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Sammanfattning: Denna studie handlar om kvinnliga serieskapares förutsättningar i en 

mansdominerad och traditionellt sett grabbig bransch. Studien undersöker hur den svenska 

seriebranschen har förändrats de senaste åren, och hur detta har påverkat mångfalden. 

Intervjuer har gjorts med tre etablerade och framgångsrika kvinnliga serieskapare samt med 

en manlig redaktör och förläggare inom ett av de största serieförlagen i Sverige. Deras tankar, 

upplevelser och åsikter står som grund för den här uppsatsen.  

Resultatet har visat att det finns tydliga problem med jämställdheten inom den svenska 

seriebranschen, men att man åtminstone har börjat bli mer medveten vid detta än man varit 

tidigare.  
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1. Inledning 

2004 var den svenska seriebranschen inne i en svag fas. Serieförlaget Galago förde en tynande 

tillvaro och det en gång i tiden blomstrande förlaget hade året innan enbart gett ut ett nummer 

av sin tidning med samma namn. Förlaget var vanvårdat och misskött, och det rådde stor 

förvirring om vad de ville göra med sin verksamhet. De nytillträdda redaktörerna Johannes 

Klenell och Mats Jonsson började då fundera kring vad problemet egentligen var
1
. Sverige är 

ett väldigt litet språkområde vilket försvårar för alternativserier att nå ut och fungera 

kommersiellt. Så de började fundera på i vilket sammanhang de befann sig och hur de skulle 

kunna förändra sitt förlag för att bli tillgängliga för fler människor
2
. Samtidigt började flera 

kvinnliga serietecknare höra av sig angående tidningen och ifrågasatte könsfördelningen. 

Johannes Klenell berättar i en intervju i radio1:   

”Och då fick vi samtidigt ganska mycket påstötningar från bland annat serieskapare som Åsa 

Grennvall och Coco Moodysson som hörde av sig angående tidningen och sa ’vad är det här? Ni 

har en tidning med 26 medverkande. Tre är kvinnor. Alltså kom igen nu. Vad är det som händer?’ 

Och då började vi prata om att ’vad är det som händer? Vad är det vi håller på med?’ Och insåg att 

vi är två män som sitter här och har lite svårt att bryta våra egna mönster helt enkelt. Vilka är det vi 

gör den här tidningen för? Jag var då väldigt inspirerad av en tidning som heter Darling. Och det 

jag älskade med Darling var inte bara tidningen utan också dess läsare, för det var liksom en hel 

grupp av människor som var införstådda med Riot Grrl-kulturen och fanzine-rörelsen, saker som 

är väldigt närrelaterade till seriekulturen. Och framför allt var det tjejer, vilket det råder en enorm 

avsaknad hos bland våra läsare. Det var väldigt mycket killar som prenumererade på Galago, det 

var väldigt mycket killar som medverkade i Galago och det var väldigt mycket killar som gav ut 

böcker på Galago.“
3
 

 

De kom till insikt att de var tvungna att skapa en bas där så många som möjligt kunde känna 

sig välkomna. Den struktur som byggts upp, inte bara av Galago, utan av branschen i stort 

skapade ingen välkomnande miljö för framför allt kvinnor, men inte heller för en mängd 

andra personer av annan bakgrund. De insåg att de i den traditionellt sätt mansdominerade 

värld som seriemediet är, hade missat 50 procent av befolkningen
4
.   

                                                           
1
 Intervju med Johannes Klenell, radio1, Cissi Wallin 23 maj 2011 

2
 ETC, http://www.etc.se/debatt/ja-jag-kallade-p%C3%A4r-str%C3%B6m-f%C3%B6r-r%C3%B6tet-pisshuve 

Publicerad 22 juni, 2011 
3
 Intervju med Johannes Klenell, radio1, Cissi Wallin 23 maj 2011 

4
 ETC, http://www.etc.se/debatt/ja-jag-kallade-p%C3%A4r-str%C3%B6m-f%C3%B6r-r%C3%B6tet-pisshuve 

Publicerad 22 juni, 2011 
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Galago bestämde därför att de skulle börja med kvotering. De satte upp en grundpolicy att 

varje nummer av tidningen skulle ha en fördelning på 50 procent män och 50 procent kvinnor. 

Eftersom de inte ansåg sig ha den kompetens och det kontaktnät som behövdes bestämde de 

att det var helt okej att inte klara det på en gång. Men gick det under en tredjedel tjejer skulle 

de börja om helt från början och bygga upp numret på nytt.  Johannes Klenell berättar: 

 

”En tredjedel var ju inte så svårt. Men det här handlade ju om så otroligt mycket mer. Det handlade 

om att ha ett kontaktnät och om att veta att folk finns där. Och jag tycker att det är ganska viktigt 

när man pratar om hur jag ser på kvotering, det handlar ju om att jag behöver en kompetens för att 

kunna bli bättre på mitt jobb. Det handlar inte om att hitta någon som är sämre eller hitta någon 

som ersätter någonting bra med någonting dåligt. Det finns inte i min värld. Utan du ska hitta 

någonting bra som du inte visste fanns där ute. Det är kvotering för mig.”
5
 

 

Johannes Klenell berättar vidare i intervjun att han är övertygad om att de efter ett tag skapat 

ett slags förtroende. När bara killar håller på med en viss sak skapas en osynlig mur kring 

gruppen som är svår för tjejer att ta sig igenom. Det är ett omedvetet val man gör angående 

vilka man släpper igenom, och genom att Galago gjorde sig medvetna om de där valen 

skapade de också en signal till tjejerna att de också var välkomna.  

 

På fem år gick Galago från att ge ut fyra böcker om året till att istället ge ut tio, vilket alltså 

innebär att de gav ut fler författare, både män och kvinnor, än tidigare. Utgivningen hade 

alltså ökat med mer än 100 procent, förlaget hade fått fram ett antal storsäljare och tidningen 

hade fått många nya prenumeranter
6
. 

 

Det dröjde dock fram till 2010 innan Galago, i en debattartikel i Aftonbladet, gick ut offentligt 

med sin kvoteringspolicy
7
. Att det dröjde flera år innan offentliggörandet motiverar Klenell 

med att de kände att de ännu inte gjort tillräckligt, men också för att skydda författarna i ett 

svagt läge. Ingen skulle anklaga tecknarna för att enbart få medverka på grund av sitt kön. 

Men på vilket sätt har det här påverkat branschen? 

 

I den här uppsatsen ska jag försöka ge en bild av hur kvinnliga serieskapare uppfattat 

                                                           
5
 Intervju med Johannes Klenell, radio1, Cissi Wallin 23 maj 2011 

6
 ETC, http://www.etc.se/debatt/ja-jag-kallade-p%C3%A4r-str%C3%B6m-f%C3%B6r-r%C3%B6tet-pisshuve 

Publicerad 22 juni, 2011 
7
 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/kultur/musik/article12448027.ab Publicerad 23 Juli, 2010 
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mansdominansen inom den svenska seriebranschen.  

 

1.2 Disposition 
I första kapitel redogör jag för syftet med uppsatsen samt de frågeställningar och den metod 

och avgränsning som jag har utgått från. Därefter berättar jag om den teoretiska utgångspunkt 

som legat som grund för hela uppsatsen och hur den kan appliceras på den svenska 

seriebranschen. Sedan kommer ett avsnitt om hur den svenska seriebranschen har sett ut 

genom 1900-talet, baserad på en undersökning om hur de svenska dagstidningsserierna har 

utvecklats. Därefter kommer huvudanalysen där jag undersöker den svenska seriebranschen ur 

olika perspektiv, som till exempel kvinnliga serieskapare i media, det patriarkala inom 

branschen samt hur serieskaparna ser på sin egen yrkesroll. Detta följs av ett 

diskussionsavsnitt där jag för samman det som föregått i uppsatsen och besvarar 

frågeställningarna.      

1.3 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga serieskapare uppfattar sin roll 

som serieskapare. Den svenska seriebranschen är idag fortfarande mycket mansdominerad då 

en majoritet av förläggare, redaktörer, recensenter och lärare på serieskolor utgörs av män. 

Serier är också ett medie som länge har förknippats med just unga killar, inte minst på grund 

av det stora utbudet av actionserier med manliga hjältar som räddar världen. Serier riktade till 

tjejer har aldrig riktigt slagit igenom på bred front och i den mån de existerat har det mest 

handlat om sådant som ansetts vara typiskt kvinnligt, som till exempel hästserier. Man kan 

säga att de traditionella serierna länge har varit fast i traditionella könsroller. Och bland de få 

exempel på framgångsrika serier som även hade en någorlunda utbredd kvinnlig läsarkrets, 

som till exempel serierna Acke och Blondie, så var det oftast män som skrev manus och 

tecknade.    

 

Förlagen har tidigare inte heller arbetat särskilt hårt för att få in kvinnor i branschen, men 

delvis tack vare bland annat Galagos och den feministiska serieskapargruppen Dotterbolagets 

arbete har en våg av kvinnliga tecknare gjort ett starkt intåg på marknaden de senaste åren. 

Dotterbolaget skriver på sin hemsida att deras uppgift är att fungera som en social arena för 

kvinnliga serieskapare, men också som ett professionellt nätverk där medlemmarna istället för 
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att konkurrera om uppdragen, samarbetar och stöttar varandra
8
.       

 

Idag är fler kvinnliga serieskapare verksamma i Sverige än någonsin, men frågan är hur de 

påverkas av att arbeta inom en traditionellt sett mansdominerad bransch, som seriemediet är. 

Är det något de medvetet jobbar mot? I den här uppsatsen har jag alltså undersökt den 

svenska seriebranschen ur ett genusperspektiv.  

 

Min ambition med den här uppsatsen är inte att ge en generell bild av branschen, utan den 

kommer bara grunda sig på mina respondenters egna tankar och upplevelser angående sina 

könsvillkor.   

 

1.4 Frågeställningar 
Hur upplever kvinnliga serieskapare att det är att verka inom en mansdominerad och 

traditionellt sett grabbig bransch?  

Upplever kvinnliga serieskapare att de har andra förutsättningar på grund av sitt kön?  

Upplever kvinnliga serieskapare att deras förutsättningar har ändrats under de senaste åren? 

 

1.5 Metod 
För att genomföra undersökningen har jag intervjuat ett antal kvinnliga serieskapare samt 

andra människor från seriebranschen. Tanken med valet av respondenter var att jag ville ha 

med dels de som varit verksamma länge och som har en mer klassisk seriestil samt de som 

kan betraktas som en del av den nya vågen av kvinnliga serieskapare som dykt upp de senaste 

åren. Tanken med detta var att jag ville få en så bred bild av branschen som möjligt och kunna 

utröna hur den har förändrats under de senaste decennierna.  

För att genomföra detta har jag använt mig av både telefonintervjuer samt möten med 

intervjuobjekten.  

Jag har använt mig av metoden ”ostrukturerad intervju”. Jag använde mig av en uppsättning 

teman med mer allmänna frågeställningar över det som jag ville att intervjupersonen skulle 

tala om. Frågorna ställdes på ett informellt sätt med startformuleringen ”kan du berätta mer 

                                                           
8
 http://dotterbolaget.com/ 



7 
 

om…” för att få intervjupersonen att själv berätta för att sedan skicka in små frågor och 

påpekanden för att puffa vederbörande i rätt riktning. Poängen med denna metod är att 

intervjupersonen då kan associera fritt och kanske även tar upp aspekter som intervjuaren inte 

själv tänkt på
9
. De teman som användes var: 

Branschen 

Responser 

Yrke 

Det patriarkala 

Denna metod användes under alla intervjuer utom den med serieskaparen Anneli Furmark. Då 

var intervjun snarare ”semistrukturerad” eftersom jag hade en uppsättning frågor som kan ses 

som ett frågeschema, men frågornas ordningsföljd varierade. Jag ställde även 

uppföljningsfrågor till det som ansågs vara viktiga svar. Problemet med denna metod är att 

vissa av frågorna kan anses vara för riktade samt innehåller påståenden som det är bättre att 

intervjupersonen själv gör. Anledningen till att denna intervjuteknik användes beror enbart på 

min bristande erfarenhet av intervjusituationer. Tanken var att även denna intervju skulle vara 

”ostrukturerad”, men jag hade även förberett frågor som jag ville att Furmark skulle ha 

besvarat utifrån mina förberedda teman. På grund av nervositet under intervjun glömde jag 

dock bort intervjutekniken och intervjun gled istället över till att bli ”semistrukturerad” med 

ganska riktade frågor. Dock föregicks intervjun av ett avslappnat samtal som så småningom 

gled in på ämnet jämställdhet, vilket gör att den ändå kan betraktas som intressant för 

undersökningen.    

 

1.6 Respondenter 
De personer som intervjuats till denna uppsats är: 

Annelie Furmark, som är en serieskapare född 1962. Hon började teckna serier i slutet av 

1990-talet och släppte sin första egna bok ett par år senare. Furmark har vunnit Urhunden två 

                                                           
9
 Bryman, Alan. Social Research Methods, Third Edition. Liber AB, 2008  
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gånger för årets bästa svenska seriealbum. Hennes serier är både i form av kortare och längre 

noveller och romaner, men hon har också skrivit självbiografiskt.  

Sofia Olsson, som är en serieskapare född 1979. Hon albumdebuterade 2007 med boken 

”Ända hit”, där hon intervjuade invandrare i Sverige om sina levnadsöden. Olsson tecknar 

även humorserier, som till exempel ”Hetero i Hägersten” som också har getts ut i bokform.  

Respondent y, som vill vara anonym i uppsatsen. Hon har gett ut ett par framgångsrika 

seriealbum.  

Johannes Klenell, som började arbeta på Galago 2004 och är sedan 2007 permanent 

förläggare och redaktör.  

Dessa personer valdes ut som respondenter därför att de alla representerar olika genrer i sitt 

serieskapande. Annelie Furmarks serier är mestadels fiktiva berättelser i form av romaner 

eller noveller, och ibland med ett mer eller mindre tydligt feministiskt eller annat 

samhällskommentarenade budskap. Sofia Olsson är mest uppmärksammad för sin 

självbiografiska stripserie där man också kan utläsa vissa samhällskommenterande budskap. 

Respondent y:s serier är mer informativa och går i stort sett enbart ut på att kommentera 

samtiden, med en tydligt feministisk prägel.  

Dock blev inte mitt försök att skildra olika generationer inom serieskapandet särskilt lyckat. 

Anneli Furmark är visserligen något äldre än Olsson och respondent y, men debuterade enbart 

ett par år innan dessa. Anledningen till detta har berott på svårigheten att få serieskaparna att 

ställa upp på intervjuer.  

 

1.7 Avgränsning 
Anledningen till att jag enbart valt att undersöka den svenska seriebranschen beror på det 

ökande intresset för serier som skett i landet de senaste åren, framför allt inom den alternativa 

genren där vuxna serieläsare är målgruppen. Avgränsningen beror också på att allt fler 

svenska kvinnor de senaste åren också börjat söka sig till seriemediet, både som konsumenter 

och som kreatörer. En helt ny generation serieintresserade har trätt fram, en generation som 

delvis har revolutionerat branschen med sitt jämställdhetsarbete.  
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1.8 Teoretisk utgångspunkt 
I den här uppsatsen kommer jag utgå från Yvonne Hirdmans teorier kring genussystemet som 

presenteras i rapporten ”Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala 

underordning” från 1988. I rapporten försöker Hirdman reda ut hur det kan komma sig att 

kvinnor generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män.  

Att använda sig av begrepp som ”genus” kan vara problematiskt då det kan tolkas på många 

olika sätt, samt eftersom synen på själva ordet också ha förändrats sedan rapporten skrevs. 

Ordet ”genus” är en översättning från det engelska ordet ”gender” och Hirdman skriver att det 

är ett begrepp som används för att skilja kultur från biologi där ”gender” står för ”könsroller” 

eller ”socialt kön”. Men sedan skriver Hirdman också att ”I det svenska språket har genus en 

ren grammatikalisk (lingvistisk) betydelse” vilket gör att en översättning av gender till genus 

innebär en översättning till ett ”begreppsligt tomrum”. Detta gör att rapporten kan anses vara 

något daterad då begreppet genus idag är väl etablerat i det svenska språket och knappast 

längre ses som ”neutralt och vetenskapligt tomt” som hon beskriver det senare i texten. 

Hennes egen definition av ordet lyder : 

”Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den allt mer komplicerade kunskap vi har av 

'manligt' och 'kvinnligt', vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt 'görs'. Och insatt i 

denna process kan ordet ses som en utveckling från begreppet könsroll via 'sociala kön' till genus, 

där graden av invävdhet hela tiden stegras. Så låt mig föreslå följande beskrivning (tillsvidare): 

Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer 'män' och 'kvinnor' (där den biologiska skillnaden 

alltid utnyttjas) vilka/ger upphov till/ skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd 

att också biologin kan påverkas...”
10

        

Angående begreppet ”genussystemet” skriver Hirdman att det syftar på en ordningsstruktur av 

kön. Det kan ses som ”ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar 

som genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter”. 

Denna ordning, detta system, gör att vi delar upp människor i gruppen män och kvinnor. 

Ordningen av människor i genus, skriver Hirdman, har blivit basen för de sociala, ekonomiska 

och politiska ordningarna. Och det som gör att vi kan tala om denna ordning på ett generellt 

plan är just mönsterstrukturen eller systemets två bärande bjälkar.       

”1. Den ena logiken är just dikotomin, dvs. isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte 

blandas. 

