med deras kunskaper om mediet. Låntagarnas förslag var det som 

påverkade inköpen mest, men det som också påverkade var innehållet av könssterotyper. 
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Inledning 
 

Inledning och bakgrund till ämnesvalet 

 

Manga, ett ord som på nu senare tid har blivit känt för de flesta i Sverige. Manga är 

synonymt med japanska serier och det är dessutom en relativt ny form av litteratur för oss 

i väst. Den allmänna synen på manga är att den läses från ”fel” håll, att karaktärerna i 

mangorna har stora ögon och så vidare. Detta stämmer på sätt och vis men det finns så 

mycket mer som gör manga intressant och speciellt och några av de sakerna kommer jag 

att ta upp i denna magisteruppsats. 

 

Jag är själv en van mangaläsare och jag fick upp ögonen för japansk tecknad film kring år 

2000 och därefter upptäckte jag ett stort universum med tecknade serier och tecknad film 

som jag inte stött på tidigare. Eftersom jag tittade mycket på japansk tecknad film så 

hittade jag även manga och detta trollband mig direkt. Jag träffade senare andra personer 

i min närhet som gillade manga och anime och detta blev grunden till det i huvudsak 

stora manga intresse som jag själv odlat över åren; detta har inneburit att jag ibland fått 

hjälpa personer (bland annat bibliotekarier) att ge exempel på ”bra” manga. 

 

När det gäller manga på bibliotek så har biblioteken under de senaste åren börjat köpa in 

manga till sina samlingar och på så sätt följer biblioteken med i de förändringar som sker 

i vår kultur när det gäller litteratur och andra medier. Det jag har sett när jag varit på olika 

bibliotek är att det kan skilja mycket hur många mangaserier de har i sina samlingar; så 

det kan vara intressant att ta reda på vad detta beror på och vad bibliotekarierna själv 

tycker om manga. 
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Syfte 

 

Syftet med denna magisteruppsats är att genom diskursanalys av tre mangaserier (två 

shonenmangor och en shojomanga) och intervjuer med bibliotekarier ta reda på vad 

manga innehåller för diskurser och teman; och sedan ta reda på om de bibliotekarierna 

som köper in manga reflekterar över vad de köper in 

 

Detta syfte har jag eftersom manga är ett relativt nytt fenomen i Sverige, så det är svårt 

att veta mer vad de förmedlar i sitt innehåll till exempel hur könsrollerna ser ut i manga 

och så vidare. Detta eftersom det finns vissa kulturella skillnader mellan Sverige och 

Japan som gör att värderingar kan skilja sig åt ganska stort och det kan visa sig i manga. 

Därför är det intressant att ta reda på vilka diskurser som manga innehåller. Dessutom 

kan det som kommer fram vara intressant och viktigt för inköpsaspekten för 

bibliotekarierna. 

 

Frågeställningar 

 

Mina frågeställningar jag kommer använda mig av för att uppfylla syftet med uppsatsen 

är:  

 

• Vilka diskurser finns i vanlig manga som riktar sig till pojkar resp. flickor och 
skiljer de sig? 

 
• Vad förmedlar olika genrer av manga i form av idéer och synsätt på människor?  

 
• Vad har bibliotekarierna för syn på manga? 

 
• Vad påverkar bibliotekariers inköp av manga? 

 
• Påverkar innehållet av de olika genrerna i mangorna inköpen som bibliotekarierna 

gör? 
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Metod 

 

För att få svar på mitt syfte kommer jag att använda mig av två olika metoder; 

diskursanalys och kvalitativa intervjuer. Dessa två metoder kommer att hjälpa mig få svar 

på mina frågor och diskursanalysen kommer att producera information som jag kommer 

att använda i intervjudelen. Dessa två metoder kommer att ta lika stor plats i 

undersökningen. För att underlätta läsningen av uppsatsen så kommer 

metoddiskussionerna för varje metod finnas vid början av varje undersökning. 

 

Definitioner 

 

Manga är ett samlingsbegrepp för japanska tecknade serier, även om i Japan så är det ett 

samlingsbergrepp för alla tecknade serier. Eftersom denna magisteruppsats till stor del 

handlar om manga så behövs det en längre förklaring och den finns i bakgrundsdelen av 

uppsatsen. 

 

Anime är japanska tecknad film, japansk tecknad film blir felaktigt kallad mangafilm1, 

anime skiljer sig från västerländsk tecknad film genom bland annat formspråk, tematik 

och världsbild. De flesta anime bygger på manga från början men ibland så görs det 

anime utan en manga som den baseras på. Den anime som når väst rör sig inom fantasy, 

science fiction och action, och riktar sig främst till vuxna eftersom dessa innehåller 

mycket våld. Eftersom anime är gjord för den inhemska marknaden så kan det vara svårt 

för oss i väst att förstå, eftersom de är baserade på japanska konventioner, symboler och 

så vidare.2 Men det finns anime som också riktar sig till barn och dessa har visats på tv 

men det har också börjat bli en svensk utgivning av populär anime som till exempel Love 

Hina, Fruits Basket. 

                                                 
1 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=250231&i_word=manga 2008-04-29 
2 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=114983&i_word=anime 2008-04-29 
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Tidigare forskning 
 

När det gäller manga på biblioteken så börjar det komma mer och mer om det ämnet i 

forskarvärlden; men det står mer om serier på bibliotek i största allmänhet. När det gäller 

vad som mer konkret döljer sig bakom mangorna när det gäller innehåll och så vidare så 

finns det knappt något skrivet om det. Men man kan som sagt enkelt se att forskare och 

bibliotek börjar inse att manga börjar bli ett stort fenomen och, ett för väst, ganska 

outforskat område. 

 

Manga på bibliotek 
 

Det finns en magisteruppsats från Borås som Charlotte Andersson har skrivit och den 

behandlar manga på folkbibliotek. Namnet på uppsatsen är Manga på folkbiblioteket? – 

Sju folkbibliotekarier intervjuas om sin syn på manga. Det Charlotte kommer fram till är 

att bibliotekariernas syn på manga är positiv, bibliotekarierna i undersökningen anser 

också att biblioteken ska tillhandahålla både populärkultur och smalare kultur. Men det 

som finns på folkbiblioteken ska hålla hög kvalitet och vara lämpligt att ha i 

samlingarna.3 

 

När det gäller serier på bibliotek så finns det desto mer att välja på. En väldigt intressant 

bok heter Seriebiblioteket av Fredrik Strömberg och här tas det upp olika serier som är 

bra och som kan passa bibliotek väldigt bra. Men det viktigaste är att här tas det upp hur 

bibliotekarier ska/kan tänka när de köper in eller vill lära sig mer om serier. När 

Strömberg tar upp olika serier så finns även manga bland de västerländska serierna.4  

 

                                                 
3 Andersson, Charlotte (2007): Manga på folkbiblioteket? – Sju folkbibliotekarier intervjuas om sin syn på 
manga. Borås 
4 Strömberg, Fredrik (2005): Seriebiblioteket. Lund 
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Sedan finns det en annan bok av samma författare som heter Manga! – Japanska serier 

och skaparglädje. Denna bok är från början en uppsats som Strömberg skrivit på 

lärarutbildningen på Malmös högskola 2007. Denna behandlar också manga i mer 

generella termer; men det som denna bok tar upp som inte så många andra böcker tar upp 

är manga och skapandeglädjen hos barn i skolan. Detta kopplas ihop med olika 

pedagogiska möjligheter som skapas utifrån detta.5 

 

I Basic reader's advisory for manga: select popular titles and similar works så tar Nina 

Exner upp en liknande fundering och guide om manga; ungefär som Fredrik Strömberg 

gör i Seriebiblioteket fast med vissa skillnader. Bland annat så tar Nina upp att man ska 

tänka på att det finns skillnader mellan mangor och att en som läst en shonenmanga 

kanske inte vill läsa en shojomanga. Men hon har i slutet en liten guide om mangor som 

påminner i stil och genre om andra mangor så att bibliotekarierna kan hjälpa låntagarna 

att hitta liknande mangor som de nyss läst.6  

 

Manga i forskning 
 

Det finns de som analyserar mangor också. Junko Ueno är en av dem som analyserar 

Shojogenren i Shojo and adult women: a linguistic analysis of gender identity in manga 

(Japanese comics). Här analyserar hon hur språket, som används av de kvinnliga 

karaktärerna inom shojo- och kvinnomanga, påverkar språkmönster hos kvinnor som 

läser dessa. Hon kommer fram till att flickor i shojomangor inte anpassar sig till den 

kulturella normen; detta kan bero på att de är unga. Äldre kvinnors språkmönster i 

mangor visar att de följer mer traditionellt kvinnligt talspråk. Dessa lingvistiska 

                                                 
5 Strömberg, Fredrik (2007):  Manga! – Japanska serier och skaparglädje. Stockholm 
6 Exner, Nina: Basic reader's advisory for manga: select popular titles and similar works. Young Adult 
Library Services: The Journal of the Young Adult Library Services Association, vol. 5, no. 3, pp. 13-21, 
Spring 2007 
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beteenden kan sända signaler som kan få flickor och yngre kvinnliga läsare att tro att ett 

mer kvinnligt språkbruk kommer med åldern. 7 

 

Det finns mycket annat skrivet om manga i den japanska kulturen; däremot är det mindre 

skrivet (än så länge) om mangans påverkan här i väst. Detta beror på att mangan har en 

lång historia i Japan, medan här i väst är det ett relativt nytt fenomen som är outforskat. 

Men manga och dess betydelse för bibliotek, har börjat att tas upp inom olika 

undersökningar och forskning. 

 

                                                 
7 Ueno, Junko: Shojo and adult women: a linguistic analysis of gender identity in manga (Japanese 
comics).Women and Language, vol. 29, no 1 pp 16-25, år 2006 
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Bakgrund 
 

I den här delen så kommer mangans historia i Japan att tas upp men också mangans 

utveckling och ställning i Sverige. Vidare kommer det beskrivningar av några vanligt 

förekommande genrer. Först ska det nämnas att manga är stort; särskilt i Japan där 

ungefär en tredjedel av allt publicerat och tryckt är manga.8  

 

Mangans historia 

 

Mangans historia börjar med Katsushika Hokusai som 1814 gav ut ett antal av sina 

teckningar under namnet Hokusai Manga. Ordet manga betyder ung. ofrivilliga bilder 

och det visar på den variation och fantasifullhet som Hokusai tecknade sina bilder 

(manga).9 Men Hokusai använde ordet manga i betydelsen ”samling av 

provteckningar”.10 Bilderna i sig berättade ingen berättelse utan de var bilder som 

Hokusai tyckte var komiska, vackra eller intressanta. Det kunde vara bilder på kända 

personer ur sagor, vardagssituationer och monster i olika former. Denna Hokusai Manga 

blev väldigt populär och den kom ut i sammanlagt 15 volymer, de blev till och med 

populära i väst när gränserna till väst öppnades.11 Så redan då på 1800-talet så var manga 

populärt i Japan och i väst.  

 

Den moderna mangans födelse kom istället kring 1920-talet i och med att japanska serier 

för barn inspirerades av amerikanska serier. På 30-talet publicerades några mangor som 

blev väldigt populära; bland annat Soldathunden Norakuro av Suiho. Denna manga 

publicerades i inbundna band på mellan 100 och 200 sidor men från början var den 

                                                 
8 http://www.libraryjournal.com/article/CA270603.html 2008-03-12 
9 Braw, Monica (2004). Hokusai – mannen som uppfann Manga. Stockholm: s. 9 
10 Ono, Kosei (2004). Japanska serier – en kort historik. Stockholm s. 16 
11 Braw s. 9-10 
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publicerad i ett månadsmagasin för pojkar. Det fanns även manga för vuxna på den här 

tiden och manga kunde publiceras direkt till bokform. Blomstringen av manga på den här 

tiden blev dock ganska kort eftersom att det blev pappersbrist i landet när andra 

världskriget kom; och det gjorde att väldigt få mangor publicerades under tiden för andra 

världskriget.12 

 

Efter kriget så började det publiceras många tidningar igen men också många album med 

manga för barn publicerades. Dessa album var välkomna hos barnen därför att de med 

hjälp av serierna kunde undkomma den hårda efterkrigstidens verklighet. Det var under 

denna tid som Osamu Tezuka blev populär som mangatecknare. De serier som han 

skapade då var Astro Boy som publicerades 1951 och Mitsuteru Yokohamas Gigantor. 

Under denna tid publicerades de populäraste mangorna i månadstidningar för barn men 

1959 så kom första veckotidningen ut. Detta berodde på att barnprogram börjat visas 

redan 1953; så barnen var vana med att läsa och se återkommande avsnitt varje vecka. 

