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ABSTRAKT 

Undersökningen tar avstamp i ett bildpedagogiskt kandidatarbete som avsåg att synliggöra 

likheter och skillnader mellan japanskt och västerländskt serieberättande. Kandidatarbetet 

påvisade att japanskt serieberättande, så kallad manga, i högre grad använde sig av bilder än 

av text i förmedlandet av handling. Den aktuella undersökningen fokuserar på en genre inom 

manga; skräckmanga. Skräckmangan i sig kan antas vara en modern form av en mer historisk 

och antik skräckberättartradition som kallas Yokai. 

Undersökningen avser att, genom att analysera hur fem läsare diskuterar en typisk 

skräckmanga, tydliggöra innehållet i skräckmanga och vad som förmedlas i genren. Föremålet 

för undersökningen är den prisbelönta och filmatiserade skräckmangan Uzumaki av Junji Ito. 

På grund av sin erkända status har Uzumaki, i undersökningen, fått representera genren 

skräckmanga. Fem erfarna serieläsare har fått ta del av Uzumaki och därefter välja ut bilder, 

uppslag eller sidor som gjort starkt intryck på dem. Ett fokusgruppsamtal kring det valda 

bildmaterialet genomfördes och spelades in. Inspelningen transkriberades och analyserades 

diskursmässigt. Fem tydliga diskurser kunde urskiljas ur samtalet; Blod- och splatterdiskurs, 

Plats- och omgivningsdiskurs, Klassisk skräckdiskurs, Science fictiondiskurs, Moraldiskurs. 

Ur analysen av fokusgruppsamtalet och identifieringen av diskurserna kan olika slutsatser 

dras; till stora delar ”lånar” skräckmanga innehåll och komponenter från något som eventuellt 

kan kallas en västerländsk skräckkultur. Exempel på sådana komponenter är fenomen som 

zombies, Frankensteins monster och tydliga referenser till den amerikanska författaren H. P. 

Lovecraft. Läsarna tycker sig urskilja något som de inte känner igen i den västerländska 

skräcktraditionen; avsaknaden av ett tydligt hot, en mördare eller liknande. Avsaknaden av 

detta element ersätts med något större, mer diffust, förknippat med vårt inre, vår moral, vår 

tro, naturen, universum eller helt enkelt det okända.  

 

Nyckelord: 

Manga, skräck, Yokai, bildelicitering, diskursanalys. 

 

Engelsk titel: 

Yokai and horrormanga – Five participants discuss Uzumaki 
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1. INLEDNING 

1.2 INTRODUKTION 

Att berätta historier med hjälp av bilder har gjorts sedan urminnes tider. Exempel på tidigt 

bildberättande är till exempel grottmålningar och hällristningar. I modern tid sker 

bildberättande bland annat i film och på Internet. I glappet mellan ensamma, isolerade bilder 

och tätt sammankopplade filmrutor i en spelande film finner man de tecknade serierna. De är 

på ett sätt en kombination av de två; rutorna läses en och en men är ändå sammankopplade på 

ett sätt som ger oss ett sammanhang och gör att vi upplever rörelse, och med hjälp av textrutor 

med mera, även ljud. 

 

Själv arbetar jag som tatuerare, serietecknare och lärare på Serie- och Bildberättarprogrammet 

vid Högskolan i Gävle. 

Intresset för serier har jag haft sedan barnsben och ligger till grund för egentligen allt 

konstnärligt jag tagit mig för. 

 

The Ring och The Grudge är några av de japanska skräckfilmer som visades på bio i Sverige 

2002 och 2005.
1
 Filmerna baserades på manga, eller rättare sagt skräckmanga. Vid samma 

tidpunkt upptäckte jag den japanska skräckmangan Uzumaki.
2
 Handlingen i Uzumaki kretsar 

kring en stad och dess invånare som blir besatta av en, på olika sätt förekommande, 

spiralform. Uzumaki är otäck, och för mig som skräckentusiast som till största del läst och 

tittat på västerländsk skräck upplevde jag den som väldigt annorlunda och originell. Jag läste 

mer skräckmanga. Jag frågade mig: Varför känns dessa historier så originella och 

annorlunda? Vad handlar de om? Egentligen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 The ring (Verbinski, Gore 2002), the Grudge (Shimitzu, Takashi 2004) 
2 Ito, Junji (2010) Uzumaki – Spiralerna. Stockholm: Galago 
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1.3 BAKGRUND 

Denna undersökning tar avstamp i mitt kandidatarbete i Bildpedagogik; Batman: The Dark 

Knight Returns och Akira. En Jämförelse.
3
 C-uppsatsen avsåg att visa skillnader mellan 

amerikanskt (västerländskt) och japanskt serie- och bildberättande. Det västerländska serie- 

och bildberättandet fick representeras av Batman: The Dark Knight Returns
4
 och det japanska 

av Akira.
5
 I min jämförande analys visade det sig bl. a att manga i större grad baserar sig på 

ett tydligare, mer utförligt bildberättande och inte lika mycket på text som västerländska 

serier.
6
 

 

Samlingsnamnet för japanska serier är manga. Ordet ”manga” myntades av konstnären 

Katsushika Hokusai år 1814.
7
 Ordet kommer från de två kanjitecknen

8
 för ordet ”man” som 

betyder ofrivillig, moraliskt tvivelaktig och ordet ”ga” som betyder bilder.
9
 

 

En skillnad mellan manga och västerländska serier är att manga läses bakifrån och från höger 

till vänster. En annan ofta tydlig skillnad är tjockleken/sidantalet på serietidningarna; en 

genomsnittlig mangapublikation, med en utgivningsfrekvens med ett nytt nummer per vecka 

är på ca 400 sidor. Detta i jämförelse med en genomsnittlig månatligt utgiven amerikansk 

serietidning på 25-100 sidor. 

Enligt en undersökning gjord av Research Institute for Publications gjord 2002, representerar 

manga ca 40% av alla sålda tidningar och böcker i Japan.
10

  

”Japan är det första land som lyckats jämställa betydelsen av film, noveller och romaner med 

tecknade serier.”
11

  

 

 

 

 

                                                        
3 Ramö Streith, Johannes(2006), Batman: The Dark Knight Returns och Akira: En 
Jämförelse, Högskolan i Gävle 
4 Miller, Frank(1986), Batman: The Dark Knight Returns. DC Comics, New York 
5 Otomo, Katsuhiro(1982/2001), Akira. Dark Horse Comics, Milwaukie 
6 Ramö Streith, Johannes(2006), s. 69 f 
7 Thompson, Jason (2007) Manga – The complete guide. New York: Random House, s. 8 
8 Kanjitecken är japanska språktecken 
9 Gravett, Paul (2004) Manga – Sixty years of Japanese comics. New York: Laurence King, 
s.9 
10 Gravett (2004), s. 13 f. 
11 Schodt, F.L.(1996), Dreamland Manga, Stonebridge Press, s. 19 
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1.3.1 MANGA – EN HISTORISK ÖVERSIKT 

Följande översikt avser att placera mangans betydelse och roll i en historisk kontext. 

De  tidigaste bildberättelserna som liknar dagens manga kan dateras tillbaka till 1100-talet 

och munken Toba(1053-1140).  

Toba tecknade samhällskritiska och satiriska bildberättelser på flera meter långa pergament.
12

  

 

Under 1700-talet blev det populärt att trycka bilderböcker i Japan. Formatet på bilderböckerna 

fick namn efter munken Toba och kallades Toba-e. En utveckling av Toba-e är Ukiyo-Zoshi, 

rakt översatt till Flytande världar berättelser. De innehöll bilder med flera textrutor som förde 

handlingen framåt. Ukiyo-Zoshi behandlade olika genres, bland annat en som kallades Shunga 

eller vårbilder. Shunga förbjöds dock på grund av dess alltför erotiska innehåll. En annan 

genre var Yokai eller skräckhistorier.
13

 

 

Meijiperioden pågick i Japan mellan 1868 och 1912. Den japanska befolkningen uppmanades 

då av sina politiska makthavare att influeras av västvärlden. Syftet var att utvecklas och 

moderniseras till en industrination.
14

 Det första genombrottet för tecknade serier i Japan stod 

den japanstationerade engelska officern, Charles Wirgman, för. Han publicerade 1862 The 

Japan Punch för engelsktalande i Japan. The Japan Punch drev genom skämtteckningar med 

politiker, landsherrar och nyheter på ett sätt som tidigare hade varit otänkbart på grund av 

militärregeringens, Shogunatets, regler. Japanerna började själva att engagera sig i 

publiceringen och resultatet blev serier som var en tydlig korsning mellan dåtidens 

västerländska skämtteckningar och japansk humor.
15

 

 

Mycket betydelsefull för den moderna mangans utveckling bör pionjären Osamu Tezuka vara. 

Han var verksam mellan 1946 och fram till sin död 1989. Osamu inspirerades som tonåring av 

importerade filmer gjorda av bland andra Walt Disney. Osamu är känd för bland annat sin 

debut New Treasure Island och för sin seriehjälte Astroboy.
16

 

 

Mangagenren Gekiga uppstår efter det andra världskriget. Gekiga innebär en mer realistiskt 

tecknad manga. Gekiga skildrade ibland mörkare historier och var mer riktad till en vuxen 

                                                        
12 Gravett (2004), s. 18 
13 Ibid., s. 20 
14 Ibid., s. 10 
15 Ibid., s. 21 
16 Ibid., s. 24-36 
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publik än tidigare.
17

 I 1960- och 1970-talets Japan fortsätter utbudet av mangatitlar att 

expandera och denna period brukar kallas mangans guldålder.
18

 

Under 1980-talet får de japanska serierna världsomfattande uppmärksamhet i och med att 

Akira av Katsuhiro Otomo publiceras. Akira är en mörk apokalyptisk historia om en samtid i 

förfall.
19

 1994 når mangatidningen Shonen Jump en upplaga nära 7 miljoner vilket var 

världsrekord för en tidning i ett och samma land.
20

  

 

1.3.2 YOKAI OCH SKRÄCKMANGA 

Dagens skräckmanga är en egen genre och kan tänkas vara en modern version av de gamla 

Ukiyo-Zoshi bildberättelserna och genren Yokai.
21

 De ursprungliga Yokaiberättelserna 

handlade om andar, spöken och demoner. Inspiration till berättelserna hämtades till stor del 

från folksagor och myter. Höjdpunkten för Yokai var under början av 1800-talet, precis innan 

Japan på allvar öppnade upp sig för västvärlden. Genren var då oerhört populär och förekom 

flitigt i dåtidens massmedia; böcker, träsnittstryck, dagstidningar och i teaterstycken till 

exempel. Det rapporterades också om människors påstådda möten med andar, spöken med 

mera i diverse tidningar. I takt med att Japan industrialiserades under 1800-talet faller dock 