                                                           
10

 Hirdman, Yvonne. Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning. Uppsala: 
Maktutredningen, 1988 
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2. Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, 

därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.”
11

 

Hirdman skriver senare:  

 

”ju mer differentiserat ett samhälle blir, ju subtilare och mer komplex blir isärhållandets/ 

segregeringens uttryck och konsekvenser. Därigenom aktualiseras den andra logiken, den manliga 

normens logik, ty min hypotes, eller min betoning i detta förståelsesammanhang ligger på att det är 

ur isärhållningen som den manliga normen legitimeras”.
12

  

 

Hirdmans teori kan karaktäriseras som radikalfeministisk därför att den betraktar 

motsättningen mellan män och kvinnor, där mannen är överordnad
13

. Teorin har också fått 

förnyad aktualitet just när denna uppsats skrivs. I ett antal artiklar i Dagens Nyheter granskas 

den svenska musikbranschen ur ett genusperspektiv, där man kommit fram till att det är just 

männen som har makten över musiken
14

.  Enligt statistik som Dagens Nyheter har tagit del av 

saknas det nästan helt kvinnor på de höga positionerna på de största svenska skivbolagen, och 

i det fall då kvinnor faktiskt sitter i ledningsgruppen går det ändå sex män på två kvinnor. Och 

om man räknar ihop vilka som sitter på makten i samtliga ledningsgrupper och styrelser i de 

tio största skiv- och bokningsbolagen, hittar man cirka 60 personer. Bara femton av dessa är 

kvinnor.  

 

Samma princip gäller under de musikfestivaler som årliga anordnas i Sverige. I en artikel 

publicerad i Dagens Nyheter vintern 2011 uppmärksammas bristen på jämställdhet även för 

festivalernas artistbokare
15

. Det man i artikeln kommer fram till är att det mest är män som 

bokar in andra män till spelningarna. Arrangörernas stående argument är att kvalitet går före 

kön. Tereza Franzén, pressansvarig på föreningen Ladyfest bemöter dock detta påstående med 

frågan varför det finns så många kvinnliga artister som inte får komma upp på scenen.  

 

                                                           
11

 Ibid 
12

 Ibid 
13

 http://www.ne.se/lang/radikalfeminism 
14

 Dagens Nyheter http://www.dn.se/kultur-noje/musik/mannen-har-makten-over-musiken Publicerad 14 
november, 2011 
15

 Dagens Nyheter http://www.dn.se/kultur-noje/mest-man-som-bokar-artister-till-festivalerna Publicerad 19 
december, 2011 
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Föreningen Ladyfest är en ideell organisation vars mål är att ge kvinnor inom kulturlivet lika 

stort utrymme som män. De arrangerar själva kulturella evenemang där de enbart bokar in 

kvinnliga artister, för att jämna ut balansen och lyfta fram de kvinnliga artisterna.   

 

Seriebranschen har samma problem. När jag intervjuade Johannes Klenell, förläggare och 

redaktör på serieförlaget Galago, berättade han att det fanns en tydlig patriarkal struktur. 

”Tittar du på seriebranschen ur ett maktperspektiv så ser du på en gång att alla förläggare i princip, 

utom Josefin Svenske på Kolik [förlag] är män. Och män som har jobbat sig in i den här branschen 

via sitt nörderi och liksom via sina sociala kontaktnät som ofta handlat om andra manliga 

serieskapare och andra manliga aktörer, till exempel andra manliga förläggare som har lärt upp 

dem och tagit in dem i branschen. Så det finns ju fortfarande en tydlig patriarkal ådra i hur 

seriebranschen är uppbyggd.”
16

              

I min uppsats utgår jag från att Hirdmans teori beskriver seriebranschens förutsättning där 

mannen anses vara normen, både som läsare, kreatörer och inom förlagen. Galagos strategi 

kan dock ses som ett sätt att försöka bryta upp detta. Genom sin kvoteringspolicy har de 

försökt bredda läsarkretsen samt öppna upp ögonen för fler kvinnliga serieskapare. Men 

fortfarande är min huvudfråga hur kvinnliga serieskapare upplever sina egna förutsättningar.  

 

1.9 Historisk bakgrund 
2006 skrevs en uppsats vid Göteborgs Universitet som undersökte seriestrippen som ett 

samtidsspeglande fenomen
17

. Syftet med uppsatsen var att ta reda på om dagspressens 

svenska seriestrippar speglar omvärlden och hur dess syn på kön, klass, etnicitet och ålder har 

att se ut, och hur det har förändrats under 1900-talet. I undersökningen har de gjort nedslag i 

sex olika dagstidningar under respektive årtionde för att ta reda på vilken typ av serier som 

publicerats samt vad dessa förmedlar för budskap. De tidningar som undersöktes var 

Stockholmstidningen, Ny Tid, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgsposten samt Expressen. 

Uppsatsförfattarna kom fram till att det faktiskt är möjligt att utläsa samtiden och se olika 

förlopp och skeenden genom att studera seriesidorna. Serierna ger en bild av svenska 

samhällets syn på aktuella problem och kulturella, lingvistiska och tekniska utvecklingar, men 

dock något stereotypt och generaliserande. Här följer en sammanfattning av deras 

                                                           
16

 Intervju med Johannes Klenell 2011-11-25. Se bilaga för hela intervjun. 
17

 Askerlund, Malin. Lärk Ståhlberg, Anna. ´Seriestrippen – Ett samtidsspeglande fenomen´ En kvalitativ studie 
av svenska serier i sex svenska dagstidningar. Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs 
Universitet 2006      
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undersökning, som dessutom behandlar seriekulturens utveckling och framväxt i Sverige. All 

fakta är således hämtad från uppsatsen, som i sin tur har hämtat viss information från 

litteratur, artiklar och intervjuer. 

1.9.1 1920     

Enligt vad uppsatsförfattarna kunnat utröna genom sina nedslagstillfällen är det först runt 

1920-talet som serier kontinuerligt börjar dyka upp i dagspressen
18

. Under den här tidpunkten 

går många serier på vers och riktar sig oftast till små barn där berättelsen kan liknas vid en 

saga med barnsligt språk och utan någon underliggande mening annat än att det ska vara 

tokigt eller roligt. Oftast är det också barn som utgör huvudkaraktärerna. I uppsatsen står det 

att barnserierna ofta innehöll didaktiskt material vilket var viktigt då serierna sågs som en del 

av barnuppfostran. Barnen kläs i skoluniform. Flickorna har klänning och pojkarna har byxor.  

Fram till åren kring 1920 är serietecknarna oftast anonyma, men senare under årtiondet 

kommer de svenska seriernas inflytande att öka vilket resulteras i att materialet ofta signeras 

med manliga namn.  

I de serier som publiceras i dagspressen lyfts i huvudsak den manliga överklassen fram medan 

kvinnorna får stå i skymundan som bakgrundsfigurer.  

1.9.2 1930 

Under 1930-talet etableras seriestrippar på riktigt i den svenska dagspressen
19

. Humorgenren 

börjar ta form och figurer som ”91:an Karlsson”, ”Klot-Johan” och ”Biffen och Bananen” 

skapas. Serierna ökar i antal i dagspressen och 1934 introducerar Aftonbladet sin första 

heltäckande seriesida, och det är först nu som de går under beteckningen ”serier”.  

Nu sker en förändring i barnserierna då tecknarna överger sina barnkaraktärer och istället ofta 

börjar använda sig av djur, vilket medför att fablernas betydelse ökar. Bland annat var 

konstnären och illustratören Kerstin Frykstrands serie om de två nallarna ”Muff och Tuff” den 

första svenska serien om just nallar.  

Även serier om afrikaner och asiater figurerade ofta under 30-talet. Västerlandets rasistiska 

bild av Afrika och det exotiska tog sig ofta uttryck i serierna och man framställde till exempel 

afrikaner som korkade och primitiva med stora uppblåsta läppar och runda näsor klädda i 

bastkjolar.  
                                                           
18

 Ibid, sidan 11. 
19

 Ibid, sidan 14. 
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Namnen på upphovsmännen är sällan utsatta. En möjlig anledning till detta var att det ibland 

ansågs att man sänkte sig i anseende när man tecknade serier.     

1.9.3 1940 

På 1940-talet har serierna fått en tydligt avsatt plats i dagspressen och placeras intill tv- och 

radiotablåerna
20

. De ses numera som ett konkurrensmedel om läsarna och återkommer 

dagligen. Under den här tiden fick inte en serie publiceras i fler än en tidning åt gången vilket 

skapade ett krig mellan tidningarna om de bästa serierna. 1948 startar två klassiska 

serietidningar i Sverige, Kalle Anka & C:o, och Serie-magasinet.  

Serierna börjar bli mer och mer signerade, men oftast används pseudonymer. 

Under den här perioden får också äventyrsgenren sitt stora genombrott och ett stort antal 

superhjältar ser dagens ljus. Kvinnan i äventyrsserierna framställs ofta som beundrarinna till 

den manliga hjälten, men samtidigt är kvinnan hjältens svaga punkt som de onda ofta 

använder för att komma åt hjälten.  

Barnserierna lämnar de riktigt små barnen som målgrupp och börjar istället rikta in sig på lite 

äldre.  

Det rasistiska temat fortsätter i vissa serier där bland annat afrikaner utmålas som undergiven 

de västerländska människorna.  

1.9.4 1950 

Under 1950-talet uppstår en debatt kring våldet i serierna vilket gör att förlagen stramar åt 

innehållet
21

. Under en period skildras nästan inget våld alls.  

Förändringarna i dagspressen blir dock inte lika stora som i serietidningarna. En slags 

självcensur förekommer dock då det kan uppstå läsarreaktioner om serierna som publiceras i 

pressen är för våldsamma eller råa kriminal- och västernserier. Därför är dagspressens serier 

mer av skämt- familj- och djurseriekaraktär.  

Utrymmet för serier i de dagliga Stockholmstidningarna ökar och 1954 toppas Expressen 

serieantalet med tretton serier i jämförelse med Göteborgspostens två serier. Serierna är dock 

i stor utsträckning importerade och de svenska serierna får minskat utrymme på seriesidorna. 

                                                           
20

 Ibid, sidan 17. 
21

 Ibid, sidan 20. 
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Orsaken är att de utländska serierna är billigare för tidningarna att köpa in. Däremot räknas de 

svenska serierna som mer exklusiva än de utländska.  

1.9.5 1960 

1960-talet präglas av den kritiska seriediskussionen som startade under 50-talet
22

. Serierna 

tappar sin status då bland annat biblioteken rensar ut serierna från hyllorna. De svenska 

serierna i dagstidningarna minskar.  

Seriefrämjandet bildas och utgivningen av facktidningen Bild och bubbla startar.  

 

1.9.6 1970 

På 1970-talet startas förlaget ”Fria serier” av serietecknare själva
23

. Syftet med förlaget vara 

att skapa en plattform för alternativserier, och tack vare detta växte det nya vuxna 

okommersiella serieinnehållet fram i Sverige.  

Fortfarande finns fabler med i stor utsträckning men seriernas antal börjar minska något. De 

svenska serierna är fortfarande små i jämförelse med de utländska.  

Den svenska produktionen av ”Fantomen” börjar, vilket sysselsätter många tecknare. Många 

förlag börjar också med att översätta europeiska serier som ”Tintin”, ”Spirou” och ”Asterix” 

till svenska vilket resulterar i att bokaffärer och bibliotek börjar köpa in serier igen.                  

1.9.7 1980 

Under 1980-talet publiceras fortfarande mycket få svenska serier
24

. Uppsatsförfattarna har 

intervjuat Sture Hegerfors som är president i Serieakademin. Han påstår att detta beror på att 

tidningarna vid den här tidpunkten har svårt att byta ut serierna eftersom läsarna fått en för 

stark relation till dem och därför skulle reagera starkt om de byttes ut.  

Dagens Nyheter gjorde dock ett lyckat försök att bryta upp den amerikanska dominansen på 

seriesidan. Man skapade en avdelning som kallades för ”DN-serien”, som sedermera bytte 

namn till ”gästserien” där man lät svenska serieskapare bidra med kortare eller längre 

gästspel. Ett 60-tal tecknare blev publicerade fram tills man 1991 lade ner den regelbundna 

                                                           
22

 Ibid, sidan 24. 
23

 Ibid, sidan 26. 
24

 Ibid, sidan 28. 
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rubriken. Några gästserier, som till exempel Cecilia Torudds ”Ensamma mamman” och Arja 

Kajermos ”Tuula” blev återkommande eller fasta inslag i Dagens Nyheter.  

Under 1980-talet börjar de kvinnliga serietecknarna på allvar att etableras i branschen. 1981 

ges den första boken i bokserien ”Fnitter” ut som innehåller serier enbart gjorda av kvinnor.   

I en intervju som uppsatsförfattarna gjort med Peter Grännby 2006, marknadschef på Bulls 

presstjänst som är leverantör av serier till dagspress, berättar han att det var efter att de tagit in 

Cecilia Torudds serie ”Ensamma mamman” som man började tänka på genusperspektivet.    

1.9.8 1990 

Under 1990-talet kan man säga att en ny era inom den svenska serievärlden föds
25

. Serier är 

inte längre bara skämt och äventyr utan den allvarliga och självbiografiska genren slår 

igenom. Gunnar Krantz ger ut det första svenska självbiografiska albumet ”Superangst” och 

Åsa Grennvall skildrar kvinnomisshandel inom hemmet i albumet ”Sjunde våningen”. De 

självbiografiska serierna Rocky och Elvis börjar även publiceras i dagstidningarna.  

Att vara serietecknare anses nu vara mer konstnärligt och kulturellt betingat än tidigare och 

serierna börjar nu behandlas med viss respekt på kultursidorna. Dagens Nyheter väljer att 

satsa mer på svenska serier och ger dem mer utrymme än någon av de andra tidningarna.  

1.9.9 2000 

Plattformarna för svenska serier ökar bland annat i och med Internets etablering
26

. Dagens 

Nyheter fortsätter med sin strategiska svenska seriesatsning och publicerar fyra svenska serier 

varje dag.  

Den nya ”Galagogenerationen” växer fram där serierna tydligt avspeglar den värld vi lever i, 

som dessutom i vissa fall har höga konstnärliga ambitioner.            

Floran av kurser i serieteckning ökar markant och finns numera på konsthögskolorna också. 

Men trots den ökande entusiasmen för serier har ändå marknaden för serier minskat.  

 

                                                           
25

 Ibid, sidan 30. 
26

 Ibid, sidan 32. 
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1.10 Den svenska seriebranschen 
I början av 2000-talet förde den svenska seriebranschen en tynande tillvaro. Även om serier 

vid den här tidpunkten blivit accepterad av kultursfären fanns det inte så många aktiva 

tecknare. Johannes Klenell berättar: 

”Backar vi 7 år i tiden när jag började så såg svenska seriebranschen väldigt annorlunda ut, för den 

var ju för det första mycket mindre, väldigt mycket färre tecknare och det var väldig mycket färre 

etablerade serieskapare för 7 år sedan. Det var ju mycket så att allting handlade om ”Rocky” då, så 

att Martin [Kellerman] hade haft en sådan jävla framgång med ”Rocky” och att väldigt många ville 

göra något liknande helt enkelt. Och det fanns liksom olika scener som inte riktigt hade jättebra 

kontakt med varandra på den tiden. Och mer konflikter mellan de olika lägren, det fanns rykten om 

att såhär ’gick man på serieskolan fick man inte vara med i Galago’, att Galago bara var ett 

elitistiskt grabbgäng som höll sig för sig själva. Vilket det kanske var i viss mån just då.”
 27

 

Klenell berättar hur det inom branschen fanns stora motsättningar mellan förlagen. 

Galago grundandes 1979 och har sedan dess överlevt när andra stora serietidningar dog 

ut på 1990-talet. Galago stod därför ganska mycket för sig själv, och fungerade 

samtidigt som ett intimt kollektivt av människor vilket gjorde att det av vissa ansågs 

som elitistiskt. Branschen var helt enkelt uppdelad i grupperingar som inte hade särskilt 

mycket kontakt med varandra.  

Men när intresset för alternativa serier ökade under 2000-talet och branschen 

expanderade, blev också stämningen mellan förlagen mycket bättre. Idag är det, enligt 

Klenell, självklart att alla har kontakt med varandra. Även om man inte samarbetar med 

varandra så finns det ändå en personlig relation mellan förlagen, som dessutom blivit 

mycket fler. Samtidigt som branschen har expanderat har också aktörerna kommit 

närmare varandra.  

Detta har gjort att serieskaparna har fått en större frihet att agera inom olika fält. I 

samband med att grupperingarna har blivit färre, har också begränsningarna för 

tecknarna blivit mindre.  

Att branschen har expanderat under 2000-talet tror Johannes Klenell beror på att det 

numera finns fler kvinnor som är intresserade av serier än någonsin tidigare. Att detta 

har tonat ner den ibland dåliga stämning som tidigare rådde mellan förlagen och gjort 

det enklare för människor utifrån att känna sig välkomna. Ju större mångfald det är, ju 

                                                           
27

 Intervju med Johannes Klenell 2011-11-25. Se bilaga för hela intervjun. 
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intressantare är det för fler personer. Klenell tror att det stora antalet nya kvinnliga 

serieskapare också har gjort att det har kommit fler kvinnliga serieläsare.  

Dessutom har förutsättningarna för den svenska seriebranschen skiftat form på ett annat 

sätt. Tidigare bestod läsarkretsen av män och kvinnor som var väldigt intresserade av 

just serier. De var inte intresserade av kultur eller litteratur i stort utan de har tyckt 

mycket om en specifik seriefigur. De har varit stora anhängare av till exempel 

seriefigurerna ”Rocky”, ”Arne Anka” eller ”Socker-Conny” och sedan inte intresserat 

sig för några andra serier. Klenell berättar att han tror att man idag snarare har blivit mer 

intresserad av serieskaparen själv. Att man ser dem som klassiska författarskap, och 

läser allt som ges ut av till exempel Liv Strömquist eller Mats Jonsson, istället för att 

bara följa en specifik karaktär. Han tror att när det tidigare varit så att ett litet antal 

tecknare sålt 40 000-50 000 exemplar av sina böcker, så finns det idag istället ett stort 

antal tecknare som säljer 5 000-10 000 exemplar. Konkurrensen är inte densamma som 

den varit tidigare.   

 

2. Huvudanalys 

2.1 Kvinnliga serietecknare i media 
Medias rapportering om den svenska seriebranschen kan ses som rätt kluven. I och med den 

stora vågen av kvinnliga serietecknare som dykt upp de senaste åren har de också börjat 

uppmärksammas av media. Men vad är det egentligen för bild man förmedlar?  