1967 så började även tidningar med vuxen manga publiceras veckovis.13 

 

Med veckoutgivningen av manga var tecknarna tvungna att förnya sig, de började bland 

annat med så kallade ”cliff-hangers” i varje avsnitt. Dessutom gjordes mangorna i ett mer 

lättläst utförande för barn. Det var många faktorer som gjorde manga populärt under 

denna tid; mangorna var lättlästa, tidningarna var långa ca. 300 s, tidningarna var också 

billiga tack vare att de trycktes på billigt papper. Men själva mangorna handlade nu om 

alla möjliga män och kvinnor. Nu börjades det också visas anime på tv-kanalerna och 

detta tillsammans med manga blev populärt; detta skapade också ett nytt sätt att 

marknadsföra manga på.14 

 

Nu började manga sluta komma ut i månadsmagasin mer och mer men 1964 startade 

mangatidningen GARO som just kom ut en gång i månaden. Det som gjorde denna 

                                                 
12 Ono s. 16-17 
13 Ibid s. 17-18 
14 Ibid s. 18 
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tidning speciell var att den var en alternativ mangatidning som publicerade geika manga 

som fokuserar mer på dramatiskt berättande.15 Geika kan man säga är mer realistiskt 

tecknade och påminner lite om inspelningsskisser i utförandet.16 Med GAROs utgivning 

så började personer som tidigare inte varit intresserade av manga att börja läsa.17 

 

Under 1970-talet så publicerades nya genrer (som inte var romantiska) som riktades till 

flickor och bland annat så kom en manga som behandlade homosexuell kärlek mellan 

pojkar i Vinden och trädets sång. 1979 så lyckades Rumiko Takahashi fånga intresset 

från både pojkar och flickor med hjälp av berättelsen De högljudda. 1992 så blev Sailor 

Moon ett fenomen i Japan då inte bara flickor, utan även många pojkar, lockades till 

serien. Under tiden manga för flickor blomstrade började mangor för vuxna kvinnor 

också publiceras och de kvinnliga mangatecknarnas sociala och kulturella ställning blev 

etablerade.18 

 

1994 är ett viktigt årtal för manga eftersom att det var då som mangatidningen Shonen 

Jump nådde upplagor som var större än 6,5 miljoner och detta var den största upplagan 

för en tidning i ett land i världen. Detta rekord berodde mycket på den populära mangan 

Dragon Ball av Akira Toriyama, denna serie blev också snabbt populär i övriga världen 

genom mangan och animen. Men redan på 1980-talet så började manga uppmärksammas 

internationellt; bland annat så publicerade Marvel Comics mangan Akira och efter denna 

så följde det många andra manga- och animeserier som också vunnit internationella 

priser. Nu på senare år så har intresset för manga i åtminstone Japan minskat; men det 

innebär ändå stora pengar och veckotidningar är fortfarande en stor del av kulturen.19 

 

 

 

                                                 
15 Ibid s. 19 
16 Fukuda, Mako (2004). Speciella genrer inom manga. Stockholm s. 44 
17 Ono s. 18 
18 Ibid s. 20-21 
19 Ibid s. 24-26 
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Manga i Sverige 

 

Den första mangan som gavs ut här i Sverige var Gen – Pojken från Hiroshima. Detta var 

bara ett utdrag från originalmangan, ingen visste på den här tiden att det var manga utan 

den gavs ut tack vare att den var en internationellt uppmärksammad berättelse om andra 

världskrigets hemskheter. Denna manga gavs ut 1985 av Alvglans förlag. Ganska tidigt 

försökte man ge ut tidningar som innehöll manga, 1988 så gav förlaget Epix ut tidningen 

Samuraj som bland annat innehöll den klassiska serien Samuraj. Epix gav också ut 

mangatidningen Cobra 1991, men 1992 så lades dessa båda tidningar ned.  

 

Efter dessa försök så var det ganska tyst på mangafronten här i Sverige; det gavs ut ytterst 

få mangaserier fram tills att Sailor Moon började visades på tv. Då släppte nämligen 

förlaget Semic ut en Sailor Moon tidning; detta var inte mangan utan det var färgbilder 

från TV-serien. Serietidningen var kortlivad, bara 9 nummer kom ut innan den lades ned. 

1997 så kom ytterligare 2 försök att lansera manga i Sverige, det var bland annat Gon, en 

annorlunda manga om en liten dinosaurie och Akira som lanserades i tidningen Magnum. 

Tyvärr så blev inte Akira långlivad på grund av att Magnum lades ner samma år.  

 

År 2000 så blev det ändring då mangan Dragon Ball lanserades i Sverige. En nyhet var 

att mangan lanserades i album istället för via serietidningar, men också att den såldes 

direkt i bokhandlarna. De första två åren så gick försäljningen dåligt men sedan så 

började den klättra och till sist så blev den slutligen en av de största succéerna för en 

ungdomsbok någonsin. Denna manga publicerades dessutom i sin helhet och avslutades 

2003. Nu när det var bevisat att manga kunde sälja bra så kom det fler bokserier på 

marknaden, bland annat så började One Piece och DNAngel ges ut 2003. Men det kom 

också ut en mangaserietidning som hette Manga Mania20 (lades ner 200721) och efter den 

så följde fler mangatidningar så som Shonen Jump och Shojo Stars. För ca 10 år sedan så 

                                                 
20 Lundström, Simon (2004). Manga och anime i Sverige. Stockholm: s. 52-53 
21 http://sv.wikipedia.org/wiki/Manga_Mania 2008-04-28 
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visste inte många vad manga var för något men nu är det inte många ungdomar som inte 

vet vad det är och utgivningen av manga här i Sverige kan man säga har bara börjat.22   

Genre 

 

Här kommer beskrivningar av Shonen och Shojo som är målgruppsgenrer närmare och i 

slutet kommer även beskrivningar av några vanliga innehållsgenrer som kan finnas i 

mangor. 

 

Shonen 

Shonenmanga är manga som riktas i huvudsak mot pojkar men det är inte bara pojkar 

som läser dessa serier utan det är ändå ganska många män som gör det. Detta kan bero på 

att själva värderingarna i manga handlar om vänskap, att hålla ut och att vinna; detta 

tilltalar de flesta och på så sätt har japaner hittat inspiration i sina mangahjältar.23  

 

Shojo 

Shojomanga är manga som riktas mot flickor och Japan har en ganska lång tradition av 

serier för flickor, redan före andra världskriget så fanns det serier som riktades till flickor. 

Från början tecknades dessa serier utav män men kring 1950-talet så började det komma 

fler och fler kvinnliga tecknare. Det var inte förrän på 1970-talet som andra genrer än den 

romantiska introducerades för flickor.24  

 

Det finns flera till målgruppsgenrer, så som Josei som riktar sig till kvinnor, men 

eftersom jag kommer att analysera shonen- och shojomangor så kommer jag inte beskriva 

de övriga genrerna. 

 

 

 
                                                 
22 Lundström  s. 53-54 
23 Gravett, Paul: Manga: Sixty Years of Japanese Comics, (London, 2004). s. 59 
24 Ono s. 20 
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Övriga innehållsgenrer 

I denna del kommer det redogörelser av andra lite mer annorlunda mangagenrer. Det 

finns oerhört många och skilda genrer men jag kommer inte ta upp alla; men jag kommer 

att nämna några vanliga i denna del. 

 

Geika 

Som sagt, Geika genren kom upp i efterkrigstiden genom att den yngre generationen 

mangatecknare inte fick jobb; så de skapade en stil som var mindre enkel och vackrare än 

de som var riktade till barn var. Dessa mangors handlingar var dessutom placerade i den 

hårda verkligheten och på gatan.25 

 

Sport 

En populär genre inom manga är sportgenren. Denna genre blev populär på 1950-talet 

genom att det kom många olika upplyftande historier om olika sporter under denna tid. 

Matcherna inom denna genre kan sträcka sig över flera hundra sidor och läsarna vet att i 

slutet av mangan så vinner hjälten eller så förlorar han på ett bra sätt. Så nöjet är att läsa 

hur hjälten klarar alla utmaningarna. Konceptet är för det mesta att man får följa en 

begåvad men osannolik nybörjare och följa denne genom träning och slutlig triumf mot 

alla odds. En intressant sak är att denna genre påverkar pojkar i Japan genom att den 

motiverar dem att börja med en sport.26  

 

Mecha 

Denna genre handlar i stora drag om robotar i olika former och storlekar, oftast handlar 

de om stridsrobotar (tänk Transformers) som hade mänskliga piloter och är en väldigt 

populär genre i Japan. Historierna om dessa robotar handlar ofta om krig och designen på 

dessa robotar i serierna är väldigt utmärkt gjorda.27  

                                                 
25 Gravett s. 38 
26 Ibid s. 54 
27 Ibid s. 58 
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Shonen-ai (Boys Love) 

Denna genre tilltalar mest tjejer och kvinnor och handlar om berättelser om homosexuell 

kärlek mellan pojkar eller män. Dessa historier kan i sin tur vara placerade i väldigt skilda 

miljöer och platser. Denna genre är mest kopplad till shojoberättelser.28 

 

Gourmet 

Under senare delen av 1900-talet så skedde det en ”mat-boom” i Japan; något som bland 

annat ledde till att manga som handlade om matlagning, så kallad ”gurume-manga”, 

började komma ut. Där kan man få reda på hur man tillagar maträtter på ett korrekt sätt, 

men de kan också ta sig formen av en ”vanlig” shonenmanga; det vill säga med action 

och en spännande historia.29 

 

Förutom dessa genrer som jag har nämnt ovanför så finns det väldigt många andra genrer 

som kan nämnas så som fantasy, politik och så vidare. 

 

                                                 
28 Gravett s. 80-81 
29 Fukuda s. 42 
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Diskursanalys 
 

Den här delen handlar om diskursanalysen som ska genomföras. Först kommer 

förklaringar om vad som menas med diskurs och diskursanalys, och sedan förklaras det 

hur man gör en sådan analys. Därefter kommer teman ur de två shonenmangorna och 

shojomangan som ska analyseras att beskrivas, för att till sist analyseras med hjälp av 

diskursteorin. 

 

Diskursanalysmetod  

 

Diskurs 

 

Den person som förknippas med begreppet diskurs är Michael Foucault och han lade 

grunden för många av de teorier och analyshjälpmedel som andra forskare utvecklat.30 

När man pratar om diskurs så menar man med det rådande och styrande 

betydelsemönster. Man kan säga att diskurs är en språklig ordning; det vill säga diskursen 

innehåller de regler och praktiker som gör meningsfulla uttalanden möjliga. I diskursen 

så finns det maktaspekter som påverkar vad som sägs, hur det sägs och vem som säger 

det. Det som intresserar de som analyserar diskurser är det faktiska språkbruket i texterna 

eftersom dessa är flexibla; och i olika diskurser så finns det olika betydelsesystem som 

beror på språkbruket.31  

  

En av diskursanalysens grundtankar är att representation, oavsett vilken form, styrs av 

språkliga och sociala strukturer. Det som sägs och uttrycks i diskurser påverkas av att det 

finns regler som styr dessa och diskursanalysen handlar om att sammanföra texten och 

                                                 
30 Börjsesson, Mats (2003): Diskurser och konstruktioner – en sorts metodbok. Lund s. 34 
31 Lindgren, Simon (2005): Populärkultur – teorier, metoder och analyser. Malmö s. 124-125 
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kontexten. Analysen har som syfte att visa hur betydelser och innebörder skapas från 

bland annat språkbrukets politiska, sociala och kulturella sammanhang.32  

  

Detta beror på att en viss diskriminering sker i kommunikationen, vissa röster hörs och 

andra inte alls, det vill säga vissa utsagor ignoreras eftersom de inte kan vara sanna i 

diskursen eftersom de inte uppfyller diskursens ”komplicerade och tunga fodringar”. Det 

som sägs vid ett tillfälle kan stämma även om det inte tillhör diskursens 

”sanningsområde” och det beror på att något kan vara sant om det följer diskursens 

regler. Diskursen kan sägas vara det som styr vilken betydelse olika saker får i olika 

sammanhang. Det finns inga diskurser som är helt frikopplade från andra diskurser; till 

exempel står uppfostransdiskursen i relation till lärardiskursen och alla dessa är i sin tur 

relaterade till en diskurs som, precis som alla andra diskurser, är genomsyrade av makt. 