Yokaiberättelserna i popularitet och så småningom i glömska.
22

  

 

Modern skräckmanga är idag en populär genre som de flesta mangaskapare någon gång 

provat på. Mest känd inom genren är Kazou Umezu. Hans namn har också gett upphov till 

Umezu-priset som årligen delas ut till bästa skräckmangan. Till hans mer kända verk hör The 

Cat-eyed boy(1967). Det just nu största namnet inom skräckmanga är Junji Ito. Junji Ito var 

den första att vinna Umezu-priset 1987.
23

 

 

 

 

 

                                                        
17 Ibid., 38 
18 Ibid., s. 38 ff 
19 Thompson (2007), s. 8 
20 Gravett (2004), s. 7 
21 Ibid., s. 20 
22 Yoda, Hiroko & Alt, Matt(2008), Yokai Attack!, North Clarendon, Tuttle Publishing, s. 7 
ff 
23 Gustavsson, Daniel(2009), Tur att Tandläkaren slutade borra!, Gävle, Arbetarbladet, 
Artikel publicerad 15 April 2009 
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1.3.3 SKRÄCKMANGAN UZUMAKI OCH DESS SKAPARE; JUNJI ITO 

 

JUNJI ITO 

Junji Ito är född 1963 i Japan och är skapare av skräckmangan Uzumaki. Junji Ito skickade in 

ett bidrag och vann 1987 års Umezupris.
24

 Kort därefter blev han utgiven i den månatliga 

tidningen med sin serie Tomie.
25

 Uzumaki har filmatiserats. Flera av Junji Itos verk har 

översatts till ett flertal språk, bland annat till svenska.
26

 

 

UZUMAKI 

Uzumaki är skapad mellan 1998 och 1999. Historien är uppdelad i två album; del 1 och del 2. 

Sidantalet är 298 sidor i del 1, och 314 sidor i del 2. I denna undersökning har jag använt den 

svenska utgåvan utgiven 2010 av Galago förlag.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
24 Gravett (2004), s. 113. 
25 Thompson (2007), s.370. 
26 Ito (2010), omslag 
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UZUMAKI – HANDLINGEN I KORTHET 

Uzumaki utspelas i den lilla japanska kuststaden Kurozu-cho. En mystisk förbannelse verkar 

hemsöka byn. Förbannelsen uppenbarar sig i form av olika varianter på spiraler som på 

diverse sätt påverkar byns befolkning. I händelsernas centrum står Kirie Goshima och hennes 

pojkvän Shuichi Saito. Gemensamt för de situationer där spiralformen uppträder är att 

händelseutvecklingen slutar i galenskap och ond bråd död. Spiralformen manifesteras på olika 

sätt; till exempel i vattenvirvlar, på snigelsnäckor, i röken från krematoriet och på olika 

människors kroppar. Sakta sprids galenskapen i den lilla byn och befolkningen dras med i en 

strömvirvelliknande serie händelser ur vilken det inte verkar finnas någon återvändo. 

 

1.3.4 ÖVRIG SKRÄCK I LITTERATUR OCH FILM 

Jag nämner i inledningen att jag upplever skräckmangans innehåll som annorlunda till 

skillnad mot det som jag sett och läst tidigare av västerländska författare, filmskapare med 

mera. Under genomförandet av min undersökning refereras det till olika företeelser, genrer, 

fenomen, element, författare och karaktärer som på olika sätt utgör en eventuell västerländsk 

skräckkultur. Att fullkomligt kartlägga något som skulle kunna kallas en västerländsk 

skräckkultur är inget jag avser göra; nedan följer endast några exempel som för 

undersökningen är relevanta. 

 

KLASSISK SKRÄCK 

Olika teman och karaktärer återkommer i berättelser, filmer och serier i så pass stor 

utsträckning att de blivit mer eller mindre klassiska och i vissa fall har de också skapat egna 

subgenrer. Exempel på klassiska karaktärer är Dracula och Frankensteins Monster.
27

 Historien 

om Dracula av Bram Stoker kan antas vara grunden till hela vampyrgenren.
28

 Andra klassiska 

skräckfenomen är varulvar, spöken, mumier och zombies.
29

 De har om och om igen 

reproducerats i film och litteratur med små variationer. Ett slags regelverk för hur fenomenen 

uppstår, hur de förgörs, vad som är deras drivkraft med mera, är genom denna reproduktion 

mer eller mindre etablerat. Exempel på ”regler” är faktum som att varulvar dör av silverkulor, 

vampyrer tål inte solljus eller pålar genom hjärtat, blir man biten av en zombie blir man själv 

en zombie, en zombie förgörs endast om hjärnan förstörs och så vidare. 

                                                        
27 Vieira, Mark A. (2003) Hollywood Horror – From gothic to cosmic. New York: Abrams 
Books, s. 6. 
28 Ibid., s.17. 
29 Danielsson, Jonas (2006) Skräckskönt. Om kärleken till groteska filmer – En etnologisk 
studie. Umeå: H:ström Text & Kultur, s. 42 f. 
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Ibland antas dessa ”regler” vara så etablerade att de inte behöver förklaras närmare för läsaren 

eller tittaren.
 30

 De tidiga, klassiska skräckfilmerna satte nästan undantagslöst ”monstret” eller 

mördaren i centrum för handlingen. 

 

SUBGENRER: SPLATTER- GOREFILM, SLASHER 

Begreppet Splatterfilm, eller Gorefilm, avser filmer som fokuserar på extremt visuellt våld 

och är en subgenre till skräckfilm. Dessa filmer innehåller ofta överdrivna lemlästningar och 

blodbad. Inte sällan görs dessa berättelser med ett tydligt komiskt anslag. Exempel på 

genretypisk film är Bad Taste av Peter Jackson.
31

 Skräckfilm innehåller ibland en viss mängd 

gore eller splatter utan att för den skull genrekategoriseras som splatterfilm. Slashergenren, en 

annan subgenre till skräckfilm, innehåller ofta närgångna mord och handlar till stor del om 

mordiska psykopater. Slashergenren påvisar inte sällan tydliga element av gore och splatter.
32

 

 

TONGIVANDE FÖRFATTARE: H. P. LOVECRAFT OCH STEPHEN KING 

Rymden och det stora okända är något som inspirerat många skräckskapare. H. P. Lovecrafts 

berättelser handlar om de slumrande varelser och gudar som sedan urminnes tider funnits i vår 

värld och vårt universum. Tidigare har människan dyrkat, tillbett och fruktat dessa varelser. 

Av olika anledningar har de fallit i dvala och glömska, i väntan på att de än en gång skall 

vakna och härska över jorden. Ofta är dessa varelser gömda på olika platser; på atlantens 

botten, på olika planeter i vårt solsystem och så vidare. Lovecrafts berättelser tecknar en slags 

mytologi och en inbördes hierarki mellan de olika varelserna där de har olika färdigheter och 

uppgifter för att störta ned mänskligheten i död och vansinne. Hans verk anses ligga till 

grunden för det som ibland kallas kosmisk skräck. Flera av Lovecrafts verk har filmatiserats 

och han anses vara en av de viktigaste personerna för den moderna skräckens utveckling.
33

 

 

Stor betydelse för hela skräckgenren har också amerikanska författaren Stephen King haft. 

Stephen Kings berättelser handlar ofta om vardagliga människor på vardagliga platser som 

konfronteras med det skrämmande och övernaturliga. Hur dessa vanliga människor reagerar i 

                                                        
30 www.horrormoviesurvivalguide.com 
31 Peter Jackson (1987) 
32 Danielsson, Jonas (2006), s. 56 f. 
33 Lovecraft, H.P. (2004) Sökandet efter det drömda Kadath. Stockholm: Aleph Bokförlag, 
s. 7 ff. 
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mötet med det övernaturliga är ofta det som är centralt i Stephen Kings berättelser.
34

 Till 

exempel hur till synes rationella och sansade människor under press kan överge sunt förnuft 

till fördel för en mer primitiv överlevnadsinstinkt där allt är tillåtet. I hans berättelse The Mist, 

som också filmatiserats(Darabont 2007), blir en liten amerikansk småstad insvept i en slags 

tjock dimma. En stor grupp människor blir strandsatta i ett varuhus då de förstår att i dimman 

gömmer sig olika sorters farliga varelser. I väntan på att militären eller någon slags myndighet 

skall komma till deras undsättning så närs känslor av misstro och paranoia mellan 

människorna. På olika sätt slutar situationen i ond bråd död till stor del orsakad av 

människorna själva och inte enbart av varelserna i dimman. 

 

1.4 SYFTE 

Tecknade serier är ett, för många, betydelsefullt inslag i den visuella vardagen. För många är 

seriernas värld en ingång till det skrivna språket och ett första steg till att lära sig läsa. Barn 

såväl som ungdomar och vuxna exponeras för denna värld och jag tror att det är viktigt, inte 

minst som pedagog eller lärare, att vara medveten om de budskap, språk och koder, visuella 

såväl som textuella, som förmedlas och kommuniceras där.  

 

Syftet med min undersökning är att genom en diskursanalys av ett fokusgruppsamtal kring 

skräckmangan Uzumaki synliggöra vad som förmedlas i modern skräckmanga. 

 

De ursprungliga japanska ”skräckserierna”, Yokai, återberättade och bevarade bilden av ett 

antikt Japan och dess tillhörande historia, legender och myter. Dagens skräckmanga 

härstammar från denna tradition/genre och jag är intresserad av hur innehållet i denna genre 

uppfattas av dess västerländska läsare. Vidare avser undersökningen att synliggöra skillnader 

mellan en västerländsk skräckdiskurs och den japanska dito. Jag vill, så att säga, försöka sätta 

fingret på vad som är typiskt och speciellt med skräckmanga. 

 

1.5 FRÅGESTÄLLNING 

Hur uppfattar fem serieintresserade läsare den japanska skräckgenren som den förmedlas i 

mangan Uzumaki och vilka diskurser kan identifieras i deras läsning? 

 

 

                                                        
34http://www.studyworld.com/newsite/reportessay/Biography/LiteraryAuthors%5CT
he_Writings_Of_Stephen_King-382361.htm 
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1.6 URVAL OCH AVGRÄNSNING 

Undersökningens utgångspunkt är den japanska skräckmangan Uzumaki. Jag har valt 

Uzumaki då den kan betraktas som en numera klassisk skräckmanga; den har vunnit pris, 

översatts till flera språk och filmatiserats. Fokus har legat på att informanterna, efter 

genomläsning av Uzumaki, själva valt ut två bilder, scener eller uppslag, vardera som de 

upplevt gjort minnesvärt intryck på dem. Vad de uppfattat som intressant i dessa var helt upp 

till dem själva att avgöra. I och med att de själva valt bilderna kan jag förhålla mig till dessa 

som ett mått på hur de uppfattat serien, vad som gjort starkast intryck och vad de ansett varit 

viktigast.  