Även då de största kvinnliga serieskaparna omskrivs relativt mycket, så menar vissa att det 

finns ett slentrianmässigt osynliggörande av kvinnorna. Bloggen ”Vi som aldrig sa sexist”, 

som är en diskussions- och dialogblogg som behandlar frågeställningar som rör normer, 

relationer och genus har skrivit ett par inlägg i just den här frågan
28

. I två inlägg under våren 

2009 diskuterar de två stycken artiklar från Svenska Dagbladet och från Dagens Nyheter som 

behandlar den svenska seriebranschen, där det i båda artiklarna förmedlas en tveksam bild av 

hur det egentligen ser ut. Artikeln ”Serieromanen etableras i bokbranschen”, publicerad i 

Svenska Dagbladet i januari 2009 ställer frågan om vuxenserier har blivit ”mainstream”
 29

. 

                                                           
28

 http://www.visomaldrigsasexist.net/2009/02/samtal-med-dotterbolaget.html 
29

 Svenska Dagbladet http://www.svd.se/kultur/serieromanen-etableras-i-bokbranschen_2401063.svd 
Publicerad 30 Januari 2009  
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Texten handlar om seriernas allt starkare ställning i kulturlivet, och om hur det dyker upp allt 

fler debutanter än tidigare. Att branschen helt enkelt är inne i ett paradigmskifte. I texten 

nämns ett antal debutanter och etablerade serieskapare vid namn, 16 män och noll kvinnor. 

Detta retade upp serieskaparen Sara Hansson som skickade följande mail till 

artikelförfattaren:  

”Kära SvD och Ricki Neuman! 

Jag har räknat efter lite, här kommer lite statistik över brödtexten i artikeln ’Serieromanen 

etableras i bokbranschen’: Tre personer får uttala sig (med pratminus), alla män. Detta trots att tre 

av nio debutanter i vår är kvinnor. Nanna Johansson går på serieskolan, detta omnämns inte när det 

skrivs om skolan. Redaktören för hennes bok är Josefin Svenske. Serieskaparna Lina Neidestam 

och Karolina Bång är två exempel på kvinnliga serieskapare som beviljats stipendium för sitt 

arbete, där Lina albumdebuterar senare i år. Och och [sic] vill en jämföra svenska serieskapare 

med utländska storheter inom branschen finns gott om kvinnliga namn att använda sig av.”
30

   

Hansson skriver vidare i sitt mail att det är hennes bestämda övertygelse att alla måste jobba 

aktivt för att ändra på att män är norm och kvinnor undantag. Hon menar att om man skriver 

en rapport över den svenska seriescenen där både män och kvinnor är yrkesverksamma, men 

där bara männen omskrivs och får uttala sig, är det att låta mannen stå som norm. Hansson 

skriver senare att ”En likadan artikel där könsfördelningen varit omvänd, där det bara skrivs 

om kvinnor och bara kvinnor får uttala sig, hade med all säkerhet handlat om ’tjejer som 

tecknar serier’, inte seriebranschen i allmänhet.”  

 

Denna problemformulering som Sara Hansson presenterar, att media har en tendens att dela 

upp tecknarna i ”serieskapare” och ”kvinnliga serieskapare”, är inte ovanlig även i andra 

sammanhang. Så kan till exempel litteraturöversikter i sin iver över att lyfta in kvinnor ha 

dessa i separata faktarutor, istället för att integrera dessa i texten, vilket istället kan bidra till 

att en klyfta mellan män och kvinnors författarskap uppstår.  

   

Detta diskuteras även på bloggen ”Vi som aldrig sa sexist”
31

. Där tar man upp en recension av 

Nina Hemmingssons seriealbum ”Så jävla normal” i Dagens Nyheter från våren 2009 där 

rubriken är ”Kvinnokänslor”
32

. I recensionen framgår det att begreppet ”kvinnokänslor” syftar 

på:  

                                                           
30

 http://hejasara.blogspot.com/2009/02/jag-blir-sa-trott-4397560.html 
31

 http://www.visomaldrigsasexist.net/2009/04/med-kansla-for-kon.html 
32

 Dagens Nyheter http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/kvinnokanslor Publicerad 25 mars, 2009 
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”en sorg över att alltid definieras utifrån sitt kön. Att vara tvungen att förhålla sig till de 

förväntningar som följer med att vara kvinna. Att inte bli accepterad som en helhet, där man kan 

vara allt från pinsam och svag till stark, vulgär och rolig. Och då inte så där lite lagom utan 

tokmycket.”
33

    

Det man vänder sig emot här är att Dagens Nyheter utgår ifrån att ”sorgen” över att definieras 

utifrån sitt kön, och att tvingas leva upp till de förväntningar som därför sätts, skulle vara 

något typiskt kvinnligt. Tar man bort stycket ”med att vara kvinna” så beskriver detta snarare 

något allmänmänskligt. Alla blir vi definierade utifrån vårt kön vår etnicitet och vår sociala 

bakgrund, både män och kvinnor. På bloggen menar man att det är tröttsamt att kvinnan som 

individ generellt representerar ”kvinnan” som idé eller ”kvinnor” som grupp medan mannen 

ofta representerar ”människan” eller ”mänskligheten”. Man utgår ifrån att kvinnliga 

serieskapare också enbart riktar sig till kvinnliga läsare.  

 

Ett annat exempel är Dagens Nyheter-artikeln ”Egotripp eller symbolik – En fråga om 

genus?” från januari 2009
34

. Artikeln handlar om de självbiografiska vuxenseriernas olika 

genrer, om det privata eller det distanserade till det egna jaget. Det man i bloggen ”Vi som 

aldrig sa sexist” framför som problemet med den här artikeln är att textförfattaren här försöker 

driva en egen tes om att det finns ”könsskillnader” i fråga om stil och genre
35

. Männen 

beskrivs som cyniska och provocerande och kvinnorna som hemlighetsfulla men minst lika 

angelägna. Machomän mot mystiska kvinnor. Som exempel tar textförfattaren bland annat 

upp Martin Kellermans serie ”Rocky”, Mikael Sols bok ”Till alla jag legat med” och Simon 

Gärdenfors bok ”Simons 120 dagar” som alla helt öppet lämnar ut både vänner, möjliga 

könssjukdomar och engångsligg. De kvinnliga serieskapare som används i motsvarande 

exempel är bland annat Sara Granér, Nina Hemmingsson och Coco Moodysson där det istället 

skrivs om deras sociala patos, och om hur de är utlämnande men ändå hemlighetsfulla.  

Detta visar återigen på hur media har en tendens att vilja skilja på manliga och kvinnliga 

serieskapare. Johannes Klenell, förläggare och redaktör på Galago berättar: 

”…jag har skällt ut journalister som har ringt och velat prata om de typiskt manliga serierna och 

typiskt kvinnliga, för jag tycker inte att det är så otroligt intressant, att det också hämmar 

mångfalden i serierna. Jag menar tittar du på Anneli Furmark så gör ju hon någonting som är 

fundamentalt annorlunda mot det som Liv Strömquist gör. Och att då prata om att alla kvinnliga 
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 Ibid 
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 Dagens Nyheter http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/egotripp-eller-symbolik---en-fraga-om-genus 
Publicerad 24 januari, 2009 
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serieskapare sysslar med vass intressant satir, och alla killar skulle vara självbiografiker och egon, 

det är ju inte sant för det finns ju folk som jobbar inom alla fälten. Och skulle man gå över till de 

stereotyperna så blir det problematiskt för då lyfter man ju bara upp en del på grund av deras kön. 

Och jag tycker att det är en jättetragedi att folk håller på på det sättet. För det är inte så jävla 

intressant tycker jag.”
36

 

 

En annan intressant iakttagelse är också att det återigen bara är män som får uttala sig i ovan 

nämnda artikel, med ett undantag av serieskaparen Liv Strömquist. 

 

Även serieskaparen Sofia Olsson håller med om att media ibland har en tendens att 

osynliggöra de kvinnliga tecknarna. När jag intervjuade henne tog hon upp ett par exempel på 

tillfällen då hon verkligen har reagerat på detta
37

. 

”Alltså jag kommer ju ihåg några sådana här exempel som har varit helt hemska, som verkligen 

har blottat extremt patriarkat. Jag kommer ihåg en grej i tidningen filter då, jag tror att det var 

[Joakim] Pirinen som fick uttala sig om konst på sju sidor, och sen var det en liten såhär ’Tre 

frågor till’ till en kvinnlig serieskapare.          

 

Och sen kommer jag också ihåg en orimligt lång intervju med Martin Kellerman i DN som Tomas 

Lappalainen gjorde i början av sommaren tror jag, som handlade otroligt mycket… Det var 

verkligen manliga domänen. De pratade väldigt djupt initierat om hans skapande, och det blir ju så 

roligt för Martin Kellerman har inte så mycket att säga om sitt serieskapande men tvingas ändå till 

något väldigt djupt. Och sådana intervjuer kommer jag faktiskt inte ihåg att det finns med kvinnor 

på något sätt.”
38

  

 

Sofia Olsson känner dock inte att hon själv har drabbats av detta. Däremot tycker hon, precis 

som bland annat Sara Hansson tog upp, att det är tröttsamt att det allt för ofta skrivs artiklar 

med temat ”Nu tar tjejerna över seriebranschen”, istället för att låta dem uttala sig om sina 

serier
39

. 

Återigen tas medias tendens att göra en poäng av att det är just kvinnor som tecknar serier 

upp. Men Olsson berättar att även om hon har tröttnat på det, så kan hon ändå se relevansen i 

frågan eftersom det i alla fall har funnits en bild av att det har varit en grabbig bransch.  
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2.2 En patriarkal struktur  
Att den svenska seriebranschen både är och har varit grabbig och mansdominerad råder 

det ingen större tvekan om. De höga bestämmande posterna på förlagen domineras av 

män, och det har åtminstone tidigare varit så att både serieläsarna och serieskaparna har 

varit kraftigt mansdominerade. Men hur upplevs detta av människor inom branschen? 

Johannes Klenell, förläggare och redaktör på serieförlaget Galago, med stor insyn i den 

svenska seriebranschen håller med om detta påstående. Han berättar att om man tittar på 

branschen ur ett maktperspektiv så ser man direkt att i princip alla förläggare faktiskt är 

män
40

. Klenell påstår att denna överrepresentation grundar sig i män som har jobbat sig 

in branschen via sitt specialintresse för serier och via sina sociala kontaktnät som ofta 

har bestått av till exempel andra manliga förläggare som har lärt upp dem och tagit in 

dem i branschen.  

Vad Klenell menar är att män har en tendens att bara vilja arbeta med andra män, även 

om detta inte alltid sker medvetet. Han berättar: 

”Men som man har du en tendens att söka dig till andra män just socialt till att börja med. Vilket 

leder till att du professionellt gör undermedvetna val hela tiden och får upp dem som du socialt har 

en relation till. Och det är ju ett jätteproblem, både utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men också 

utifrån ett förläggarperspektiv för du blir sämre på ditt jobb helt enkelt om du faktiskt missar 50 

procent av befolkningen. Och du inte förstår riktigt att du missar den också.”
41

     

Johannes Klenell berättar att det var just på grund av detta som de för ett par år sedan började 

kvotera på Galago. Förlaget hade länge haft ett rykte kring sig att vara ”ett elitistiskt 

grabbgäng som höll sig för sig själva”. Men genom att de införde sin kvoteringspolicy gjorde 

de sig också medvetna vid de där omedvetna valen. De tvingade sig själva att tänka till.  

 

Men sen fanns det också en tydlig affärsmässig analys i det här beslutet. Den svenska 

seriebranschen är ett litet medie med en liten försäljningspotential, vilket gör att man 

egentligen inte har råd att bortse från 50 procent av befolkningen. Klenell berättar att han 

tycker att det är viktigt att också lyfta fram de ekonomiska fördelar som finns med kvotering 

och jämställdhet, för att det nästan inte är något som pratar om det. Om man bara slopar idén 

om att någon blir bortvald utan bara ser det rena ”vad gör att din verksamhet blir bättre?” så 

menar Klenell att det finns allt att vinna.  
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Trots att kvotering kan ses som kontroversiellt i vissa människors ögon tycker inte Klenell att 

de har fått särskilt mycket negativ kritik. Åtminstone inte från någon som verkligen betyder 

någonting. Klenell berättar: 

 

”Oftast är det ju den här idén om att män skulle bli bortvalda. Men det har ju aldrig fungerat så, för 

det har ju i princip aldrig hänt. Och jag menar, männen i seriebranschen är ju inte missnöjda över 

det här. De tycker ju att det är roligare att jobba i den här branschen nu, tycker jag att det verkar. 

Och saken är ju den att det har börjat gå så himla mycket bättre för serier i allmänhet, så det här 

har ju varit ett lyft även för manliga serieskapare, faktiskt. Att intresset för serier har blivit så 

otroligt mycket större. Och det tror jag har mycket att göra med den här utvecklingen.”
42

  

    

Idag är det dessutom kvinnorna som säljer bäst i Galagos utgivning. Respondent y, som 

arbetar som serieskapare vänder på hela kvoteringsdebatten. Hon menar att man idag lika 

gärna kan säga att Galago snarare kvoterar in män
43

. Eftersom männen inte längre säljer bäst, 

är det snarare av konstnärliga än av kommersiella skäl som de ges ut över huvud taget.  

 

Galago är inte de enda som har arbetat för att försöka bryta upp den patriarkala strukturen 

inom branschen. 2005 startades det feministiska serieskapargruppen Dotterbolaget
44

. Enligt 

Klenell vände Dotterbolaget på de klassiska härskarteknikerna där man bland annat tryckte 

ner yngre, och skapade istället en grupp där alla samarbetade och tog hand om varandra
45

. I en 

artikel i Arbetarbladet från september 2011 berättar Dotterbolaget-medlemmen Hanna 

Stenman att kollektivet startades just för att seriebranschen är så mansdominerad, ”De gamla 

gubbarna får härja fritt och det behövs nytt blod”
46

. Serieskaparen Sofia Olsson berättar i en 

intervju att de fick idén om Dotterbolaget när de gick serieutbildningen på Kvarnby 

Folkhögskola
47

. Hon berättar att de lärde sig att tänka utifrån en väldigt elitistisk världsbild, 

där konkurrens och individualism stod i fokus. Detta var dock ingen bransch som de kände att 

de ville verka inom, så därför bestämde de sig för att bryta upp detta. Dotterbolaget startades 

för att kunna fungera som en solidarisk grupp, man ville skapa något nytt. Istället för att 

                                                           
42

 Ibid  
43

 Intervju med respondent y 2011-11-23. Se bilaga för hela intervjun. 
44

 http://dotterbolaget.com/ 
45

 Intervju med Johannes Klenell 2011-11-25. Se bilaga för hela intervjun. 
46

 Arbetarbladet http://arbetarbladet.se/kultur/konst/1.3869087-dotterbolaget-erovrar-gavle Publicerad 3 
September, 2011 
47

 Intervju med Sofia Olsson 2011-12-05. Se bilaga för hela intervjun. 



23 
 

konkurrera började de göra bland annat fanzines och utställningar tillsammans. Man gjorde 

utrymmet i branschen större än vad det var innan.   

 

Hanna Stenman berättar att syftet med gruppen är att backa upp varandra
48

. Delvis med 

uppmuntran, men också med konkreta saker som att dela med sig av uppdrag. Genom 

Dotterbolagets mejllista får medlemmarna tillgång till varandras kontaktnät, och blir någon 

erbjuden ett jobb som de inte kan göra kan det betyda en chans för någon annan.  

 

Som motreaktion till den övriga branschens tendens till ”male bonding”, alltså att män ofta 

väljer att arbeta med andra män, sysslar Dotterbolaget med ”female bonding”.  Det är bara 

kvinnor eller ”de som har erfarenhet av att vara kvinna” som får vara med. Serieskaparen 

Karolina Bång säger i en artikel i Sydsvenskan från februari 2008 att man kan diskutera 

separatism i hundra år, men att det är viktigt på så vis att manliga nätverk är så självklara
49

. 

Män kan ha en hålla-varandra-om-ryggen-struktur som är svår att attackera eller bli en del av. 

Därför är det viktigt att Dotterbolaget också är separatistiskt.   

 

2.3 Påverkar serieskaparna 
Men på vilket sätt påverkas branschen av dess patriarkala struktur?  

 

Respondent y berättar i en intervju att hon tror att anledningen till att hon över huvud taget 

började med serier var för att hon befann sig i en miljö av vänner som var feminister
50

. Hon 

berättar att hon från början gjorde ett fanzine själv med en kompis och inte hade någon som 

helst kontakt med den övriga svenska seriebranschen, och träffade ingen från något förlag 

eller från den alternativa fanzine-världen. Första gången som hon kom in i den världen var 

efter att hon gett ut sin första bok och den hade funnit sin publik.  

 

”För annars tror jag absolut inte att jag hade kunnat utveckla mitt serieskapande alls, för hade jag 

försökt vara i ett fanzine-gäng med killar, det hade absolut inte gått. Det tror jag inte. Det har varit 

en förutsättning tror jag, att jag inte har haft så mycket kontakt med dem. Och det var väl därför 

som det inte fanns så himla många kvinnliga serieskapare innan, det var för att det var en så himla 
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grabbig kultur. Som nåt slags gäng kring nåt jävla fanzine. Det var en miljö som var helt omöjlig 

att vistas i för kvinnor tror jag. Så jag tror att förutsättningen var att man inte var i den världen alls, 

för att kunna skapa.”  

 

Y berättar att hon upplever det som att grabbgäng lätt skapar en sexistisk miljö som näst intill 

är omöjlig för en kvinna att vistas i och samtidigt kunna skapa. Y beskriver en miljö med 

hundra procent män som tycker att de är extremt viktiga och duktiga och att deras konst också 

är extremt viktig. Och som inte heller läser kvinnliga serietecknare och ”inte intresserar sig 

för kvinnor på annat sätt än att man kan bli ihop med dem”. Hon berättar att det till och med 

fanns manliga serieskapare som öppet berättade att de inte ansåg att kvinnor över huvud taget 

kunde teckna serier.  