Därför kan man se samhällets olika diskurser som ett stort rörligt nätverk vars 

knytpunkter vid vissa tider blir mer fasta (man har kommit överens om en specifik 

diskurs innehåll), men samtidigt så kan det vid andra tider se ut på ett helt annat sätt.33 

  

Det sista som kan sägas om diskursanalys är att dess mening är att undersöka dess 

mening och de sociala strukturerna som bär upp denna mening. Därför kan man säga att 

en diskurs är ett språkligt och ett materiellt fenomen.34 

 

Diskursteori 

 

Den sorts diskursanalys som jag kommer att göra kommer jag att hämta ifrån Phillips och 

Jørgensens bok Diskursanalys - som teori och metod. Den analys som jag kommer att 

använda har utvecklats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, och den heter 

diskursteori. Diskursteori syftar på att förstå det sociala som en diskursiv konstruktion 

som man kan analysera med analytiska redskap. Eftersom diskursteorin har ett sådant 
                                                 
32 Lindgren s. 127 
33 Ibid s. 127-128 
34 Ibid s. 129 
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brett fokus så passar den bra som teoretisk grund för olika socialkonstruktionistiska 

infallsvinkar till diskursanalysen. Denna sorts diskursanalys kommer jag alltså att 

använda till att analysera mangan eftersom Laclau och Mouffes diskursteori passar bättre 

för konkreta analyser då den har mer utvecklade analysverktyg än andra 

diskursanalysmetoder.35 

 

Den övergripande tankegången inom diskursteorin är att sociala fenomen aldrig har fixa 

betydelser utan att det sker en ständig kamp om dessa betydelser av samhället och 

identiteten; som i slutändan får sociala konsekvenser. Denna diskursanalys härstammar 

från att Laclau och Mouffe har fört samman två stora teorier, marxismen och 

strukturalismen. Marxismdelen behandlar tänkandet och strukturalismdelen erbjuder en 

teori om betydelse.36 

 

Laclau och Mouffe säger att den sociala process som innebär betydelsebildning går ut på 

att fixera betydelser som om det fanns en saussuresk struktur. Denna struktur går ut på att 

man förstår strukturalismens språkuppfattning med hjälp av en metafor som innebär att 

“Alla tecknen i språket uppfattas som knutarna i ett nät, och de får sin betydelse genom 

att skilja sig från varandra på bestämda sätt, alltså genom att vara placerade på bestämda 

platser i nätet.”37 Detta innebär i sin tur att man försöker låsa fast tecknens betydelse 

genom att sätta dem i bestämda relationer till andra tecken. För att åter igen illustrera med 

metaforen om fisknätet så kan man säga att ”Vi försöker spänna ut fisknätet så att 

betydelsen av varje tecken står i ett fast förhållande till de andra tecknen.”38 Detta är 

omöjligt eftersom varje konkret fixering av betydelsen av tecknen är möjlig men inte 

nödvändig och att det inte är möjligt att lyckas fixera dessa betydelser som ger en ingång 

till analysen. Syftet med analysen är att visa på de processer där vi kämpar om att ge 

                                                 
35 Jørgensen, Marianne Winther och Phillips, Louise (2000); Diskursanalys – som teori och metod. Lund. s. 
31 
36 Ibid s. 32 
37 Ibid s. 32 
38 Ibid s. 32 
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tecknen deras betydelser, där vissa har blivit så konventionaliserade att de blivit naturliga 

för oss.39 

 

I diskursen fastställs betydelsen hos varje tecken som moment genom relationerna till 

andra tecken. Detta blir på detta sätt för att diskursen utesluter alla andra möjliga 

betydelser som tecknen kan ha och på de sätt de kan vara relaterade till varandra. Man 

skulle kunna säga att en diskurs är uteslutning av möjligheter, detta för att den försöker 

hejda tecknens glidning i förhållandet till andra tecken och på så sätt försöker skapa 

entydighet. De betydelser som diskursen utesluter återfinns i något som Laclau och 

Mouffe kallar det diskursiva fältet och där finns de betydelsetillskrivningar tecknen har i 

andra diskurser. Men detta betyder inte att de betydelser som finns i det diskursiva fältet 

inte kan komma in i diskursen, utan man kan säga att det alltid finns en chans att tecknens 

betydelser i diskursen byts ut mot betydelser från det diskursiva fältet.40  

 

Som tidigare beskrevs så är diskursteori som ett slags struktur i saussuresk mening men 

det är inte en permanent fixering i diskursteorin som det är i den saussureska meningen. 

Detta gör att det finns andra betydelsemöjligheter som kan förändra diskursens struktur 

och mening. Därför fixerar diskursen betydelsen på ett bestämt sätt för tillfället. 

Diskurserna är aldrig hela strukturer utan det kan alltid ske en kamp om hur strukturen i 

en diskurs ska se ut, vilka diskurser ska härska och vilken betydelse som tecknen i 

diskursen ska ha.41   

 

Individer i diskurser är subjekt som interpelleras i bestämda positioner av diskurserna, 

detta betyder att subjektets identitet bestäms utifrån olika diskurser beroende på vilken 

plats subjektet har. Till exempel kallas en besökare i en affär för en kund och på 

biblioteket kallas samma person för låntagare och så vidare. Dessa övergångar sker 

automatiskt och omärkbart. Detta visar på att subjektet bestäms utifrån diskurserna det 

                                                 
39 Ibid  s. 32 
40 Jørgensen och Phillips s. 33-35 
41 Ibid s. 36 
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rör sig i. I vissa fall kan subjektet bli överdeterminerat, det vill säga att subjektet 

positioneras av flera motstridiga diskurser som det uppstår en konflikt mellan. När det 

gäller gruppbildning så är det ganska likt individer och dess identitet som subjekt i 

diskurser eftersom det inte är så långt ifrån att identifieras sig som ”man” och identifiera 

sig till gruppen ”män”. Men för att en grupp ska börja existera i en diskurs måste de i 

gruppen först nämnas, det vill säga de existerar inte som subjekt innan dess.42 

 

Nu när jag förklarat vad diskurs och diskursanalys är och dessutom talat om vilken sorts 

diskursanalys jag kommer att använda så kommer jag in på vilka centrala begrepp som 

jag kommer att använda i själva analysen. 

 

Begrepp  

 

De begrepp som kommer att användas i diskursanalysen är hämtade från Diskursanalys – 

som teori och metod. Dessa begrepp kommer från Laclaus och Mouffes diskursteori. 

 

När man ska analysera en text med diskursteori ska man fokusera på de konkreta 

uttrycken i deras egenskap av artikulationer. Artikulationerna undersöker man för att ta 

reda på hur de förhåller sig till diskurserna. Men en annan viktig sak att undersöka är 

vilka nodalpunkterna är och detta görs lättast genom att fråga ”Vilka tecken har en 

privilegierad status” och hur dessa sedan förhåller sig till andra tecken och deras 

definitioner. När detta har blivit gjort så ska man kolla hur andra diskurser definierar 

samma tecken på andra sätt; för att se vilken kamp som förs om betydelsebildningen för 

de olika tecknen genom att se vilka tecken som inte fått en betydelse tillskriven till sig. 

Sist kan man se vilka betydelser som kämpar om att bli definierade och vilka tecken som 

redan är definierade.43    

 

                                                 
42 Jørgensen och Phillips s. 48-49,51-52 
43 Ibid s. 36-37 
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Nodalpunkt  

Detta begrepp är ett av de större begrepp som är av stor betydelse för diskursteorin 

eftersom diskursen skapas genom att betydelse visar sig kring några nodalpunkter. Runt 

nodalpunkterna ordnas de andra tecknen och får sin betydelse. Men i sig är dessa 

nodalpunkter tomma och de får mening när de sätts in i en diskurs. 44  

 

Moment  

Begreppet moment kan man förklara med att det är alla tecknen i en diskurs. De skiljer 

sig från varandra i diskursen för att deras betydelser fixeras. Nodalpunkter är också 

moment i detta fall eftersom de just får mening i diskursen.45  

 

Ekvivalenskedjor  

Detta är ett begrepp som används när man knyter ihop olika signifikanser och då inrättar 

identiteten relationellt. Detta innebär att konstruktionen av ”man” får vissa andra subjekt 

tillskrivna till sig, som till exempel ”fotboll” och ”styrka”. Detta gör att diskursen ger 

anvisningar till hur män ska vara och leva om de vill vara en riktig ”man”. Det finns 

andra subjektvärden om man identifierar sig med andra grupper.46 

 

Som avslutning visar jag vad Jørgensen och Phillips säger om vad diskursteori vill visa i 

diskursanalyserna “Diskursteorin är snarare intresserad av att analysera hur strukturen i 

form av diskurser konstitueras och förändras, och det gör den genom att se på hur 

artikulationerna hela tiden reproducerar, ifrågasätter eller omformar diskurserna.”47 Med 

detta sagt så kommer jag in på själva analysen i detta arbete och jag börjar med att hitta 

teman i de olika mangorna. 

                                                 
44 Jørgensen och Phillips s. 33,35 
45 Ibid s. 33 
46 Ibid s. 50 
47 Ibid s. 37 
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Beskrivningar och teman 
 

Först kommer jag att beskriva de mangor som ska analyseras och sedan kommer jag att ta 

upp de teman som har hittats. 

 

Mangorna 

 
One Piece 
One Piece är en mangaserie som är riktad till pojkar, den har skapats av Eiichiro Oda och 

den publicerades första gången i Weekly shonen jump 1997.48 I One Piece så är det Ruffy 

som är huvudperson och hjälte och han har ätit en djävulsfrukt som har gjort hans kropp 

till gummi, i denna värld finns det många olika djävulsfrukter som ger personer olika 

krafter. Han vill bli kung av pirater i denna era av pirater. Hans största idol och hjälte är 

piratkaptenen Shanks som han träffat i sin by när han var liten. Att Ruffy ska bli kungen 

av pirater ses som en mindre omöjlighet eftersom han då måste hitta ”one piece” som är 

skatternas skatt som efterlämnades av piraten Gol D. Roger och det finns många andra 

pirater som också är ute efter skatten. För att lyckas med att hitta one piece så måste han 

skaffa sig en piratbesättning och ta sig till storleden där skatten finns i slutet. 

 

Naruto 
Denna shonenmanga är skapad av Masashi Kishimoto och den handlar om ninjor och 

särskilt om Naruto som är huvudperson, i mangan är han ung. 14 år. Han är högljudd och 

busig och försöker få erkännande från personer i sin närhet. Han har ett mål och det är att 

bli Hokage, som är den starkaste ninjan i byn, för då måste alla respektera honom; enligt 

honom. Historien om Naruto börjar med att en demonräv attackerade hans hemland 

Konoha och för att rädda landet så förseglade den 4:e Hokagen demonen i Naruto men 

genom det så dog han själv. 

 

                                                 
48 http://www.shonenjump.com/manga/onepiece/creator/ 2008-03-12 
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DNAngel 
Denna shojomanga är skapad av Yukiro Sugisaki och handlar om 14 årige Daisuke Niwa 

som upptäcker på hans 14:e födelsedag att han kan förvandlas till mästertjuven Dark när 

han blir förälskad och ser på den han är kär i. Egentligen vill inte Daisuke förvandlas men 

för att inte göra det så måste han undvika sin klasskamrat och stora kärlek Risa Harada. 

För att förvandlas tillbaka till Daisuke så måste Dark träffa Riku Harada (tvillingsyster 

till Risa). Sedan har vi Satoshi Hiwatari som jagar Dark samtidigt som han är kompis 

med Daisuke och detta blir självklart problematiskt. 

 

Teman 
 

Den underlägsne 

Ett av de viktigaste och största temana i One Piece som man kan se är det så kallade 

”underdog” temat; det vill säga huvudpersonen är en person som omgivningen inte tror 

ska kunna lyckas genomföra det den personen vill. Ofta är huvudpersonens mål 

”omöjligt” i den meningen att det är en oerhört liten chans att just han/hon ska lyckas. 

Detta tema är ganska vanligt i manga riktat till pojkar (shonenmanga). I detta fall så har 

Ruffy som mål att bli kungen av pirater som anses som ett omöjligt uppdrag. 

 

Även i Naruto finns ”underdog” temat och Naruto, som serien handlar om, är just denna 

underdog eftersom han är sämst i sin klass; han är även klumpig, högljudd, bråkig och så 

vidare. Men ändå vill han bli Hokage och självklart är det ingen som tror på honom.  

 

I DNAngel är detta tema inte lika stort som i de andra mangorna, för här är Daisuke redan 

en skicklig inbrottstjuv (även om han inte gillar det), men han är lite småklumpig och inte 

så populär till en början. 

 

Utveckling 

Ett annat viktigt tema som på sätt och vis hänger samman med ”underdog” temat är temat 

om huvudkaraktärernas utveckling. Det som detta tema vanligen handlar om är att efter 
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varje strid/träning så når karaktärerna en ny nivå på deras stridsduglighet, men temat 

finns också som utveckling av relationerna mellan karaktärer. I One Piece så kunde inte 

Ruffy besegra det lokala sjömonstret när han var liten, men när han blev större så klarade 

han av att besegra det utan större problem. 

 

I Naruto sätts stort fokus på karaktärsutvecklingen hos huvudkaraktärer men också hos 

sidokaraktärer och hur de påverkas av Naruto; från att Naruto mest vill busa och tycker 

saker är jobbiga till att han verkligen försöker lära sig. 

 

I DNAngel sker utvecklingen mer på ett emotionellt plan; genom att karaktärerna i serien 

oftast är olyckligt kära, men vi har också relationen mellan familjemedlemmarna och så 

vidare. 

 

Övertygelse 

Ett annat tema som är kopplat till huvudpersonen är dennes övertygelse om att den kan 

göra det omöjliga och detta kan man säga smittar av sig på andra så att även dessa tror att 

de kan lyckas med sina mål; men också att de kan lyckas med sina mål i livet hur möjliga 

och omöjliga de än är. Bland annat så kommer denna övertygelse fram vid strider, även 

dessa sker på olika sätt. Det kan vara kockdueller och det kan vara matcher i olika 

sporter. Dessa slagsmål skiljer sig från västerländska strider eftersom dessa kan kort 

sägas handlar mer om personlig styrka och de är mer koreograferade. Dessa strider 

handlar oftast om att huvudpersonen/personerna är i underläge men de lyckas oftast med 

sin viljestyrka vinna över sina motståndare och genom det bli starkare och starkare.49 Vi 

har i One Piece bland annat Ruffy som hjälper en kille vid namn Kobi att nå sitt mål att 

gå med i marinen, genom Ruffys övertygelse. 