Inför urvalet av deltagare har jag använt mig av högskolestudenter med intresse för tecknade 

serier. De både läser och skapar serier. Fenomenet manga är för dem välbekant. Att 

informanterna är införstådda med serier och manga är något jag tar i reflexiv beaktning under 

analysen av fokusgruppsamtalet. Fördelen med att informanterna är vana serieläsare är att de 

inte lägger större vikt vid eventuella icke mangatypiska detaljer i bilder, komposition med 

mera. Detaljer som kanske en ovan läsare skulle lagt större vikt vid men som inte är helt 

relevanta för min undersökning. Det kan tänkas att en mer ovan läsare skulle lagt större vikt 

vid typiskt seriemässiga komponenter som former på rutor, pratbubblor, layout och så vidare. 

Komponenter som inte nödvändigtvis är typiska för manga utan förekommer, med 

variationer, i alla serier mer eller mindre. Alltför mycket fokus på sådana komponenter skulle 

föra mig bort från den specifika forskningsfrågan och jag skulle eventuellt få ett resultat som 

gäller serier i allmänhet och inte enbart skräckmanga. Undersökningens fokusgrupp, som 

består av både män och kvinnor, utgörs av fem personer vilket anses vara lämpligt för att 

skapa en fruktbar dynamik.
35

 Deltagarnas ålder är likartad med en skillnad på högst ett par år 

emellan dem.  

 

1.7 EMPIRI 

Materialet i min undersökning består av skräckmangan Uzumaki och mer specifikt av 

informanternas utvalda serierutor. Varje informant har fått välja två serierutor, scener eller 

uppslag. Empirin består därtill av ett, digitalt inspelat, fokusgruppsamtal kring de utvalda 

bilderna. Avsikten med gruppsamtalet kring bilderna har varit att försöka nå en djupare 

förståelse för vad skräckmangans läsare ansett sig fått förmedlat. 

 

                                                        
35 Rosenqvist, Mia Maria & Andrén, Maria (red.) (2006) Uppsatsens Mystik. Uppsala: 
Hallgren & Fallgren, s. 76 
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1.8 METOD 

För att få svar på min forskningsfråga har jag använt mig av metoden kallad 

Fokusgruppsamtal.
36

 I och med att mitt undersökningsmaterial består av tecknade serier så har 

jag valt att låta fokusgruppsamtalets innehåll utgå från bilder valda av informanterna. 

Metoden kan kallas bildelicitering i en fokusgrupp.
37

 Resultatet av fokusgruppsamtalet 

analyserar jag med hjälp av diskursanalys.  

 

1.8.1 FOKUSGRUPPSAMTAL  

Metoden fokusgruppsamtal beskrivs bland annat i Uppsatsens Mystik.
38

 Fokusgruppsamtal är 

en typ av kvalitativ gruppintervju som syftar till att skapa interaktion mellan deltagarna kring 

ett fokuserat ämne. Fokusgruppsamtalet ökar möjligheten till diskussioner och kan därför 

antas ge mer djuplodande resultat än datainsamlingsmetoder som till exempel enkät eller 

enskilda intervjuer. Till skillnad från till exempel enkätmetoden finns också möjligheten för 

intervjuaren att ställa följdfrågor eller förklara frågor som inte fokusgruppsamtalets deltagare 

inte förstår.
39

 Det finns också risker, eller eventuella nackdelar, med fokusgruppsamtalet som 

metod. En risk kan vara att diskussionen leder iväg från ämnet, blir kaotiskt med mera.
40

 

Detta ställer krav på intervjuaren som måste hålla samtalet inom ramen för vad som är 

relevant för den specifika undersökningen. Viss risk finns också att de olika deltagarnas svar 

färgas av varandra, eller av enstaka deltagares svar alltför mycket. Eventuellt instämmer då 

deltagare i någon annans svar utan att säga vad de egentligen tycker. För att delvis 

neutralisera en sådan effekt fick deltagarna i studien turas om med att börja besvara 

frågorna.
41

  

Fokusgruppsamtalet spelades in digitalt och transkriberades sedan för att kunna analyseras. 

Deltagarna är i undersökningen helt anonymiserade för att skydda deras identiteter och 

åsikter. De är i återgiven text endast omnämnda med alias. De har också varit medvetna om 

att samtalet spelats in och de har tillåtits att närsomhelst avbryta sin medverkan. Samtliga 

                                                        
36 Ibid., s. 76 ff. 
37 Rose, Gillian (2012) Visual Methodologies: An introduction to Researching with Visual 
Materials. 3rd Ed. London: Sage, s. 304 ff. 
38 Rosenqvist, Mia Maria & Andrén, Maria (red.) (2006) 
39 Rosenqvist, Mia Maria & Andrén, Maria (red.) (2006), s. 76 f. 
40 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 
97. 
41 Trost, Jan (2010) Kvalitativa Intervjuer. Fjärde Upplagan. Lund: Studentlitteratur, s. 44 
ff. 
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deltagare har informerats om undersökningens syfte och lämnat sitt samtycke. Inspelningen 

och den kompletta transkriberingen förvaras av mig, författaren. 

 

UTFORMNING OCH GENOMFÖRANDE AV FOKUSGRUPPSAMTAL 

Efter en kort presentation av min undersökning anmälde sig fem stycken informanter frivilligt 

att delta i fokusgruppsamtalet. Vid ett gemensamt möte med de tillfrågade informanterna har 

var och en av dem tilldelats de två seriealbum vari Uzumaki består i. Jag gav information om 

vad min undersökning syftade till och om vad jag väntade mig av informanterna efter 

genomläsningen av serien. Informanterna har också delgivits en kortfattad beskrivning av 

fokusgruppsamtalets utformning. De fick välja ut två stycken serierutor, uppslag, sidor 

vardera som de fann intressanta, var viktiga eller som givit dem ett särskilt intryck på något 

sätt. De skulle också vara beredda att berätta varför de tycker eller känner så. Jag bad 

informanterna att kopiera upp sidorna där de utvalda serierutorna, uppslagen, sidorna etc 

förekom till A4 format. Detta av två orsaker: dels för att bildmaterialet lätt skulle kunna 

granskas gemensamt med hjälp av en projektor och dels för att rutorna skulle kunna betraktas 

i sin seriemässiga kontext på en hel seriesida. Vidare gavs information om hur deras uppgifter 

och insats skulle behandlas och användas. 

 

Fokusgruppsamtalet utspelade sig i ett avskilt rum med stolar, bord och en projektor med duk 

att visa bilder på. Jag inledde samtalet med att än en gång informera om hur deras 

information, personuppgifter skulle hanteras samt att de när som helst under samtalets gång 

kunde avbryta och lämna lokalen. Deras samtycke och bekräftan på förståelse för samtalets 

utformning spelades in som inledning till samtalet. Under hela samtalet tog jag 

kompletterande noteringar. Som samtalsledare har jag försökt att i största möjliga mån hålla 

mig i bakgrunden för att inte påverka samtalet. Informanterna fick under samtalets gång 

presentera varsin bild åt gången enligt en given turordning. Detta för att inte någon skulle bli 

kvar till sist med sina två bilder. Följdfrågor som jag ställde gjordes också dessa i en 

turordning så att inte alltid samma person fick börja svara. Varje bild ansågs vara avklarad när 

ingen hade något mer att berätta eller tillföra. När samtalet tappade fokus, riktning eller var på 

väg alltför långtifrån ämnet försökte jag varsamt styra det på rätt spår igen. När sista bilden 

presenterats och diskuterats avslutades samtalet och inspelningen.  
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1.8.2 BILD- OCH FOTOELICITERING 

Min undersökning är en kvalitativ studie där jag använder mig av en modifierad variant av 

metoden fotoelicitering. Metoden beskrivs av Gillian Rose i Visual Methodologies: An 

introduction to Researching with Visual Materials. Kort kan metoden förklaras som ett 

samtal med hjälp av, och om bilder. Samtalen i min undersökning rör sig kring utvalda 

serierutor och inte kring faktiska fotografier; därav har jag valt att kalla metoden något 

modifierad. Gillian Rose menar att med bilder till hands som diskussions- och 

intervjumaterial kan man nå djupare i intervjun och på ett alternativt sätt skapa reflektioner 

som inte hade uppstått vid ett strikt text-/ordbaserat intervjutillfälle.
42

  

 

1.8.3 DISKURSANALYS 

Ordet diskurs kan lite förenklat förklaras som ett sätt att kommunicera som följer ett specifikt 

mönster. Sättet att kommunicera eller uttrycka sig i till exempel den akademiska världen 

skiljer sig från den kommunikation som sker i idrottshallen eller i hemmet. 

Kommunikationen, vad som sägs och inte sägs, på de olika platserna styrs av diskurser. Hur 

diskursen uppfattas beror på vem som lyssnar och betraktar samt i vilket sammanhang det 

sker. Diskursanalys kan sedan användas för att analysera det mönster som språket följer.
43

 En 

diskurs kan bestå av såväl talat som skrivet språk men också i fysiska ting och visuella 

element eller tecken.
44

 

I min undersökning avsåg jag att analysera ett fokusgruppsamtal. Ur samtalet tog jag ut ord 

och uttryck och behandlade dem som delar av, eller tecken i, en diskurs. Delarna tillsammans 

påvisade efter analys att olika diskurser var uppfattade av samtalets deltagare. Jag har här 

blivit tvungen att göra en avvägning vad som faktiskt var en tydligt, allmänt uppfattad diskurs 

eller inte. Fenomen eller företeelser som endast nämnts vid ett enstaka tillfälle av en av 

samtalets deltagare utan att någon större vikt lades vid det har då i min analys ignorerats. Jag 

är också medveten om att en undersökning gjord av någon annan än jag själv eventuellt skulle 

påvisa andra, om än liknande, identifikationer av diskurser. Då ämnet för min undersökning 

ligger väldigt nära mina egna intressen har jag i min forskarroll behövt ta särskild hänsyn till 

reflexivitetsproblematiken.
45

 Detta innebär att jag har varit extra medveten om mina 

förkunskaper i ämnet och försökt ignorera det som jag ser som sanningar i och med min 

                                                        
42 Rose, Gillian (2012), s. 304 f. 
43 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod. 
Lund: Studentlitteratur, s. 7. 
44 Rose, Gillian (2012), s. 191. 
45 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips (2000), s. 28 f. 
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bakgrund och mina erfarenheter. Risken finns annars att det påverkar min analys och mitt 

resultat alltför mycket. I min undersökning använder jag mig till viss del av begrepp och 

benämningar hämtade från Laclau och Mouffes Diskursteori för att synliggöra diskurser i 

samtalet kring skräckmanga.
46

 Begrepp och benämningar beskrivs och förklaras mer utförligt 

i kapitel 1.10. 