 

Respondent Y menar dock att den sexistiska jargongen inom branschen faktiskt har blivit 

bättre under de senaste åren. Hon menar att ju fler kvinnor det kommer in på ett visst ställe, ju 

mindre sexistiskt blir det. Dessutom anser hon att den till viss del utbredda åsikten om att 

kvinnor inte kunde teckna serier numera har motbevisats, eftersom det har kommit fram 

väldigt många framgångsrika kvinnor sedan dess. Idag skulle det snarare vara absurt att påstå 

något sådant.    

 

Att den stora dominansen av manlig serieskapare hämmade uppkomsten av kvinnliga 

serieskapare är en bild som även serieskaparen Anneli Furmark delvis håller med om
51

. Hon 

berättar om hur hon på 80-talet började prenumerera på Galago och hur överrepresentationen 

av ”manliga” serier skrämde henne lite grann: 

 

”Jag tror att på 80-talet var det nog lite så. Men då var jag ju ganska ung också och då var det ju så 

här att det var några manliga tecknare som jag tyckte var väldigt bra, som Gunnar Lundkvist och 

Pirinen och Max Andersson och sådär. Och det var nog så att jag inte hade samma självförtroende 

för mina egna… jag trodde att jag var tvungen att ha samma slags humor som de hade för att det 

skulle vara något bra.”   

     

Furmark beskriver hur den grabbiga chargongen fick henne att utveckla en osäkerhet 

över sitt eget skapande. Hur den stora dominansen av manliga tecknare under 80-talet 

skapade en atmosfär som var svår för kvinnor att ta sig in i. Samma sorts mur som både 

respondent Y och Johannes Klenell beskrivit.        
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2.4 Serierna och yrkesrollen 

Tjejer gör serier om relationer och sex och killar om politik. I en artikel publicerad i 

expressen 1999 diskuterar de fyra serieskaparna Mats Jonsson, Martin Kellerman, 

Monica Hellström och Maja Lindén myten kring de manliga och kvinnliga serierna
52

. I 

artikeln berättar Monica Hellström att hon blir upprörd över att ofta placeras i ett fack 

där det förväntas att hennes serie ska vara en tjejserie. Att det som tjejer gör förutsätts 

angå enbart tjejer.  

Maja Lindén berättar att hon upplever att det finns en schablonbild av att tjejer håller på 

med relationer, vilket inte alls stämmer. Bland de fyra tecknarna som deltar i intervjun 

är Kellerman och Jonsson idag bland de mest framgångrika i Sverige när det kommer 

till att skildra relationer. Lindéns serier handlar om politik, och Hellström skildrar, 

enligt Lindén, snarare mänskligheten.     

Att media ibland har en tendens att ibland vilja skilja på manliga och kvinnliga 

serieskapare har tidigare tagits upp i den här uppsatsen. Detta är också ett fenomen som 

många tecknare sedan länge tröttnat på. Serieskaparen Anneli Furmark berättar: 

”Jag tycker att det är ganska intressant att jämföra såhär: att kvinnliga författare har det ju funnits 

hur mycket som helst, länge. Alltså vanliga skönlitterära författare, eller vad man ska säga. Och 

där skulle man väl inte ens säga att ’Jag är en kvinnlig författare’, man pratar ju inte om det på det 

sättet. Och jag har svårt att svara på det varför det skulle anses vara mer manligt att göra serier. 

Det är väldigt svårt.”
53

   

Precis som Johannes Klenell berättade i en intervju är det inte särskilt intressant, eller 

ens möjligt att skilja på manliga och kvinnliga serieskapare eftersom det finns så oerhört 

många genrer att det helt enkelt inte går att jämföra
54

. Någonting som man däremot kan 

se är att det feministiska budskapet är tämligen vanligare bland just kvinnor än män.   

Serieskaparen Karolina Bång berättar till exempel i en intervju med tidningen ETC från 

2009 att det flesta vuxenserier som finns är av och för heterosexuella män, som 

dessutom ofta är sexistiska
55

. Bång anser därför att det ”för varje tecknad kuk borde 

ritas en fitta”. Därför ritar hon tanter som hånglar och lesbiska cowgirls som lever i en 
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värld utan män. Karolina Bång leker ofta med könsroller och driver med normer, men 

tecknar också seriösa dokumentära serier där hon ägnar flera månader åt research.  

Även Anneli Furmark berättar att hon har en bakomliggande tanke med sina serier: 

”Jag tycker det är en röd tråd i det absurda i att det finns en ordning i världen där männen är 

ansedda som mer än kvinnorna. Det är en absurditet som man behöver få blicken på ibland. Jag 

tror ju att det skulle vara större skillnad inom könen än mellan könen, på hur man tänker och på 

hur man är som person. Det är väl någonting som jag kan tänka att det är ett budskap eller en 

bakomliggande tanke. Att patriarkatet är absurt och att man behöver få en blick på det ibland, att 

det är helt sjukt.”
56

  

Det feministiska budskapet i serierna har dock väckt en del ilska. I en krönika i Skånska 

Dagbladet från 2007 menar textförfattaren Alf Ronnby att dessa serier skadar hela den 

feministiska rörelsen
57

.  

”Det paradoxala är att feminister, som varit så aktiva i kampanjer vad gäller mäns våld mot 

kvinnor, i det här fallet själva uttrycker så mycket våld. Man kan undrar vad det är för slags 

plantskola vänstern skapat på Kvarnby folkhögskola, när elever därifrån står för ett sådant enormt 

manshat, som uttrycks på dessa hemsidor. Här ska unga kvinnor tydligen bli peppade av ”starka, 

smarta kvinnor, som gör Sveriges kanske bästa serier”, som det heter när dotterbolaget presenterar 

sina tio aktiva tecknare.”  

Det Ronnby tycker sig utläsa i till exempel Dotterbolagets serier är ett könskrig och ett 

fanatiskt hat mellan könen som han tror skrämmer iväg de som han kallar för ”vanliga, 

normala kvinnor och män”.  

Serieskaparen Liv Strömquist berättar i en intervju med tidningen Arbetarmakt, från 

december, 2011 att hon ofta får kritik för att hennes serier är öppet feministiska
58

.  

”Jag har fått rådet en miljon gånger att inte vara så uttalad feminist i mina serier, typ: sätt inte en 

stämpel på dig själv, du blockerar den och den karriärvägen, och så vidare. Men det är väldigt 

töntiga människor som gett det rådet. Jag kan uppleva att det finns ett sug från kulturkonsumenter 

att höra någon som uttrycker en åsikt väldigt tydligt. Även om man inte håller med är det roligt att 

höra. Jag gillar själv när folk är öppet, modigt och tydligt politiska.”
59

  

                                                           
56

 Intervju med Anneli Furmark 2011-11-08. Se bilaga för hela intervjun. 
57

 Skånska Dagbladet 
http://www.skanskan.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070312/KRONIKOR001/103120004/-1/Kronikor001 
Publicerad 13 mars, 2007 
58

 Arbetarmakt http://www.arbetarmakt.com/2011/12/juholt-som-kroppsmalad-schaman-intervju-med-liv-
stromquist/ nr 4, 2011 
59

 Ibid 



27 
 

När jag intervjuade Anneli Furmark och respondent y berättade dock båda att de har 

blivit relativt besparade från negativa responser, trots att de båda har just ett feministiskt 

budskap i vissa serier. Båda är övertygade om att det förekommer att människor blir 

upprörda, men respondent y berättar att hon tror att steget från att någon ska leta upp 

deras album, läsa dem, bli arg och sedan skicka ett arg mail, är för långt. Däremot tror 

båda att det förekommer till exempel arga blogginlägg eller liknande om deras serier, 

men detta är något som de undviker att läsa.    
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3. Avslutning  

3.1 Diskussion  
Men vad är det egentligen för bild som framträder genom de intervjuer som jag har 

gjort? Det tycks inte råda något tvivel om att det finns tendenser som visar att branschen 

är mansdominerad, men samtliga respondenter ger olika bilder av detta.  

Under intervjun tar serieskaparen Sofia Olsson själv upp mansdominansen på förlagen 

och serieskolan
60

. På frågan om hur hennes syn på branschen som tecknare är berättar 

hon om hur hon och ett par vänner startade seriekollektivet Dotterbolaget för att de 

ansåg att branschen var just manlig. De märkte att alla gästlärare och branschfolk som 

kom till skolan var män, och att de genom Dotterbolaget ville bryta upp detta. Olsson 

säger sedan, apropå serieförlaget Galagos kvoteringspolicy, att hur mycket de än 

kvoterar in, så är det ändå två män som är redaktörer.   

Sofia Olsson snuddar här vid problemet med att det är just män som sitter vid makten, 

men säger senare att hon inte vet om det går att isolera seriebranschen från övriga 

branscher. Alla har samma problem. För även då Galago och andra serieförlag har 

börjat göra sig medvetna vid problematiken med att det är just män som sitter vid 

makten så återstår problemet på många andra fronter. Många har inte ens kommit så 

långt. Och bara för att man har börjat bli medveten vid detta betyder det ändå inte att 

man som redaktör eller förläggare är helt felfri. Det undermedvetna fenomenet att killar 

har en tendens att vilja jobba med andra killar kan självklart ändå förekomma. Och 

frågan är om det någonsin kommer försvinna. Man måste anstränga sig.  

När vi talar om medias rapportering om serier berättar hon att hon tycker att det är 

tröttsamt med den ständigt återkommande artikeln om att ”Nu tar tjejerna över 

seriebranschen”. Olsson menar att det visserligen stämmer, men att det var länge sedan 

de gjorde det. Det är gamla nyheter. Hon berättar också om hur tröttsamt det är när 

kvinnliga serieskapare får uttala sig om hur det är att vara just en kvinnlig serieskapare, 

och inte om sina serier. Men samtidigt säger hon att den frågan också har en relevans 

eftersom det i alla fall har funnits en bild av att det har varit en grabbig bransch.    
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Det går att urskilja en ambivalens i intervjun med Sofia Olsson eftersom hon inte alltid 

tydligt formulerar sina åsikter och ståndpunkter. När hon till exempel berättar om att 

hon är trött på medias tendens att ständigt fråga om hur det är att vara kvinna och 

serietecknare, men sedan direkt också säger att de frågorna också har en relevans, 

illustrerar hon på ett sätt hur komplex den här frågan faktisk är. Att påpeka att det är en 

patriarkal bransch och att det är skillnad mellan män och kvinnor förstärker kanske bara 

problemet. I ett idealsamhälle skulle vi inte se könen. När vi ständigt påpekar de 

orättvisor som existerar mellan män och kvinnor är vi också delaktiga i att just bekräfta 

dessa två grupper. Men samtidigt är det också svårt att ignorera problemet att det 

faktiskt inte är jämställt. Jag upplevde över lag att mina respondenter ibland var tydligt 

trötta på att över huvud taget diskutera manligt och kvinnligt vilket för tankarna till 

Hirdmans teori kring genussystemet. 

”ju mer differentiserat ett samhälle blir, ju subtilare och mer komplex blir isärhållandets/ 

segregeringens uttryck och konsekvenser. Därigenom aktualiseras den andra logiken, den manliga 

normens logik, ty min hypotes, eller min betoning i detta förståelsesammanhang ligger på att det är 

ur isärhållningen som den manliga normen legitimeras”
61    

I slutet av intervjun berättar Olsson om hur hon kan tycka att till exempel Galago kan 

vara väldigt grabbig och hård. Detta är något som Galagos redaktör Johannes Klenell 

berättat var en bild som man hade av Galago förr i tiden, men att han hoppats på att 

detta inte längre stämmer. Sofia Olsson tycker dock att det fortfarande kan råda en 

grabbig stämning i Galago. 

”Ja, det gör jag nog. Eller så är det bara att det inte är min typ av humor, liksom. Det kan ju vara så 

och jag vet inte om jag kan könsbestämma… Att det är för att jag är kvinna som jag inte tycker att 

det är jättekul. Lite såhär ”Bajsa på moderaterna”, jag tycker inte att det automatiskt är roligt.  

Nej, men jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker om den satiren, så jag ska nog inte uttala mig. 

Inte just nu när jag är helt geggig i huvudet.”
62

                       

Här är Olsson inne på något intressant. Låt säga att Galago publicerar en serie som 

handlar om att ”bajsa på moderaterna”. Innebär det då att tidningen blir grabbig? Vad är 

det som säger att kvinnor inte tycker det är roligt? Och vad är det som säger att män 
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uppskattar den typen av humor? Vad är det egentligen som gör att en tidning uppfattas 

som grabbig?  

Jag har inget svar på detta, men så länge som en tidning publicerar ungefär lika många 

män som kvinnor i varje nummer, och så länge som seriernas innehåll inte är av 

sexistisk eller annan diskriminerande karaktär borde det vara svårt att stämpla den som 

just grabbig. Kanske beror ”grabbigheten” på de könsroller som jag tror existerar. Killar 

förväntas uppskatta den hårda och grova humorn, de skrattar med magen. Tjejer 

förväntas uppskatta den lågmälda humorn, de skrattar med hjärnan.         

Serieskaparen Anneli Furmark tar i den intervju som jag gjorde med henne upp 

fenomenet med begreppet ”kvinnliga serietecknare”
63

. Hon menar att det i princip 

enbart är serietecknare som så tydligt delas in i ”manligt” och ”kvinnligt”.  

”Och jag kan ju bara svara att jag självklart ser mig som serieskapare i första hand. Men jag tänker 

att skulle man ställa frågan till en jazzmusiker till exempel, det är en oerhört mansdominerad 

bransch, men man skulle ändå inte säga att ”Är du en kvinnlig jazzmusiker?”
64

  

Furmark pratar här om problemet med de förväntningar som kan finnas utifrån ens kön. 

Som tidigare nämnt i den här uppsatsen har vissa journalister i artiklar försökt driva 

teser om skillnader mellan manliga och kvinnliga tecknares författarskap, något som 

visat sig inte vara helt lyckat.  

Johannes Klenell håller med om problematiken med användandet av begreppet 

”kvinnliga serietecknare”, men menar att det har börjat lugna ner sig
65

. Det tror han 

beror på att det börjar bli så många etablerade författarskap nu som är just kvinnor. Den 

manliga normen börjar lösas upp.  

Samma problematik existerar dock inom vissa delar av musikbranschen. Debatten kring 

huruvida man kan använda begreppet ”tjejband” eller inte har pågått länge. Problemet är 

dock, liksom för seriebranschen, att man enbart kategoriserar banden vid kön när dessa 

är kvinnor. Detta visar tydligt att de avviker från normen. Ordet ”tjejband” kan 

dessutom användas oavsett genre, de kan spela allt från rock, pop, punk och metal, till 

skillnad mot begreppet ”pojkband” där man uteslutande syftar på den kommersiella 

popgenren.  
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Även respondent y snuddar vid det här ämnet när hon berättar att hon väldigt ofta får 

frågor om varför hon tecknar serier
66

. Hon berättar att hon tror att det beror på att serier 

är en uttrycksform som ligger lite utanför normen. Seriebranschen är fortfarande relativt 

ny i Sverige till skillnad från till exempel den vanliga bokbranschen. Ingen skulle idag 

få för sig att fråga en författare varför han eller hon skriver böcker, eller över huvud 

taget kalla någon för ”kvinnlig författare”.  

 

3.2 Sammanfattning och slutsats 
Det verkar inte råda några som helst tvivel om att den svenska seriebranschen faktiskt har 

vissa problem med jämställdheten mellan män och kvinnor. Det är en stor majoritet män som 

styr inom förlagen, och även då det idag finns fler kvinnliga serieskapare än någonsin 

existerar ändå en känsla av att det är den manliga serietecknaren som är normen. Som tidigare 

nämnts i den här uppsatsen menar vissa att det finns ett slentrianmässigt osynliggörande av de 

kvinnliga serieskaparna i media. I en artikel i Svenska Dagbladet som handlar om att 

seriemediet stärkts i Sverige nämner man till exempel ett antal debutanter och etablerade 

serieskapare vid namn, 16 män och noll kvinnor
67

. Det är alltså inte bara den svenska 

seriebranschen i sig som har problem, utan det är själva samhället. Seriemediet har länge haft 

en bild av att vara någonting som enbart angår killar. Det är killar som ritar serier och det är 

killar som konsumerar serier. Kanske kan det vara den uppfattningen som fortfarande dröjer 

sig kvar i det mänskliga medvetandet. Men hur upplevs detta av de kvinnliga serieskaparna 

själva? 

 

Att döma av de intervjuer som jag gjort med serieskaparna Anneli Furmark, Sofia Olsson och 

respondent y kan detta upplevas som besvärande. Både Olsson och respondent y tar själva upp 

problematiken med att det är mestadels män som sitter på de höga positionerna. Respondent y 

berättar att problemet med att det bara är män som har beslutsfattande positioner är att det kan 

skada mångfalden
68

. Hon tar upp ett exempel på en manlig chef som arbetar med humor. När 

han skulle nämna vad han tyckte var roligt tog han bara upp män, och när han skulle nämna 

vad han inte tyckte var roligt eller vad han inte förstår sig på tog han bara exempel på kvinnor. 
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Naturligtvis representerar inte detta alla män, men tydligt är att alla som jag intervjuat, 

inklusive Johannes Klenell, är överens om att alla på ledande positioner borde arbeta med sitt 

eget filter. Det är lätt att som man omedvetet söka sig till andra män.  

 

Respondent y och Anneli Furmark vittnar också om hur det stora antalet manliga 

serietecknare skrämde dem i början av sina karriärer. Furmark berättar om hur hon i början 

trodde att hon var tvungen att ha samma slags humor som de stora manliga serieskaparna för 

att det skulle bli bra, och hur detta gjorde att självförtroendet för hennes egna serier inte var 

lika höga som de borde
69

. Respondent y berättar om hur den grabbiga kulturen inom 

branschen totalt kunde förstöra hennes skaparglädje, och hur förutsättningen att hon inte 

beblandade sig med dem var det som gjorde att hon över huvud taget kunde hålla på med 

serier
70

.   