 

Även i Naruto är slagsmålet väldigt viktigt, precis som i One Piece och de flesta andra 

shonen manga. I Naruto är huvudkaraktären övertygad om att han kan bli Hokage och 

ingen kommer att kunna övertala honom om något annat.  
                                                 
49 http://blog.newsarama.com/2007/10/12/yujo-doryoku-shori-the-fiery-spirit-of-battle-manga/  2008-03-12 



23 

 

 En övertygelse som finns i DNAngel är Daisukes mål att bli ihop med sin kärlek 

eftersom han då slipper förvandlas till Dark; något som han ogillar. 

 

God vs. Ond 

I de flesta mangor så är det ganska lätt att se skillnader på vem som är god och ond, 

oavsett vilken sida om lagen de är. De goda står på de oskyldigas sida och skyddar dessa 

oavsett vad som står i vägen men de skyddar dessutom sina och andras ideal. De onda 

bryr sig bara om makt och att behålla den men också om att ta det de vill ha. I One Piece 

styr kommendör Morgan sin bas med järnhand och låter ingen säga emot honom även om 

det han gör är moraliskt fel. 

 

Ett stort tema i Naruto är God vs. Ond och precis som i One Piece så är det ett ganska 

svartvitt universum; det vill säga de onda är rätt igenom onda och de goda är alltid goda. I 

början så får vi träffa den elaka Gato som vill bli rik genom att styra över en ös 

inkomster. 

 

Som i de flesta mangor så finns det även i DNAngel ett tema om ond och god men det 

som skiljer denna manga från de andra som jag analyserat är att här är temat inte lika 

stort och det är lite omvända roller; det vill säga Daisuke/Dark är tjuv och gör omoraliska 

handlingar men ändå är det de som är de goda och de som försöker fånga in dem som är 

de ”onda”. 

 

Manligt/kvinnligt 

Det är ganska vanligt att kvinnor visas med minst en ”dålig” egenskap. I One Piece så 

kan man se en moderlig kvinna som är undergiven och svag, sen har vi Arvida, en 

piratkapten som är oattraktiv och väldigt tjock och som inte tål negativa kommentarer om 

detta.  
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I Naruto är det ganska stereotypt med vissa undantag; det vi får se är att killar är bråkiga 

och framåt, medan tjejerna försöker ta så lite plats som möjligt. Det vi också får se/veta är 

att killar tänker i större utsträckning på träning/bli bättre medan tjejer i Narutos ålder 

tänker på kärlek och förälskelser.  

 

I DNAngel finns ganska många stereotyper på vad som är manligt och kvinnligt men det 

finns också stora skillnader eftersom det är en shojomanga; här tänker även killar mycket 

på sina känslor och det är ju inte vanligt överlag att sådant visas. 

 

Familj/relationer 

I de två One Piece böckerna jag har läst så har inte den biologiska familjen nämnts, det 

har istället kommit fram relationer som påminner om familjen. Gästgivaren i byn kan 

man se som Ruffys mamma eftersom hon tar hand om honom och borgmästaren 

uppträder som en beskyddande pappa.  

 

I Naruto får man inte se så mycket familjerelationer annat än att Naruto har förlorat sina 

föräldrar vid födseln och på grund av detta känner han sig utanför och icke älskad, därför 

försöker han få uppmärksamhet genom att busa och vara klassens clown. Men det 

kommer också fram att demonräven som förstörde delar av byn är bunden i honom och 

på grund av detta så ogillar, nästan hatar, de flesta som levde när demonen förstörde byn 

Naruto. 

 

I DNAngel är familjen ett ganska stort tema eftersom det är just denna speciella släkt och 

familj som har ”gjort” att Daisuke tränat och kan förvandlas till Dark. Daisuke är pressad 

av sin familj att bli en mästertjuv och att han ska förvandlas till Dark eftersom det går i 

släkten att förvandlas till Dark. En väldigt stor del i mangan är olika relationer mellan 

personer, vi har till exempel Risa Harada som vill bräcka sin storasyster genom att skaffa 

en snygg pojkvän.  
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Känslor 

One Piece går inte in så mycket på “vanliga” känslor annat än att man kan se att Ruffy 

har ett glatt och tillbakalutat sinne och man märker att han inte följer en rationell 

tankebana när han ger sig in i strider. Men det finns också känslor kopplade till de olika 

personernas “skatter”; med det menas att de flesta karaktärerna i mangan har en idé eller 

en sak som de vill skydda med allt till och med med sitt liv och detta väcker självklart 

väldigt starka känslor hos personen i fråga. Även om inte alla säger att det är deras skatt 

så är det vissa som nämner det som det. Vi har bland annat Ruffy som kallar sin stråhatt 

för sin skatt. Detta beror på att han fått den av sin favorit-piratkapten som present och 

denna är han villig att skydda med sitt liv. I serien finns det många andra exempel på 

detta. 

 

I Naruto tas det upp lite mer andra känslor än i One Piece. Vi har bland annat kärlek som 

är en del av Narutos liv eftersom han är lite kär i Sakura; medan Sakura är kär i Sasuke.  

 

Mycket i DNAngel handlar om känslor och om att vara ärlig mot sina egna känslor, den 

starkaste känslan är självklart kärleken. Kärlek är också ett stort tema för att Daisuke 

förvandlas till Dark när han ser och/eller tänker en stor del på den han är kär i och han 

förvandlas tillbaka när Dark ser och/eller tänker på den han är kär i. Daisuke är kär i Riku 

Harada och Dark är kär i Risa Harada, som är syskon, medan Riku är kär i Dark och Risa 

tycker att Dark är en pervers person. Så det finns många komplicerade kärleksrelationer i 

mangan. Men för att Daisuke ska sluta förvandlas till Dark är enda sättet att få sin kärlek 

besvarad. Det finns vissa tendenser till manlig kärlek mellan Daisuke och hans vän 

Satoshi Hiwatari, det är bara ibland de hamnar i sådana situationer och oftast är det tjejer 

omkring dem som tycker det är jättesött att det händer. Ett ganska vanligt ämne i shojo 

manga men det finns en specifik genre som behandlar det temat - Yaoi manga. 

 

Övernaturligt 

I denna manga finns det också ett tema som berör det övernaturliga och det kommer i 

form av djävulsfrukterna som gör att den som äter en sådan får mystiska krafter beroende 
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på vilken djävulsfrukt som den äter. I de två första delarna så får vi se gummifrukten och 

delningsfrukten.  

 

I Naruto finns det övernaturliga inslag genom att mycket av deras ninjatekniker kommer 

från chakran de har i kroppen; genom denna och handtecken så kan de skapa kraftfulla 

tekniker. 

 

Detta är också ett ganska stort tema i DNAngel eftersom serien till stor del handlar om 

Daisuke som kan förvandla sig till Dark. Det speciella med Dark är att han är en del av 

Daisuke men samtidigt är han en egen person med egna känslor och egen vilja. Sedan har 

vi With som är Daisukes märkliga husdjur som kan förvandla sig till Daisuke resp. Dark, 

men då kan han inte prata, men With kan också förvandla sig till Darks vingar. 

 

Historia/myter 

Det finns även ett historiskt tema i One Piece, mycket kretsar kring pirater; även om 

serien inte handlar om den riktiga pirateran i vår värld så finns det ändå ett sådant tema.  

 

Naruto är baserad på ninjor som har existerat i vår historia. Men helt klart är det en 

ganska stor skillnad på ninjorna i denna manga och de ninjor som funnits, bland annat 

teknikerna men också klädseln. Ta Naruto som klär sig i en orange overall och han borde 

synas rätt bra medan ninjor är kända för att kunna smyga och hålla sig osynliga. Mycket i 

mangan baseras på myter som till exempel chakra och längre fram i storyn så refereras 

det till andra österländska myter. 

 

I DNAngel så finns Dark som med sina vingar påminner lite om en ängel, undantaget är 

att Dark har svarta vingar. Så mangan använder sig till viss del av utseendet av änglar. 
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Analys 

 

Nu när vi kommer till analysen kommer jag att först identifiera mangornas nodalpunkter 

för att sedan gå vidare till det mer bredare begreppet moment, för att till sist ge exempel 

på olika ekvivalenskedjor som är vanliga i manga. 

 

Nodalpunkter 

 
Nodalpunkter är som jag tidigare nämnt de moment som har en stor betydelse i den 

specifika diskursen och här nedanför så har jag tagit upp de moment som jag tycker är 

väldigt betydelsebärande för diskursen. 

 

Historia/myter 

En viktig del i varje manga eftersom denna del sätter temat och bakgrunden för den värld 

som mangan utspelar sig i. Så därför är den väldigt viktig och utan en miljö som 

personerna kan förhålla sig till så blir det ingen manga. 

 

One Piece 

Denna manga handlar mycket om pirater och deras liv även om det inte riktigt stämmer 

överens med de pirater vi har haft. 

 

Naruto 

I Naruto har vi den historiska delen om ninjor, även om denna manga handlar om den 

gamla sortens ninjor fast de lever i en värld där kylskåp finns och många andra 

teknologiska saker som vi har i vår värld. 

 

DNAngel 

Här finns det myten om änglar eftersom huvudpersonen Daisukes alter ego Dark 

påminner om en ängel när han tar på sig sina vingar. 
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Familj/relationer 

I alla mangor så tas det upp relationer som en viktig del av historien som berättas, detta i 

samband med att relationerna är viktiga för deras framgångar.  

 

One Piece 

Jag nämnde tidigare Ruffys familj men även Zoro, Ruffys första medlem i sin besättning, 

har en speciell familj. När vi får se Zoros barndom kan vi se att han har växt upp vid en 

dojo (kampsportslokal), där tränaren är en fadersfigur och tränarens dotter är som en 

syster eftersom de bråkade ganska mycket. 

 

Naruto 

Men Naruto är inte ensam om att ha förlorat sina föräldrar när demonräven anföll; utan 

även hans lärare Iruka har upplevt det och Iruka ser sig själv i Naruto och vill hjälpa 

honom. Så Iruka blir som en extrapappa för Naruto i början av mangan. 

 

DNAngel 

Relationen mellan Daisuke och Satoshi Hiwatari är intressant och problematisk eftersom 

Daisuke och Satoshi är vänner men Dark och Satoshi är fiender och Satoshi får reda på 

att Daisuke är Dark ganska tidigt i serien. 

 

Personlig utveckling 

Det sker alltid någon sorts personlig utveckling hos huvudpersonerna i mangorna, utan 

utveckling av huvudpersonerna ingen utveckling av berättelserna. Detta eftersom manga 

som medium fokuserar på utvecklingen av karaktärerna i dem. 

 

One Piece 

Zoros strid i slutet av andra boken är ett exempel på detta, han är nära att förlora men till 

slut så övervinner han sin motståndare och vinner striden. 
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Naruto 

När Naruto och hans team får sitt första svåra uppdrag så klarar han inte av pressen som 

han ställs inför och han blir handlingsförlamad. Efteråt så lovar han sig själv att han ska 

bli starkare. 

 

DNAngel 

Här kan vi bland annat se utvecklingen av Daisukes kärlek från Riku till att han blir mer 

intresserad av Risa i andra boken. 

 

Övertygelse 

Det finns alltid någon sorts övertygelse som huvudpersonerna besitter och genom detta så 

kan de nå de mål de satt för sig. 

 

One Piece 

För att igen ta Zoro som exempel i One Piece så är hans övertygelse att han ska bli 

världens bäste svärdsman eftersom han lovat sin barndomsvän detta. 

 

Naruto 

Här har vi Narutos lärare som visar sin övertygelse om att Naruto inte är elak och är 

själva demonräven, detta kommer fram när Naruto stjäl en hemlig rulle text där det finns 

svåra ninjatekniker som han vill lära sig; men på denna rulle finns också svaret hur man 

bryter förseglingen av demonräven. 

 

DNAngel 

Här har vi Rikus övertygelse att hon ska överträffa sin syrra på något sätt oavsett vad det 

än innebär, om det så är att vara elak eller liknande. 
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Moment 
 
Momenten som jag har hittat kan man se som delar av begreppspar och i varje 

begreppspar så kan man hitta något av paren som de olika personerna i mangorna 

besitter. 

 

Den underlägsne 

Detta moment kan man dela upp i begreppsparet ”överlägsne – underlägsne” och när det 

gäller huvudpersonerna i mangaserier så tillhör de nästan alltid till den underlägsna delen 

av detta begreppspar. 

 

One Piece 

Här kan vi igen ta upp Zoro och hans mål att bli världens bästa svärdsman men som sagt 

så känns det ganska omöjligt och det är bara Ruffy som tror på honom i början. 

 

Naruto 

När Naruto ställs inför sin andra lärare Mizuki som hotar hans favoritlärare (Iruka) så 

lyckas han med hjälp av sin kraft vinna över honom även om det är en väldigt stor 

skillnad mellan de två. 

 

DNAngel 

I DNAngel så finns det Daisuke som exempel på en som är underlägsen särskilt efter han 

förvandlas till Dark eftersom Dark får fler positiva egenskaper, han är mer populär hos 

flickorna, längre och snyggare. Men också jämfört med Satoshi så är Daisuke 

underlägsen baserat på liknande attribut som för Daisuke jämfört med Dark. 