 

1.10 TEORI OCH TOLKNINGSRAM 

Min undersökning ligger i och med diskursanalysen på en socialkonstruktionistisk grund. Det 

betyder kortfattat att vår uppfattning om världen konstant måste betraktas i ett historiskt och 

kulturellt sammanhang. Detta innebär att jag i min forskarroll är påverkad av historien såväl 

som av kulturen och att mitt diskursiva handlande och skapande av fakta då också är färgat av 

detta. I förlängningen innebär detta att inga objektiva sanningar eller observationer kan 

existera då min och andras identiteter och världsbilder är föränderliga.
47

 Vivien Burr menar, i 

sin bok Social Constructionism, att kunskap och sanningar skapas i interaktionen, 

kommunikationen mellan människor.
48

 Det centralt viktigaste i socialkonstruktionismen, som 

också påminner om tingens kontingens, är det ständigt föränderliga språket och att ord får nya 

betydelser.
49

 Vidare menar Burr att diskurser rörande visuella ting och objekt manifesterar sig 

som text; kläder berättar om social status, smak, subkulturer, mm. En byggnad berättar om 

levnadsförhållanden, trender, ekonomi, mm. I och med detta kan det antas att praktiskt taget 

allt i livet, världen kan förklaras i text. Objekten, tingen får betydelse endast genom att 

representeras i olika diskurser.
50

 

 

I min undersökning har jag identifierat diskurser ur en transkriberad text. Som redskap för att 

göra detta använder jag mig av begrepp ur Laclau och Mouffes diskursteori. Nedan följer en 

något förenklad sammanfattning av Laclau och Mouffes definition av diskurs och beskrivning 

av deras diskursteori. Då jag inte avser att på något djupare plan analysera diskurserna jag 

finner utan snarare identifiera och synliggöra dem anser jag att detta är tillräckligt.  

 

                                                        
46 Ibid., s. 31-65. 
47 Ibid., s. 11 f. 
48 Burr, Vivien (2003), Social Constructionism, 2nd ed, London: Routledge, s. 4. 
49 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips (2000), s.32 f. Med kontingens avses tingens 
eller tecknens föränderlighet. Tecknens betydelse och fixering är möjlig men inte 
nödvändig. 
50 Burr, Vivien (2003), s. 66 f. 
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Laclau och Mouffe liknar diskursen vid en samling tecken som får bestämd betydelse 

beroende på hur de ordnas kring priviligierade tecken; nodalpunkter. 

Nodalpunkter är på ett sätt tomma i sin egen betydelse men de fungerar som en slags 

nyckelpositioner. Övriga tecken får sin betydelse först efter att de kopplats till dessa 

nyckelpositioner. Genom att tecknen kopplats fast på sin särskilda position i diskursen 

utesluts också andra betydelser för tecknet. Laclau och Mouffe använder sig här av begreppen 

element och moment. Element är, enligt deras beskrivning, mångtydiga tecken som efter att 

de kopplats till diskursers nyckelpositioner/nodalpunkter blir entydiga, de blir så kallade 

moment. Slutgiltig entydighet är dock omöjlig menar Laclau och Mouffe; det diskursiva fältet 

kan alltid förändra den aktuella diskursen genom sin mångtydighet.
51

 Det diskursiva fältet 

som begrepp förklaras nedan. 

 

Winther och Jørgensen använder i sin beskrivning av diskursteorin ett exempel rörande 

medicinsk diskurs. Inom läkarvetenskapen och den medicinska diskursen finns det 

priviligierade tecknet, nodalpunkten ”kroppen”. Andra tecken såsom ”vävnad”, ”skalpell” och 

”symptom” får sin bestämda betydelse genom att relateras till ”kroppen”.
52

 

 

Nodalpunkterna är i många fall så kallade flytande signifikanter. Med det menas tecken som i 

hög grad kan tillskrivas andra betydelser i andra diskurser. Winther och Jørgensen tar i sitt 

exempel upp ”kroppen” som nodalpunkt och flytande signifikant då tecknet kan ha en helt 

annan innebörd i en diskurs rörande religion. Som exempel nämns uttryck som ”kropp och 

själ”.
53

 

 

Laclau och Mouffe tar upp något de kallar för det diskursiva fältet. Med det menas de tecken 

och diskurser som befinner sig utanför den aktuella diskursen. Det diskursiva fältet består av 

allt som den aktuella diskursen inte är, det vill säga: betydelser den uteslutit. Diskursordning 

är benämningen på de närmast intilliggande diskurser som kämpar i samma område som den 

aktuella diskursen. I diskursordningen kring den medicinska diskursen kan man tänka sig att 

diskurser rörande alternativmedicin, healing och liknande befinner sig.
54

 

 

                                                        
51 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips (2000), s.33 ff 
52 Ibid., s. 33 
53 Ibid., s. 35 
54 Ibid., s. 34 
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Diskursen strävar efter entydighet trots att det är omöjligt. Tecken och element i 

diskursordningen och det diskursiva fältet kan föra en kamp om de till synes etablerade 

betydelserna av den aktuella diskursens tecken.  

I exemplet med den medicinska diskursen ovan nämner Winther och Jørgensen att det 

eventuellt förs en kamp om definitionen av kroppen mellan den rådande medicinska diskursen 

och den rörandes alternativmedicin och akupunktur.
55

 

 

1.11 TIDIGARE FORSKNING 

Mycket har skrivits om både västerländska serier och om manga. Sture Hegerfors heter en 

svensk författare som är ansvarig för ett antal olika böcker i ämnet serier. Några av dem är 

Pratbubblan – en bok om serier(1978)
56

, Svish! Pow! Sock! Seriernas fantastiska 

värld!(1966)
57

, WHAAM!(2001)
58

 och Seriöst om serier(1973).
59

 Sture Hegerfors böcker 

behandlar allt möjligt inom Seriemediet. Han tar, utöver presentationer av specifika 

serietitlar/karaktärer, upp en ingående och detaljerad översikt över seriernas och 

bildberättandets historia. Vidare behandlar han seriernas sociala betydelse och funktion i olika 

tidsepoker och på olika platser. I boken WHAAM! diskuterar han bl. a med medförfattare om 

bildberättandets funktioner tillsammans med text och hur traditionell konst och serier 

påverkat varandra. I Boken om Serier!(1986)
60

 av Cristian Hammarström och Lasse Åberg 

behandlas förutom en detaljerad seriehistoria flera olika intressanta ämnen. Ett stycke tar upp 

hur serierna på olika sätt speglat samhället, kulturströmningar och viktiga händelser. Ett 

särskilt kapitel behandlar kvinnors roll i seriernas värld, både som seriefigurer och som 

serieskapare.  

Lite närmare min egen forskning hamnar Scott McCloud med sin bok Serier – Den osynliga 

konsten(1993).
61

 Stor del av Scott McClouds bok går ut på att förklara seriernas funktion. Vad 

är det vi uppfattar? Varför? Han beskriver begreppet Cartoon som en förenkling av 

verkligheten. Denna förenkling gör det bl. a lättare för oss som läsare att identifiera oss med 

seriernas karaktärer menar Scott McCloud. Manga tas upp i ett exempel på något som Scott 

McCloud kallar för ”tudelningseffekten”. Med detta menas att kraftigt förenklade 

                                                        
55 Ibid., s.35  
56 Hegerfors, Sture(1978), Pratbubblan – en bok om serier, Stockholm, Epix Förlags AB 
57 Hegerfors, Sture(1966), Svish! Pow! Sock! Seriernas fantastiska värld!, Lund, ? 
58 Hegerfors, Sture(2001), WHAAM!, Borås, Göteborgs Stadsmuseum 
59 Hegerfors, Sture(1973), Seriöst om Serier, Stockholm, ? 
60 Hammarström & Åberg(1986), Boken om Serier!, Stockholm, Hammarström & Åberg 
Förlag 
61 McCloud, Scott(1993), Serier – Den osynliga konsten, Stockholm, Epix Förlags AB 
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seriekaraktärer gör det lättare för läsaren att ”leva sig in i” de väldigt realistiskt tecknade 

miljöerna. De förenklade karaktärerna upplevs som mer eller mindre ”tomma” av läsaren. 

”Tomheten” inbjuder läsaren att själv fylla karaktären med sin egen identitet och uppleva allt 

som seriefiguren tar sig för. Just ”tudelningseffekten” och de förenklade karaktärerna är 

typiska för manga.
62

  Vidare pratar Scott McCloud i sin bok om något han kallar för 

”slutning”. Ett exempel på slutning i seriesammanhang är det som sker mellan serierutorna; 

det som händer i läsarens sinne när två serierutor betraktas. Läsaren ser för sitt inre vad som 

händer mellan de två rutorna på ett sätt som ger dem sammanhang. Till exempel kan en 

person i en serieruta stå bredvid en häst. I nästa ruta sitter personen på hästen. Mellan rutorna 

har slutningen skett. Om serierutorna är tydliga och förståeliga har läsaren för sitt inre sett hur 

personen sitter upp på hästen utan att det har avbildats. Om rutorna uppfattas alltför olika, 

osammanhängande och läsaren inte ser ett, för berättelsen, logiskt och trovärdigt sammanhang 

uppstår inte slutningen och eventuellt blir läsaren förvirrad.
63

 

Om Yokai och skräckmanga finns också en del skrivet. Under sent 1800-tal skrev den 

japanska filosofen och professorn Dr. Enryo Inoue sitt verk Yokaigaku. I detta hade han på ett 

vetenskapligt och systematiskt sätt katalogiserat alla väsen och varelser förekommande i 

Yokaigenren. Syftet var att avfärda Yokai som endast skrock och vidskeplighet då han oroade 

sig för att sådant höll tillbaka moderniseringen av Japan. Ironiskt nog så fungerar Dr. Enryo 

Inoues Yokaigaku som en stor inspiration för dagens Yokai- och skräckintresserade.
64

 Boken 

Yokai Attack!
65

 av Hiroko Yoda och Matt Alt är också den en samling över varelser från 

Yokaigenren. Den är tänkt att fungera som en överlevnadsguide i händelse av möte med så 

kallade Yokais. Ingående beskrivs utseende, beteende, förmågor och svagheter hos alla 

varelserna. Ofta finns också illustrationer på Yokais, tecknade på 1700- och 1800-talet. En 

bredare vy på ämnet skräck tas upp i boken Asian Horror Encyclopedia
66

 av Laurence C. 