 

Att det finns en tendens att dela upp serieskapare i grupperna ”kvinnlig serieskapare” 

och ”serieskapare” bidrar också till viss del att de ”kvinnliga serieskaparna” har andra 

förutsättningar än de manliga. När jag intervjuade Sofia Olsson berättade hon att hon upplever 

att kvinnliga serieskapare ofta får prata om hur det är att vara just kvinna och serieskapare, 

och inte lika mycket om sina serier
71

. Olsson tar dessutom upp ett exempel på en intervju med 

serieskaparen Martin Kellerman i Dagens Nyheter som hon beskriver som ”orimligt lång”. I 

intervjun får Kellerman tala väldigt djupt initierat om sitt skapande på ett sätt som hon inte 

kan minnas att en kvinnlig serieskapare fått göra i media.  

 

Dessutom gör som sagt det stora antalet män inom förlagen att kvinnliga serieskapare har 

andra förutsättningar. Serieförlaget Galago hade tidigare grova problem med balansen mellan 

män och kvinnor i sin utgivning, just därför att de aldrig reflekterade över problemet. Men när 

de blev medvetna över sina egna misstag och sin egen brist på jämställdhetstänkande 

förändrades också detta. Idag är branschen mer medveten vid problemet, och stora framsteg 

har redan skett. Och förhoppningsvis kommer ännu större framsteg ske. Men det viktiga är att 

aldrig tro att arbetet för en jämställd bransch någonsin kommer bli färdig. För jämställdhet är 

ingenting som någonsin blir färdigt. Det kan vara helt jämställt, men man måste hela tiden 

anstränga sig för att fortsätta vara där man är.         
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Om man får tro de informanter i den här uppsatsen är Hirdmans teori kring genussystemet 

fortfarande aktuell för den svenska seriebranschen. Precis som Hirdman skriver kan 

genussystemet ses som ”ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar 

som genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter“
72

. 

Isärhållningen blir vardag, mannen blir normen.    
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5. Bilaga 

5.1 Intervju med Johannes Klenell 2011-11-25 
Kan du berätta lite om den svenska seriebranschen? 

Jag kommer ihåg förr i tiden så brukade vi liksom dela upp det i en massa olika läger. Backar 

vi 7 år i tiden när jag började så såg svenska seriebranschen väldigt annorlunda ut, för den var 

ju för det första mycket mindre, väldigt mycket färre tecknare och det var väldig mycket färre 

etablerade serieskapare för 7 år sedan. Det var ju mycket så att allting handlade om ”Rocky” 

då, så att Martin [Kellerman] hade haft en sådan jävla framgång med ”Rocky” och att väldigt 

många ville göra något liknande helt enkelt. Och det fanns liksom olika scener som inte riktigt 

hade jättebra kontakt med varandra på den tiden. Och mer konflikter mellan de olika lägren, 

det fanns rykten om att såhär ”gick man på serieskolan fick man inte vara med i Galago”, att 

”Galago bara var ett elitistiskt grabbgäng som höll sig för sig själva. Vilket det kanske var i 

viss mån just då. 

 

Men varför hade de den bilden av Galago? 

Förmodligen var det liksom rätt välförtjänt. Galago har alltid varit liksom, vad ska man säga, 

ett sorts svenskt avant garde-seriens kulturelit. Det har ju ändå funnits i 30 år och den var i 

Stockholm och den överlevde när Epix och Pox och sådana tidningar dog ut på 90-talet och 

stod ganska mycket för sig själv och lite är det väl så att än idag så fungerar den som ett 
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ganska tight kollektiv av människor, vilket kan få det att framstå som elitistiskt. Men jag tror 

att det var mycket mer så då för att folk, alltså det här med nät-communities var inte alls lika 

etablerat till exempel. Folk hade inte lika mycket kontakt med varandra och det var mer såhär 

att det gick rykten om hur saker funkar. Det fanns ett seriekollektiv som heter C'est Bon i 

Malmö som mer var inne på konstnärligt inriktade serier som var på engelska. De hade någon 

slags goth-koppling också. Det var kopplat till en väldigt annorlunda subkultur. Och där 

emellan var det liksom inte särskilt bra relation mellan dem och Galago. Mycket skitsnack 

överlag. Och det kan vara rätt bra att sätta in det… när jag tänker på hur serier ser ut idag. För 

det där har förändrats otroligt mycket. Idag så är det en självklarhet att alla har kontakt med 

varandra. Även om man inte samarbetar, det är klart som fan att det är konkurrens mellan 

förlagen, men alla känner varandra på ett helt annat sätt liksom. Det finns en mer personlig 

relation sinsemellan i någonting som har blivit mycket större samtidigt också. Det finns 

många fler, men det är mindre grupperingar om du jämför med hur det var då. Och det är 

ganska unikt tror jag, för en kulturell bransch, att den när den expanderar blir tvärtom. Att det 

snarare ger en större frihet för serieskaparna att liksom agera i olika fält, vara i olika världar. 

Att begränsningarna har blivit mindre på grund av det. Medan när det var mindre förut så var 

det att man liksom höll sig i sin egen gruppering. Det tror jag har varit… för oss var det en 

ganska stor självklarhet att börja jobba om den bilden av Galago. Jag har alltid haft idén att 

det är väldigt svårt att nå folk om de kommer in i ett rum och det enda de ser är ett fåtal 

människor i grupp på olika ställen som står och surar på varandra istället för att se en stor 

sammankomst av människor som står och har kul. Så vi har jobbat väldigt mycket med just att 

ta kontakt med de här verksamheterna som tidigare har sett oss som ”divor” eller så, och 

faktiskt lära känna dem och samarbeta och prata med varandra liksom. Och det tycker jag för 

mig är seriebranschen i stort väldigt mycket idag. Jag tycker att det finns en annan öppenhet i 

relationerna där som jag kanske inte riktigt ser i andra konstnärliga fält. Att det är en väldigt 

väldigt väldigt stor ankdamm, liksom för att vara en bransch, där det finns väldigt liksom få 

sura gubbar kvar, som det var förr i tiden.  

 

Men varför tror du att den har expanderat de senaste åren? 

Jag tror att det har att göra med att… jag tycker att det har att göra med vad du skriver om, det 

är ju att det finns fler kvinnor i branschen nu, än vad det var förr. Att det också på något sätt 

har ner den där tuppkampen och gjort det intressantare för folk utifrån att känna sig välkomna 
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in i den här miljön. Att ju större mångfald det finns i en bransch, desto intressantare är den för 

fler personer. Ju större mångfald det är, desto mindre behöver du sälja ut för att nå ut. Du kan 

istället liksom… folk kan bli intresserade av mångfalden till att börja med och där igenom 

hitta folk som håller på med ganska konstnärligt utsvävande saker. Det tror jag bland annat att 

den har vunnit väldigt mycket på. Sen tror jag också har förändrat… att det har kommit fler 

kvinnliga serieskapare de senaste åren har också gjort att det har kommit fler kvinnliga 

serieläsare. I mina ögon en helt ny läsesort för seriebranschen för förut var den i stort baserad 

på väldigt mycket män, och kvinnor till viss del som var väldigt intresserade av just serier. 

Inte intresserade av kultur i stort eller litteratur i stort eller liksom av att läsa eller så utan som 

har gillat en seriefigur. Man har gillat ”Rocky” jättemycket, eller ”Socker-Conny” jättemycket 

eller ”Arne anka” jättemycket och det har varit en seriefigur som alla läser, och sen har det 

inte varit något spelfält för övriga saker. Men vad som har hänt med den nya publiken som 

kommit nu upplever jag är att du blir intresserad av, säg Liv Strömquist och upptäcker Mats 

Jonsson, du blir intresserad av Sara Granér och upptäcker Liv Strömquist. Vilket i sin tur 

leder till att när du läser någon av dem blir du intresserad av Galago per automatik och då 

kommer du hitta andra serietecknare. Att vi har fått en mer… vad ska jag säga… att vi från att 

ha varit en seriefigursbransch så har vi snarare gått till att bli en auteurbransch kan man väl 

säga. Att nu är det serieskaparna som är intressanta och inte seriefiguren helt enkelt. Att du 

gillar dem som klassiska författarskap. Det tror jag har haft jättemycket att göra med att det 

blir fler och fler som förs fram av branschen i sig. Att det inte är konkurrensen att alla vill bli 

den där enda serieskaparen som säljer 40 – 50 000 album utan istället finns det ett antal 

serieskapare nu som säljer mellan 5- och 10 000 album. Och att de inte behöver konkurrera så 

himla mycket med varandra utan kan istället lyfta upp nya serieskapare så att det inte bara är 

förlagen som hittar någon och släpper ut den, utan att allting kom någonstans liksom ur 

rörelsen. Vilket i sig kan vara lite problematiskt eftersom det då också kanske blir en ganska 

homogen grupp. Jag vet inte riktigt, men jag tror att just nu mår den här branschen väldigt bra 

av att vara sådan. Att den inte är nördig längre utan snarare är en seriös kultursfär.  

 

Kan du berätta lite om det patriarkala i branschen som har varit, eller kanske 

fortfarande är? 

Det är ju fortfarande. Absolut. Jag menar, tittar du på seriebranschen ur ett maktperspektiv så 

ser du på en gång att alla förläggare i princip, utom Josefin Svenske på Kolik [förlag] är män. 
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Och män som har jobbat sig in i den här branschen via sitt nörderi och liksom via sina sociala 

kontaktnät som ofta handlat om andra manliga serieskapare och andra manliga aktörer, till 

exempel andra manliga förläggare som har lärt upp dem och tagit in dem i branschen. Så det 

finns ju fortfarande en tydlig patriarkal ådra i hur seriebranschen är uppbyggd. Det som jag 

tycker är bra som har hänt är att man faktiskt har börjat prata om det, vilket rätt många 

branscher inte vill göra. Alltså när jag har gått ut med att prata om hur vi har jobbat med de 

frågorna så har ju det ju setts som väldigt radikalt från andra håll liksom från musikbranschen 

och från övriga bokbranschen att jobba på det sättet. För mig har det varit ganska 

förvånansvärt med tanke på att män inte läser i samma utsträckning som tidigare till exempel 

och att kvinnor är mer intresserade av att läsa. Skillnaden är att det finns en ekonomisk analys 

där patriarkatet är ett jävla förlustprojekt just nu i liksom kultursektorn. Det är helt klart 

frågan om att det finns en patriarkal struktur som faktisk är den bestämmande i den här 

branschen. Det tycker jag. Och det är ett jätteproblem.  

 

På vilket sätt påverkar det branschen? 

Alltså i grund och botten, om man ska utgår från min egen analys så tycker jag ju att 

problemet är att män har en tendens att bara vilja jobba med män. Och det är ju kanske inte 

alltid medvetet det är så. Men som man har du en tendens att söka dig till andra män just 

socialt till att börja med. Vilket leder till att du professionellt gör undermedvetna val hela 

tiden och får upp dem som du socialt har en relation till. Och det är ju ett jätteproblem, både 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men också utifrån ett förläggarperspektiv för du blir sämre 

på ditt jobb helt enkelt om du faktiskt missar 50 procent av befolkningen. Och du inte förstår 

riktigt att du missar den också. Det är väl lite så jag ser på det.  

 

Men ni började kvotera i Galago. Varför gjorde ni det? 

Det var ju lite utifrån det. För det första så var det ju att vi faktiskt fick kritik utifrån från 

kvinnliga serieskapare som Åsa Grennvall och Coco Moodysson och så som faktisk sa till. 

Alltså ”Titta på tidningen nu, ni har 26 medverkande, tre av dem är kvinnor. Är inte det 

väldigt konstigt?” Sen hade vi ju det här grabbighetsryktet som jag pratade om tidigare, som 

jag inte var helt nöjd med som, vad ska man säga, som feminist. Eller det är ju inte kul att ha 

det ryktet, för det är ju… man känner sig ju som en skithög liksom. När man får sådana rykten 
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så kan det vara värt att inte bli sur utan faktiskt försöka ta det som en riktig kritik och liksom 

försöka analysera vad det är man gör. Och det vi kom fram till, just med insikten om de 

undermedvetna valen, det var ju att det är lite pengar i den här branschen, det är extremt 

mycket som sker på ideell basis. Då som producent så är det väldigt vanligt att du inte vågar 

kontakta någon du inte har en starkt social relation med för att be den göra någonting gratis 

eller för att be den göra någonting på väldigt snabba bud när du inte har någonting direkt att 

ge tillbaka. Men samtidigt är det just de där grejerna som leder folk in sina karriärer, att de får 

möjligheten att göra de där sakerna. Och då är det ju enligt mig ganska klokt att sätta upp 

någon sorts regelverk som stoppar det där undermedvetna beteendet som finns. Som tvingar 

en att tänka. Sen är det ju ur ett rent förläggarperspektiv återigen jävligt dumt att missa en 

massa folk som har väldigt mycket begåvning bara på grund av deras kön. Det är ju liksom 

under all kritik egentligen. Att tro då också att du som man, och priviligierad, som min roll, är 

så jävla medveten om alla beslut du fattar, är ju också väldigt väldigt konstigt för det är man 

ju inte. Man är ju till liksom 70 procent av ens dag helt dum i huvudet oftast. Och fattar 

jättekonstiga beslut. Så för mig har det aldrig varit något radikalt i det här med synen på 

kvotering. Jag har bara sett det som ett arbetsverktyg som gör mig bättre på mitt jobb.  

Sen hade vi ju också någonstans en affärsmässig analys i det här. Att vi såg att vi var ett litet 

medie med ganska liten försäljningspotential som inte riktigt hade råd att inte vara 

välkomnande mot 50 procent av befolkningen. Att det rent affärsmässigt var dumt på det 

planet. Att inte locka till sig de köpekretsarna. Och jag kan vara ganska krass när jag pratar 

om det, men jag tycker att det är ganska viktigt när jag pratar om den rent ekonomiska 

fördelen. Jag tycker att det är viktigt att prata om det för att det är så få som pratar om det när 

det gäller kvotering och jämställdhet. Att det faktiskt affärsmässigt finns fördelar med det. 

Stora fördelar. Om man bara slopar den här idén att någon blir bortvald eller så, för det tycker 

inte jag finns där riktigt. Det är alltid någon som blir bortvald, det är alltid någon som liksom 

halkar ur eller så. Utan bara ser till det rena ”vad gör att din verksamhet blir bättre?” så tycker 

jag att det finns allt att vinna. Och det vi såg var ju också att det fanns… Det fanns en tidning 

som lade ner ganska strax innan jag började jobba på Galago som hette ”Darling”, och den 

tidningen var ju riktad till en kvinnlig läsarkrets men som hade lockat till sig manliga läsare 

för att det var en av få tidningar som höll på med det här med det här med DIY [Do it 

yourself] och fanzines, pratade om sådana saker och liksom etablerade det. Och deras 

läsarkrets var ju helt medvetna om hur seriebranschen jobbade. De förstod språket vi jobbade 

i. Och det var ju liksom barrikader med unga kvinnor som stod utanför porten och liksom 
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stampade men som inte kände att de blev insläppta, för att det här var killarnas värld liksom. 

Så genom att förändra våran attityd så släppte vi ju in hela den här läsarkretsen.  

 

Men hur gick det till rent praktiskt? 

50/50 var alltid vår målsättning. Men första målet… Det här är ju ett evighetsprojekt, det är ju 

aldrig över, det är ju att tampas med sina egna undermedvetna val. Men 50 procent skulle vara 

målsättningen i tidningen, och har också blivit det när det kommit till förlagets utgivning. 

Men var det under en tredjedel medverkande kvinnor så fick vi börja om. Riva helt enkelt 

bygget av tidningen och helt enkelt börja leta efter nya serieskapare som vi inte hade kontakt 

med, eller faktiskt komma ihåg att fråga en massa människor som man glömmer.  

 

Hände det någon gång att ni fick göra det? 

I början hände det ett par gånger att vi fick liksom lägga om och så. Men det gick ganska 

snabbt ändå. Mycket tror jag tack vare just Liv Strömquist som var en jävla inspirationskälla 

till nya unga serieskapare, så det kom en jätteboom av jävligt begåvade intressanta 

serieskapare från framför allt Malmö just då. Dotterbolaget drog igång och de peppade 

varandra och liksom såg till att orka hålla på, trots att inget förlag var intresserade tills de 

hade fått upp ett antal personer som faktiskt var så jävla bra. Som vi hade missat innan dess i 

en ganska stor utsträckning.  

Idag behöver vi nog aldrig göra om på det sättet, för nu ser verksamheten helt annorlunda ut. 

Familjen runt Galago är så mycket mer människor och är så mycket mer mångfasetterad idag 

så idag är det snarare den här lösa 50/50-målsätnnigen som ligger hela tiden, att vi ska liksom 

ligga där. Sen kan det ju aldrig vara exakt eftersom det hela tiden varierar, men 50/50 ska 

egentligen vara. Det finns ingenting som heter att det bara ”råkade” bli 20 män och fem tjejer 

längre. Eller att ”det finns inga”, för det där är idiotresonemang. Det är klart som fan att det 

finns bara man orkar leta. Det är ju inte som att kvinnor aldrig har tecknat serier innan, utan 

det har alltid funnits kvinnliga serieskapare som Gunna Grähs och Cecilia Torudd. Och jag 

menar, tittar du på illustratörsyrket så är det en väldigt kvinnodominerad yrkeskår. Så det är 

klart som fan att de finns. Det är bara det att vi inte orkade leta innan dess.  
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Men vad har ni fått för responser på det här? Både bra och dåliga.  

Inget dåligt över huvud taget. Inget dåligt från någon som egentligen spelar någon roll. Jag 

menar att Per Ström blir arg, det skiter väl jag i liksom. Eller att moderatmännen blir 

irriterade, de kommer ju aldrig läsa tidningen ändå, de är inte intresserade av kultur.  

 

Men vad är det för argument de lägger fram?  

Oftast är det ju den här idén om att män skulle bli bortvalda. Men det har ju aldrig fungerat så, 

för det har ju i princip aldrig hänt. Och jag menar, männen i seriebranschen är ju inte 

missnöjda över det här. De tycker ju att det är roligare att jobba i den här branschen nu, tycker 

jag att det verkar. Och saken är ju den att det har börjat gå så himla mycket bättre för serier i 

allmänhet, så det här har ju varit ett lyft även för manliga serieskapare, faktiskt. Att intresset 

för serier har blivit så otroligt mycket större. Och det tror jag har mycket att göra med den här 

utvecklingen.  