 

Ond vs. God 

Här är det ganska lätt att se vilka begreppsparen är. Här kan personerna bara vara goda 

och onda, men självklart så finns det gråzoner i mangor också men det är ganska 
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ovanligt. Oftast tillhör huvudpersonerna den goda sidan även om det ibland kan finnas 

svaga tillfällen där de är nära att göra en ”ondskefull” handling eller till och med gör en. 

 

One Piece 

Senare i serien så stöter vi på piraten Buggy som gillar att förstöra och stjäla och även om 

pirater ska vara elaka så är inte Ruffy det (även om han inte tänker på det). 

 

Naruto 

Mizuki är en sådan som karaktäriseras som ond eftersom han vill få tillgång till Konohas 

hemligheter som finns på den rulle som Naruto stjäl för att kunna få pengar och makt i ett 

annat land. 

 

DNAngel 

Här kan man säga att Daisukes/Darks handlingar baseras och visas som ”målet helgar 

medlen”, det vill säga att de bryter mot lagen är okej eftersom att det finns mer bakom 

stölderna än vad som visas. 

 

Manligt/kvinnligt 

Även här är begreppsparen synliga från början. Det är ovanligt att killarna och tjejerna 

går utanför sina stereotyper i mangaserier även om detta händer. Men detta beror också 

till vilken målgrupp mangorna riktar sig till, detta gäller särskilt shojo manga att männen 

bryter sina stereotyper och tvärtom. 

 

One Piece 

Dessutom blir vi introducerade till Nami som är girig och illojal. Detta kan jämföras med 

de flesta av männen som visas som starka och modiga. Det finns en man/pojke som är 

”svag” men han övervinner det ganska snabbt i Ruffys sällskap. Här nämns också 

kvinnor som fysiskt svagare i första boken. 
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Naruto 

Sakura som är en del av Narutos ninjagrupp är lite busig av sig men hon gömmer den 

delen och hennes busiga sida visas som ”inre Sakura” i serien, denna inre Sakura skulle 

man kunna säga är hennes riktiga jag.  Så hon utmärker sig lite i den serien även om hon 

också är känslosammare än de flesta killarna. 

 

DNAngel 

Om man kallar Daisuke den manliga karaktären som går emot bilden av machokillen så 

är Satoshi snarare just den personen som är machomannen. Detta eftersom att han är 

tystlåten och inte är intresserad av känslor och kärlek utan han agerar efter det 

uppdrag/mål han satt för sig. 

 

Känslor 

Begreppsparet som bildas här är ”känslor – rationell” och även denna är en viktig del av 

mangaberättelsen eftersom det hänger lite samman med den underlägsne och övertygelse 

som de olika huvudpersonerna har. Men samtidigt så kan det vara ett ganska stort tema 

precis som det är i DNAngel. 

 

One Piece 

I denna serie så är nog Ruffy det bästa exemplet på en känsloperson, med tanke på att när 

Shanks, Ruffys favoritkapten, blir förolämpad så blir han rent ut sagt förbannad för att 

Shanks inte gör något åt det; så då försöker Ruffy göra något åt det istället. 

 

Naruto 

Sasuke som är en del av Narutos team hatar en person som vi inte får veta vem det är, 

men hans mål är att döda denna person om det så är det sista han ska göra. 

 

DNAngel 

I slutet av bok två så förstår Daisuke att Satoshi vet om hans hemlighet men han litar på 

honom eftersom att han känner tillit till Satoshi som vän. 
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Övernaturligt 

Här bildas begreppsparet ”övernaturligt – naturligt”. Det är visserligen ganska vanligt  

med övernaturliga inslag i mangor men lika ofta kan de utspela sig i våran värld utan 

några som helst konstigheter. 

 

One Piece 

I One Piece har vi djävulsfrukterna som är en del av det övernaturliga men det finns 

också exempel på övernaturlig styrka. Zoro blockerar bland annat svärden från åtta 

fiender samtidigt; detta är nog omöjligt i vår verklighet. 

 

Naruto 

Det övernaturliga i Naruto är som sagt chakran och alla de olika specialteknikerna alla 

ninjor kan lära sig. Men finns också demonräven som är väldigt övernaturlig i våra ögon. 

 

DNAngel 

Det övernaturliga i denna manga är Daisukes förvandling till Dark som sitter i hans gener 

och denna förvandlig kan dateras till Edo-perioden då det började enligt hans familj. 

 

Ekvivalenskedjor 

 

Här ska jag skriva om olika ekvivalenskedjor som är vanliga i mangaberättelserna och 

precis som exemplet jag gav tidigare om konstruktionen av ”man” så kan liknande göra 

för olika konstruktioner i mangor.  

 

Budskap 

Vi kan börja med ekvivalenskedjan personlig utveckling – övertygelse – god – känslor, 

denna kedja kan man säga representerar det vanligaste budskapet som finns i mangor; det 
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vill säga tror du på dig själv, är ”god”/snäll, jobbar hårt och står upp för det du tror på så 

lyckas du med ditt mål. 

 

Huvudpersonen 

Där kan kedjan se ut så här: personlig utveckling - familj/relationer – den underlägsne – 

god – känslor – övernaturligt. Denna ekvivalenskedja skulle man kunna säga definierar 

de flesta huvudpersonen/huvudpersonerna som finns i mangaserier. Självklart så är inte 

alla subjekten lika starka och betydelsebärande för alla huvudpersonerna men de finns där 

och de definierar huvudpersonen. För att gå mer på djupet av varje del av kedjan så börjar 

jag med den personliga utvecklingen. Denna del är viktig för huvudpersonerna eftersom 

att de alltid ställs inför svårare och svårare motstånd och efter varje strid så blir de 

starkare. Det finns alltid någon sorts relation som de har till kamrater eller till andra 

människor för utan den så skulle de inte nå lika långt. Godheten är ganska självklar 

eftersom precis som relationer så är den avgörande för moralen som huvudpersonerna 

står för. Med känslor menas att de oftast reagerar mer känslosamt än rationellt när de 

ställs inför svåra beslut. Det sista handlar om att det oftast finns något övernaturligt eller 

ovanligt med huvudpersonen som gör henne eller honom speciell. 

 

Nästa ekvivalenskedja som jag tar upp är hur motståndarna till huvudpersonen vanligtvis 

ser ut. Till denna kommer jag att använda mig av begreppsparen eftersom att de onda 

ytterst sällan är de underlägsna i mangorna. Den består av ond – överlägsen – relationer – 

rationell. Att de är till stor del onda talar för sig själv för annars skulle de inte vara 

motståndare till huvudpersonerna. Dessa är oftast överlägsna i jämförelse med 

huvudpersonen genom att de är mer erfarna, starkare eller på något annat sätt överlägsen. 

Dessa karaktärer har också andra relationer än huvudpersonernas eftersom dessa ser sina 

kamrater som verktyg till att nå deras eget mål; kan inte kamraterna hjälpa till med detta 

så blir de i värsta fall dödade. De handlar i större utsträckning mer rationell än 

huvudpersonerna, även om dessa också kan handla i vrede och så vidare. 
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Sidokaraktärer 

När jag menar sidokaraktärer så menar jag de karaktärer som kommer i kontakt med 

huvudpersonen/personerna under till exempel ett uppdrag eller liknande och här ser 

ekvivalenskedjan ut som följande: Relation – övertygelse – personligutveckling – 

underlägsen. De har ofta någon sorts relation till huvudpersonen och blir kompis med 

denne och genom den relationen så smittas huvudpersonens övertygelse på 

sidokaraktärens så att den också kan nå sina mål; detta leder sedan till deras egen 

utveckling, ibland får man se den och ibland inte. Men det de har gemensamt är att de är 

underlägsna på något sett; antingen så är de svaga men det kan också vara så att de inte 

vågar göra det de vill. 

 

 

Berättelsemiljö 

Detta är nog en lite mindre del men ändå en väldigt viktig del i mangorna. Här blir 

ekvivalenskedjan lite kortare och ser ut så här; historia/myter – övernaturligt. När det 

gäller shonen- och shojomangor så brukar dessa ha någon sorts anknytning till historiska 

perioder och/eller myter som finns. Ibland så är det övernaturliga knytet till denna period 

men ibland så kan den också stå för sig själv.  

 

Dessa är de vanligaste ekvivalenskedjor som man kan hitta i de mangor som översatts i 

Sverige och de populäraste här i Sverige är just shonen- och shojomangor; så att denna 

analys som jag gjort här stämmer rätt bra överens med övrig manga som finns i Sverige. 

Det jag kan nämna är budskapet som jag hittat i mangorna och detta budskap kan nog 

vara orsaken till att manga är populärt i Japan men också varför det blivit populärt i 

övriga världen också; eftersom att vi vill se personer som lyckas mot alla odds genom 

hårt arbete eftersom att folk då får lite mer tro på sig själva och tänker att de också kan 

lyckas bara de arbetar hårdare.50 Det man kan säga är att inom mangadiskursen så 

innehåller alla mangor de nodalpunkter jag hittat och inom shonen- och shojogenren så 

kan vi nog hitta alla moment som jag har hittat i de tre serierna jag analyserat. Genom 
                                                 
50 Gravett, Paul s. 59 
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detta så kan man säga att inom den diskurs jag tittat på är de flesta mangorna uppbyggda 

på liknande sätt. 

Diskussion 

 
Det som kommit fram i diskursanalysen om dessa tre mangor är inte representativt för all 

manga men det kan stämma till stor del när det gäller en majoritet av många av de 

mangor som finns i shonen- och shojogenren. Detta beror på viss del på att alla 

författarna har egna berättelser men det följer ändå i stort sett det jag kommit fram till i 

analysen. 

 

Utifrån historia/myter-diskursen så kan man se att detta tema använder sig av olika 

historiska teman och myter som är tagna från våran värld; mycket påverkas av vad 

författaren tycker är intressant/roligt för serien. Bland de jag analyserat så kan One Piece 

och dess pirattema nämnas. Dessa delar framställs oftast genom att de ingår i själva 

miljön och sätter gränserna för vad mangan handlar om. 

 

Utifrån familj/relationer-diskursen så kan man se att i mangor är relationer en viktig del i 

de olika huvudpersonernas liv och att dessa relationer (i dess vida betydelse) påverkar 

personerna positivt; detta kanske i sin tur påverkar de som läser mangorna på ett bra sätt 

genom att de kanske tänker på sina relationer som de har med olika personer och hur 

dessa relationer påverkar dem. 

 

Utifrån diskursen om personligutveckling så kan man se att de olika personerna i 

mangorna utvecklas genom träning och händelser som påverkar dem och så är det också i 

verkligheten. Men denna diskurs handlar inte bara om utveckling av styrka utan också om 

utveckling på andra sätt. Detta kan ske genom att huvudpersonerna  till exempel träffar 

andra karaktärer som påverkar dem och får dem att utvecklas på ett mer emotionellt plan 
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I diskursen om den underlägsne kan man se att även om huvudpersonen eller andra 

”underlägsna” personer är klumpiga, svaga och så vidare. så har alla något som gör dem 

starka och speciella/unika; det är också detta speciella som gör att de kan nå sina mål. 

 

Utifrån ond vs. god-diskursen så får man reda på hur onda personer karaktäriseras, till 

exempel att de är illojala, giriga och så vidare, och att de goda är lojala, tänker inte på sig 

själva. Intressant är också att det väldigt sällan finns en gråskala av ond/god; utan alla är 

antingen goda eller onda. 

 

Inom övertygelsediskursen så handlar det om att i mangorna så är personerna övertygade 

om att de klarar av något och detta tror ytterst få på. Detta visas oftast genom att till 

exempel vännerna till huvudpersonen tror på honom/henne medan de onda och övrigt 

folk inte tror på detta. 

 

En väldigt intressant diskurs är diskursen om manligt/kvinnligt i manga. Oftast visas det 

genom att flickor och pojkar (män/kvinnor) visas på ett stereotypt sätt. När det gäller 

tjejer så brukar de oftast ha ett ”fel”, det kan vara att de är svagare än killar, känslosamma 

och så vidare; detta gäller även (oftast) tjejer på den goda sidan. Pojkar däremot är starka 

individer som kan agera självständigt. 

 

Utifrån diskursen känslor så kan man se att starka känslor är en viktig del av 

huvudkaraktärernas personligheter. Känslorna påverkar huvudpersonerna positivt genom 

att de då får kraft att övervinna sina hinder. 

 

I övernaturlighetsdiskursen så finns det alltid något som utmärker 

huvudpersonen/huvudpersonerna och detta sker med hjälp av vissa övernaturliga inslag. 

