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Abstract 

This essay gives the reader a  picture of the japanese phenomenon anime,  from it´s history 

to the current social influences. It also focus on how anime is experienced by Swedish 

audience in particular, their view on something so japanese.  
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Förord 

 

Jag vill ta tillfället i akt att tacka Dr. Tenma, DonKrieg, Roy Mustang och Haku för att ni 

ställde upp på att bli intervjuade, utan er skulle denna uppsats inte finnas. Jag vill även tacka 

min handledare Björn Alm för allt stöd under skrivandets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PELLE HANSSON 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 4

 

 

Innehållsförteckning 

 

Förord      Sid. 3 

Inledning      Sid. 6– 7 

Början av Anime     Sid. 7– 10 

Vad Utmärker Anime?     Sid. 10 – 11 

Varför Se På anime?                          Sid. 12 – 15 

Japansk Anime?     Sid. 15 – 16 

Bra Eller Bara Annorlunda?    Sid. 17 – 20 

Influensströmmar och kulturellt Utbyte    Sid. 20 – 21 

Anime som Popkultur?     Sid. 22 – 24 

Kulturella Skillnader och Attityd mot Anime   Sid. 24 – 26 

Svensk och Japansk Marknad av Anime    Sid. 22 – 24 

Avslut      Sid. 24 – 26 

Fotnoter      Sid. 28 

Litteraturlista     Sid. 29 – 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PELLE HANSSON 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 5

 

 

Inledning 

 

Att se på tecknade, animerade filmer är något som roar många barn världen runt. Det kan 

tyckas vara lite barnsligt men med lite vitsiga skämt eller politisk satir är det något som ibland 

även kan underhålla en äldre publik. Att man i Japan kan följa animerade serier på ”prime 

time”, eller välja mellan allt från animerade barnprogram till skräck är något som kanske låter 

främmande för en hel del svenskar. Dessa animerade serier har kommit att kallas för anime 

vilket också är vad denna uppsats ska handla om. 

 

”Anime är ju japanskt tecknat, ofta som animerad manga skulle man kunna säga.” / DonKrieg 

”Anime, då tänker jag säga, japanska animerade filmer och serier.” / Dr. Tenma 

”Anime … generellt sätt så är det … Japansk tecknad film.” / Roy Mustang 

”Anime är asiatiska tecknade filmer och serier” / Haku 

 

Syftet med min uppsats är att försöka förmedla hur man ser på anime, ett så typiskt japanskt 

fenomen, här i väst? Vidare så har jag genom litteraturstudier försökt presentera för läsaren 

vad anime är för något. Detta görs genom en kort historisk presentation av anime för att sedan 

djupare visa strukturen i anime, karaktärer, innehåll och slutligen huruvida anime återspeglar 

nutida oro i det egna samhället. Även en viss diskussion förs gällande anime och dess 

legitimitet som japanskt kulturarv. Mina informanter får också berätta hur dom tycker att  

anime särskiljer sig från övriga animationer, då främst från väst samt hur den svenska 

marknaden och dess tittare ställer sig till anime. 

 

Den information som utgör grunden till formandet av min uppsats har jag fått genom att 

bedriva litteraturstudier. Detta för att jag ska kunna ta del av tidigare intervjuer gjorda med 

animekritiker samt andra informationskällor vilka utgör en vital del i utformandet av 

uppsatsens teori. Ofta i min uppsats så har jag och mina informanter använt sig av termer som 

västerländskt tecknat, annat tecknat, animerade filmer osv. Jag vill ta tillfället i akt att ursäkta 

dessa generaliseringar som de kan medföra. I brist på tid och plats har jag valt att inte sätta 

klara definitioner på dessa uttryck, detta för att inte skapa någon annan mening än den som 

mina informanter hade i åtanke. 
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Andra metoder har varit intervjuer med samtliga informanter, där jag har ställt frågor samt 

haft allmänna diskussioner med informanten. Till detta har jag främst använt mig av Michael 

H. Agars bok The Professional Stranger second edition 1996 för intervjuteknik och upplägg. 

Under ett tillfälle fördes också en öppen diskussion mellan mig själv, DonKrieg, Dr. Tenma 

och Roy Mustang. I min text har jag sedan omarbetat mina transkriberingar för att läsaren 

utan grammatiska problem samt annat språkbruk lättare ska kunna ta del av den information 

som informanterna har bidragit med. Efter detta för att undvika missförstånd har samtliga 

informanter läst igenom de stycken som dom har bidragit med för att kontrollera att det 

överensstämmer med deras utsagor. 

 

Början Av Anime 

 

”anime [japanskt uttal anime, svenskt uttal a´nime]” (http: 6) 

 

Om man ska välja en portalfigur, en ikon för början på anime så är det Osamu Tezuka´s Astro 

Boy (japanska Tetsuwan Atomu). Den kunde först ses i Japan då den sändes mellan 1963 – 

1966 och det blev den första animerade serien med de drag som vi i dag kallar för anime. Av 

193 sända episoder blev hela 104 översatta till engelska och sändes senare i USA. (http: 7) 

 

Efter Astro Boy kom en mängd med annan anime och det främst i Japan som antalet tittare 

ökade lavinartat. På 1980 talet vad anime redan accepterat i Japan som ett med vardagen, och 

kom senare att kallas för ”the golden age of anime”. Filmatiseringar av serier som Space Ship 

Yamato var bara början, efter kom andra serier och filmer att slå sig in på den japanska 

marknaden, Robotech (1985), Nausicaä and the Valley of the Wind (1984), Castle in the Sky 

(1986), Grave of the Fireflies (1987) och Akira (1988). Akira kan i väst ses som en milstolpe i 

anime historia då det var den första filmen att slå stort utanför Japan. Akira med sin höga 

produktionskostnad blev en ekonomisk flopp i Japan men har trots det satt sina spår i 

spridningen utav anime till Europa och USA. (http: 8) 

 

Det här är alla filmer och serier vilka har satt sina spår och format anime till vad det är i dag. 

Under 1990 talet fann man en viss nedgång i produktionen av anime och höga filmkostnader,  

 



PELLE HANSSON 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 7

 

 

svåra produktioner blev nästan marknadens död när man försökte locka till sig västerländska 

tittare. Med storfilmer som Ghost in the Shell (1995) och serier som Neon Genesis  

Evangelion (1995) och Cowboy Beebop (1998) började emellertid också den japanska 

marknaden för anime att stabilisera sig, man började här nå en balans mellan den inhemska 

marknaden och internationella släpp. (http: 8). 

 

Likt anime så har mina informanter alla olika bakgrund och orsaker till varför de ser på anime. 

Jag ska nu ge en kortare presentation av dom alla, för att upplysa om deras tidigare 

erfarenheter av anime. 

 

DonKrieg. ”I mina tidigare år så kollade jag på anime men då utan att vara medveten om att 

det var just anime, för mig var det då bara en vanlig tecknad serie, kanske med lite mer våld. 