Och återigen, vi är ju inga revolutionärer på det här området, utan jag tycker snarare att 

Dotterbolaget är det. För de vände även på de klassiska kvinnliga härskarteknikerna, det här 

med att trycka ner yngre och liksom så. Och vände det till att nu ska alla samarbeta, vi ska ta 

hand om varandra istället. Vilket gjorde att de blev en maktfaktor att räkna med på allvar. Och 

du vill inte reta upp en gruppering där liksom fem personer är folk du jobbar med, vilket gör 

att du faktiskt lär dig att respektera och se dem som kanske inte är där än, men som är på väg 

dit. Så de blev faktiskt ett av de mest välfungerande fackförbunden jag har varit med om, på 

det sättet att de såg till att bli sedda.  

Men som sagt, jag har aldrig… För det första går det ju jävligt mycket bättre ekonomiskt. Det 

är väl den mest intressanta responsen så. Att det är uppenbart att folk gillar hur vi bygger vår 

verksamhet idag. Att det är uppenbart att det inte var fel i den analysen, att det fanns en grupp 

där ute som inte kände sig välkomna som nu har hittat dit. Men som sagt, det är ju inga 

aktörer i branschen som tycker att det här har varit ett problem, tror jag. Det är ju möjligt att 

det finns några som inte säger någonting, men jag har liksom aldrig hört dem i och med att 

allting har blivit så himla mycket större. Det finns så mycket mer yta, för ytan har liksom 

vuxit samtidigt som kvinnorna har kommit in. Men jag vet inte, jag är ju man också så jag får 

inte ta lika mycket skit heller som kvinnliga aktörer får, i och med att det är dem som alla ger 

sig på. Och jag är ju liksom inte så brydd. Sen har ju vi varit väldigt tydliga med att det inte 
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handlar om kvalitet, det är likt förbannat så att de kvinnliga serieskapare som vi kvoterar in 

är… Det skulle ju vara jävligt dåligt av mig att ta in folk som jag inte tyckte var bra. Så det 

har aldrig funnits en sådan en sådan aspekt av det, att vi tar in någon bara för att de är av ett 

visst kön utan de måste vara bra. Det här är bara ett verktyg för mig, som producent, att bli 

bättre på mitt jobb. För att jag ska lära mig att se mer människor, för jag är inte tillräcklig på 

mitt jobb. Det är så jag ser på det.  

 

 

 

Har du något mer som du vill tillägga i ämnet ”Kvinnliga serieskapare”?  

Nej, jag har ju lite svårt för termen. Jag tycker ju egentligen att könet är ganska ointressant när 

man lyfter det bortom… Det har lugnat sig lite nu, och jag tror att det är därför att det har gått 

ganska fort och väldigt bra. Liksom tjejbandsproblematiken har ju funnits oerhört läge. Men 

jag upplever det ändå som att det har lugnat sig. Förra året så kändes de t som att det kom en 

kulmen för då hade Galago fler kvinnor än män i sin utgivning, och då började folk prata om 

att ”nu kommer tjejerna”, men det har folk skrivit i fem-sex år. Men det är intressant att i år är 

skillnaden inte så jättestor heller, och nu skriver inte folk riktigt på det sättet längre. Det tror 

jag har att göra med att det börjar bli så många etablerade författarskap nu. Och just att det 

inte är som förr att det är en i taget, utan nu börjar folk vänja sig vid att de är ganska många 

nu som är en del av kultursverige. Liksom Nina Hemmingsson, Sara Granér, Liv Strömquist. 

Att det resonemanget börjar bli lite omöjligt. Och det tycker jag är väldigt skönt för att jag har 

skällt ut journalister som har ringt och velat prata om de typiskt manliga serierna och typiskt 

kvinnliga, för jag tycker inte att det är så otroligt intressant, att det också hämmar mångfalden 

i serierna. Jag menar tittar du på Anneli Furmark så gör ju hon någonting som är fundamentalt 

annorlunda mot det som Liv Strömquist gör. Och att då prata om att alla kvinnliga 

serieskapare sysslar med vass intressant satir, och alla killar skulle vara självbiografiker och 

egon, det är ju inte sant för det finns ju folk som jobbar inom alla fälten. Och skulle man gå 

över till de stereotyperna så blir det problematiskt för då lyfter man ju bara upp en del på 

grund av deras kön. Och jag tycker att det är en jättetragedi att folk håller på på det sättet. För 

det är inte så jävla intressant tycker jag.  
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Men det här är en komplicerad fråga och jag kan inte se den på några andra sätt än det jag gör 

nu för då skulle allting bara kännas fånigt. Jag försöker vara ganska kall i det och tänka att 

mångfalden faktiskt också är ett yrkesverktyg för att bli bättre som producent för att nå mer 

och så. Och att det här har gått snabbt tror jag också har att göra med att det är så lite pengar i 

det. Det är väldigt lite vinst i det, liksom. Att det har varit ganska enkelt just därför, att börja 

jobba med det. Men det är just därför som det inte har löst sig i den verkliga maktaspekten. 

Alltså bland producenter. Vi har inte råd att anställa en person till. Vi kan inte om vi inte 

sparkar oss själva, få in en kvinna på en maktposition i seriebranschen. Så därför måste göra 

någonting som kan beskrivas som ”second best” liksom. Att helt enkelt försöka jobba med att 

styra sitt liksom undermedvetna.  

 

Men jag menar, det är en gammal liksom snubbig kultur, bara att det har blivit bättre. Men jag 

vet inte om jag tycker att det har blivit bra än.  

 

Och frågan är väl om det någonsin kommer bli bra? 

Jag tror att det är väldigt farligt om man ser det som bra. Och det handlar ju även om det här 

att när vi tog in könsaspekten fick även med HBTQ-frågan någonstans på köpet. Men 

samtidigt har vi ju problemet att, var är alla invandrare, till exempel. Det här är u en av de 

vitaste kulturformer du kan hitta. Den är så svennig så det finns inte. Otroligt så Svensk 

intellektuell medelklass. Och det har vi ju börjat titta på nu, att hur kan vi liksom gå vidare 

där? Finns det en grupp som står och knackar på dörren där eller är det så att… Stand up-

världen har ju varit tvärt om. De har ju lyckats med att få in invandrargrupperna liksom bland 

komikerna där, men har misslyckats fullständigt med att få in kvinnorna. Och hos oss är det 

tvärt om.  

 

Men vet du hur det ser ut internationellt i seriebranschen? 

Det är ju så jävla snubbigt så det finns inte. Nej, men alltså det är ju det. När jag försöker 

förklara hur vi jobbar så skrattar ju folk åt oss. Och jag menar, i ett land som USA så är det ju 

så att där klarar de sig på de här 100- 200 000 serieintresserade människorna och bryr sig inte 
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så fruktansvärt mycket. Och i Frankrike ska vi inte snacka om. Det är ju så gubbigt så det 

finns ju inte. Där finns det ju fortfarande en idé om det manliga geniet också.  

 

Så de har inte en tanke på att försöka utvidga det där? 

Nej, det finns liksom inte. Nu ska Liv [Strömquist] i och för sig ges ut på ett franskt förlag så 

det ska bli väldigt kul att se. Men jag vet inte. Rent internationellt så är det här branschen helt 

pinsam faktiskt. Och det har varit ganska frustrerande att försöka prata om de här frågorna 

ens.  

 

 

Har du försökt göra det alltså? 

I och med att jag jobbar med att sälja in Svensk seriekonst till på en internationell nivå så är ju 

en del av det som representerar på vår scen. Det här politiska medvetandet. Att jobba med 

jämställdhetsfrågor och sådana saker. Men det är ju inte bara vi. På kolik förlag så jobbar de 

också så. Och grejen är att jag vet inte ens om jag hade pratat om det här om det inte vore så 

att Arvika-festivalen fick sådan kritik och jag blev förbannat och skrev nåt om det och så blev 

det liksom sett som en jättesensation. Men det har ju varit uppenbart när vi har tittat på såhär i 

vårat projekt när vi tittade på vilka som blev utgivna i utlandet, och det var nästan bara män. 

Och problemet var ju där, återigen, makthavarna som kom, alltså förläggarna som kom hit och 

så, är män. Så vad de såg var manliga serietecknare och tjejer när de kommer till den svenska 

branschen. Alltså så. Det var ett klart problem. De är väl inte onda människor, utan bara hur 

du agerar när du kommer till en främmande miljö. Vilka söker du dig till vilka pratar du med, 

liksom per automatik när du är helt ensam. Men jag vet inte. Och det är inte som att det känns 

som att det är jättelätt att påverka det.  

Men det har börjat hända lite grejer i och för sig. Loka Kanarp ska ge ut album i Frankrike 

också. Liv [Strömquist] ger ut album, Anneli Furmark har gett ut album i Frankrike. Så det är 

ju möjligt att det kommer explodera där också. Jag tror att i USA så sker av sig själv sakta 

men säkert för att de egentligen är i samma fas som oss. Att läsandet minskar. Framför allt 

läsandet bland män. Och att intresset för att läsa någonting nytt är att folk snarare vill läsa 



46 
 

kvinnors berättelser än mäns berättelser. Men jag tror ju helt klart att de samtidigt skulle 

behöva jobba mer aktivt med det.  

 

Men kan man säga att Sverige ligger i framkant när det kommer till jämställdheten? 

Vi har ju inte kommit till jämställdhet. Och jag vet inte. Det är svårt att prata om framkant så. 

Det är ju också svårt att prata om framkant i och med att det här är en ideologisk fråga. Skulle 

du fråga en marknadsliberal så är vi ju inte i framkant, då är vi i hårt styrda av politiska idéer. 

Jag vet fan inte om vi ligger i någon framkant. På ett sätt så är det ju fortfarande samma skit, 

men det som jag upplever som kul är att det ändå finns en vilja och en ambition att bli bättre 

som jag kanske inte upplever att man har i säg, de stora serienationerna med en väldigt liksom 

färdigpaketerad kulturbransch runt serier. Här finns ju inte det. Det var ju så otroligt litet när 

jag började. Det var en ung bransch liksom. Den är ju bara 30 år ungefär som den har funnits 

på det här sättet som den är idag. Och jag tror att det också har gett möjligheter. Att vi har haft 

möjligheten att förändra synen på vad den svenska seriekulturen är, under de senaste sju åren. 

Så det finns något positivt i det här. Jag menar idag så ligger ju Sveriges försäljningssiffror på 

serier på minst samma nivå som länder som har tio gånger så många fler invånare. Vi är ju 

helt klar en av de mest serieläsandet länderna i världen. Alltså i procent mätt. Jag tror vi ligger 

på fjärde plats eller något sådant. Japan och Frankrike är ju de två största. Sen tror jag att det 

är Norge eller Sverige som ligger och pendlar. Men det har ju vuxit… alltså marknaden har ju 

vuxit krokofantiskt framför allt de senaste fem åren. Och det tror jag som sagt har att göra 

med den här nya läsarkretsen.     
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5.2 Intervju med Respondent y 2011-11-23 
Kan du berätta lite om den svenska seriebranschen? 

[Här glömde jag att sätta på inspelningen, så de första minuterna finns inte inspelade. 

Det som sades under den tiden har dock inget större värde för undersökningen, utom 

just när inspelningen sattes på då hon pratade om sina serier och syftet med dessa] 

Respondent y: 

… Som redan finns i samhället eller försöker driva samhällsutvecklingen framåt eller försöker 

driva vissa typer av saker. Så jag tror att det viktiga inte är att det är serier utan det viktiga är 

att det är en del av en samhällsdebatt. Och de frågorna kan man diskutera på en massa olika 

sätt, man kan diskutera liksom en dokumentärfilm eller på en kultursida eller i serieform eller 

sådär. Och de ämnena som jag tar upp är ämnen som man kanske inte har diskuterat så 

mycket i just serieform.  

Varför ritar du serier? 

Jag tror att det ganska mycket var en slump för att jag har alltid ritat serier och har varit 

ganska intresserad, tyckt att det var ganska roligt och har alltid gillat serier. Framför allt gillat 

Galagos utgivning när jag var yngre. Då tror jag att det var en form som passade mig på något 
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sätt. Man får ofta frågan som serietecknare att ”varför gör du serier” och jag tror det är för att 

serier är en uttrycksform som är lite utanför normen om man säger så. Och skribenter och 

journalister brukar ju inte få frågan ”varför skriver du? Varför gör du inte teater?” och sånt 

där. Och folk som gör teater brukar ju inte få frågan ”Varför gör du inte något annat?”. Jag vet 

att låtskrivare till exempel, folk som jobbar väldigt mycket med samma text kan folk vara 

ganska ”varför skriver du inte en bok istället?”. Men för mig har serier varit ett sätt som har 

passat mig. Det är liksom ganska opretentiöst med serier. Att det är en konstform som inte är 

så himla finkulturell. Och det tycker jag är ganska befriande att man inte behöver vara så 

pretentiös med sina serier utan det är bara. Och sen gillar jag hela den grejen att man kan göra 

det själv. Det är väldigt såhär ”do it yourself-kultur”. Jag tror att anledningen till att mina 

serier har den ton de har är för att jag började med att bara göra ett eget fanzine. Och då 

gjorde jag det helt själv och jag ritade helt själv och behövde liksom inte ha några pengar. Det 

kan bli en annan intensitet tror jag än om man måste typ söka pengar från Svenska 

filminstitutet och man måste kanske ha en jättestor budget och man måste blanda in en massa 

andra människor. Men med serier kan man sitta hemma med penna och papper och det finns 

hela det här underground-perspektivet att man inte behöver plysa någon. Och sen började jag 

med att bara göra fanzine och tänkte mig en läsarkrets som i princip bara bestod av mina 

kompisar. Och jag tror att om jag börjat teckna serier och tänkte att ”Det här ska bli publicerat 

i DN” eller ”Det här ska få en jättestor läsarkrets. Hur ska jag göra för att nå ut till så många 

som möjligt?” Jag tror att folk som tänker så inte gör serier som kanske är så… då tror jag att 

man kanske aktar sig för att vara radikal, man kanske aktar sig för att säga saker som inte är 

så populära. Men så har ju jag inte gjort då utan jag har ju tänkt ”Vad skulle de skratta åt, de 

som precis är mina kompisar typ?” Och det är väl det som har gjort att mina serier har varit 

lite olika då när de kom. Alltså andra serier, eller andra uttryck i mainstream-media. Att det 

finns kanske något oplysande med dem.  

Kan du berätta lite om de responser som du har fått på dina serier och ditt 

serieskapande? 

Jag är väldigt förvånad för jag tycker att jag har fått väldigt positiv respons på mina serier. Jag 

har blivit väldigt förvånad i efterhand för jag har aldrig tänkt att jag ska bli serietecknare. Allt 

som har hänt med mina serier har hänt på grund av att andra människor liksom har efterfrågat. 

Och det liknar också många andra kvinnliga serieskapare som jag känner, om vi nu ska prata 

om det, för att vi hade inte gjort serier om det inte hade varit någon som sagt att ”nu vill 

jag…”… alltså vi kanske hade börjat göra något fanzine och så är det någon som sagt att ”Det 
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här tycker jag jättemycket om” och sen så säger de ”Vill du rita i den här tidningen?” eller 

”Jag vill gärna att du ska göra det här eller det här”. Det är jätteofta som det är någon utifrån 

som har tryckt på. För jag skulle aldrig tänka att ”jag ska bli serietecknare för jag är så jävla 

grym”. För jag trodde att mina serier skulle vara för radikala för mainstreamsamhället. Det 

trodde jag absolut i början. Jag är jätteförvånad att de har nått ut så pass brett. Det måste jag 

säga.                    

Men har du fått mycket negativ kritik också? 

Nej, jag tycker inte att jag har fått så mycket negativ kritik alltså. Jag har fått lite grann, men 

det är inte särskilt mycket alls. Men det beror ju också på i vilket forum det är. Jag är ju också 

med i radio och då om man säger någonting får man enormt mycket negativ kritik för det når 

ut mycket bredare till väldigt många lyssnare. Men för att man ska leta upp mina album och 

läsa dem och bli arg och skicka någonting till mig, det ska till så himla mycket. Så jag menar 

att folk har säkert negativa reaktioner på mina album men det är inte så mycket som når mig. 

Däremot kan folk skriva av sig i olika frågor på sina bloggar och sådär. Men jag läser inte det 

oftast så jag vet inte riktigt. Jag brukar inte aktivt söka upp reaktioner på det sättet och jag 

läser nästan aldrig recensioner heller utan jag försöker bara koncentrerar mig på min egen 

drivkraft och mitt eget skapande och hur jag tänker. Jag blir väldigt distraherad om jag tänker 

för mycket på… Både positiv och negativ kritik tycker jag stör min kreativa process. Jag 

försöker att inte tänka så mycket på det. 

Vad har du fått för responser på ditt yrke överlag? Som serietecknare.  

Om jag pratar med random personer på stan eller om jag åker taxi och börjar småprata med 

taxichauffören och han undrar vad jag jobbar med och jag säger att jag är serietecknare, då är 

det alltid att folk responderar väldigt positivt på det ”Men gud, bla bla bla”. Då tar de alltid 

upp en serie som de själva känner till. De brukar alltid ta upp den här sköldpaddan Elvis ”Åh, 

jag brukar läsa den där sköldpaddan, den är så rolig”. Men det är klart att det är svårt att 

förklara vad jag gör. Jag brukar använda det där uttrycket ”alternativa serier”, men vad är då 

alternativa serier? Och det finns väl ingen som känner till det i ett majoritetssamhälle. Det 

fattar ju jag med. Så då brukar jag säga att jag är illustratör eller att jag tecknar och skriver 

och sådär. För det beskriver mer vad jag gör än när jag säger att jag är serietecknare. För de 

flesta associerar ju det till en dagstidningsstrip. Eller de frågar i vilken tidning de kan läsa det 

i, om det är en serietidning och sådär. Men det gör ju ingenting. Det fattar ju jag. Varför 
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skulle alla människor i hela världen ha koll på alternativa serier? Det är ju klart att de inte har 

det.  