Bush. Den är ett uppslagsverk som täcker in asiatisk skräck i litteratur, konst, film och serier. 

Förutom att fungera som ett uppslagsverk betonar den vikten av kulturens och historiens 

påverkan på asiatisk skräck. Bush hittar ursprunget till asiatisk skräck i antika rapporter om 

möten med spöken och andra varelser. Påverkan från väst på den asiatiska skräckkulturen sker 

först tydligt genom översättningen av Dracula av Bram Stoker och verk av Edgar Allan Poe. 

Vidare influeras öst av författare såsom H. P. Lovecraft och senare också Stephen King. 

                                                        
62 Ibid., s. 42 f 
63 Ibid., s. 63 ff 
64 Yoda, Hiroko & Alt, Matt(2008), s. 8 f 
65 Yoda, Hiroko & Alt, Matt(2008), Yokai Attack!, North Clarendon, Tuttle Publishing 
66 Bush, Laurence C. (2001), Asian Horror Encyclopedia, New York: iUniverse.com 
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Sorgligt nog, konstaterar Bush, har västvärlden inte tagit till sig, influerats, av asiatisk 

skräckkultur i samma omfattning. Till stor del beror detta beror detta på kulturella skillnader 

och olika berättartraditioner. Genom populärkultur som TV-Spel, film och serier sker numera 

en utbredning utanför Asien.
67

 Ganska nära min egen undersökning finner jag Japanese 

Horror Film
68

 av Colette Balmain. Balmain undersöker det alltmer populära japanska 

skräckfenomenet och redogör för kulturellt och historiskt ursprung. Hon synliggör också 

vanligt förekommande dramaturgiska teman i de japanska skräckberättelserna såsom den 

hämndlystna jungfrun, det demoniska barnet, det fördömda älskande paret, den övernaturliga 

mördaren mm. Förutom att skilja ut det speciella med Japansk skräck påvisar hon också 

likheter med den västerländska skräckkulturen. Hon redogör bland annat för de Japanska 

versionerna av zombies och vampyrer.
69

 Hennes redogörelse koncentrerar sig i stort på film 

men i och med att flera av filmerna bygger på manga så är den för mig relevant och intressant. 

Då min undersökning syftar till hur skräckmangan uppfattas av, och eventuellt påverkar, 

läsaren är Junko Uenos analys av shojogenren intressant.
70

 I hennes undersökning Shojo and 

adult women: a linguistic analysis of gender identity in manga, analyserar hon hur 

seriekaraktärernas språkbruk påverkar läsarens eget språkmönster. Hon kommer fram till att 

speciellt äldre kvinnor i shojomangor följer ett mer tydligt traditionellt språkmönster medan 

yngre shojokaraktärer inte gör det. Detta lingvistiska fenomen kan sända signaler om att ett 

mer kvinnligt språkbruk kommer av sig själv i och med med åldern.
71

 Det går att hitta relativt 

mycket forskning kring manga men ganska litet om dess påverkan på västvärlden. Eventuellt 

beror detta på att mangan, trots sin långa japanska tradition, är ett ganska nytt och outforskat 

fenomen i resten av världen. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
67 Bush, Laurence C. (2001), s. 5-13. 
68 Balmain, Colette(2008), Japanese Horror Film, Edinburgh, Edinburgh University Press 
69 Ibid., s. 113-127. 
70 Shojo; manga speciellt riktad till kvinnor 
71 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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2. BEARBETNING OCH ANALYS 

Nedan redovisas en sammanfattning av samtalet och de av informanterna valda visuella 

materialet. Siffran anger i vilken ordning bilderna redovisats och i parentesen därefter det 

fingerade namnet på deltagaren som valt materialet som diskuteras. 

 

Bild 1. (Ingemar) 

 

Ingemar har tagit starkt intryck av det visuella och hur det återgivits rent teckningsmässigt; 

mörkret, de spretiga trådarna i det ihopsydda ärret, blodet, tydliga ådror, utplacerade 

kirurgiska instrument och så vidare. Ingemar reflekterar över också över att detta är den enda 

bilden i serien som visar nästan full nakenhet. Ingemar tycker att valet av miljö; sjukhus, 

bidrar till obehagsfaktorn då han lider av lite sjukhusskräck. Obehagligt är också, upplever 

både Ingemar och resten av gruppen, att en i normala fall lycklig händelse såsom barnafödsel 

här använts. I denna scen har nämligen barnet stoppats tillbaka i mamman och ärret efter 
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kejsarsnittet sytts igen, som i en slags omvänd födsel där barnet medvetet längtar tillbaka in i 

mammans kropp 

 

Kent - …när du har ett barn i magen är det som en del av dig själv. Men när han nu liksom 

stoppat tillbaka den här redan födda blir det som en annan tingest inuti din kropp. Det fick 

det att krypa i hela min kropp. 

 

Kent upplever också att det faktum att kvinnan på bilderna växlar mellan att vara medveten 

om vad som sker och att vara i trans särskilt obehaglig. Sorgen och smärtan i hennes ögon är 

väldigt tydlig tycker han. Här påpekar Ingemar att konstrasten mellan det vackra och det 

otäcka är tydlig; den vackra mamman kontra det besatta, blodtörstande monster hon sedan 

blir. 

Flera andra av informanterna berättar att detta är en av de bilder/uppslag som verkligen etsat 

sig fast i deras minnen. 

 

Bild 2. (Kent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent har valt sitt uppslag för att han uppfattar det som otroligt groteskt och för 

”äckelfaktorn”. Han blir påverkad av detaljer som dregel, stygnn, uppspärrade ögon och 
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kroppen som faller sönder. Återigen berättar gruppen att de upplever hela serien som otroligt 

vältecknad och detaljerad.  

 

Ann-Sofie – Jag får lite Frankenstein-känslor. Det är som han skändar sitt eget lik på något 

vis 

 

Ingemar inflikar att denna händelse i serien känns lite överflödig då den inte riktigt återknyts 

till vid något annat tillfälle. Kopplingen till spiralerna upplevs inte heller som helt tydlig. Kent 

och Angela håller med men tolkar den som en slags ”vändpunkt” i serien då galenskaperna i 

byn blir tydligare och tilltar efter detta.  

 

Kent – Det här är ju som ett tecken på att staden håller på att flippa ut. Han är ju begravd för 

att de har slutat kremera. Röken från krematoriet… den blir ju som virvlar… 

…han är ju som ett resultat på att folk söker mer uppmärksamhet. 

Ann-Sofie – Det är ju efter detta som det börjar fucka upp ordentligt. 

 

Kent drar också paralleller till zombiegenren i sitt bildval. Det faktum att ”zombien” hoppar 

är extra läskigt.  

 

Kent – Det är ungefär som om en araknofob möter en hoppspindel.
72

 

 

Detta är en av få scener i serien där huvudkaraktären visar känslor på ett tydligt sätt vilket 

informanterna lagt märke till. 

 

Ingemar – Det ansiktsuttrycket är ju väldigt olikt såsom Kiri brukar se ut. Så när man väl får 

se det så tänker man ju ”Shit, It´s really going down!” Hon är rädd på riktigt! 

 

Ann-Sofie har reflekterat över att karaktärerna i serien ibland reagerar underligt. Till exempel 

så lägger de störst vikt vid att det fanns en stålfjäder i den hoppande och levande döda. Att 

han faktiskt var levande död är inte lika förvånande. Angela har lagt märke till att ”zombien” 

betedde sig lite som en pajas när han var vid liv och nu fortfarande gör det som levande död.  

 

                                                        
72 Araknofobi; skräck för spindlar. 
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Bild 3. (Angela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela har valt sitt uppslag för att hon upplever det är mer realistiskt eller trovärdigt än resten 

av serien. 

 

Angela – Det är inga mystiska stormar eller sniglar utan en fruktansvärd tragedi som faktiskt 

skulle kunna inträffa. 

Lance – Det är liksom inte serietidningsvåld. 

 

Informanterna håller med om att detta kapitel som helhet känns väldigt realistiskt i 

förhållande till resten av serien. Angela tycker att det blir otäckt när man tänker sig in de 

känslor man skulle ha om man upplevde en sådan här händelse och samtalet förs åter in på 

karaktärernas reaktioner. 

 

Kent – Man får ju se sedan på hans begravning hur hon står och gråter medans alla andra 

bara står ser alldeles ”gloomy” ut. Och jag undrade… varför är det bara hon som gråter på 

hans begravning och inte hans föräldrar. 

Ann-Sofie – Och pappan har mustasch också. Det har de alltid i serier. 
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Ingemar kommenterar att denna scen hör till Goregenren. 

 

Ingemar – Titta liksom, här är en inkladdad människa. Och man ser liksom att där är benet. 

Det skall inte vara där. 

 

Motivet till handlingen på uppslaget diskuteras. Informanterna är ense om att den påkörde är 

galen. Eventuellt av kärlek. Han visar övermod genom att tro att han kan stoppa bilen för att 

han är kär. Ingemar refererar till ett litterärt verk där huvudpersonen är olyckligt kär och 

skadar sig själv för att få uppmärksamhet. 

 

Ingemar – Det är ju så ibland att det på grund av olycklig kärlek kan bli någon form av 

självmord. 

 

Ingemar tolkar handlingen i uppslaget som: 

 

Ingemar – Det är ju en sån typisk ”Love conquers all” han har där. 
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Bild 4. (Lance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lance har valt sitt bilduppslag på grund av dess storslagenhet. Han tycker att den är så 

förebådande, olycksbådande och fantastiskt snyggt gjord. 

 

Lance – Den här bilden antyder att det här är sååå mycket större än att din farsa kravlar ner 

i en hink… Hela er verklighet kommer att kollapsa ungefär!  

 

Lance drar också paralleller till H. P. Lovecraft och kosmisk skräck.  

 

Lance – Det är något stort därute och du kan inte göra ett skit åt det! 

 

Vidare anser Lance att ”Gore” elementen i serien är otäcka men att man ganska snart blir 

avtrubbad. Denna fasa däremot går inte att värja sig mot eller förhindra. 
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Bild 5. (Ann-Sofie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Sofie har valt sitt uppslag för att det är första gången i serien som skräcken verkligen 

visar sig, blir uppenbar och det har gjort intryck på henne. Det som hon och resten av 

informanterna finner obehagligt är den förvridna anatomin bland annat.  

 

Ingemar – Tänk hur mycket han måste ha knakat! 

 

Ingemar liknar scenen med skeendet i en annan manga han läst, där också en död kropp 

placerats i en låda. Samtalet förs vidare och andra skräckfilmer/serier med extrema kroppsliga 

förändringar diskuteras, bland annat Exorcisten. Informanterna är fascinerade över att scenen 

lyckas bli otäck och inte komisk. Otäckt är också att offren i serien har gjort sig själva illa, det 

finns oftast ingen mördare eller liknande. 