På fullt allvar började ju mitt intresse för anime för ca 6 år sedan. Det var i min jakt på något 

nytt och annorlunda som jag kom i kontakt med Ghost in the Shell och andra filmer vika var 

bland dom första storsäljarna i väst. Efter det så har mitt intresse bara blivit större.” 

 

Dr. Tenma. ”Det var nog när jag var kring 7 års ålder, eftersom en del av min släkt kommer 

från Hong Kong så har jag ju haft tillgång till det på ett mer naturligt sätt än dom flesta andra i 

Sverige. Där kunde man ju följa en hel del anime serier riktade till barn och ungdomar på tv, 

sen så såg jag ju självklart på mycket Dragon Ball och andra serier som var populära i Asien  

då. Nu följer jag ju ett antal serier, kollar man klart på en så hittar man lätt en ny att titta på, 

det är ju så mycket lättare i och med Internet.” 

 

Roy Mustang. ”Det var inte så länge sedan, inte mer än ett år skulle jag tro. Sen så har man ju 

i yngre dagar sett anime men då utan att ha varit medveten om att det skulle vara anime, då 

var det ju bara en bra tecknad serie, ett barnprogram utan att man lade någon mer tanke 

bakom det. Den första serien som jag kom i kontakt med nu var FullMetal Alchemist och efter 

den så har det blivit en hel del tittande på Monster och Basilisk. 

 

Vad Utmärker Anime? 
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Under mina intervjuer när fokus låg kring beskrivningar av anime och dess innehåll fann jag 

att man tenderade att jämför anime med annat västerländskt tecknat, det som informanten 

lättast kunde relatera till. Detta ledde i sin tur in på vad det är som utmärker anime om man  

sätter det i en jämförande situation, här följer citat från intervjuer med Haku, Dr. Tenma och 

DonKrieg. 

 

Haku.” Uppbyggnaden av anime är som en vanlig spelfilmsserie fast den är tecknad, sen så 

beror det ju självklart vilken åldersgrupp som serien är gjord för. Moralen är ju något som 

också starkt lyser igenom bara att den visas på ett sätt som vi inte är vana vid. Här kan man ju 

lätt se att moralen är något som dom ofta baserar på äldre moraltraditioner där heder spelar en 

viktig roll snarare än att det skulle handla om rätt eller fel. Här kan man ju ofta som tittare 

från väst se en ganska klar tvetydighet, när karaktärer slåss för sin heder istället för att vara 

klart ond eller god kan ju det hele växla om. Det gör att det i anime ofta kan vara svårt att 

placera in karaktärer på ett klart sätt, deras roll har tendenser till att vara flytande. Ett vanligt 

scenario är ju att man får följa två sidor som slåss för sin sak där den ena sidan inte behöver 

ha mer rätt än den andra, det som står på spel är hedern och båda sidor brukar få en chans att 

förklara sig, gränserna blir ju då väldigt suddiga i jämförelse med det man är van vid.” 

 

Dr. Tenma. ”Det känns som att det är mycket mer jobb bakom karaktärerna, alltså att man får 

ta del av karaktärerna och samtidigt får en djupare inblick. Karaktärernas utveckling sker 

också oftast under en längre tid och kan ibland skifta från ”god” till ”ond”. Till skillnad mot 

västerländskt tecknat där man ofta kan se ett klart och tydligt mönster kring vilket en film 

eller serie kan vara byggt, så följer anime oftast storyn, då ofta åt ett nyskapande eller 

experimenterande håll.” 

Forts. ” Själva kärnan och handlingen i anime byggs ofta upp på ett helt annat sätt än vad man 

är van vid. Man använder sig gärna av djupare moralfilosofi än bara rätt och fel, gott och ont. 

Även nutida tankar om dagens samhälle och de problem vi ställs inför är saker som lyser 

igenom, det kan vara allt från apokalyptiska domedagsprofetior till tankar om AI och 

människans själ. Det är inte heller ett faktum att seriens karaktär slåss för det som skulle vara  

rätt, ofta är det en fråga om den enskilda individens hedersrätt och moralen skjuts lite i 

skymundan.”   
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DonKrieg. ”Anime fördjupar mycket mer relationer och liknande hos karaktärerna, det är 

något djupare som får en att bli mer engagerad än bara ett rent underhållningsvärde. Självklart 

så finns det serier som riktar sig rent mot humor och underhållning men det är alltid mer  

välgjort och en extra dimension på humor om man skulle jämföra med västerländska serier. 

Storyn ger också ett flertal mer möjligheter än annat tecknat. Eftersom det är tecknat också så 

kan en film som riktar sig till vuxna gå över de gränser som en vanlig film inte kan, vilket kan 

ge serier så mycket mer djup.” 

 

Pelle H. ”Skulle du hålla med om att karaktärer i anime ofta är mer svårbestämda än i vanligt 

tecknat, t.ex. att det inte alltid självklart att det finns en solklar hjälte och en klar antagonist 

utan det är ofta en ömsesidig respekt och olika motiv till deras handlingar snarare än att en har 

rollen som god och en har rollen som ond?” 

 

Forts. ”Ja absolut, ofta görs det ju i väst väldigt lätt för sig, moral ska inte vara ett dilemma då 

serier här ofta riktar sig till barn. I ett flertal anime serier fördjupar man sig gärna och tar upp 

moraliska dilemman, filosofiska frågor mm för att serierna även ska kunna tilltala vuxna. 

Även var individs heder framhävs på ett klarare sätt, ofta som en reflexion över det egna 

samhället.” 

 

Pelle H. ”Vad finner man för moral i anime?”  

 

Forts. ”Som sagt ofta moraliska dilemman och värderingar som ställer karaktärerna på 

gränsen mellan liv och död, det är ofta en fråga om att offra allt för att vinna det som man 

finner är rätt. Självklart så varierar det från serie till serie, det finns ju serier som till största 

del fokuserar mer på sex, humor eller enbart våld, men bakom det klara brukar man alltid 

kunna finna någon djupare tanke vilken för mina tankar till heder och ära, eller att skydda det 

som man anser är viktigt.” 

 

Slutsats 

Anime kan variera från humor till skräck, innehållet och storyn är vad som skiljer anime från 

annan anime. Likt västerländskt tecknat så går det även här att hitta vissa gemensamma 

nämnare som då enligt mina informanter skulle särskilja anime från västerländskt tecknat, får  
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anime att utmärka sig på ett positivt sett. Samtliga informanter beskrev det som får anime att 

sticka ur ett rent positivt perspektiv, man menar att det är det som gör anime bra. Här hamnar 

fokus på story, karaktärer, filosofi och sedvanliga moralkakor, skillnaden här är att man  

lägger negativ laddning när man talar om västerländskt tecknat medan man tillskriver anime 

positiva men samtidigt närbesläktade attribut. 

 

Varför Se På Anime? 