Men jag vet att vissa serietecknare stöter på… jag vet att Åsa Grennvall brukar säga att hon är 

konstnär för hon tycker att det gör att det blir mindre missuppfattning och sådär. För annars 

tror folk att hon gör Nemi liksom. Men också på grund av hur hon ser ut.  

Om jag ska komma med ett påstående: Seriebranschen har ju en bild av sig av att vara 

grabbig och kanske också mansdominerad. Du får säga emot mig om du vill. Men kan 

du berätta lite om det patriarkala i branschen? 

Jag hade själv inte träffat någon inom seriebranschen, även efter att jag hade gett ut mitt första 

album. Jag hade ingen kontakt med dem över huvud taget liksom. Jag gjorde själv ett fanzine 

med en kompis som jag bodde med och jag träffade ingen från Galago och jag träffade ingen 

från den alternativa fanzine-världen i Sverige. Jag träffade liksom ingen över huvud taget. 

Första gången jag träffade dem över huvud taget var efter att jag hade gett ut [y:s första bok] 

och den hade funnit sin publik innan liksom. Jag träffade ingen från serieskolan eller sådär. Så 

jag tror att anledningen till att jag över huvud taget kunde börja rita och så var för att jag var i 

en miljö av vänner som var feminister. För annars tror jag absolut inte att jag hade kunnat 

utveckla mitt serieskapande alls, för hade jag försökt vara i ett fanzine-gäng med killar, det 

hade absolut inte gått. Det tror jag inte. Det har varit en förutsättning tror jag, att jag inte har 

haft så mycket kontakt med dem. Och det var väl därför som det inte fanns så himla många 

kvinnliga serieskapare innan, det var för att det var en så himla grabbig kultur. Som nåt slags 

gäng kring nåt jävla fanzine. Det var en miljö som var helt omöjlig att vistas i för kvinnor tror 

jag. Så jag tror att förutsättningen var att man inte var i den världen alls, för att kunna skapa.  

Men varför var det så? Varför kände du att du inte kunde vistas i den miljön? 

Alltså att det var en miljö som var på ett visst sätt tror jag. En miljö med hundra procent män 

som tycker att de är extremt viktiga och duktiga och att deras konst är jätteviktig. Och inte då 

läser några kvinnliga serietecknare, inte intresserar sig för kvinnor på något annat sätt än att 

man kan bli ihop med dem. Att det inte finns något intresse över huvud taget för liksom konst, 

och att man inte på något sätt tycker att kvinnor är roliga eller att kvinnor har något att säga. 

Vad som är överlag en sexistisk miljö. Så är det ju. Och det går ju inte att vara i en sådan 

miljö som kvinna och försöka göra någonting. Det finns kanske ett fåtal kvinnor, extremt få 
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undantag som kan vara i en sådan miljö och känna att man ändå kan skapa. Annars tror jag att 

man liksom bara ska försöka undvika det.  

Det hände ju mig några gånger att det var någon manlig serietecknare som approachade mig 

innan jag hade börjat. Alltså när jag tecknade väldigt lite. Jag hade tecknat kanske bara några 

stycken rutor. Jag träffade någon manlig serietecknare på någon fest som kanske höll något 

långt aggressivt utfall om hur fruktansvärt det var med kvinnliga serietecknare, om hur dåliga 

serier de gjorde och att de bara gjorde serier som handlade om sin mens, att det var så himla 

hemskt, att det var så himla dåligt, att det var det enda de skrev om och sådär. Och att kvinnor 

typ inte kan rita serier. Det har jag varit med om vid vissa tillfällen. Det var ju innan jag hade 

publicerat någonting och sådär.             

Men hur tycker du att det ser ut idag när du har blivit etablerad? Och även när till 

exempel Galagos kvoteringspolicy och Dotterbolaget har kommit fram och sådär? 

Att över huvud taget få in feministiska tankar i serievärlden har ju gjort att det har blivit 

mycket mindre politiskt korrekt… Det har kanske ändrats då från… Eftersom jag gör 

feministiska serier också så är ju alla kanske egentligen över lag kring mig, att man kanske 

inte säger sådana saker när jag är med, om det är någon förlagsmiddag eller så. Det kan ju till 

och med vara så att folk säger till mig att ”Förlåt för att jag är ute nu fast jag precis har fått ett 

barn, men min fru sa faktiskt att…” Sådana där saker som jag inte över huvud taget bryr mig 

om eller har med att göra, att någon är ute och tar en öl fast deras fru är hemma och tar hand 

om deras barn. Ber om ursäkt till mig bara för att de har läst mina serier och tror att jag sitter 

och registrerar alla sådana saker. Det gör jag absolut inte och jag kunde inte bry mig mindre. 

Men folk relaterar ju ofta till mig som någon slags genuspolis, vilket gör att de kanske inte 

beter sig så som de hade gjort om jag inte varit med.         

Men däremot är det ju självklart att det finns sådana strukturer liksom. Det är ju så absolut. 

Men det har ju ändrats på grund av att det har kommit fram… alltså det är ju som det är att ju 

fler kvinnor det kommer in på ett visst ställe, ju mindre sexistiskt blir det. Det kan man ju se 

på sådana miljöer där det bara är män, tillexempel i lumpen eller vissa delar av polisen. Det 

blir ju en jargong som är på ett visst sätt för att det inte finns några kvinnor där. Så fort det 

kommer in kvinnor så förbättras ju det. Och speciellt i serievärlden. Liksom det här med en 

viss typ av snack som har motbevisats på något sätt i och med att det är så jävla många 

kvinnor som är framgångsrika serietecknare idag i Sverige, så går det inte att säga sådana 

saker som att kvinnor inte kan teckna serier längre, som jag fick höra då i början. Alltså att det 
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blir så absurt att säga över huvud taget. För det finns ju en sådan enorm variation. Men om 

man är framgångsrik, som jag har varit, man blir ju inte alltid älskad i sin egen grupp om jag 

säger så, utan det är ju alltid så att om man får för mycket uppmärksamhet så är det alltid 

någon som tycker att jag har fått för mycket uppmärksamhet. Det är ju lite den där grejen att 

man inte kan bli profet i sin egen hemstad. Man kan tänka sig att folk som sysslar med att 

främja serier skulle tycka att det är bra att mina serier har kommit ut brett. Men det tycker de 

inte alls utan de tycker att mina serier är ett hån mot seriekonsten och att det är hemskt att de 

har kommit och sådär. Så är det ju. Men det gör ingenting för vem bryr sig om serievärlden? 

Den är ju så fruktansvärt liten också, det är ju en sådan liten ankdamm verkligen. Nu känner 

jag ganska många serietecknare, men jag kommer inte därifrån och jag känner mig inte som 

någon som brinner jättemycket för den. Att jag använder mig av serier som uttrycksform, det 

är bara en form för mig. Det är inte att jag brinner för seriemediet, utan vilket konstnärligt 

uttryckssätt… det spelar inte jättestor roll. Det är mindre viktigt för mig. Det som är viktigt är 

att skapa. Och just nu använder jag serier som uttrycksform, men jag kan lika gärna använda 

någon annan uttrycksform.  

Men apropå den patriarkala strukturen, det är ju så att män sitter på alla sådana positioner i 

serievärlden. Om man nu ska prata om serievärlden som är det lilla microuniversumet som det 

är då. Då är det ju bara män på de där positionerna, det är bara män som är redaktörer och så. 

Och förläggare. Den enda jag kan komma på är Kristiina Kolehmainen som är en serieperson, 

och det är klart att det påverkar att det är på ett visst sätt.  

På vilket sätt påverkas du av det? 

Nu är det ju liksom att jag, och flera andra kvinnliga serietecknare idag i Sverige… Våra 

försäljningssiffror och sådär gör att vi inte har någon underdogposition i relation till vårat 

förlag. Utan snarare tvärt om. Den här grejen med kvotering till exempel, att de aktivt 

försöker kvotera in kvinnor i Galago, det är ju kvinnor som säljer mest serier i Galagos 

utgivning till exempel. Man skulle lika gärna kunna säga att man kvoterar in män som inte 

säljer så mycket men att man vill ha en manlig utgivning på Galago av andra skäl, av 

konstnärliga skäl. Det är ju inte av kommersiella skäl som man ger ut män i alla fall. Alltså 

idag. Så man skulle lika gärna kunna säga att det är det man gör.      

Det är ju naturligtvis så för folk som försöker komma fram och sådär. Om de männen inte 

aktivt jobbar med sin egen referensram. Till exempel så träffade jag en chef inom, det är 

oviktigt inom vad, men som jobbade med humor. Då nämnde han vad han tycker är roligt, och 
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då nämner han bara tio-femton olika män som sysslar med humor. Och sen vilka 

humorprogram han tycker är roliga och då nämner han bara män. Och sen nämner han ett 

exempel på humor som han tycker är tråkig eller som han inte förstår då nämner han ett 

exempel på kvinnor. Jag tänker att om man är man och är på en sådan position att man 

bestämmer väldigt mycket som till exempel den här mannen gjorde då men inte har jobbat alls 

med sitt eget filter, alltså inte alls försöker öppna upp. Då kommer ju han i en situation där 

han bara kan se att det är rimligt att låta till exempel män göra humorprogram och sådär. För 

det är det enda han tycker är kul själv. När han bara tittar på vad han själv tittar på eller vad 

han skrattar åt, då är det bara män. Sen tror jag inte att det behöver handla om vilket kön man 

har. Men det gäller ju att öppna upp den där sexistiska blicken att bara se män, och istället 

försöka se kvinnor också. Och kan man inte det, då kanske man måste ta in en kvinna då. 

Eller jag vet inte riktigt. Men sen tror jag definitivt att det handlar ju inte om vilket kön man 

har… Johannes brukar ju säga att kvotering är ett instrument för honom att bli bättre på sitt 

yrke och hela den där grejen.           

 

5.3 Intervju med Sofia Olsson 2011-12-05 
Kan du berätta om den svenska seriebranschen? 

Ja, alltså den har ju en massa olika delar och är ju väldigt bred. Dels finns det ju väldigt 

kommersiella serier. Humorserietidningar och sådana där som Knasen och 91:an som 

fortfarande säljer bra, antar jag. Det finns ju serietidningar att köpa och sådär. Och jag antar 

att det du är intresserad är väl mer någon slags alternativa serier, som kanske är mer satir och 

självbiografi än vad det är direkt kommersiell underhållning, sådär. Och det jag vet mest om 

är väl just de här alternativa, den inte riktigt lika kommersiella delen av branschen. Och det är 

ju där också som kvinnor har hävdat sig väldigt mycket de senaste åren. Men det är ju inte 

heller direkt någonting väldigt nytt att kvinnor tecknar. Det har ju funnits ganska länge, 

framstående serieskapare som är kvinnor, som Cecilia Torudd, Eva Lindström och Gunna 

Grähs och sådana där. Men jag tror att det är de här alternativa serierna som recenseras och 

pratas om inom kulturjournalistiken. Då är det ju dem, som man tar lite mer på allvar på något 

sätt och pratar väldigt mycket om på de senaste åren. 

 

Men hur är din syn på branschen som tecknare? Hur upplever du att den fungerar? 
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Jag har ju givit ut en bok på Galago, och de har ju gjort ett väldigt stort nummer av att kvotera 

in, att könskvotera helt enkelt till både till tidningen och till sin utgivning, tror jag. Och det 

har ju verkligen fungerat. Fast sen tror jag att det har varit de senaste åren att de serieskapare 

som har kommit fram och liksom sålt bra har ju varit kvinnor liksom, Liv Strömquist och Sara 

Granér som säljer hur mycket som helst. Det är ju inte direkt någon uppoffring att ägna sig åt 

könskvotering i det fallet, utan det har ju verkligen gynnat försäljningen.   

Men, som Dotterbolaget skapades ju för att branschen i sig var väldigt manlig och vi startades 

ju på serieskolan, Kvarnby Folkhögskola i Malmö. Och då var det ju att vi hade känsla av att 

alla gästlärare och branschfolk som kom och hälsade på på skolan, att det var mycket män och 

så.       

 

Så det stämmer ju fortfarande liksom. Hur mycket Galago än kvoterar in, så är det ju två män 

som är redaktörer liksom. Och det finns väl… Jag vet att Kolik Förlag har kvinnliga 

förläggare, men det är väl det enda tror jag.  

 

Kan du berätta lite om ditt yrkesval? Varför blev du serietecknare? 

Ja, alltså. För att det var kul och för att jag kunde. Det var väl lite sådär slump. Jag ville mest 

testa att gå någon slags konstnärlig utbildning. För jag hade verkligen inte gjort det och varit 

inne på den banan innan. Jag hade mest samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och 

sådär. Och så bara började jag teckna lite och tänkte att det här ska jag testa också. Och sen så 

var det rätt kul och jag tyckte att det fungerade bättre sådär rent ekonomiskt än vad jag hade 

trott att det skulle göra. Att det går ganska bra att vara serietecknare på så sätt att det är lättare 

än att vara någon slags klassisk konstnär. För det kan vara lite som att vara frilansjournalist, 

du kan sälja små grejer till tidningar liksom. 

 

Jag har ju inte tecknat jättemycket det senaste året, för jag har ju utbildat mig till journalist 

och jobbat heltid som det. Så det har hamnat lite i skymundan det senaste året, även om jag 

har mina uppdrag som jag sköter parallellt.  
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Vad hade du för bild av branschen innan du började? Vad var din bild av den svenska 

serievärlden? 

Det var nog, dels de klassiska serierna som 91:an, alltså det som finns att köpa i kiosker. Och 

sen Galago, det här lite alternativa. Jag vet inte om jag tyckte att det var såhär egentligen… 

Jag tänkte ”oj, vad det här är grabbigt” eller så. Mer att jag inte visste så mycket om det, tror 

jag. Men om jag tänker på de där mer kommersiella serierna, ”Elvis” till exempel, som var 

jättestor tror jag för, vad kan det vara sju åtta år sedan när jag började teckna. Den gav mig 

lite dåliga vibbar för den tycker jag kan vara ganska sexistisk liksom. Och det är liksom såhär, 

de typiska skämtteckningarna eller skämtstripparna var väl ingenting som bjöd in jättemycket, 

liksom.      

 

Kan du berätta om dina egna serier? 

Jag har mest gjort en serie som heter ”Hetero i Hägersten” som är verkligen en såhär 

skämtserie, en självbiografisk serie som ska vara ganska rolig. Och ofta är den ganska 

politisk, feministisk och mer vänster än höger, kan jag säga. Men den kan också vara ganska 

fånig, situationskomik och jag tycker att det är ganska viktig att få göra såhär tramsig humor 

så man inte alltid behöver förändra världen med varenda skämt man drar. Så den serien 

började jag göra i en tidning som heter Arbetaren, och sen har den gått i lite olika liksom 

varianter här och där och funnits i Galago och sådär. Och sen har jag gjort ett samlingsalbum 

med en. Och innan den gjorde jag en bok som var ett slags journalistiskt projekt som heter 

”Ända hit” som är en intervjubok i serieform.       

 

Vad ville du berätta med den? 

Den handlade om svensk integrationspolitik eller bristen där av, och mitt eget misslyckade 

integrationsprojekt på något sätt. Det var helt enkelt så basic att jag insåg att jag typ inte 

kände några invandrare. Så jag liksom gav mig ut på något slags medvetet naivt projekt att 

integrera mig och lära känna lite invandrare. Och sen blev det att jag lyfte fram kvinnor som 

fick berätta sin historia om hur det var att komma till Sverige. Så det blev ganska rakt upp och 

ner deras historier. Och sen skrev jag in mig själv också. Skildrade mina reaktioner på vad de 

berättade och sådär. Ganska naivt och ganska… Visa upp hur jag tror att många liksom 



56 
 

etniska svenskar känner sig. Lite såhär välvilligt men egentligen ganska nervösa inför en, vad 

ska man säga… Men det var också ett projekt för att testa på någon slags journalistik för mig. 

Sen utbildade jag mig till journalist efter det.           

 

Vad har du fått för responser på dina serier? Både ”Ända hit”, ”Hetero i Hägersten” 

och även andra serier som du har gjort? 

”Ända hit” gick hyfsat obemärkt förbi kan jag säga. Men den respons jag fick var bra, 

faktiskt. ”Hetero i Hägersten” har fått väldigt mycket bra respons faktiskt. Att många ville 

veta varför jag just har döpt den till hetero. Och för mig var det en väldigt viktig grej, för att 

peka på en norm. Hade jag levt i ett homosexuellt förhållande att det setts som ganska givet 

att döpa den till ”Homo i Hägersten”, jag vet inte. Men det var väldigt viktigt att poängtera, 

att lyfta fram någonting som är väldigt vanligt. Det har jag väl fått pedagogiskt förklara ett par 

gånger varför den heter så.     

 

Vad är din bild av medias rapportering kring svenska serier? Hur tycker du att den 

fungerar? 

Jag har ju själv varit en del av denna medierapportering. Jag var ju kulturjournalist. Jag tycker 

att, från att ha gått från att inte kunna någonting om serier, alltså media och sådär. Så finns det 

nästan en sådär yrvaken, något nästan för positiv bevakning av svenska serier. Att man har 

kommit på att ”Shit, det här är något som vi måste börja ta på allvar på något sätt, och måste 

börja bevaka och måste börja recensera.” Särskilt då de här alternativa, inte lika 

kommersiella. Alltså de mest konstnärligt eller litterärt ansedda serierna. Och då kan jag tycka 

att det finns en tendens till att man hyllar allting. Att man fortfarande inte har den kunskap 

som man har om annan litteratur, eller annan konst. Utan man vill liksom visa att man är med, 

så då hyllar man i princip allt som kommer ut. Och sen självklart är serier fortfarande 

undantag. Om en redaktion ska välja mellan att ge plats åt en bokrecension eller en 

serierecension så vinner ju ofta bokrecensionen, liksom. Men jag kan tycka att det finns något 

nyfrälst, häpet över seriebevakningen.       

Och sen tycker jag att den här ”Nu tar tjejerna över seriebranschen”, den artikeln har skrivits 

ungefär tusen gånger. Och den stämmer ju inte längre, eller liksom det är ju inte nu. Det har ju 
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kvinnorna redan gjort, liksom på något vis. Så där kan jag känna lite sådär att ”skriv inte den 

där artikeln en gång till”.  