Dessa kan ta sig i form av djävulsfrukter i One Piece, chakra i Naruto och förvandlingar i 

DNAngel.  
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Avslutningsvis vill jag åter säga att det jag fått fram inte är representativt för alla mangor 

men det stämmer ändå till stor del när det gäller shonen och shojomangor. För att få ett 

mer genomgående resultat av en diskursanalys av mangor så skulle man behöva analysera 

fler mangor som skiljer sig på olika sätt inom dessa genrer.  
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Intervju 
 

Intervjumetod 

 

Denna del kommer att inledas med beskrivningen av skillnaden mellan kvantitativ metod 

och kvalitativ metod på ett kortfattat sätt. Om en forskare är intresserad av att ange 

frekvenser om synen på manga och så vidare. så är en kvantitativ studie det bästa; detta 

kan innebära att man i procent visar hur stor mängd bibliotekarier det finns som tycker att 

manga ska finnas på biblioteken. Då skulle urvalet behöva vara statistiskt representativt 

för bibliotekarier i Sverige. Men om en forskare är mer intresserad av att förstå 

bibliotekariernas sätt att resonera när det gäller manga på bibliotek eller att upptäcka 

varierande tillvägagångssätt, så passar det bättre med en kvalitativ studie.51 Eftersom jag 

är intresserad av att ta reda på hur bibliotekarierna resonerar och tänker så kommer jag att 

använda mig av kvalitativ intervjumetod till denna del av uppsatsen. 

 

En metafor som passar in på den roll jag kommer att ha när jag gör mina intervjuer är 

metaforen om malmletaren. Den går ut på att jag är en malmletare som uppfattar 

kunskapen som en begravd metall, och metallen ligger inne i den intervjuades inre; och 

jag som malmletare gräver fram kunskapen från den intervjuades egna erfarenheter. 

Därefter så renas fakta och meningar genom att föras över från muntlig till skriftlig form 

och kunskapen förblir oberörd av överföringen. Själva faktan och viktiga meningar 

kommer fram via olika analysmetoder och får sin slutgiltiga form; detta ställs sedan mot 

en objektiv, verklig värld och detta bestämmer dess värde.52 Denna beskrivning stämmer 

väl överrens med den allmänna bilden av den professionella intervjun som denna metafor 

visar på. Denna metafor stämmer sämre när det gäller andra sorters intervjuer; då är man 

snarare en ”resenär” som är den andra metaforen som Steinar Kvale använder sig av. 

                                                 
51 Trost, Jan (2005): Kvalitativa intervjuer. Lunds. 14 
52 Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund s. 11 
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Samtalet är grundläggande för mänskligt samspel och genom samtal så får vi kunskap 

genom att vi bland annat får reda på andras erfarenheter och syn på världen. Det finns 

oerhört många olika samtal inom olika situationer; det finns det mer vardagliga samtalet 

som kan vara kallprat och så vidare, sedan finns det samtalet inom litteraturen, men det 

finns också professionella samtal. Till de professionella samtalen hör bland annat den 

journalistiska intervjun, den terapeutiska dialogen men också den kvalitativa 

forskningsintervjun. Den sortens samtal som den kvalitativa forskningsintervjun tillhör 

bygger på vardagens samtal men är ett professionellt samtal. En intervju är ett samtal som 

har en struktur och ett syfte och syftet är ”[…] att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.” 

Forskningsintervjun skiljer sig från andra samtalsformer genom att det finns en 

dominant- och en underlägsen part, detta beror på att forskaren definierar och kontrollerar 

situationen.53 En av styrkorna som den kvalitativa forskningsintervjun har är att denna 

metod fångar upp många olika människors uppfattningar om ett specifikt ämne/ämnen 

och därmed ger en mångsidig och kontroversiell syn på ämnet.54 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun är i sin idé väldigt enkel; det är enkelt att börja 

intervjua utan eftertanke och förberedelse. Det är ”bara” att ha en bra idé, ta en 

bandspelare eller på annat sätt spara intervjun, hitta intervjupersoner och sedan börja 

fråga.  Sedan skrivs intervjuerna ut och efter analysen dyker frågor om syfte och innehåll 

upp. Detta sätt att göra intervjuer är okonventionell och inte helt fel; men det är vanligare 

att det finns en viss struktur och att forskaren tidigare har hittat ett syfte till varför 

intervjuerna behövs till den forskning som forskaren bedriver. För att göra en bra intervju 

så finns det vissa riktlinjer att gå efter; men det finns inga standardregler för kvalitativa 

intervjuer. Forskningsintervjun som samtal kan anta många olika former men detta gäller 

också analysen av intervjuerna. Den kvalitativa intervjun kallas ibland icke-

                                                 
53 Kvale s. 13 
54  Ibid s. 14 
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standardiserad intervju.55 Med dessa meningar kommer jag in på hur man mer 

strukturerat påbörjar och genomför forskningsintervjuer. 

 

Forskningsintervju 

 

Som jag skrivit tidigare är intervjun ett sorts samtal, och den professionella intervjun 

finns i olika former men gemensamt är att de har särskilda strukturer och syften. Det 

finns också skillnader med standardisering som också är viktiga att ta upp. Är frågorna i 

intervjun mycket standardiserade så innebär det att intervjuaren ställer frågorna i samma 

tonfall, exakt så som de är formulerade och så vidare.56 Dessutom finns här systematiska 

frågetekniker som används. När intervjun sker så blir det bland annat en maktskillnad 

eftersom intervjuaren har i uppgift att ställa frågor till en mer eller mindre frivillig 

intervjuperson. Detta skiljer sig stort från vardagens samtal då det där sker ett utbyte; 

medan det i den professionella intervjun mer handlar om ensidig utfrågning.57 Men även 

om den är ”professionell” så är själva intervjutekniken halvstrukturerad, det vill säga den 

är inte ett öppet samtal eller ett strukturerat frågeformulär. Men ändå påminner den lite 

om det vardagliga samtalet i sin struktur.58 Själva syftet med intervjun är att få 

beskrivningar av den intervjuade om deras livsvärld för att kunna tolka de beskrivna 

fenomenens mening.59  

 

När man som forskare ska genomföra en forskningsintervju så kan det hjälpa att man 

tittar igenom det Kvale kallar ”Intervjuundersökningens sju stadier”. Jan Trost nämner 

också Kvales sju stadier i sin bok Kvalitativa intervjuer och nämner att man inte ska se 

dessa stadier som separerade från varandra och att man ska försöka se stadierna i den 

ordning de har; men samtidigt ska man se att stadierna är en förenkling av verkligheten.60 

                                                 
55 Kvale s. 19 
56 Trost s. 19 
57 Kvale s. 25-26 
58 Ibid s. 32 
59 Ibid s. 35 
60 Trost s. 28-29 
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De sju stadierna kan hjälpa intervjuaren genom forskningsprocessen, som kan vara 

komplicerad och svår. De sju stadierna kan även hjälpa intervjuaren att bevara 

ursprungsvisionen och engagemanget.61 

 

Intervjuundersökningens sju stadier 

 

Det första stadiet handlar om att forskaren ska formulera syftet med själva 

undersökningen innan själva metoden bestäms; det vill säga tematisering. Här ställs 

frågor om intervjuns vad, varför och hur. ”Vad”-frågan innebär att man skaffar sig 

förkunskap om ämnet som man ska undersöka. Frågan om ”varför” handlar om att 

klarlägga syftet med undersökningen. Dessa två frågor måste besvaras innan forskaren 

kan börja med ”hur” frågan, eftersom denna fråga påverkas av hur utförligt man besvarat 

de andra två frågorna. Detta gör man för att det är nödvändigt och essentiellt att känna till 

vad undersökningen innehåller och vad den syftar till. Om det inte är besvarat väl så blir 

det svårare att fatta beslut senare i de olika stadierna.62  

 

Det andra stadiet handlar om att man ska planera för dessa stadier. Det handlar också om 

vilken kunskap som forskaren vill få fram med undersökningen. Det handlar allmänt om 

att forskaren gör en mer generell planering och förberedelse för att kunna skaffa sig den 

eftersträvansvärda kunskapen. En viktig del här är att tänka på hur mycket tid som 

kommer att behövas från början till slutet av undersökningen. När det rör sig om 

tidsdimensionen så är det viktigt att få en översikt över hela undersökningen på ett tidigt 

stadium. På detta stadium är det bra att gå igenom vilka resurser som man har tillgång till 

och det handlar inte bara om tid och pengar utan också om kvalitet kontar kvantitet och 

ens sakkunskap om ämnet.63 

 

                                                 
61 Kvale s. 84 
62 Ibid s. 91-92 
63 Ibid s. 95, 99 
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Först på tredje stadiet kommer intervjuandet in och stadiet handlar om att forskaren gör 

en intervjuguide och sedan genomför intervjuerna. Intervjuguiden kan se olika ut 

eftersom att man kan beskriva ämnen som man ska ta upp i stort; men det kan också vara 

så att man konstruerar frågor som är omsorgsfullt bearbetade. När det kommer till 

intervjusituationen så måste intervjuaren kunna skapa ett visst förtroende till 

intervjupersonen så att samtalet blir djupare än ett vardagligt samtal. Dessutom måste 

intervjupersonen bli tillräckligt trygg så att den kan tala om vad den tycker och tror om de 

olika ämnena som intervjuaren tar upp.64 

 

På fjärde stadiet förbereder forskaren materialet som denne fått ihop för analys. Detta 

sker oftast genom transkribering men det kan också handla om olika sätt att registrera 

intervjuer. Vanligen registreras intervjuer via bandspelare. Detta ger intervjuaren en 

chans att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Det går även att spela in 

med videobandspelare. Då får man andra aspekter från intervjun som kan analyseras och 

tolkas. Man kan också göra minnesanteckningar. Det finns även andra sätt att registrera 

intervjuer. När intervjuerna registrerats så ska man transkribera dessa. 65 Dessa 

transkriberingar kan skilja sig genom att man skriver ut dem ordagrant med pauser, 

suckar och så vidare eller så kan man skriva ut dem på ett sätt där man föreställer sig hur 

intervjupersonerna skulle ha formulerat sig i skrift. Detta beror helt på vad avsikterna 

med utskriften är.66 När man är klar med transkriberingen så börjar analyserna av det 

insamlade materialet. 

 

Analysen sker på femte stadiet och det stadiet handlar bland annat om att urskilja vilka 

analysmetoder som passar det valda syftet. Något som är viktigt att veta och förstå är att 

det inte finns ett magiskt verktyg som ska uppenbara de dolda meningarna i 

intervjupersonernas berättelser; utan det är genom forskaren som analysen och resultaten 

kommer fram. Detta sker genom att forskaren beskriver och tolkar de teman som 

                                                 
64 Kvale s. 118, 121 
65 Ibid s. 147-149 
66 Ibid s. 156 
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intervjupersonerna berättat om genom att välja en analysmetod som passar forskarens 

intentioner.67  

 

På det näst sista stadiet handlar det om att verifiera de resultat forskaren fått genom 

analysen. Det handlar bland annat om intervjuundersökningen som man gjort och att man 

undersökt det som var avsett att undersökas. Detta stadium bör uppmärksammas under 

hela forskningsprocessen; detta eftersom att stadiet bland annat handlar om reliabilitet 

(till exempel om svaren intervjupersonerna ger skulle bli annorlunda om de inte visste om 

att de skulle bli inspelade).68  

 

Sista stadiet handlar om själva rapporteringen som kan vara i olika former. Det är viktigt 

att formerna motsvarar de vetenskapliga kriterierna som satts upp. Skrivandet av 

intervjurapporter har tidigare ansetts handla om att forskarna ska presentera resultaten 

igen; och detta har gjort att de inte har skrivit för läsarna. Men det är viktigt att skriva för 

läsarna därför att detta påverkar hur läsarna tar emot materialet och rapporten.69 När det 

gäller rapporter så finns det vissa standardformer som man kan följa och det handlar om 

att rapporterna ska innehålla en introduktionsdel, en metoddel, en resultatdel och en 

diskussionsdel; detta beror helt på hur rapporten är upplagd men i huvudsak ska en 

rapport innehålla detta för att förenkla läsningen.70 Med detta sagt så kommer jag nu att 

komma in på vilket urval och tillvägagångssätt jag ska ha; och vilken analysmetod som 

jag ska använda mig av. 

 

Urval, tillvägagångssätt och analysmetod 

 

Jag valde att göra fem intervjuer med fem barn- och ungdomsbibliotekarier från 

Västerbottens län. Biblioteken valdes på förslag från en bibliotekarie som känner till 

                                                 
67 Kvale s. 170, 172 
68 Ibid s. 213 
69 Ibid s. 232 
70 Ibid s. 237-238 
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några bibliotek som köper in manga i Västerbottens län och resterande valdes för att jag 

kände till att de köper in manga. Alla biblioteken är från skilda kommuner. Biblioteken 

har minst fem anställda och eftersom jag själv kollat upp vissa bibliotek och fått förslag 

på de andra så visste jag att de hade visst inköp av manga. 

 

Första kontakten gjordes via mail, där jag presenterade mig själv och min uppsats och 

vad den handlade om, men också vad jag sökte för bibliotekarier som skulle intervjuas. 

Alla svarade inom en dag efter min förfråga men eftersom min intervjuguide vid tillfället 

inte var klar kunde inte tider bokas in. Men när intervjuguiden blev klar så skickade jag 

förfrågningar om tider. Eftersom att detta var i slutet av uppsatstiden kände jag att jag 

inte hade tid att träffa de bibliotekarier som bor långt ifrån Umeå. Så därför blev det fyra 

telefonintervjuer och en vanlig intervju. 

 

Jag använde en färdig intervjuguide.71 Intervjuerna spelades in med hjälp av min telefon 

som har just inspelning som tillbehör och alla gick med på att spelas in. En av dem som 

intervjuades ville vara anonym i uppsatsen. Intervjuerna tog ca 20 minuter att genomföra. 