 

Att anime är ett kompromisslöst annorlunda medium är en självklarhet men hur kommer det 

sig att anime har blivit en så lyckad kulturell export? Svaret på detta skulle vara att det tillför 

en kontrast till en utnött och standardiserad västerländsk underhållningsmarknad. Anime 

skiljer sig här mycket åt, med en enorm variation av storys, karaktärstyper, genre och visuella 

stilar. (Napier, 2001: 10) 

 

En av min uppsats viktigaste mål är att förmedla mina informanters uppgifter om just, vad är 

det som gör anime så bra?  

 

DonKrieg. ”Jag tycker att an får en djup insikt i andra tankesätt, framför allt eftersom en stor 

del reflekterar Japan och deras sätt att tänka men också för att det kan väcka tankar om hur 

man själv ser på saker. Sen så har det ju självklart ett enormt underhållningsvärde och varje 

serie känns mer unik, man får inte samma känsla av massproduktion. Det känns som att 

tecknarna lägger ner en stor del personlighet och av sig själva i serierna och filmerna som  

släpps, det ökar på känslan och gör varje film och serie mer unik. Anime brukar också ge 

utrymme för visuella experiment och en helt annan detaljrikedom vilket gör att det är både 

snyggt, välgjort och djupt.” 

 

Roy Mustang. ”Anime är ju väldigt visuellt snyggt på ett sätt som tilltalar mig. I ett klipp kan 

ett ansiktsuttryck inte ändras medan karaktärens mun är det ända som rör på sig. Det blir mer 

som en visuell teaterkonst i stil med ”berättande tavlor”. Man kan säga att karaktärerna får liv 

genom situationen och allvaret i det dom säger istället för ett mer direkt, levande tecknande. 

Självklart finns det ju här lika mycket variation som likheter men det är helt klart en egen, 

vacker stil. Utöver det så brukar anime innehålla så mycket mer, det är ofta en komplicerad  
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eller djup story som bygger upp både förväntan och förundran under en series gång. Det finns 

ju också serier som är mer roligt tilltalande, än snygga och välskrivna så det finns ju alltid 

något att titta på, vad man än skulle känna för att se.” 

 

Haku. ”Anime har ju serier som riktar sig till alla, då inklusive vuxna. Det är ju en variation 

som inte går att få någon annan stans. Sen så är ju den visuella stilen i anime något som också 

kan variera sig. Vissa serier bygger ofta på ett komiskt förstärkande tecknarsätt, vilket då 

hjälper till att förstärka de känslor som ligger i fokus. Medan andra serier har ett visuellt 

väldigt snyggt sätt att teckna när världen det utspelar sig i och karaktärerna förstärks av att det 

är så välgjort och detaljerat. Det hela beror ju också på vilken grupp serien riktar sig till, ofta 

så är dramer och skräck mer ”realistiskt” tecknat än andra serier.” 

 

Dr. Tenma. ”Under alla år jag har sett anime så har det alltid utvecklats i takt med mitt 

tittande. Det är en genre som växer, det blir allt mer välgjort, bättre manus och snyggare 

animationer. Det som tilltalar är ju variationen och att det är så bra, vill man se på dramer så 

kan man välja att göra det, samtidigt som om man skulle vilja se på skräck, är det inte något 

problem. Anime är ju också ofta väldigt snyggt gjort, allt från färgsättning till design och 

miljö är något som man lägger ner mycket tid och energi på. Det som jag brukar lägga märke  

till först är detaljrikedomen, i anime ser man att allt är välgjort, ända ner till den minsta 

detalj.” 

 

Slutsats 

Gemensam nämnare för mina informanter verkar vara att man uppskattar det faktum att man 

har lagt ner mycket tid och energi på produktionen. Vare sig det rör sig om välgjorda 

animationer, känslosamma manus eller invecklade storys så är det något som lyser igenom 

och tillför tittaren något extra. Man menare också att anime skulle tillföra något djupare än 

bara underhållning, att det till viss del skulle reflektera japan, eller ett annat sätt att vara och 

att det skulle vara en viktig del av anime. Även variationen och utbudet av anime är en viktig 

faktor, vikten av att själv kunna välja en film eller serie utefter vad man känner för tillfället 

lämnar en valmöjlighet som kanske inte ges annars.  
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Japansk Anime? 

 

Om man ställer sig frågan, vad är då japanskt i anime? Ja, utöver det uppenbara, språket så är 

det väldigt svårt att säga vad som är specifikt japanskt i anime. För att göra det hela lättare har 

jag valt att exemplifiera en serie som blev modifierad för den amerikanska marknaden. Här  

ansåg man att den var för annorlunda och svår för amerikansk tv, vilket efter uppköp ledde till 

förändring. 

 

1978 köpte ett amerikanskt bolag upp rättigheterna till japanska Gatchaman8, presenterat på 

den amerikanska marknaden som Battle of the Planets. Man började med att först översätta 

serien från japanska till engelska, samt att man tog bort och la till en ny tredjedel per episod. 

Detta för att Gatchman-originalet var ett blodigt drama riktat till en vuxen publik. Man la 

även till scener där rymdskepp sågs flyga mellan planeter för att våldsscenerna skulle kunna 

äga rum på andra planeter än jorden. Man la även till en ny karaktär, Star Wars inspirerade 

roboten 7-Zark-7 samt en ”remake” av seriens antagonist, vilken fick till skillnad mot 

originalet, klara maskulina drag. (Patten, 1997: 223-224) 

 

Att man här har gjort relativt självklara förändringar för att lättare kunna introducera 

Gatchaman på den amerikanska marknaden kan ju tyckas självklart. Titeln och språket är två 

viktiga faktorer för att föräldrar lättare ska kunna få en bild av vad deras barn ser på. Serien 

har ju också ändrats till en episodsbaserad serie, där varje avsnitt följer samma mönster. Man 

har även animerat om stora delar av varje avsnitt, lagt till karaktärer samt gjort seriens 

antagonist till en ”urtypisk” maskulin skurk. Är dessa förändringar det som är västerländskt 

lika väl som det man har tagit bort skulle vara japanskt? Nedan följer utdrag ur mina 

intervjuer med DonKrieg, Dr. Tenma, Roy Mustang och Haku, där vi får en inblick i vad dom 

ser som japanskt i anime. 

 

DonKrieg. ”Jag tycker att en stor del av allt man får ta del av i anime känns som reflekterande 

tankar över Japan och japanerna själva. Man får under tittandets gång se det som man inte får  

möjlighet att se i animerade serier från väst och det är väl det mest påtagliga som jag skulle 

säga är japanskt i anime. Ofta är det konkreta saker men lika ofta om inte mer så är det en 

känsla, något mer som man tar åt sig när man kollar på anime. Behandlar en serie t.ex.  
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samurajer så relaterar man ju väldigt lätt till Japan men det är ofta något som ligger djupare än 

så. Allt från seriens moral, dess kärna till att karaktärerna äter ramen9 är ju alla saker som för 

tankarna till Japan.” 

 

Dr. Tenma. ”Ja, det är nog stilen och sättet att teckna som det läggs ner mycket vikt och tid på. 