 

Kent – Man blir driven till en gräns av besatthet att man gör… att man i princip begår 

självmord 

 

Informanterna har uppfattat en ironi i händelsen med mannen i den runda trälådan och hans 

fru som senare påverkas på ett annat sätt av spiralerna. 
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Ann-Sofie – Han blir så besatt av att gå med spiralerna och hon blir besatt åt andra hållet. 

Just när hon klipper av sig fingertopparna där… 

Ingemar- Och så behandlas den fina ironin där dom velat skicka honom till ett psyksjuk och 

så ska de skicka mamma till samma psyksjuk. Ingen av dem kommer dit men av helt olika skäl 

liksom. 

 

Bild 6. (Ingemar) 

 

Ingemar har valt bilden för att han upplever karaktärernas desperation och nöd när de tvingas 

att äta av snigelköttet. Han liknar det mellan ett slags skamfylld ”Pest eller kolera” situation. 

 

Ingemar – De har liksom inget val med att äta det här snigelköttet. Och Kiri är ju det här 

extrema moraliska kompasset, det här gör man liksom inte… 

Men de äter det här och man vet ju att det här har varit människor. 
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…det här är väl första gången som Kiri slutar se snigelmänniskorna som människor utan 

bara som sniglar. 

Ann-Sofie – Det är väl enda gången som hon släpper moralen också. 

 

Angela uppfattar att detta är den punkt i serien då hon upplever att karaktärerna ger upp eller 

tappar tron. Det blir extra tydligt menar Ingemar då Shuichi, en av huvudkaraktärerna, som 

aktivt kämpat mot spiralerna ändå till slut ger efter och äter av snigelköttet. Vidare diskuteras 

karaktärernas dehumanisering av människosniglarna bland annat att det grillas 

snigelmänniskor eller att de behandlas som matförråd, proviant. 

 

Bild 7. (Kent)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent minns denna sida speciellt från första gången han läste serien.  

 

Kent – Hon ser verkligen bedrövlig ut. Bedrövlig är ett sånt passande ord. 
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Kent upplever en slags kontrast; tjejen i serien är på ena ansiktshalvan väldigt vacker, men ser 

också ut att ha väldigt ont, plågad men tillfreds på något sätt. Kent liknar blicken hos tjejen 

med blicken och uttrycket hos mamman i bild 1. Ljudeffekten ”SCHLRRR” kommenteras 

och anses öka äckelfaktorn. 

 

Lance – Det är som en häftig effekt med spiralen där. Stirrar in i evigheten liksom. Vad finns 

bakom skallen där? 

 

Informanterna spekulerar över vad som drev tjejen på bilderna till det här. De minns att någon 

form av fåfänga låg bakom. Tjejen på bilderna har i serien ratat killar som varit kära i henne 

på ett löpande band. Killarna har blivit än mer förälskade och besatta av henne efter den 

behandlingen. När hon själv sedan blir ratad av Shuichi beter hon sig likadant som de ratade 

killarna. 

 

Ann-Sofie – Det är som poetisk rättvisa. 

Lance – Precis som i snigelstoryn. 

 

Vidare är informanterna lite förbryllade över karaktären med hålet i huvudet; hon har bland 

annat skadat sig själv ordentligt tidigare i serien för imponera på en kille till exempel. 

Paralleller dras till händelsen  i bild 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Bild 8. (Angela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela upplever kapitlet när sniglarna introduceras som det absolut värsta. Varför vet hon 

inte exakt: 

 

Angela - …det är nånting… för mig är de helt vedervärdiga. Det är något hur de ser ut… och 

så bara tanken på människor som förvandlas till sniglar är ju obehagligt för mig. 

 

Själva förvandlingen är extra obehaglig menar Angela eftersom de som förvandlas inte verkar 

förstå vad som händer med dem. Informanterna samtalar vidare och kommer in på att det hela 

påminner om Kafka och ”Förvandlingen”. Lance har uppfattat det bisarrt komiska i kapitlet: 

 

Lance – Om jag skall vara ärlig så var detta ett ställe i serien då jag garvade lite. Han blir 

snigel men fortsätter liksom gå i skolan, han ska dit och… 

 

Ingemar håller med Angela om att snigelkapitlet kanske är det otäckaste, mycket på grund av 

att det aldrig riktigt avslöjas eller klargörs någon orsak till förvandlingen. Angela minns också 

att killen som mobbar och förnedrar den som blir förvandlad till snigel senare även han 

förvandlas till en snigel och att de två sedan parar sig inför resten av skolans elever. Ingemar 

har funderat på om snigelsyndromet eventuellt sprids via hudkontakt men sedan förstått att så 



 32 

inte är fallet. Ann-Sofie nämner orsaken ”Poetisk rättvisa”. Informanterna diskuterar om det 

kan vara ett tema som går igenom hela serien och tar upp fler exempel. De verkar ense om att 

detta är tydligt genom hela serien. En mobbningscen i snigelkapitlet diskuteras; den känns 

också extra obehaglig just för dess verklighetskänsla. 

 

 

Bild 9. (Lance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lance har fastnat för uppslaget just för att det här blir mer eller mindre uppenbart att det inte 

är människor som är ursprunget och orsaken till spiralerna. Det storslagna och totala mysteriet 

är det som Lance uppfattar som skrämmande. 

 

Lance - …man ser den här stora spiralgrejen och tänker… eller i alla fall som jag tänkte… 

det är inte folk som klättrat ner här och byggt en spiraltrappa ner och karvat ut en trappa ur 

ihåligheten i jorden. Det här har dom byggt nerifrån och upp och skruvat sig upp till vår yta, 

vår verklighet. Och vad som finns där nere tidigare vet man ju inte, man får ingen som helst 

förklaring till det. 

Ann-Sofie – Det är lite Lovecraft. 

 



 33 

Vidare tolkas bilden; Kent upplever den som moderligt välkomnande, varmt på något vis. 

Ingemar liknar den vid en köttätande växt; dvs verkar trygg och skön men är livsfarlig. De 

samtalande upplever miljön som levande, ett eget väsen. 

 

Bild 10. (Ann-Sofie) 

Ann-Sofie har valt samma bild som Ingemars första bild, det vill säga Bild 1. Hon upplever 

hela skeendet extremt obehagligt; de talande nyfödda som pratar och vill tillbaka in i 

mamman, skogen av svampliknande moderkakor, med mera. Ann-Sofie tycker att bilden har 

högt chockvärde. Kent blir påverkad av den hjälplöshet som mamman på bilden utstrålar. 

Ingemar reflekterar över förtäringen av moderkakor och liknar det vid detsamma av 

snigelköttet senare i serien. Båda händelserna ,känner informanterna, är en form av 

kannibalism. Ingemar nämner också att Scientologer äter en bit av moderkakan vid födseln. 

Informanterna är ense om att författaren till Uzumaki har lyckats hitta händelser och 

företeelser som är extremt obehagliga att ens tänka på, smärtsamma rentutav.  I övrigt 

upplever informanterna att det mesta redan är sagt om denna bild. 

 

3. TOLKNING OCH RESULTAT 

I detta avsnitt tolkas samtalet och de diskurser som framkommit.  

 

BLOD- OCH SPLATTERDISKURS 

Flera av de valda uppslagen och bilderna innehåller tecken på något som inom skräckgenren 

kallas för gore och splatter. Exempel på detta är scener med inälvor, blod och lemlästade 

kroppar. Ingemar kommenterar inslagen av gore i bild 3: 

 

Ingemar – Titta liksom, här är en inkladdad människa. Och man ser liksom att där är benet. 

Det skall inte vara där. 

 

Att döma av samtalet är det dock inte just de elementen som är mest skrämmande även om de 

i vissa fall gjort mycket starkt intryck. Allt blod och lemlästning mm. verkar mer användas 

och upplevas som en förstärkning av historien och accentuerar att det handlar om skräck. En 

av informanterna nämner också att man blir lite avtrubbad av allt blod och sådant. Estetiken 

och tecknen kring gore och splatter kan tänkas antyda att Uzumaki delvis bygger på en 

diskurs angående ganska typisk skräckfilm. I Uzumaki reproduceras visuella tecken från 
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denna diskurs om och om igen. Splatterfilm är en mer eller mindre etablerad och vedertagen 

subgenre inom skräckfilm.
73

 

 

Tecken som födsel, BB, Kejsarsnitt och sjukhus diskuteras. Det obehagliga, upplever 

deltagarna, ligger i allt det omvända; den nyblivna mamman som, istället för att ligga i lugn 

och ro med sin nyfödda, ligger blodig, blottad, ihopsydd och till synes drogad eller i trans, 

spädbarnet som, i likt en omvänd födsel, sytts in tillbaka in i livmodern och visar sig 

dessutom kunna prata. Deltagarna i samtalet upplever en kontrast mellan det vackra och det 

fasansfulla. Kontrasten blir särskilt tydlig i samtalet kring bild 1. 

 

Kent - …när du har ett barn i magen är det som en del av dig själv. Men när han nu liksom 

stoppat tillbaka den här redan födda blir det som en annan tingest inuti din kropp. Det fick 

det att krypa i hela min kropp. 

 

Blod- och splatterdiskursen kan tänkas organiseras kring flera olika nodalpunkter. Jag tänker 

mig kroppen som en nodalpunkt. Kroppens betydelse i diskursen blir bestämt genom att 

knytas till moment som förvridning, kirurgi(…och kirurgiska instrument), blod, inälvor, 

stygn, stympning, våld. De tecken som tydligast definierar diskursen är av tydlig visuell art, 

alltså inget som deltagarna i samtalet upplever, tolkar individuellt eller olika. 

 

OMGIVNINGS-/PLATSDISKURS 

En diskurs om miljön och valet av omgivning blir tydlig i samtalet. Informanterna diskuterar 

hur scenerna i Uzumaki utspelar sig i en miljö som vi vanligtvis uppfattar som lugn och trygg; 

den lugna lilla byn och trygga samhället. Många av scenerna utspelar sig också på ställen som 

de allra flesta upplever som vardagliga. Detta kan anses öka obehagligheten och känslan av 

att det som sker i Uzumaki skulle kunna hända här, i ens egen vardag. De scener i Uzumaki 

som får läsaren att känna igen sig, eller uppfatta en form av realism och trovärdighet verkar 

öka obehagskänslan. Angela har i samtalet kring bild 3 kommenterat detta: 

 

Angela – Det är inga mystiska stormar eller sniglar utan en fruktansvärd tragedi som faktiskt 

skulle kunna inträffa. 