Efteråt transkriberade jag intervjuerna efter de frågor jag ställt. Kvale skriver att antalet 

intervjuer beror på om man fått den information man behöver.72 Men eftersom tiden för 

intervjuerna var begränsad så kunde inte jag göra detta; men jag har ändå fått bra 

information från de intervjuer jag genomfört. 

 

Resultat 

 

I denna del så kommer resultaten av de kvalitativa intervjuerna att redovisas och alla 

namn är fingerade för anonymitetens skull. Resultaten kommer att indelas efter teman - 

manga, låntagare, inköp och de frågor som är baserade på diskursanalysen. I slutet 

kommer det en analys och diskussion av det bibliotekarierna har sagt. 

                                                 
71 Se bilaga 
72 Kvale s. 97 
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Manga 

 
De flesta tyckte att manga på biblioteken är bra och positivt. Några var väldigt positivt 

inställda till manga och tyckte att det var en intressant medieform. Nicolette säger till 

exempel: ”Jag gör ingen skillnad, positivt med manga” och ”Det är en spännande 

serieform.” Carolina höll en mer lågmäld inställning till manga ”Har inga direkta 

synpunkter, vi har manga på biblioteket och vi köper men vi köper inte in allt.[…] Jag 

tycker att de inte bara ska läsa text från serierutor utan det är bättre med riktig litteratur 

med löpande text. Det är bra om de läser både och.”. Sandra säger att ”Min syn är att det 

ska finnas på biblioteket […] det är en självklarhet, det barn och ungdomar vill läsa ska 

vi också tillhandahålla i den mån det är möjligt.” Birgitta tycker förutom att det är bra 

med manga på biblioteken att ”[…] det är något som borde finnas på alla bibliotek. Så är 

det inte idag även om det har blivit mycket bättre på de snart 8 år jag jobbat.” 

 

Privat så har majoriteten av bibliotekarierna inte något större intresse för manga. Detta 

verkar inte påverka deras kunskap om manga. Att deras kunskap inte påverkas kan bero 

på att de jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarier; vilket innebär att det ingår i deras 

jobb att veta åtminstone lite om mediet. Helena säger bland annat att ”Privat inte 

intresserad av manga […] jag har ändå läst om manga och så. […] jag var på en temadag 

som BTJ anordnade i Umeå 2005 och då var det Från Bamse till manga och där var 

bland annat Fredrik Strömberg och han pratade om bland annat om manga. Så att det som 

jag hörde där och jag har läst lite […]”. Helena har dessutom skrivit brev till skolbarnens 

lärare där hon förklarar om manga och dess innehåll; så att även de får mer kunskap i 

ämnet och inte håller sig negativa till manga. Helena såg att många av lärarna var 

negativt inställda till manga tills hon skrev breven. Även Carolina som var mer neutral 

till manga vet relativt mycket om mediet; hon säger att manga ”[…] är japanska serier, att 

det betyder serier […] och att det är japanskt ursprung och att man tecknar på ett speciellt 

sätt, särskilt figurerna tycker jag har speciella ögon.”. Hennes åsikt om teckningsstilen 
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som används inom manga är också neutral; att det är en stil som kännetecknar manga. 

När det gäller Birgitta så är hon unik i avseendet att hon har en lång bakgrund av 

mangaläsning. Hon säger vid frågan om sin kunskap om manga att ”[…] jag kan väl lite 

mer än gemene man […] Jag har läst manga från och till i 18 år.”. Men en intressant 

synpunkt som Birgitta nämner i intervjun är att man kan lära sig mer om manga genom 

att prata med sina låntagare: ”Biblioteket fyller ju ett stort socialt behov för många också 

så där missar jag både ett tillfälle att öka allmänbildningen och muntra upp mina 

låntagare”. Detta nämnde ingen annan men det kan helt bero på att deras arbetssituation 

skiljer sig från Birgittas; om de till exempel inte sitter mycket ute bland låntagarna och 

liknande så påverkar det kontakten med låntagarna. 

 

Låntagare och inköp 

 
De flesta tyckte sig se att åldern på låntagarna som läser manga är mellan 10 och 25 år. 

De flesta bibliotekarier ser att det är mest pojkar som läser manga, men på det bibliotek 

där Sandra jobbar är det skillnad. Sandra nämner att ”Hos oss är det blandat, från små 9-

10 år, enklare One Piece, och tonåringar. Inte så många vuxna som läser manga kan man 

säga. […] Men det finns folk som passerar 20 som läser manga, det ser man ju. […] det 

är mest tjejer som läser manga.” Men många nämnde att det var mest låntagare i de yngre 

tonåren som lånade manga och dessutom var de snabba på att låna och ställa sig i kö på 

de mangor som kommit in men även de som ännu inte släppts. Dessutom kunde de 

bibliotekarier som hade gjort undersökningar nyligt eller kunde kontrollera lånestatistik 

se att manga var mer utlånat än övrig barn och ungdomslitteratur. Det mest intressanta 

här är Nicolettes uttalande: ”Vi har haft en 422 % ökning av utlån av barn och 

ungdomsböcker sen förra året.” Men även Helena ser en skillnad på utlånen av manga 

respektive den övriga barn och ungdomslitteraturen; då ett slumpmässigt manga-album 

valdes ut visade det sig att den hade 13 utlån på ett år. Detta är med säkerhet mer än de 

flesta barn och ungdomsböcker på de bibliotek som kunde kontrollera uppgifterna.  
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 Bibliotekarierna säger att inköpen till största delen påverkas av låntagarnas förslag, men 

också efter recensioner och personliga preferenser. Birgitta säger själv att det som 

påverkar inköpen är ”Min egen smak, men mest låntagarnas önskemål.” Att de köper in 

genom förslag av låntagarna stämmer för de flesta bibliotekarier. Detta verkar vara den 

vanligaste metoden; även om förslagen går igenom bibliotekariernas granskningar före. 

När det gäller inköpen av manga till biblioteken så säger Sandra att ”Jag köper inte in för 

min egen del utan jag köper in för barn och ungdomar och då är det den målgruppen och 

deras behov som är styrande.”. Det verkade i intervjuerna som att fler bibliotekarier 

håller med om att inköpen är till för att låntagarna ska få litteratur som de är intresserade 

av och vill ha. Några av bibliotekarierna tycker att det är negativt att de inte hinner läsa 

igenom det som köps in och särskilt Birgitta tycker att ”[…] det känns konstigt att jag 

bara köpt in dem och sen kan jag inte diskutera dem med låntagarna fast de är så 

intresserade och gärna skulle prata mer om dem.” I vissa fall kom mangor översatta på 

engelska på tal. De flesta tyckte att engelska mangor inte prioriteras eftersom målgruppen 

mer läser på svenska. Sandra säger om detta: ”Från början hade vi mer på engelska innan 

det började översättas till svenska […] Eftersom allt mer översätts på svenska så är det 

mer aktuellt att ha det på svenska eftersom målgruppen i första hand läser på svenska om 

de får välja. […] Språket är underordnat i betydelse men vi köper in mest svensk.” 

 

Frågor baserade på diskursanalysen 

 
När det gällde de mer ingående frågorna om mangans innehåll och om de skulle påverka 

bibliotekarierna när de köper in manga så var det skilda åsikter där också. Alla var 

överens om att könsstereotyper i manga är negativt och några anmärkte att det finns 

mycket sådant i vår kultur också. Sandra nämner att ”Det skiljer sig inte så mycket från 

västerländska serier när det gäller utseendet på kvinnor och deras sätt. Sådant finns även i 

vanliga böcker och filmer. […] också i Hip Hop från West Coast innehåller mycket hoes 

och bitches[…]”.  
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Många tyckte att temat om den underlägsne var positivt; och att det är bra om det skapar 

självförtroende. Men det är inte lika synligt som könsrollerna, bland annat säger Birgitta 

att ”[…] jag har inte riktigt sett den egenskapen så tydligt.” Det verkade utifrån svaren 

som att många av de bibliotekarierna inte alls tänkt på detta tidigare. 

 

När det kom till godhet och ondska inom mangorna så var det skilda åsikter; men de 

flesta tycker att det var negativt. Nicolette anser att det är positivt med den svartvita 

bilden. ”[…] bra eftersom i ungdomsåren så är det mycket som händer och som förändras 

från barndomen och då är det bra med manga där det är enkelt att se vem som är god och 

vem som är ond.” De andra bibliotekarierna tyckte att det var dåligt med en svartvit syn 

på godhet och ondska inom vissa mangor; bland annat tycker Carolina att ”[…] de är inte 

mångfacetterade och det är dåligt eftersom alla människor har både gott och ont inom 

sig.” Även här så finns det likheter med redan befintliga böcker, genres och så vidare. 

Bland annat så ges det exempel på att fantasy genren också innehåller mycket svartvita 

porträtt av karaktärer i besättelser. 

 

När det gäller familjen och relationer inom manga säger Birgitta att hon när hon läst 

manga har sett att ”[…] handlar det ofta om att huvudpersonerna förlorat sin familj och 

försöker bygga upp en ny familj med hjälp av vänner och bundsförvanter under 

handlingens gång[…]”. Men Helena tycker att det vore bra om det också skulle finnas 

mer komplicerade familjeförhållanden inom manga än den som oftast visas; bland annat 

så eftersöker hon mer alternativa familjekonstellationer.  

 

Detta var det bibliotekarierna sa i intervjuerna och mycket intressant information har 

kommit fram; även information som jag inte räknat med som är intressant. Intervjuerna 

ska jag nu analysera härnäst. Jag ska nu plocka fram de intressanta delarna om manga och 

bibliotek.  
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Diskussion och analys 

 
Det fanns många intressanta aspekter som togs upp av de olika bibliotekarierna. Att 

många tycker att manga är bra för biblioteken kan vara i relation med det Sandra sa om 

att det låntagarna vill läsa ska biblioteken också tillhandahålla. Detta kan i sin tur påverka 

utlåningsfrekvensen som många bibliotek har problem med; det vill säga att utlånen 

sjunker men i vissa fall, som här när det gäller manga, så kan den öka. Ett bra exempel på 

detta är Vilhelmina bibliotek som ökade utlåningen av barn och ungdomsböcker med hela 

422 %. Att utlåningen ökar är positivt för biblioteken; och som det verkar är mangan ett 

bra sätt att locka barn och ungdomar till biblioteken. 

 

Det som nog är ganska vanligt i bibliotekskretsar men ändå inget man tänker på är 

kunskapen bibliotekarierna har om de olika medier som de skaffar sig genom olika sätt. 

Man kunde i intervjuerna se att vissa hade ett personligt intresse för serier och manga, 

och att de på så sätt lärt sig om det; medan andra har gått genom andra kanaler för att lära 

sig och få mer information om manga. Det finns många olika vägar att gå för att få 

information om manga. Kurser och föreläsningar kan vara ett enkelt och bra sätt, men det 

finns också många internetsidor som kan ge information om manga och japansk kultur i 

övrigt; bland annat så har wikipedias sida om manga lite matnyttig information som nog 

gagnar alla som vill veta mer om mediet. 

 

Vid frågan om manligt/kvinnligt i mangorna så var det många som hade något att säga 

där och mycket handlade om att det fanns just könsstereotyper i vissa mangor. Detta 

gjorde oftast att mangorna inte köptes in. Dragon Ball kom ofta upp på tal när det gällde 

en manga som visade just på detta. Men samtidigt så kan paniken över mangans 

stereotypa bilder och handlingar bero på att det är/varit ett nytt fenomen i den svenska 

kulturen. Eftersom mycket av det vi inte tänker på är låttexter, böcker och så vidare som 

också kan innehålla minst lika, om inte värre i vissa fall, könsstereotyper som kanske inte 

barn men ungdomar kan komma i kontakt med. När det gäller godhet och ondska i 

mangor så har Nicolette rätt i sitt argument när hon tycker att det är bra att alla eller i alla 
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fall de flesta karaktärerna i mangor antingen är goda eller onda. Samtidigt så har även de 

andra bibliotekarierna bra argument. Mycket handlar om personliga preferenser i denna 

fråga. När det gäller den underlägsne i mangor hade alla inte upptäckt detta och det kan 

bero på att de inte har tillräckligt med tid att läsa de mesta de köper in. Samtidigt är detta 

ett tema som inte alls påverkar barn och ungdomar negativt så som könsstereotyper kan 

göra. Dessa delar om diskurser inom manga och vad för teman man kan hitta i mangor 

kräver mycket tid för att hittas; och detta är något som väldigt få bibliotekarier har. Det 

finns ändå bibliotekarier och andra personer, särskilt inom BTJ, som läser och recenserar 

mangor och då kommer de delar som i viss mån är negativa för låntagare upp. Alla 

diskurser och teman påverkar inte låntagarna negativt; och då är det ganska lätt att bortse 

ifrån dessa som bibliotekarie, även om det är en viktig del för mediet självt. 