Det gäller ju inte alla serier men i dom flesta så är omgivningen klart mycket mer detaljerad 

än typiska serier från väst t.ex. Disney. I bland känns det som om man skulle kolla på något 

annat säg som exempel x-men, batman eller någon annan animerad serie så är ju omgivningen  

sämre tecknad där. Det är inte samma Standard och innehåll. Det är det som jag skulle säga är 

japanskt, att dom skapar en helt annan känsla och lägger ner mycket mer tid på storyn. Det är 

inte heller bara japanskt utan särskiljer också anime från annat tecknat. Vissa serier håller sig 

ju inom japansk historik, med japanska demoner, samurajer, spöken och så. Dom försöker ju 

bevara den traditionen och det kulturarvet. Jämför man med Sverige så är det ju sällan man 

hittar serier om vikingar och så. Men i japan försöker man ju vidbehålla drömmen om 

samurajer, spöken, lite utav romantiken så att säga.” 

  

Roy Mustang. ”Självklart är ju det som man märker först språket, dom pratar ju alltid 

japanska, textningen är ju sedan översatt till engelska, vilket är kul för då fastnar ju alltid 

olika fraser och så. Sen så är det tecknat i en helt annan stil och inom den finns det ju en 

mångfald utav variationer men stilen särskiljer sig ändå sådan att man direkt ser att det är 

anime. Jag tror inte heller att det kommer förändras så pass mycket, för mig är det just det att 

det är japanskt som mycket viktigt. På något sätt fångar man ofta det japanska sättet att vara, 

respekten mot människor och så mycket annat. Jag tror inte att det skulle bli alls på samma 

sätt ifall det skulle vara producerat i väst.” 

 

Haku. ” Jag skulle säga att likt oss så söker sig japanerna och anime mot ett nytt håll, att 

anime drar sig i en riktning som inte är japansk. Självklart så finns det ju inslag i anime som 

är helt utan tvivel japanska men i det stora hela så tar dom ju mycket inspiration från Europa, 

främst Tyskland. Det är ju snarare själva kärnan i anime som är japansk, då filosofin, moralen  

och ibland mer påtagliga saker som vapen, ramen och skoluniformer. Anime börjar ju allt mer 

och mer kunna liknas vid en egen, mer neutral värld och det är väl för att det ska bli mer 

exotiskt även för dom japanska tittarna. Trots detta så är ju det som faktiskt är japanskt i  
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anime en vital del i produktionen, det är ju den essensen som gör det till ett så lyckat sätt att 

förmedla känslor genom konst.” 

 

Att anime ursprungligen kommer från Japan är det inga tvivel om men diskussioner mellan 

animekritiker samt andra åskådare handlar ofta om just detta, vad är japanskt i anime? Nedan 

följer ett utdrag ur en intervju gjord med Oshii Mamoru och hans åsikter kring vad som bör 

eller inte bör kallas för japanskt i anime. 

 

”In fact a number of Japanese commentators have chosen to describe anime with the 

word ”mukokuseki,” meaning ”stateless” or essentially without a national identity. Aime is 

indeed “exotic” to the West in that it is made in Japan, but the world of anime itself occupies 

its own space that is not necessary coincident with that of Japan. Unlike the inherently more 

representational space of conventional live-action-film, wich generally has to convey already-

existing objects within a preexisting context, animated space has the potential to be context 

free, drawn wholly out of the animator´s or artist´s mind. It is thus a particularly apt candidate 

for participation in a transnational, stateless culture” (Napier, 2001: 24) 

Vidare så menar Oshii att anime är en “egen värld” och det är denna värld som skapas av 

tecknare vilka skulle beskrivas som ”statslösa”. I försök att stödja sin egen teori säger Oshii  

att tecknare och producenter till anime inte själva innehar någon äkta furusato, eller hemstad. 

Furusato är ett japanskt ord för hemstad, laddat med känslor och japansk ideologi syftar det på 

hemby eller landskap, något djupare än bara hem. Detta i kontrast till det abstrakta 

mukokuseki visar hur långt anime är från andra japanska kulturella produkter. I åratal har 

furusato varit ett vitalt block i konstruerandet av det japanska kulturella jaget, genom Oshiis 

påpekande att producenterna till anime skulle sakna detta, bortser han från en annan vital sak, 

att Japan som nation är unikt. (Napier, 2001: 25)  

 

Slutsats 

Att man kan märka en klar skillnad mellan anime och tecknat i väst görs självklar genom att 

studera den process serier får gå igenom innan dom fullt kan nå den amerikanska marknaden 

från den japanska. Denna process är till viss del praktisk, då rätt språk gör att en serie tilltalar  
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allt fler tittare. Utöver detta skulle en sådan process döda det som är främmande med en serie, 

allt för att den ska bli mer kulturspecifik och få allt fler människor att lättare kunna relatera till 

serien.  

 

Mina informanter ser en klar skillnad mellan anime och västerländskt tecknat, det kan handla 

om det visuella, konstskapandet eller i många fall vara något djupare. Ett japanskt ursprung 

uppfattas som mer påtagligt när en anime behandlar delar av en japansk historisk kontext.  

Man vill också se att en del serier försöker behandla japansk mytologi och religion, att anime 

blir ett sätt at förmedla tradition och kunskap över till tittare. 

 

Att mina informanters åsikter ligger i konflikt med Oshiis framlagda teorier är inte helt 

förvånande. Man har här två olika utgångslägen där informanter från Sverige lättare skulle 

kunna se det som dom uppfattar vara främmande och enligt dom mer typiskt japanskt. Oshii 

som är från Japan kan tänkas se vissa saker som mer trivialt, att det som är japanskt enligt 

honom är något djupare än vad man skulle kunna förmedla i en serie? Att medla mellan dessa 

två åsikter är inte uppsatsens mål och en värld kan alltid uppfattas på olika sätt beroende på 

olika utgångslägen. 

 

Bra Eller Bara Annorlunda? 

 

”The most valuable concept of culture is the concept of difference” (Napier, 2001: 9). 

 

Att anime skulle tillföra något extra, utöver det att det är välgjort och underhållande stod klart 

för samtliga av mina informanter. Under mina intervjuer kom även funderingar kring hur 

viktigt det är att det är just det, annorlunda. Dom menar då att en del av det som gör anime så 

tilltalande skulle vara exotismen bakom, känslan av något främmande. Detta gav mig 

möjligheten att föra DonKrieg, Roy Mustang och Dr. Tenma samman för en gemensam 

diskussion. Efter detta följer också ett utdrag ur min intervju med Haku. 

 

Pelle H. Vad säger ni då? Hur viktigt är det att anime är annorlunda? 
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Roy Mustang. Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt. För mig som har ett personligt intresse 

av Asien så tillför det ju en hel del när man känner att anime förmedlar asiatisk kultur, till 

skillnad mot det man är van vid. 

 

DonKrieg. Jag håller med, det är ju klart att det som är främmande och annorlunda är en del 

av helheten. 

 

Dr. Tenma. Mm, det är ju en av sakerna som gör anime så populärt här, det tillför något som 

vi inte har i Sverige. 