 

                                                        
73 Danielsson, Jonas (2006), s. 54 ff. 
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Vid ett tillfälle diskuteras sjukhuset och scenen med den nyblivna mamman. Också den kan 

tänkas vara ett exempel på en trygg miljö som sedan får en obehaglig innebörd. På samma sätt 

som i Blod- och Splatterdiskursen blir en kontrastverkan tydlig i diskursen angående miljön. 

Här finner man kontrasten mellan det realistiska vardagliga och det övernaturliga och 

mardrömslika. De tecken som antyder realism, en värld vi känner igen, gör att vi som läsare 

upplever en trovärdighet i berättelsen, en känsla av att detta kan hända.  

Detta dramaturgiska ”grepp” kan tänkas vara mer eller mindre vanligt i olika berättelser. 

Stephen King är en av de författare som ofta begagnar sig av det.
74

 

 

Diskursen rörande omgivning och miljö organiseras bland annat kring nodalpunkten 

samhället. Moment som vardag, trygghet, skola, sjukhus, realism ger diskursen betydelse. 

Tecknet samhället är i hög grad en flytande signifikant. 

 

SCIENCE FICTIONDISKURS 

Under samtalet diskuterar informanterna referenser, reproducerade tecken, som de tycker sig 

känna igen från mer eller mindre klassiska litterära verk inom skräckgenren. Flertalet gånger 

nämns den amerikanske författaren H. P. Lovecraft. Liknelsen till Lovecraft gäller framförallt 

det som en av deltagarna kallar för kosmisk skräck. Lovecrafts science fictionliknande 

berättelser handlar i mångt och mycket om ett utomjordiskt hot mot människan. Hotet är långt 

mycket äldre än människan, äldre än jorden själv. Hotet är också många gånger diffust, nästan 

som om det härstammar från en slags gudom. Inte sällan upptäcks glömda städer eller dolda, 

gigantiska underjordiska rum och salar i Lovecrafts berättelser. Arkitekturen avslöjar att den 

inte är vare sig skapad av eller avsedd för människor. I Uzumaki är inspirationen av och från 

bland annat Lovecraft tydlig; Tecknen som nämns under samtalet antyder att spiralerna och 

deras förbannelse är större än människan. Snarare en del av naturen eller universum. Tecknen 

visar sig ibland på ett sätt som nästan omnämns som naturkatastrofer eller naturfenomen. Det 

otäcka verkar ligga i att spiralernas källa och ursprung inte går att urskilja. Lance 

kommenterar detta i samtalet kring bild 4: 

 

Lance – Det är något stort därute och du kan inte göra ett skit åt det! 

 

                                                        
74http://www.studyworld.com/newsite/reportessay/Biography/LiteraryAuthors%5CT
he_Writings_Of_Stephen_King-382361.htm 
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En tydlig blinkning åt Lovecraft och kosmisk, utomjordisk skräck är uppslaget med den 

gigantiska underjordiska rummet och den borrliknande trappan som, av samtalets deltagare, 

verkar avse att tränga sig upp genom jordens yta.
75

 Lance och Ann-Sofie om bild 9: 

 

Lance - …man ser den här stora spiralgrejen och tänker… eller i alla fall som jag tänkte… 

det är inte folk som klättrat ner här och byggt en spiraltrappa ner och karvat ut en trappa ur 

ihåligheten i jorden. Det här har dom byggt nerifrån och upp och skruvat sig upp till vår yta, 

vår verklighet. Och vad som finns där nere tidigare vet man ju inte, man får ingen som helst 

förklaring till det. 

Ann-Sofie – Det är lite Lovecraft. 

 

Science Fictiondiskursen upplever jag som innehållsmässigt väldigt bred då genren kan 

innebära och innefatta vitt skilda företeelser och fenomen. Att H. P. Lovecraft nämns innebär 

diskursivt en mängd saker; en hel värld av, för Lovecraft typiska, tecken som vissa genrer 

nästan helt bygger sitt innehåll på.  

Jag har valt att bygga diskursen kring nodalpunkten det okända. Vidare ger tecknen och 

momenten kosmiskt, hotfullt, och icke mänskligt diskursen innehåll.  

 

KLASSISK SKRÄCKDISKURS 

Vid ett par tillfällen under samtalet nämns begreppet zombies. Vissa av karaktärerna i 

Uzumaki beter sig t. ex som viljelösa zombies. Vid något tillfälle är det en karaktär som 

återvänder från sin grav som en förruttnad levande död; dvs som en zombie. Zombies kan 

antas vara ett tecken eller begrepp i en etablerad diskurs gällande framförallt skräckfilm.
76

 

Zombies, som tema eller fenomen, bär samma betydelse och roll som till exempel vampyrer; 

de kan räknas som klassiska skräckelement.
77

 

Referenser till mer klassiska verk såsom till exempel Frankenstein görs också. Ann-Sofie 

kommenterar bild 2: 

 

Ann-Sofie – Jag får lite Frankenstein-känslor. Det är som han skändar sitt eget lik på något 

vis 

 

                                                        
75 Lovecraft, H.P. (2004), s. 7 ff. 
76 Danielsson, Jonas (2006), s. 58. 
77 Ibid., s. 42 f. 
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Uzumaki erkänner och inspireras av tidigare litterär, såväl som filmatiserad, skräck vilket är 

tydligt för samtalets deltagare som känner igen och refererar till bland annat olika filmer. 

Tecken som tyder på en sådan skräckdiskurs är främst visuella; framställning av miljöer och 

karaktärer.  

 

Under samtalet nämns flera gånger att det saknas ett element som upplevs som vanligt 

förekommande i skräckgenren; en mördare, ett monster eller liknande. Samtalets deltagare 

konstaterar att det hemska som händer orsakas av offren själva. Det vill säga; de som dör eller 

förolyckas gör det oftast för sin egen hand i samband med att de är besatta av spiralerna. 

Spiralerna i sig uppfattas inte av informanterna som ondskefulla. Ibland omnämns de som en 

slumrande del av naturen, en del av omgivningen, som ett slags ursprung som nu kallar på 

uppmärksamhet. Det är snarare människorna som blir besatta av spiralerna som betraktas som 

ondskefulla, besatta och galna. Det faktum att det saknas ett fysisk ”monster” som utgör hotet 

i berättelsen menar deltagarna är typiskt för skräckmanga.  

 

Tecknen som påvisar typisk goreskräck, våld med mera underordnas, i avseende på 

chockvärde eller upplevelse av obehag, de som indikerar vad som benämns som kosmisk 

skräck. I kampen mellan det konkreta, förståeliga hotet kontra det abstrakta och ogripbara 

upplevs det sistnämnda som mer obehagligt och upprörande. Lance kommenterar detta i 

samtalet kring bild 4:  

 

Lance – Den här bilden antyder att det här är sååå mycket större än att din farsa kravlar ner 

i en hink… Hela er verklighet kommer att kollapsa ungefär!  

 

Diskursen rörande klassisk skräck har jag valt att konstruera kring nodalpunkten monster. 

Tecknet monster kan i viss mån tänkas vara en flytande signifikant. Dock kan det antas vara 

så att de flesta relaterar fenomenet just till skräckgenren; den litterära såväl som den filmiska. 

Nodalpunkten får betydelse genom tecken som zombie, Frankenstein, besatt, stympning, 

levande död, galenskap, kannibalism. 

 

MORALDISKURS 

En tydlig diskurs rörande moral, skam och etik synliggörs under samtalet. Många gånger 

handlar det om vad karaktärerna är villiga att göra eller offra för spiralernas skull eller i 

kampen mot dem. De som ger efter för sina brister, lustar, laster eller önskningar verkar 
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bestraffas på ett sätt som, enligt samtalets deltagare, kan kallas för poetisk rättvisa. Ann-Sofie 

och Ingemar diskuterar kring bild 5: 

 

Ann-Sofie – Han blir så besatt av att gå med spiralerna och hon blir besatt åt andra hållet. 

Just när hon klipper av sig fingertopparna där… 

Ingemar- Och så behandlas den fina ironin där dom velat skicka honom till ett psyksjuk och 

så ska de skicka mamma till samma psyksjuk. Ingen av dem kommer dit men av helt olika skäl 

liksom. 

 

Är spiralernas syfte att straffa människorna för deras omoral och missgärningar mot varandra? 

Deras törst efter uppmärksamhet, deras fåfänga och så vidare? Informanternas uppfattning av 

historien tyder till stor del på det. Ett exempel är när den förälskade killen tror sig kunna 

stoppa en bil enbart för att han är just förälskad. Informanterna verkar ha uppfattat händelsen 

som att övermod bestraffar sig. Ingemar säger i samtalet kring bild 3: 

 

Ingemar – Det är ju en sån typisk ”Love conquers all” han har där. 

 

I avsnittet med tjejen som har det urgröpta huvudet och den snurrande ögongloben tolkas det 

på något sätt som om hon får betala för sitt eget hänsynslösa beteende. Hon får så att säga 

”smaka på sin egen medicin” för att hon tidigare spelat svårfångad mot dem som förälskat sig 

i henne. I samtalet kring bild 7 återkommer uttrycket ”poetisk rättvisa”: 

 

Ann-Sofie – Det är som poetisk rättvisa. 

Lance – Precis som i snigelstoryn. 

 

I avsnittet med pojkarna som förvandlas till sniglar verkar sensmoralen uppenbar; pojken som 

alltid är sen och inte skärper sig förvandlas till snigel. Mobbaren som plågar den saktmodige 

pojken, senare snigeln, förvandlas kort därefter till snigel själv. Som straff för sitt hänsynslösa 

mobbande kan tänkas. Ytterligare utsätts han för skam då de båda sniglarna parar sig med 

resten av skolans elever som åskådare.  

I avsnittet där Kiri blir tvungen att äta snigelkött ställs moral mot desperation och överlevnad. 

Kampen förs på ett psykologiskt plan huruvida sniglarna är människor eller bara proviant. Är 

kannibalism acceptabelt om nöden blir för stor? Informanterna anser att dehumaniseringen av 

sniglarna distanserar de hungriga människorna från skammen och gör det möjligt att äta av 
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snigelköttet. Dehumaniseringen består i att de som förvandlats till sniglar, eller är på väg att 

förvandlas, behandlas som boskap eller proviant. Ingemar och Ann-Sofie i samtalet kring bild 

6: 

 

Ingemar – De har liksom inget val med att äta det här snigelköttet. Och Kiri är ju det här 

extrema moraliska kompasset, det här gör man liksom inte… 

Men de äter det här och man vet ju att det här har varit människor. 

…det här är väl första gången som Kiri slutar se snigelmänniskorna som människor utan 

bara som sniglar. 

Ann-Sofie – Det är väl enda gången som hon släpper moralen också. 