 

Ett av de mest intressanta uttalandena som bibliotekarierna gjorde var det Birgitta sa om 

biblioteket och om dess låntagare. Hon menar att biblioteket är en social plats där 

bibliotekarierna kan få kontakt med låntagarna och därmed visa intresse för deras 

intressen; inte bara inom manga. Detta påverkar många låntagare, särskilt i de yngre 

åldrarna, positivt; genom att de kan få uppmärksamhet eller bara någon att prata med om 

deras intresse. Då kan det vara viktigt att läsa manga och om manga så att det inte bara 

blir en ensidig diskussion. Detta skulle kunna utgöra en idé till en uppsats som skulle 

kunna handlar om relationen mellan yngre låntagare och bibliotekarier och hur viktig den 

är. Men för min egen uppsats så är detta mer en intressant synvinkel som skulle enkelt 

skulle kunna spekuleras i.  

 

Med detta sagt så kommer de olika resultaten från de olika metoderna att kopplas ihop. 

Detta kommer att göras i nästa kapitel. 
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Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel kommer jag att diskutera hur de två metoderna jag genomfört kan påverka 

mangans framtid på biblioteken. 

 

Manga och bibliotek 

 

I diskursanalyserna kan man se intressanta diskurser från shonenmangorna och 

shojomangan som troligtvis inte är så vanliga i den svenska seriekontexten. I intervjuerna 

så verkade det nämligen som att vissa diskurser var ny information för bibliotekarierna. 

Detta kan bero på att manga har varit en relativt okänd serieform här i Sverige och i väst i 

övrigt. Den forskning som ändå har gjorts inom serier har nästan uteslutande varit serier i 

stort och då handlat om västerländska serier dessutom. Dessa teman/diskurser kan nu 

genom mangans genombrott i Sverige och övriga världen börja få mer utrymme i 

forskningen om serier. 

 

Det som kommit fram i diskursanalysen är olika diskurser som mer eller mindre finns i 

all manga; detta påverkar vår bild av serier eftersom några kan vara ovanliga i den 

västerländska seriekulturen.  

 

Ett av dessa exempel är den underlägsne, eller mer vanligt kallad ”underdog”. Denna 

diskurs verkar inte alls existera på samma sätt i berättelser i vår kultur som den gör i den 

japanska och kanske även i den östländska kulturen. Detta kommer vi nog att se mer och 

mer av eftersom att allt fler blir intresserade av manga och dess berättarspråk. Den 

underlägsne är ett tämligen vanligt tema i manga. Desto fler som läser om det temat desto 

större chans att det temat assimileras in i vår kultur i framtiden. 
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Vår kultur påverkar hur vi ser på mangor och detta kunde man se i analysen om 

manligt/kvinnligt, där de mangor jag analyserat innehåller just sådana stereotyper. Sedan 

när jag gjorde intervjuerna blev jag påmind om att dessa stereotyper är djupt rotade även i 

vår kultur; även i dag. Det är väldigt lätt att stirra sig blind på att manga är ny kulturform 

och att många barn och ungdomar är intresserade av och läser mycket manga. Detta 

verkar skapa en lättare moralpanik mot mediet; men man får inte glömma att det finns 

könsstereotyper överallt i vårt samhälle idag.  

 

Det som också kom fram i diskursanalysen av mangorna var god vs. ond. Det man skulle 

kunna säga är att de barn och ungdomar som läser lär sig kanske att det lönar sig att vara 

god; men samtidigt får de en naiv bild av verkligheten eftersom att de då kanske tror att 

personer antingen är goda eller onda. Men detta ”problem” och tema är vanligt även i 

väst och särskilt i fantasygenren. De flesta av dem som intervjuades tycker att det är 

negativt med den bilden av godhet och ondska. Eftersom alla inte hade samma syn, även 

om det finns en majoritet, så tycker jag att det är lite svårt att uttalas sig om ungdomar 

och deras omvärldsförståelse; detta gäller för alla diskurser där man tycker att det kan 

vara dåligt respektive bra med vissa teman inom vår kultur.  

 

När familj och relationer kom upp i manga så såg man att det är ett vanligt 

förekommande tema inom många mangaberättelser och i intervjuerna kunde man höra att 

bibliotekarierna tycker att det är bra med detta tema och dess mening. Men visst visas det 

ganska liknande bakgrunder för de flesta huvudkaraktärer inom mangans värld; och det 

skulle vara intressant och bra om mangor skulle ha alternativa familjekonstellationer 

(som Carolina säger i hennes intervju). Detta för att det ska kunna vara lättare för dem 

som läser manga att identifiera sig med karaktärerna i mangorna; det är vanligare med 

andra familjesammansättningar i barn och ungdomsböcker. Detta är lite negativt men 

eftersom analysen är till en viss del begränsad så kan det bero på det. Eftersom det finns 

oerhört många olika mangor så finns det nog några som har andra familjekonstellationer 

än kärnfamiljen och den som jag såg mest av; den där föräldrarna inte var med i bilden.   
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På grund av mina diskursanalyser av manga så har fler områden som finns inom manga 

som tidigare varit osynliga kommit fram. Detta kunde man se i intervjuerna med 

bibliotekarierna; de skulle kunna komma att tänka på dessa områden när de köper in 

manga i fortsättningen. Problemet är ändå att många bibliotekarier har mycket annat att 

göra; så de har inte tid att läsa igenom det de köper in och detta påverkar deras kunskap 

om manga. Detta påverkar i sin tur låntagarna även om det oftast är de som kommer med 

inköpsförslag. 

 

Jag vill avsluta med att påpeka att manga är en uppskattad kulturform av både 

bibliotekarier och låntagare. 

 

Slutsatser 

 

Här nedanför redovisas slutsatserna som kommit fram till genom uppsatsarbetetet. 

Slutsatserna kommer att redovisas som svar på mina forskningsfrågor för läsbarhetens 

skull.  

 

Vilka diskurser finns i vanlig manga som riktar sig till pojkar resp. flickor och 

skiljer de sig åt? 

 

När det gäller diskurserna i mangorna fanns det ett stort antal diskurser som upptäcktes. 

Många av dessa diskurser är relativt vanliga i vår kultur medan andra inte är lika vanliga. 

Några av de vanligaste är manligt/kvinnligt, historia och myter, familj och relationer. 

Medan andra var mer ovanliga; såsom diskursen om den underlägsne. Av de mangor som 

analyserade så var det som sagt två mangor som riktade sig till pojkar och en till flickor; 

det jag såg när jag analyserade var att de olika mangorna inte innehöll olika diskurser 

sinsemellan.   
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Vad förmedlar olika genrer av manga i form av idéer och synsätt på människor? 

 

Det som kom fram till när det gällde vad mangorna förmedlade för idéer och så vidare 

var olika beroende på vilken diskurs det handlade om. Inom manligt/kvinnligt så var det 

vanligt med att tjejer/kvinnor var svagare än männen och att de också hade egenskaper 

som var negativa; som bland annat illojalitet. Familj och relationer visade på att det är 

viktigt att ha sådana eftersom att det är då man bli emotionellt stark. Inom god vs. ond så 

visade det mer på en svartvit världsbild där alla var antingen goda eller onda. Detta var 

några exempel på vilka synsätt det ändå finns inom manga som i bästa/värsta fall kan 

påverka de som läser detta medium.  

 

Vad har bibliotekarierna för syn på manga? 

 

Alla bibliotekarier som intervjuades tycker att det är positivt med manga; men vissa var 

mindre positiva än andra. Synen på manga verkar inte hänga ihop med själva kunskapen 

om manga som jag kunde se; utan det som påverkar synen verkar handla mer om 

bibliotekariernas personliga preferenser till manga. Några nämnde i intervjuerna att den 

manga som finns i Sverige riktar sig till en yngre läsarkrets; så att detta kan också 

påverka synen på manga.  

 

Vad påverkar bibliotekariers inköp av manga? 

 

Olika bibliotekarier hade olika sätt som de fick information om manga de skulle köpa in. 

Gemensamt för de flesta var låntagarnas rekommendationer om inköpsförslag. Men 

ibland så var det genom att köpa in själva och se om den serien är något att spara. Sedan 

var BTJ och deras häfte en källa till information om manga; och den riktar sig speciellt 

till bibliotek. De lektörer som skriver i häftet tar upp allt som är viktigt att tänka på när 

man köper in litteratur till bibliotek; så bibliotekarierna får mycket hjälp där när de ska 
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köpa in manga till sina bibliotek. Allt detta och ytterligare påverkar bibliotekarierna när 

de ska köpa in manga till biblioteken. 

 

Påverkar innehållet av de olika genrerna i mangorna inköpen som bibliotekarierna 

gör? 

 

Det handlade inte så mycket om vad de olika genrerna innehöll för något; utan för det 

mesta berodde det på könsstereotyper som mangorna kan innehålla och det är något som 

är genreöverskridande för det mesta inom manga. Innehållet av könsstereotyper påverkar 

mest inköpen av manga; särskilt när det handlar om litteratur som riktar sig till yngre - 

det var många bibliotekarier överens om. Men förutom manligt/kvinnligt så var ond vs. 

god ett tema som de inte uppmärksammat tidigare; men eftersom det även finns i fantasy 

så är det ingen nyhet. Så det finns vissa innehåll som påverkar inköpen mer än andra.  
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Sammanfattning 
 

Denna magisteruppsats handlar om att hitta diskurser i tre mangor som riktar sig till 

pojkar och flickor, varav två shonenmangor och en shojomanga; men också om vad 

bibliotekarier vet och tycker om manga. Syftet med uppsatsen är att göra diskursanalyser 

av tre mangor och finna vilka diskurser som finns i dessa mangor. Därefter kommer 

resultaten från analyserna att användas för att göra några av frågorna i intervjuguiden. För 

att besvara syftet så kommer följande frågeställningar att användas:  

 

• Vilka diskurser finns i vanlig manga som riktar sig till pojkar resp. flickor och 

skiljer de sig åt? 

• Vad förmedlar olika genrer av manga i form av idéer och synsätt på människor? V 

• Vad har bibliotekarierna för syn på manga? 

• Vad påverkar bibliotekariers inköp av manga? 

• Påverkar innehållet av de olika genrerna i mangorna inköpen som bibliotekarierna 

gör? 

 

I bakgrundsavsnittet så beskrivs mangans historia och manga i Sverige. Även olika 

genrer som manga kan bestå av beskrivs i denna del. 

 

I kapitlet tidigare forskning skildras forskning om manga. Forskning som renodlat 

handlar om manga i bibliotek påträffades inte. Men detta torde ändras på nu när manga 

blir allt mer populärt. 

 

Den första metod som används i uppsatsen är diskursanalysen. Till diskursanalysen 

valdes tre mangor att analyseras, varav två som riktar sig till pojkar och en som riktar sig 

till flickor. Först hittades olika teman som finns i dessa mangor och sedan analyserades 

dessa teman med hjälp av diskursteorin.  
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Nästa metod som används är kvalitativa intervjuer. Fem folkbibliotekarier intervjuades 

och frågorna som ställdes utgick från en intervjuguide som bland annat hade frågor som 

baserats på diskursanalysen. Sedan finns en resultatdel där det bibliotekarierna har sagt i 

intervjuerna fördelas i teman. Därefter kommer det en analys- och diskussionsdel. 

 

De slutsatser som kom fram presenteras med hjälp av frågeställningarna. Slutsatsen är att 

det finns många olika diskurser i mangorna och att dessa till stor del är 

genreöverskridande. Många av dessa diskurser är dessutom vanliga i vår kultur. Vad 

diskurserna förmedlade för idéer var olika; inom manligt/kvinnligt så handlade det om att 

kvinnor är svagare än männen men inom familj och relationer så handlade det om att man 

blir emotionellt starkare av relationer. När det kom till bibliotekariernas syn på manga så 

var alla mer eller mindre positivt inställda till mediet. Själva synen på manga kunde inte 

kopplas ihop med deras kunskaper om det området. Det som påverkade inköpen mest var 

låntagarnas förslag, men några bibliotekarier köpte in på eget initiativ och bestämde sig 

sedan om det var något att behålla. Det som påverkade inköpen mest var innehållet av 

könsstereotyper eftersom detta kan påverka de låntagarna som mangorna riktar sig till 

mest. Men en annan del, som de flesta av bibliotekarierna var negativt inställda till, var 

ond vs. god; men detta har hittills inte påverkat inköpen.  
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Bilaga 
 

Intervjuguide 

 

Vilken är din syn på Manga privat resp. i yrkesrollen? 

 

Vad vet du om Manga? 

 

Vem är det som läser Manga på ditt bibliotek? 

 

Finns det någon efterfrågan hos era låntagare? 

 

Ungefär hur många Mangaserier har ni på erat bibliotek? 

 

Kan man se skillnad på utlån av Manga och övrig ungdomslitteratur? 

 

Vad påverkar inköpen av Manga? 

 

Har du tänkt på att…  i vissa Mangor är det vanligt med stereotyper av manligt och 

kvinnligt till exempel att män är starkare och mer självständiga än kvinnor?  

     

många mangor som riktas till pojkar innehåller en huvudkaraktär som i övrigt är ”svag” 

men som oftast besitter en egenskap som skiljer honom/henne från övriga karaktärer och 

hjälper denne med att nå sitt mål? 

     

godhet och ondska visas på ett svartvitt sätt och så är det ju inte i verkligheten? 

 

familjen och relationer framställs som en viktig del av livet i många Mangor? 
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Kommer de frågor jag ställt tidigare om till exempel stereotyper påverka framtida inköp 

av manga? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 