 

Pelle H. Är det därför man kallar det för anime? För att försöka påpeka det uppenbara, att det 

skulle vara annorlunda än tecknad film? 

 

DonKrieg. Det är ju helt klart en egen genre, generellt sätt så särskiljer sig ju anime på många 

sätt om man skulle jämföra med västerländska serier. Anime är ju den gruppen tecknat som 

görs till så många olika grupper människor, i alla åldrar, samtidigt som den lyckas utmärka sig 

som en egen stil. Man skulle kunna ta och göra en jämförelse med Hollywood, det är ju en 

stämpel som ofta sätts på större delen spelfilmer producerade i USA. Likt detta fenomen så 

kräver anime en egen titel för att folk ska kunna skilja det från så mycket annat, sen om man 

kollar djupare så skulle ju jag hävda att anime är ett helt eget medium med vilket man framför 

allt från underhållning till så mycket annat, en konstform som klart skiljer sig från att bara 

vara animerad film. 

 

Roy Mustang. Ja, där har du ju själva poängen. Att man utmärker det genom att kalla det för 

anime är ju för att det krävs att man skiljer ut det från vanligt tecknat. 

 

Dr. Tenma. Mm, der är ju Japanskt och en egen stil. Det är ju inte mer än rätt att man 

respekterar det som något eget, en stil som är sin egen värld. 

 

Haku. ”Det tror jag säkert, här i väst så är ju oftast dom tecknade serier som blir stora någon 

slags satir ofta då väldigt samhällskritiskt. Skillnaden med anime är ju att där har man ju ett 

utbud av serier som tillgodoser än med så mycket annat. Anime använder sig ju också av en  
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helt annan moralfilosofi så hela konceptet blir ju annorlunda och det är ju självklart en stor del 

till varför det är så bra. Sen så får man ju självklart inte glömma bort att anime är väldigt 

välgjort och bra i grund, att det tillför något man inte hittar här är ju bara en tillförande 

faktor.” 

 

Influensströmmar och Kulturellt Utbyte 

 

“It is impossible to ignore the constant cross-pollination nad popularcultural borrowing that 

complicate and enrich anime texts. The creators for the most part are young Japanese artists in  

their twenties and therties who have been exposed since birth to Western influences. Despite 

the Japanese overlay, many of these videos pay generous and exessivly scrupulous homage to 

sources as diverse as Amercian television cop shows of the seventies, European GlamRock 

fashions of the eighties and French New Wave cinema of the sixties.” (Patten, 1997 :44) 

 

Att det skulle finnas ett ömsesidigt utbyte, influenser mellan anime och västerländsk 

popkulturmedia är ett faktum. För majoriteten japanska konsumenter av anime finner man en  

kultur som inte längre är helt japansk. Intresset för underhållning, bra media driver även den 

japanska marknaden att intressera sig för västerländska produkter, lika väl som vårt intresse 

för den japanska marknaden. Anime och övrig popkultur går allt mer och mer mot en 

internationaliserad marknad där flödet av influenser och variation inte längre hämmas av 

nationella gränser. Man skulle kunna likna det hela vid överlappande zoner, där olika delar 

möts över gränser. Att anime är producerat i Japan är ett faktum men det följer också de 

strömmar som för det vidare och berikar mer än bara Japan. (Napier, 2001: 22-23) 

 

Filmvetaren Mitsuhiro Yoshimoto kommenterar detta, ”One of the highly contesed issues 

among those who study the formation of global image culture concerns the connection  

between global circulation of images and regional boundaries … The relevant question is 

where the image is to be situated in this new global dynamic. Are globally circulated images 

simply subsumed under the bifurcating tendency of simultaneous globalism and localism, or 

du they reinforce instead the identities of nation-states as a counterforce against globalism and 

localism?” 
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Frågan, Ser du anime som en lokal japansk produkt, eller skulle du beskriva det som en ”fri 

värld”, ett eget sätt att föra fram animerad film, inte bundet av nationella gränser? Ställdes till 

DonKrieg, Roy Mustang och Dr. Tenma, deras utlägg följer nedan. 

 

DonKrieg. ”Både ja och nej, Japan är självklart en viktig utgångspunkt kring vilket anime har 

formats till vad det är i dag. Samtidigt så måste man ju inse att människor ständigt blir 

inspirerade av andra människor och Japan är ju ingen sluten låda, ur vilken man tar rena  

japanska idéer. USA har ju producerat mycket utav den science fiction som utgör grunden för 

en stor del anime, det är ju inspiration och nytänkande som driver anime som så mycket annat  

framåt. En hel del tecknare i USA tecknar ju nu egna serier i ”anime” stil, även om konceptet 

skulle vara detsamma och om man kallar det för anime så tror jag att man fortfarande kommer 

att skilja på vart ifrån den kommer och hur den är. Ur detta kanske det kommer olika nischer, 

där ursprunget, stilen och budskapet klart skiljer på olika serier. Det är skillnader som 

tankesätt, humor och budskap. Det är det som utgör anime för mig, sen att det visuella är det 

universella språket med vilket allt berättas förändrar inget, det ena kan inte finnas utan det 

andra.” 

 

Roy Mustang. ”Det är för mig omöjligt att se på anime som vilken japansk-producerad 

produkt som helst. Även om ”japanskheten” är en väldigt viktig faktor så är det ju väldigt 

många serier som dels är ren fiktion eller till och med utspelar sig i Europa. Att tecknare och 

författare även inspireras av andra stora verk går ju inte att bortse ifrån, det är ju ett 

informationsutbyte som har skett över nationella gränser under hela historiens gång. Att se på 

anime som en `egen kultur´ är något som jag tror mer på. Informationen går ju över nationella 

gränser, sen så sker produktionerna inom dom, anime blir som ett stort nätverk.” 

 

Dr. Tenma. ”Det är ju producerat i Japan så på ett sätt är det ju klart japanskt och jag tror att 

det är, till en viss del, betydelsefullt att det produceras just i Japan. I Japan har man ju en 

annan syn på framtiden och en ganska säregen filosofi. Det ser man ju även i mech-serier om 

robotar och så, det är ju ett exempel som reflekterar vissa aspekter av det egna samhället där 

tekniken drivs framåt och tankar är till en viss grad mer futuristiska än i väst. Det kan ju aldrig 

bli samma känsla bakom det hela om en anime skulle vara producerad i väst, där kommer ju 

även den japanska humorn in. Det kan ju vara lätt `kiss och bajs´ humor, samt även vara  
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mycket mer sexuell, även detta är ju ett fenomen som inte är absolut i andra länder. Olika 

sociala pinsamheter hittar man ju också i anime och dessa skiljer sig enormt mot sociala 

pinsamheter i väst. Humorn kan vara väldigt barnslig men ändå så är det något som alla åldrar 

kan uppskatta medan det i väst ofta kan uppfattas som barnsligt. Så ja, det har nog lite  

betydelse att det kommer just från japan, det blir ju som en speciell grej av det hela, även om 

det kan vara enorma skillnader inom anime så är det ändå japansk anime.” 