 

Gemensamt för flera av avsnitten i Uzumaki, enligt läsarna, verkar vara att spiralerna lockar 

på människorna, lockar dem att ge efter och gå över gränsen för sina innersta och oftast 

skamliga begär. När gränsen väl korsats finns ingen väg tillbaka, endast döden återstår. Kent 

om bild 5: 

 

Kent – Man blir driven till en gräns av besatthet att man gör… att man i princip begår 

självmord 

 

 

Moraldiskursen organiseras kring nodalpunkten människa som i hög grad är en flytande 

signifikant. De moment som definierar moraldiskursen är många. Bestraffning, poetisk 

rättvisa, skam, självmord, mobbning är några av de tecken som jag hittar. 

 

DISKURSORDNINGEN OCH DET DISKURSIVA FÄLTET 

I diskursordningen rörande skräck, och i det diskursiva fältet kring skräckmangan rör sig 

utomliggande diskurser; litterära diskurser rörande andra varianter av science fiction, klassisk 

skräck till exempel. Också andra diskurser, till exempel de baserade på visuellt berättande 

torde befinna sig i närheten i det diskursiva fältet. Exempel på sådana diskurser är de som 

gäller film och filmskapande. Hela terminologin och vokabulären gällande designen och 

diskussionen av och kring tecknade serier är tecken lånade från filmens värld och diskurser. I 

fallet med Uzumaki blir det också väldigt tydligt att historien reproducerar och lånar tecken 

från en, sedan tidigare starkt etablerad, diskurs gällande H. P. Lovecraft. Man skulle kunna 

tänka sig att H. P. Lovecraft-diskursen i detta fall inte bara befinner sig i det diskursiva fältet 
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och diskursordningen utan till och med korsar, går in i eller överlappar diskursen gällande 

skräckmanga. Otaliga begrepp och betydelser som rör moral, serier, skräck med mera 

befinner sig i olika diskurser i det diskursiva fältet.  

En djupare undersökning och diskursanalys av det diskursiva fältet än den jag gör här skulle 

behövas för att kanske kunna spåra innehåll, syfte och ursprung till skräckmangans 

beståndsdelar.  

 

4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Min undersökning har grundat sig i min egen nyfikenhet på modern skräckmanga. Jag 

försökte sätta fingret på vad som kändes annorlunda gentemot traditionell västerländsk 

skräckkultur och västerländska skräckserier. Under analysen av fokusgruppsamtalet känns det 

som att jag med något större precision än tidigare lyckas hitta tecken på vad som uppfattas i 

skräckmanga och vad som gör den speciell. 

 

BLOD OCH SPLATTER 

Deltagarna i samtalet lägger märke och påverkas av de, ibland mycket blodiga, inslag av gore 

som kan anses typiska för hela skräckgenren. Det rör sig om olyckor, våld och lemlästning. 

Att informanterna skulle välja uppslag med sådana element kändes ganska väntat då man kan 

tänka sig att en skräckseries starkaste ögonblick och sekvenser fokuseras på just skräck och 

otäckheter. Ändå verkar det inte som om just gore och splatter är något unikt för 

skräckmangan. Det är inte heller det som informanterna omnämner som mest skrämmande. 

Än mer diskuteras känslorna hos seriens karaktärer och obehaget när man som läsare lever sig 

in i deras situation och när man försöker förstå deras motivation och handlande. 

Informanterna tolkar karaktärernas motiv som kärlek, fåfänga, hämnd, rättvisa, sorg, 

uppgivenhet, övermod osv. Att just känslor diskuteras och att informanterna verkligen har 

”levt sig in” i karaktärerna är intressant med tanke på McClouds teorier om 

tudelningseffekten
78

. 

 

OMGIVNING OCH PLATS 

Själva miljön där Uzumaki utspelas känns också igen hos samtalets deltagare från typiska 

skräckhistorier. Skräcken i vardagen blir tydlig. Platser där du i normala fall kan känna dig 

trygg blir helt plötsligt skådeplatser för de hemskaste mardrömmar. Detta upplägg känns inte 

                                                        
78 McCloud, Scott (1993), s. 42 f. 
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som något nytt. Eventuellt kan det antas vara ett berättarmässigt grepp för att läsaren ska 

kunna identifiera sig med, och leva sig in i miljön där historien utspelas; få känslan av att 

detta skulle kunna hända mig! Här! Icke desto mindre fungerar miljön effektivt för 

skräckfaktorns skull. Flertalet gånger omnämns de scener som läsarna kan identifiera sig med 

som mest otäcka. Intressant vore en liknande analys av en skräckberättelse utspelandes i en 

helt annan sorts miljö.  

 

SCIENCE FICTION  

Referenser dras till gamla skräckförfattare som H. P. Lovecraft vad det gäller det kosmiska 

utomjordiska och de omänskliga arkitektoniska byggnaderna i Uzumaki. Just detta element är 

kanske inget som känns helt nytt då H. P. Lovecraft ibland anses ha inspirerat hela den 

moderna skräckgenren, även den Japanska.
79

 Klassiska skräckelement, inspirerade av 

västerländs skräckkultur, som zombies och vampyrer dyker också upp i Uzumaki.
80

 Men de 

spelar långtifrån någon huvudroll. Snarare fungerar de som symptom på de galenskaper som 

människorna orsakar under influens av spiralerna.  

 

KLASSISK SKRÄCK 

Extra otäckt och annorlunda gentemot västerländsk skräck är den diffusa och ogripbara 

hotbilden i Uzumaki, menar samtalets deltagare. Informanterna är osäkra på om spiralen 

egentligen är ondskefull eller om den bara straffar de skyldiga och syndiga människorna. Till 

skillnad från mer traditionell skräck saknas det i Uzumaki en mördare eller ett monster. 

Istället är det en slags omkringliggande kraft, ett väsen eller gudom som får människorna att 

begå alla hemska gärningar. Informanterna, och jag själv, har reagerat på att just detta är 

något som känns nytt till skillnad från skräck man tidigare läst. Samtidigt menar ett par av 

deltagarna i samtalet att just detta fenomen är det typiska för skräckmanga. Intressant är också 

att diskussioner väcks huruvida seriens offer förtjänar att dö, varför de straffas och så vidare. 

Syftet och budskapet känns djupare, intressantare och mer mångdimensionellt än förklaringen 

att t. ex en psykotisk mördare jagar karaktärerna i serien. Något som för övrigt känns vanligt 

förekommande i typiska skräckfilmer inom slashergenren.
81

 I Slashergenren är det vanligt 

förekommande att just ”lättsinniga” unga kvinnor och män jagas och mördas, eventuellt som 

”straff” just för sin lättsinnighet. Eventuellt underordnar läsarna/tittarna den moraliska 

                                                        
79 Bush, Laurence C. (2001), s. 13. 
80 Balmain, Colette (2010), 113 ff. 
81 Danielsson, Jonas (2006), s. 56. 
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orsaken till morden då tyngden i dessa filmer mer läggs på mördarens psykiska tillstånd, 

våldsamma uppväxt, hämndbegär eller andra orsaker till dennes plötsliga lust till våldsamma 

mordhandlingar. Det blir mer tydligt att den psykotiske mördaren dödar sina offer för att hen 

är just psykotisk. Att offren råkar vara de som har oblygt spontansex verkar eventuellt 

betraktas mer som genretypiskt snarare än som ett moraliskt budskap. 

 

MORAL 

Något som uppfattas som ett budskap i Uzumaki av samtalets deltagare är moralen. Eller 

kanske snarare straffet för omoral. Flera gånger under samtalet tas det upp orsaker till offrens 

olycka. Informanterna uppfattar något de liknar vid ”poetisk rättvisa” eller att offren straffas 

för sina missgärningar och synder. Ofta kan dessa synder härledas till saker som övermod, 

fåfänga, hänsynslöshet mm. Informanterna har ibland svårt att exakt precisera vilken ”synd” 

som begås och men det verkar ändå tydligt att tråden som håller samman historierna och 

händelserna i Uzumaki vävs av just en form av poetisk rättvisa. Det är också detta faktum 

som gör det svårt att avgöra huruvida spiralen är ond eller ej. Är det människorna som istället 

är onda? Fungerar spiralernas kraft som en slags utrensning av syndare? Historien i Uzumaki 

verkar antyda att vi alla är skyldiga till synd och moraliskt förfall om vi bara pressas 

tillräckligt mycket. Talande för detta är till exempel när Kirie till slut äter av snigelköttet. 

Budskapet i Uzumaki och hur det framförs skulle kunna tänkas vara ett exempel på hur, 

liksom skräckmangans föregångare; Yokai, har en uppgift att föra vidare ett ursprungligt ideal 

och form av grundläggande moral. Intressant vore att göra en djupare studie på japanska 

sägner, myter och religion. Kanske finner man föregångare till Uzumaki och varianter på 

samma historier och händelser? 

 

Sammanfattningsvis får jag en helhetsbild av Uzumaki, och eventuellt övrig skräckmanga, 

som en blandning av typiskt västerländska element och något som jag antar kan ligga djupare 

rotat i ett mytiskt, österländskt förflutet. Skräckmangan lånar och reproducerar tecken från en 

västerländsk (skräck)kultur på likartat sätt som de tidiga skämtserierna i 1800-talets The 

Japan Punch, samtidigt som deras egen japanska identitet och berättartradition bevaras.
82

 

Förmodligen är det denna blandning av igenkännande och något nytt, obekant som gör den så 

tilltalande och populär världen över. 

 

                                                        
82 Gravett, Paul (2004), s. 21. 
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TECKNADE SERIER OCH LÄRANDE 

Tecknade serier förekommer i stor utsträckning både i tryckt form och till exempel på 

Internet. Tecknade serier är med andra ord mer eller mindre vanligt förekommande i 

människors vardag. Syftet med undersökningen var att öka medvetenheten om serier. Som 

pedagog och lärare är det, anser jag, viktigt att kunna förstå och tolka seriernas språk då det 

också är en del av barnens eller elevernas språk. Viktigt är också att veta vad som förmedlas i 

tecknade serier. Till exempel; vilka ämnen tas upp? Vilka budskap förmedlas? Hur och på 

vilka sätt berör serierna oss? Genom att förstå effekterna och funktionerna av de tecknade 

seriernas, oavsett genre, kombination av bild och text tror jag att vi får det lättare att förstå en 

visuell omvärld. En visuell omvärld, som jag i pedagogiska sammanhang, många gånger 

uppfattat som bortträngd till förmån för en text- och ordbaserad standard. En bättre förståelse 

för det sekvensmässiga bildspråket som förekommer i serier kan också, mer konkret, ge 

uppslag till nya undervisningsformer och bildpedagogiska arbetsuppgifter.  
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