 

I ett försök att illustrera den innebörd som anime kan ha för människor samt hur anime nu 

sträcker sig långt bortom Japan berättar Susan J. Napier en anekdot från när animekritikern  

Ueno Toshiya 1993 åker till Sarajevo. ”Wandering through the bombed-out city, he 

encountered an unexpexted site. In the middle of the old city was a crumbling wall with three 

panels. O the first there was a drawn picture of Mao Zedong with Mickey Mouse ears; the 

second had a slogan for the Chiappas liberation group, the Zapatistas emblazoned on it. But  

when he came to the third he was at a loss of words. Incredibly it was a large panel of a scene 

from Otomo Katsuhiro´s Akira 6. Against the crumbling walls of the collapsing group of  

buildings , that `mighty juvenile delinquent´ Kaneda7 was saying `so it´s begun!´”. (Napier, 

2001: 4-5) 

 

Att Akira skulle ett konstverk, en komplex historia som när den först sågs i Europa 1990, 

inspirerade sina västerländska tittare är ett faktum. Men att man 3 år senare på en vägg i 

Sarajevo skulle finna det som en ikon för politiskt motstånd är inget man skulle förvänta sig. 

När Akira först kom till Europa var anime något helt marginaliserat, man såg det som en 

mindre konst, något att visa på en abstrakt ”art-house” visning eller som något för barnen. Att 

Akira sedan blev en av de filmer som påbörjade en förändring, både i attityden mot tecknade 

filmer samt intresset för anime är nu ett faktum. (Napier, 2001: 5) 

 

Dr. Tenma. ”Lika väl som att det finns människor som kan uppskatta anime för att det är 

annorlunda och tillför något extra som inte går att finna här, kommer det ju alltid finnas folk 

som är emot det av just samma orsaker. Anime är ju producerat i Japan men i takt med att det 

sprids så påverkar det människor på olika sätt. Lika så influerar ju filmer och animationer från 

väst många människor i Japan, det är ju detta `informationskretslopp´ som är anime. Det som  
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är tradition och äldre kultur sätts ju i ett sammanhang, anime, där en nyskapande process med 

eller utan influenser skapar något nytt.” 

 

Slutsats 

Enligt mina informanter skulle den globala processen vara lika viktig som den lokala. Likt så 

mycket annat tror man att anime blir en glokal produkt, där enligt dom, den lokala 

produktionen inte skulle existera utan sin motpart. Man gör också liknelser där anime skulle 

vara ett slags ”nätverk”, en summa av tradition, kultur, konst och utomstående influenser. Ett 

antagande som stöds utav framlagt teori. Trots sitt lokala ursprung är anime något som också  

påverkar folk runt on i världen, allt från mina informanter här i Sverige till politiska 

grupperingar i Sarajevo.  

 

Anime som Popkultur? 

 

Anime är vad man skulle kunna kalla för ett popkulturfenomen. Med det menas att dess 

produkter skulle öka eller falla i popularitet i takt med den stora massans preferenser på 

marknadshandeln. Man har på senare år diskuterat huruvida anime ska ses på seriöst som en 

konstkulturell artefakt i led med haiku1 och ukiyo-e2 vilka båda är kända japanska kulturarv. 

Borde vi se anime som en konstform, ett sätt att uttrycka sig eller ska det ses som ett 

sociologiskt fenomen, vilkets analys skulle reflektera samtida känslor och tankar kring det 

nutida japanska samhället? (Napier, 2001 :3) 

 

Under mina intervjuer med Dr. Tenma och DonKrieg bjuds frågan på ett ganska vagt och 

tvetydigt svar. Fokus låg inte här på huruvida anime är respektive inte är ett 

popkulturfenomen och om det går att se som kulturell konst eller ett renodlat sociologiskt 

studieobjekt. Mina informanter såg i stället animens möjliga framtid, en vision vilket enligt 

dom skulle göra anime samt dess variationer till en global självklarhet. Nedan följer utdrag ur 

två olika intervjuer med Dr. Tenma och DonKrieg. 

 

Dr. Tenma. ”Jag tror att det kommer liknas mer och mer vid global företeelse, då med tanke 

på att tillgängligheten ökar. Det kommer alltid att finnas folk som är intresserade utav den här 

typen av konst, filosofi och humor. Anime har ju funnits i nära 70 år och det känns som att det  
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bara kommer utvecklas i samma takt det alltid har gjort. Självklart så följer ju anime likt så 

mycket annat, trender vilket gör att det går att tolka som ett popkulturfenomen, där serier blir  

stora och sen dör ut. Men det är ju bara ett steg i utvecklingen då anime som konst fortfarande 

utvecklas.” 

 

DonKrieg. ”Svårt, jag tror snarare att anime kommer att föra fram animerade serier i övriga 

världen på samma sätt som spelfilm. Anime är tillräckligt välgjort för at kunna ändra attityden 

mot tecknad spelfilm och serier och få upp folks ögon för det som ett seriöst fenomen. Sen 

vare sig anime kommer stå sig i japan som ett kulturarv är svårt att säga, kanske inte i sin  

nuvarande form. Men att japanska animationer kommer att sätta sina spår i japans 

kulturhistoria är jag övertygad om, vare sig det blir sättet att framföra kultur eller om 

fenomenet anime i sig kommer att finna sig värdigt.” 

 

Att man i Japan ser på anime som ett popkulturfenomen samtidigt som man i USA skulle 

beskriva dess existens som mer eller mindre subkultur är ett faktum som under tidens gång 

skulle kunna komma att ändra sig. Under senare år i Japan har man kunnat se en förändring i 

attityden mot anime, allt fler och fler insatta i ämnet börjar beskriva anime som en utmanande 

intellektuell konstform. Vidare så bygger anime sin popularitet på tidigare kulturella 

traditioner men visar inte bara influenser från konstformer som kabuki3 och ukiyo-e utan låter 

sig också inspireras utav 1900 talets film och fotografi. I sin konstform låter anime tittaren 

behandla de ämnen som är aktuella i dagens samhälle, detta på ett nyskapande sätt som äldre 

kulturella konstformer inte kan och det är just därför som allt fler människor borde öppna upp 

ögonen och erkänna anime likt den kulturskatt den är. (Napier, 2001 :4) 

 

Slutsats 

Att anime har en plats i japans konsthistoria är ett faktum. Teori samt mina informanters tro är 

också att det inte kommer stanna här utan är bara ett steg i utvecklingen som kommer leda 

animerad film in på världsmarknaden. Man tror också starkt på att anime skulle vara sig 

värdig att kallas kulturarv, då anime som ämne behandlar historia, nutida problem samt retar 

tittarnas fantasi på ett sätt som inte är möjligt i vanlig spelfilm. 
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Kulturella Skillnader och Attityder mot Anime 

 

”In Japan, cartoons are considered a legitimate form of artistic and literary and expression. 

Weather a cartoon happens to be for children or adults depends upon the treatment given to 

that perticular cartoon” (Patten, 2004: 222) 

 

Vare sig anime skulle vara ett japanskt kulturarv värdigt att gå in i historien eller inte så 

underhåller det dagligen enorma mängder människor runt om på jorden. Attityder mot 

animerad film skiljer sig också här en hel del åt. 

Till skillnad mot tecknade serier i väst så är anime något som går likt en röd tråd igenom hela 

det japanska samhället. I japan har man givit titeln otaku4 till fanatiska anime-fans men i 

övrigt så är det något de flesta följer hemma framför teven. Tittarna varierar från små barn 

som tidigt på mornarna kan följa barnprogram som ofta också har en mer vitsig och diskret 

humor för att det även ska kunna locka föräldrar till att titta. På senare eftermiddagar och 

kvällar sänds det på ”prime time” serier som hela familjen kan uppskatta för att mot senare 

kvällar och nätter sändas barnförbjudna filmer. (Napier, 2001: 7) 

 

Napiers tankar kring västerlänningar, främst Europa och deras attityd mot tecknade filmer är 

något som mina informanter också kunde se som en aspekt till skillnaderna hos japanska och 

Svenska tittare av anime och andra animationer. 

 

DonKrieg. ”Större än vad docku-såpor är här, anime är ju något som hela Japan kan uppskatta. 

Jag hoppas på att i takt med att anime börjar växa sig större här och i övriga Europa så 

kommer attityden ändras i samma takt som generationer kommer att bli exponerade för det. 

Just nu kan man ju se en negativ attityd hos vuxna mot tecknad film men framför allt anime. 

Fördomar om att anime bara skulle vara sex och våld är oftast det som vuxna tänker, men sen 

att t.ex. pokémon8 vilket deras barn kanske har sett också är anime läggs det inte mer tanke 

på.” 

 

Dr. Tenma. ”Att man i Sverige kan tycka att det är lite mer töntigt med tecknade serier ligger 

nog i vår kultur att tecknad film skulle vara producerat för barn. Ofta krävs det en extremt  
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vuxen humor som i t.ex. Family Guy5 för att det ska bli accepterat för vuxna eller äldre 

tonåringar att se på det. Anime ligger ju ofta som en kompromiss mellan dom två, även om 

humorn kan vara bra så är den många gånger lämpad både för barn och vuxna vilket kanske 

då kan locka äldre tittare att se på det. Även seriösa dramer och skräck-anime importerade till 

väst får ofta stämpeln barnsligt eftersom det är ett tecknat medium då ens kulturella arv menar 

att man inte ska ta en tecknad serie på fullt allvar.” 

 

Roy Mustang. ” I Japan tillhör det ju vardagen mer eller mindre. Där sänder man ju dom 

största serierna på ”prime time” där många serier och studios blir sponsrade av företag. I 

Sverige ser man ju på anime som en slags subgrupp, nu börjar det ju komma mer och mer  

eftersom det går upp filmer på bio och det sänds serier riktade till barn på tv. I Sverige ser 

man ju fortfarande tecknat som ett medium för att nå barn och ungdom, vi har ju inte någon 

vuxenkultur när det gäller tecknat. Bara när filmer går upp på bio är det legitimt för vuxna att 

se dom, samt på julafton, men då gärna inte under vardagen. Jag tror att det är mycket kultur 

och okunskap som ligger bakom. När man i Sverige nämner tecknat så relaterar man ofta till 

Disney produktioner, gjorda främst för barn men som vuxna kan uppskatta att se någon gång. 

I Japan finns det ju ett utbud riktat till alla åldrar och smak. Där sänder man ju barnprogram 

på  

morgon och eftermiddag, familjeriktad anime på kvällar och mer barnförbjudna serier på 

senare kväll.” 

 

Haku. ”I Japan tittar ju alla på tecknat medan i Sverige så är det ju oftast barn och ungdom 

som det riktar sig till. Om jag ska ta mina egna föräldrar som exempel så tittar ju dom aldrig 

eller sällan på tecknat, samtidigt så tycker jag att det är något som börjar allt mer gå upp i 

åldrarna allteftersom utbudet av tecknat för vuxna ökar. Det känns mer som att det är en 

generationsväxling som kommer ske, att allteftersom utbudet ökar och allt fler följer det redan 

som unga så kommer det att tilltala allt fler och fler även i vuxen ålder.” 

 

Slutsats 

Mina informanter ser att det skulle vara en fråga om utbud vilket till stor del styr legitimiteten 

bakom vuxnas tittande på tecknade serier, lika väl som at vårt kulturella arv inte lämnar 

utrymme för vuxna att följa tecknade serier om det inte förefaller sig ligga utanför den  
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normala vardagsnormen som vid biobesök och särskilda helgdagar. Genom att markera detta 

så placerar dom sig utanför det Svenska samhällets norm för vad som skulle vara legitimt 

tittande och vad som inte skulle vara det och relaterar lättare till det som skulle vara  

annorlunda, det japanska samhället. Anime blir likt ett verktyg, med vilket man kan tillgodose 

sig den konstform som i Sverige skulle vara dött när man enligt samhället är en 

ansvarstagande vuxen och inte ett barn med fantasi. 

 

Svensk och Japansk Marknad av Anime 

 

Man kan ställa sig frågan varför anime har ett så stort grepp om den japanska marknaden? 

Svaret finner vi i Japans bildkulturella arv samt enskilt viktiga ekonomiska händelser vilka 

under 1900 talet har först fram bild och konst i Japan. En viktig ekonomisk orsak till att anime 

utvecklats i den takt den har tros vara det faktum att Hollywoods spelfilmer allt mer och mer 

har kommit att dominera den Japanska marknaden. I dag är det inte ovanligt att sju utav tio 

filmer som ligger på den Japanska topplistan är producerade i USA och antalet inhemskt 

producerade spelfilmer minskar allt mer och mer. Få undantag till detta har varit anime, 1988 

slog Akira Return of the Jedi som japans mest sedda film och nyligen så intog också Princess 

Mononoke samma titel. Princess Mononoke var producerad till bara en bråkdel av 

Hollywoods filmer och blev trots detta prisad som ”en pärla av kreativitet”. Det är i Japan 

klart att anime har en enorm potential att sälja på marknaden samt att dess kreativa frihet 

lockar till nya idéer och därför nya tittare. Detta gör det enkelt för japanska investerare att 

satsa på anime, den konstform som inte direkt konkurrerar med Hollywood men ändå ådrar 

sig en stor publik. (Napier, 2001 :19) 

 

Ska man istället kolla på kulturella orsaker till varför anime är så stort i Japan hamnar man till 

sist kring bilder. En självklar koppling mellan anime och popularitet är kopplingen mellan 

anime och manga. Manga skulle till svenska översättas som ”serietidning”, eller med 

engelskans ”comic” men skiljer sig ganska stort från dom två i det att manga lockar med sitt 

utbud till sig både unga och äldre läsare. Upp till 40 % av allt material som produceras i Japan 

tros vara manga. (Napier, 2001 :19-20) 
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”Japan is the first nation on earth where comics have become a full fledged medium of 

expression” (Napier, 2001 :20) 

 

En stor del utav anime som släpps i Japan har en direkt koppling till manga då den brukar 

baseras och följa sin motsvarighet i manga. Till skillnad mot majoriteten länder i väst har 

anime på den japanska marknaden många gånger följt motsvarande mangans upp och 

nedgångar, i stället för som här där tv-serier och film är det som ofta säljer bäst. Nyfiken på 

detta frågade jag mina informanter om saken, samt hur dom ser på den svenska marknaden 

och hur väl importen av anime och manga fungerar till Sverige? 

 

 DonKrieg. ”Den tycker jag är riktigt dålig faktiskt. Importen är ju helt klart marknadsinriktad 

på barn, ytterst få till ungdom och vuxna. Man för in få serier, gärna en i taget och 

marknadsför det som ett helt fenomen, en våg med spel, tillbehör, samlarkort och i sista hand 

filmer. Det känns mer som en strategisk industri snarare än viljan att tillgodose  

Sverige med bra anime. Investerarna har ju klart inriktat sig till barn och rädslan för att satsa 

på tecknade serier riktade till äldre tonåren och vuxna gör att hela processen stoppas. Några få 

enstaka filmer brukar ju släppas på region 2 men det är främst import från England och 

tillgodoser främst Sveriges få fans utav anime, den grupp som inte försöker se det stora hela 

utan bara försöker utmärka sig. Vill man se på det som går bra i japan så är ju Internet lättaste 

sättet att tillgodose sig med anime. Underground översättningar av fansub-grupper kan ha ett 

avsnitt ute dagen efter det har sänds i Japan, något inte är möjligt med anime som följer 

marknadshandelns väga till Europa.” 

 

Dr. Tenma. ”Jag märker ju främst att yngre, dels genom manga börjar ta till sig mer utav 

dom ”lättare” serierna. Där har man ju släppt One Piece, Dragon Ball och så. Det är ju som ett 

svar på de serier vi har kunnat se på tv som Yu ghi o, Sailor Moon, Pokémon och Bay Blade. 

Dom är ju alla anime serier gjorda för barn och ungdom som vi har kunnat se på svensk tv. I 

Japan läser man ju mangan, köper leksakerna och se ser serien på tv, för att anpassa sig till 

den svenska marknaden känns det som att man har lanserat allt i en mer anpassad ordning. 

Här ser man serien på tv, köper leksakerna och sen läser mangan. Det känns som att man 

försöker skapa en industri med snål-skjuts utav dom influenser som kommer från Japan. 

Marknaden är ju också helt klart mer riktad till barn i Sverige men förhoppningsvis så vågar  
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man väl i framtiden satsa på andra målgrupper också.  Det har ju blivit så lättillgängligt nu när 

det finns så mycket folk som översätter allt fler och fler serier. Det är ju så att anime och 

manga kommer ju ut allt snabbare och snabbare på Internet. Dagen efter ett avsnitt av dom  

populäraste serierna har sänts i Japan, brukar det finnas översatt till engelska på Internet. 

Eftersom nästan alla har tillgång till Internet i Sverige samt har en ganska hög kunskapsnivå 

på sin engelska tror jag att det är där ifrån som dom flesta får tag i anime. Utbudet på Internet 

är ju också mycket större än på den andra svenska marknaden så man vänder sig ju självklart 

till den källa som ger en det man vill ha.” 

 

Haku. ”Sveriges marknad för anime tycker jag är på väg att öka stadigt. Allt fler och fler 

serier kommer ju hit, antingen på tv eller på bio. Man kan ju se en enorm ökning hos barn och 

ungdomar där det också börjar bli populärt att läsa manga, förhoppningsvis så är det också en 

trend som håller i sig. Samtidigt så är det ju beklagligt att marknaden enbart riktar sig till barn 

då de flesta serier dubbas till svenska och på så sätt dödar en stor del av seriernas värde. Det  

blir ju också svårt för vuxna att ta till sig serierna på ett seriöst sätt när man lanserar dom som 

barnprogram, när man också skulle kunna satsa på en lite äldre publik.” 

 

Slutsats 

Mina informanter ser det som att man försöker skapa en industri kring anime riktad till barn i 

Sverige snarare än att svenskar skulle bli allt mer intresserade av anime. Man följer samma 

trend som i Japan fast här är det tv-serierna som styr marknaden för manga. Samtidigt riktar 

sig den svenska marknaden för anime in sig till enbart barn och ungdom, där man försöker 

släppa serier i vågor, med tillhörande leksaker, spel och manga. I Japan så är det ju en hel 

kultur, riktad till alla medborgare oavsett ålder.  

 

Avslut 

 

Under uppsatsen gång har jag försökt visa vad andra och mina informanter ser i anime som 

gör det till ett fullvärdigt japanskt kulturarv. Man ser här ett sätt att uttrycka sig genom konst 

och samtidigt kunna nå ut till människor på ett sätt som inte animerad film från västa kan. 

Rent konkret så är det också en mängd saker som gör att anime utmärker sig från andra  
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tecknade filmer och serier. Mina informanter ser här ett visuellt språkbruk, berättarteknik 

samt ett unikt innehåll som tillsammans ger tittaren en upplevelse som är unik. Det är också 

just detta som enligt många är det som gör anime så populärt, att varje serie och film är unik.  

Man kan finna anime för alla från barn till äldre. Att det skulle vara så mångsidigt samt ett 

stort utbud av olika genrer är en viktig del till dess popularitet. Frågor kring huruvida anime  

måste komma från Japan samt hur stor roll det japanska kulturarvet skulle ha vid 

produktionen av anime är frågor som jag har valt att presentera från två olika håll, mina 

svenska informanter samt en animekritiker. Här får vi se två olika sidor av en och samma 

fråga där svaren också skiljer sig en hel del åt. Jag hoppas att uppsatsen har varit lika rolig att 

läsa som den var att skriva och att den har öppnat din värld för någonting nytt eller besvarat 

några funderingar kring anime. 
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Fotnoter 

 
1Haiku är ett traditionellt Japanskt versmått och är en nyskrivning av det äldre Hokku. (http:1) 

 
2Ukiyo-e, ”bilder utav den flytande världen”, japanska träsnitts motiv, producerade från 1600 

talet och framåt. (http: 2) 

 
3Kabuki ”konsten av att sjunga och dansa”, traditionell japansk teater. (http: 3) 
4Otaku är en japansk variant på svenskans tönt, specialiserad på anime och manga. (http: 4) 

 
5Family Guy är en animerad amerikansk serie producerad av Seth MacFarlane. (http: 5)  

 
6Akira är en anime film från 1988. Var en av dom första stora anime filmerna utanför Japan. 

 
7Kaneda är en av huvudprotagonisterna i Akira. 

 
8Gatchaman är en av de första sci-fi serierna inom anime. 

 
9Ramen är en japansk nudelrätt som också ofta avnjuts i anime. 

 
10Manga är japanska motsvarigheten till ”comics” eller ”serietidningar”. 
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