 

Men om jag ska komma med ett påstående. Jag har ju jobbat med det här nu en del och 

vissa som jag har sett intervjuer med och sådär påstår att det fortfarande finns någon 

slags osynliggörande av kvinnliga serietecknare i media, att de inte får uttala sig om sina 

serier lika ofta som männen. Är det något som du har märkt av? Eller som du tycker 

stämmer över huvud taget? 

Det vet jag inte, faktiskt. Jag tycker att vi lever i ett manssamhälle, och det borde ju stämma 

även för seriebranschen. Men det är ju klart att det är tröttsamt när kvinnliga serieskapare får 

uttala sig om hur det är att vara kvinnlig serieskapare, liksom, och inte om sina serier. Men 

samtidigt finns det ju… Den frågan har ju såklart en relevans också. För det har varit en 

ganska, i alla fall en bild av att det har varit en grabbig bransch.  

Alltså jag kommer ju ihåg några sådana här exempel som har varit helt hemska, som 

verkligen har blottat extremt patriarkat. Jag kommer ihåg en grej i tidningen filter då, jag tror 

att det var [Joakim] Pirinen som fick uttala sig om konst på sju sidor, och sen var det en liten 

såhär ”Tre frågor till” till en kvinnlig serieskapare.          

Och sen kommer jag också ihåg en orimligt lång intervju med Martin Kellerman i DN som 

Tomas Lappalainen gjorde i början av sommaren tror jag, som handlade otroligt mycket… 

Det var verkligen manliga domänen. De pratade väldigt djupt initierat om hans skapande, och 

det blir ju så roligt för Martin Kellerman har inte så mycket att säga om sitt serieskapande 

men tvingas ändå till något väldigt djupt. Och sådana intervjuer kommer jag faktiskt inte ihåg 

att det finns med kvinnor på något sätt.  

Men jag tycker att när jag har fått prata om mina serier, så har jag fått prata om mina serier 

ganska mycket. Och sen har det kommit någon sådan här brasklappfråga kanske ”jamen, 

hehe. Hur är det nu då att vara kvinna och serieskapare?” Men lite sådär att man är medveten 

om att den frågan har ställt förut.  

 

Kan du berätta lite om det patriarkala i branschen? Att det är mycket män på höga 

positioner, på vilket sätt tycker du att det påverkar branschen? Och att det anses vara 
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väldigt grabbigt överlag och att många har bilden av att det bara är killar som läser 

serier och så vidare.  

Men det är ju någon slags bilden av nörden, som är 40 år och bor hemma hos mamma och är 

oskuld och läser serier. Men det är ju ingen bild av någon maktperson heller.  

Jag vet inte om man ska börja prata om förlagsvärlden eller mediebranschen. Jag vet inte om 

det går att isolera seriebranschen från övriga branscher sådär.  

 

Ja, det är väl lite samma skit överallt. Så är det ju.  

Ja, men plus ändå att inom seriebranschen så finns ändå ganska många ”feministiska 

älsklingar”. Även konventionella seriebranschen tror jag har dragit nytta av att sådana 

serieskapare som Nina Hemmingsson och Liv Strömquist och Sara Granér och sådär har gjort 

att serier inte är lika töntigt längre, på något sätt. Att folk klipper ut deras bilder och sätter på 

kylskåpet, liksom. Att serier har blivit någonting som är lite coolare än… Att det inte är 

samma nördstämpel på det, och sådär. Så jag tror att seriebranschen är ganska rädda om ”sina 

kvinnor”.  

Sen vet jag inte om man skulle kolla på vilka som får stipendier, vilka som har vunnit 

urhunden-priset eller sådär. Då kanske man kan få en annan bild. Det vet jag faktiskt inte.  

 

Kan du berätta lite om Dotterbolaget? Varför startade det från början och hur fungerar 

det?  

Från början startades det som en reaktion, kanske mest på den skolan som vi gick på, vi som 

startade… Kvarnby Folkhögskola. Så var det ett enormt fokus på konkurrens och 

individualism. Att det gick ut på att ”Bara så ni vet, ni kommer att konkurrera med varandra 

om jobb”. Verkligen en elitistisk världsbild, på något sätt. Man får slåss för sin överlevnad 

helt enkelt. Och det kändes ganska tråkigt, liksom. Så egentligen var det just därför som 

Dotterbolaget startade, för att vara någon slags solidarisk grupp, liksom. Men samtidigt ett 

fackförbund. Att man kunde samarbeta och skapa kontakt istället för att konkurrera om de 

extremt få jobben som fanns på den här extremt hårda marknaden.  
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Jag tycker att det kan finnas samma prat inom journalistiken. Om man ska bli journalist, då 

jäklar måste man slåss för sin överlevnad, liksom. 

Men Dotterbolaget ville istället skapa någonting nytt, och gjorde egna fanzines, och gjorde 

utställningar tillsammans. Man gjorde utrymmet i branschen större än vad det var innan. 

Istället för att konkurrera så skapade vi en större plats. Och det har verkligen fungerat.  

Sen har Dotterbolaget inte haft några krav på vilka som får vara med. Ja, förutom att det är en 

separatistisk grupp. Och vill man vara med i vårat fanzine så kan man skicka in en serie, och 

man behöver ju inte vara med i någon förening för det. Det har varit väldigt löst, och därför 

har det överlevt så länge också tror jag. För att det är så pass amorft, som en amöba som 

ibland har haft 70 medlemmar och ibland fyra, liksom. Men det har alltid funnits någon där. 

Och sen har det gjorts väldigt, från väldigt skruttiga fanzines som är kopierade på en dålig 

kopiator till seriös utställning, till exempel på Arbetes museum, eller EWK-museet i 

Norrköping. Så det finns verkligen högt och lågt.  

Och sen finns det en väldigt stor just såhär facklig poäng med att alla kvinnor som tecknar 

serier i Sverige, i princip, känner varandra genom Dotterbolaget. Så systerskap och 

solidaritetsfunktion, kan man säga. Och jag tycker att Dotterbolaget har varit jätteviktigt. Dels 

att få fram nya… Liksom en 16-åring i Umeå som sitter och tecknar serier får vara med lika 

gärna som Nina Hemmingsson, som har varit med i något nummer, tror jag. Så jag tycker att 

det verkligen fortfarande fyller sin funktion. Socialt, liksom.  

 

Har du någonting mer som du vill tillägga till det här ämnet? 

Gud, jag känner mig jätteflummig. Det är svårt att säga sådana här generella saker. Jag har 

tänkt en del på att jag tycker att den satir som har varit… Som Galago och det, för Galago är 

en så stor del av det här, när man pratar om seriebranschen. Jag kan tycka att den kan vara 

väldigt grabbig och hård på något sätt.  

 

Upplever du att det är så fortfarande? För jag pratade med Johannes Klenell och då 

berättade han att man förr ofta hade den bilden av Galago, men att han hoppades på att 

det hade ändrats.  
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Ja, det gör jag nog. Eller så är det bara att det inte är min typ av humor, liksom. Det kan ju 

vara så och jag vet inte om jag kan könsbestämma… Att det är för att jag är kvinna som jag 

inte tycker att det är jättekul. Lite såhär ”Bajsa på moderaterna”, jag tycker inte att det 

automatiskt är roligt.  

 

Nej, men jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker om den satiren, så jag ska nog inte uttala 

mig. Inte just nu när jag är helt geggig i huvudet.                       

 

 

 

 

 

5.4 Intervju med Anneli Furmark 2011-11-08  
Furmark: 

Jag tror att bland tecknarna så är det ju jämställt, kan man säga. Men förlagen är ju fortfarande 

mansdominerade. Men det finns ju kvinnliga förläggare som börjar dyka upp nu.  

Kan du berätta lite om ditt yrkesval. Vad var det fick dig att söka dig till seriemediet? 

Jag kom ju inte på det ganska sent. Jag skulle ju ha kommit in på det mycket tidigare tror jag 

om det hade varit mera kvinnor när jag började. Det var nog faktiskt så. Jag fick ju gå ut 

konsthögskolan innan jag kom på att jag skulle börja med serier på heltid.  

Hur var din syn på branschen då? För det fanns inte så många kvinnliga tecknare då 

alltså? Det var väl i början av 2000-talet som du debuterade?  

Precis, det började komma då. Det var runt den tiden som det började dyka upp en hel del 

kvinnliga tecknare. Men när jag började läsa serier på 80-talet, då var det ju inte många. Jag 

började ju liksom prenumerera på Galago på 80-talet och sen så hade jag Galago och läste 

under hela 90-talet också. Sen gick jag ju på konsthögskola och skulle liksom hålla på med 

konst eller vad man ska säga. Jag tänkte ju inte på att jag skulle göra serier som konstform 
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utan jag tänkte att jag skulle hålla på med typ utställningskonst. Men sen på 2000 talet… jag 

slutade ju 1997 på konsthögskolan och efter det så har jag kört det här med serier ganska 

oavbrutet.  

Men det här med att det fanns så många manliga tecknare, skrämde det dig lite grann? 

Jag tror att på 80-talet var det nog lite så. Men då var jag ju ganska ung också och då var det 

ju så här att det var några manliga tecknare som jag tyckte var väldigt bra, som Gunnar 

Lundkvist och Pirinen och max Andersson och sådär. Och det var nog så att jag inte hade 

samma självförtroende för mina egna… jag trodde att jag var tvungen att ha samma slags 

humor som de hade för att det skulle vara något bra. Och det var egentligen bara Lena Ackebo 

som var svensk serietecknare. Sen kom det några till och det är ju alltid besvärligt när man 

ska rabbla några namn för det blir alltid ”Du har ju glömt den och den” och sådär.  

Men det var inte så mycket kvinnliga serietecknare när jag började läsa serier. För jag läste ju 

serier väldigt länge innan jag började göra serier. 

Men varför tror du att det var så? Att det fanns så många manliga serieskapare? 

Ja du, det vet jag faktiskt inte. Om man tänker rent historiskt så kommer det väl från 

dagstidningsseriebranschen och äventyrsseriebranschen som väl har varit väldigt 

mansdominerad, det har väl inte varit så himla många kvinnliga serietecknare. Men det kom 

ju ett gäng kvinnliga serietecknare på 80-talet från USA och Kanada, och de gjorde väl ett 

visst genomslag i Sverige och jag tror att det var de som gjorde att fler kvinnor fick 

självförtroende att göra serier.  

Men sen var det väl som i många andra branscher som i jazzmusiken till exempel att det har 

varit ett stilideal som, eller ett kvalitetsbegrepp där det är folk som har sagt att ”Vi tittar bara 

på kvalitet”, och sen så är det bara män som har valt varandra. Det är ju ett känt fenomen. 

Seriebranschen har ju inte varit förskonad från det.  

Men varför tror du att det har kommit så många kvinnliga serietecknare på senare år 

då? 

Jag tycker att det är ganska intressant att jämföra såhär: att kvinnliga författare har det ju 

funnits hur mycket som helst, länge. Alltså vanliga skönlitterära författare, eller vad man ska 

säga. Och där skulle man väl inte ens säga att ”Jag är en kvinnlig författare”, man pratar ju 
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inte om det på det sättet. Och jag har svårt att svara på det varför det skulle anses vara mer 

manligt att göra serier. Det är väldigt svårt.   

Men jag tror att det är så att en kvinnlig serieskapare ger en till och sen så växer det, för att 

folk ser att ”Hon kan, men då kan jag också.”  

Men tror du att till exempel Dotterbolaget ligger bakom att det har kommit så många 

kvinnliga tecknare? 

Jag tror att det finns jättemånga bra tjejer i branschen som är bra på att stötta varandra. 

Faktiskt väldigt bra på att stötta varandra.   

Men du är inte med i något sådant kollektiv eller så? 

Nej, det är jag inte. Dels så bor jag ju uppe i Norrland, och är lite sådär off ibland från 

seriebranschen, även om jag känner ganska många. Branschen är ju inte så stor. Men jag har 

ganska mycket kontakt med andra tecknare och förläggare och sådär. Men jag är inte med i 

något seriekollektiv. Men det beror inte på kön eller så utan det beror nog mer på mig som 

person, jag tycker att det är lite svårt att jobba ihop. Jag är ju rätt beroende av att jobba ensam.  

Men ser du dig själv som en ”kvinnlig serieskapare” eller ser du dig själv som bara en 

”serieskapare”. Förstår du frågan? 

Ja, men det är lite påstående. Och jag kan ju bara svara att jag självklart ser mig som 

serieskapare i första hand. Men jag tänker att skulle man ställa frågan till en jazzmusiker till 

exempel, det är en oerhört mansdominerad bransch, men man skulle ändå inte säga att ”Är du 

en kvinnlig jazzmusiker?”    

 

Men hur tror du att andra uppfattar dig? Får du ofta höra att du är just en ”Kvinnlig 

serieskapare”? 

Nej, jag tycker att det där frågorna… personligen så har det inte varit något sådant på de 

senaste sex-sju åren kanske.  

Men du har hört det en gång i tiden eller? 

Ja, när jag började.  
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Var det vanligt då eller var det ett enstaka fall? 

För det första var det så jag fick mycket mer försvara att jag gjorde serier eftersom jag kom 

från konsthållet, och det var liksom inte ansett som konst. Och i litteraturhållet så var det inte 

ansett som litteratur. Så jag fick mycket mer stå och förklara såhär ”Men varför håller du på 

med serier, varför gör du inte riktigt konst som du gjorde förut. Eller varför skriver du inte 

riktiga böcker?” Så alltid när jag skulle prata om mina serier så fick jag börja med att förklara 

varför jag gjorde serier. Och det händer ju aldrig nu. Det händer ju inte längre, och det tycker 

jag är fantastiskt. Nu är det mycket mer allmänt. Folk läser mycket mer serier och det är mer 

allmänt.  

Så du tror inte att det bara beror på att du har blivit etablerad, utan på att själva synen 

på serier har förändrats? 

Jag tror på det senare. Absolut. Jag har ju blivit etablerad också, men jag märker det på alla 

sorters reaktioner. Det är inte det här att ”Ja, serier är ju inte bara för barn”, sådant hör man 

inte längre. Och det är samma läge i Finland, och kanske Norge. Men går man till Island och 

Danmark, så får de fortfarande hålla på så, serietecknarna. Men det är kanske en annan fråga.  

Vi pratade ju lite förut om att seriebranschen är mansdominerad, på förlagen och 

sådant. Och bland annat på Dotterbolagets hemsida står det att, och nu citerar jag: 

”Den patriarkala strukturen i seriebranschen påverkar situationen för både manliga 

och kvinnliga tecknare”.  Känner du av att du påverkas av att det ändå finns någon 

slags patriarkal struktur?  

Ja, alltså jag tycker att samhället har en patriarkal struktur. Och jag tycker inte att 

seriebranschen är förskonad från den patriarkala strukturen.  

Men på vilket sätt tror du att din situation skulle förändras av att det blev mer 

jämställt? 

Det var en bra fråga. Jag vet inte. Jag har ju lite tur, jag får ju ut de serier som jag vill. Eller 

får ge ut de serier jag vill ska jag inte säga. Men jag har ett förlag och jag känner inte att jag 

blir orättvist behandlad på något sätt i den branschen. Men däremot så kan jag ju se att 

jämställdhetsarbetet som Galago har gjort till exempel har gjort väldigt stor skillnad. Och då 

är ju inte det att det plötsligt är färdigt, det är det ju inte. Och en sådan sak som Dotterbolaget. 

Men det har hänt väldigt många saker på seriefronten. Sen att det finns en massa grabbar som 
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klagar, det är en annan sak. Och det gör det alltid tror jag, eller speciellt i serievärlden. Men 

jag försöker undvika att läsa vissa bloggar och sådant, jag läser inte sådant. Så då är jag 

kanske lyckligt ovetande om hur mycket skit man får. Men då kan jag fortsätta att vara det, 

tycker jag. Men jag vet folk som får skit, det vet jag.  

Jag läste till exempel en krönika i tidningen Skånskan där det skrevs om 

”Dotterbolagets perversa verksamhet” och det klankades ner på hela deras feministiska 

budskap och sådär. 

Det är ju godis för Dotterbolaget att få en sådan. Jag tycker att det är retande att det 

fortfarande finns folk som skriver så, men de kan ju verkligen göra någonting av den 

informationen som blir liksom roligt.  

Men varför tror du att feministiska serier gör folk så upprörda? 

Feminism gör ju folk upprörda. Eller gör ju några upprörda, alltid. Det finns alltid någon som 

retar sig på det. Så jag vet inte om det är feministiska serier som gör folk upprörda, eller om 

det är feminism över lag. Jag kan inte riktigt svara på det, det är något som jag behöver tänka 

mer på.  

Skulle du kalla dig för en feministisk serieskapare? Du har ändå berört ämnet i till 

exempel ”Fiskarna i havet” där en elev ställer läraren mot väggen för att han inte tar in 

fler kvinnliga gästlärare. Och även i ”August och jag” till exempel. 

Ja, alltså jag är ju feminist. Men sen är det ju det att mina böcker och serier har en tendens att 

bli lite tillkrånglade. Att det budskap som jag vill ha fram de blir lite... Alltså jag är inte så 

glasklar i min analys. Om man säger så. I mina serier. Eftersom de har en tendens att fara över 

styr, om du förstår.  

Men vad vill du att man ska känna eller tänka efter att ha läst dina böcker? 

Jag tycker det är en röd tråd i det absurda i att det finns en ordning i världen där männen är 

ansedda som mer än kvinnorna. Det är en absurditet som man behöver få blicken på ibland. 

Jag tror ju att det skulle vara större skillnad inom könen än mellan könen, på hur man tänker 

och på hur man är som person. Det är väl någonting som jag kan tänka att det är ett budskap 

eller en bakomliggande tanke. Att patriarkatet är absurt och att man behöver få en blick på det 

ibland, att det är helt sjukt.  
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Fiskarna i havet är ju lite så att den utspelar sig på 90-talet, och där var jag ganska medveten 

om saker som man kunde säga då, och att man kunde säga det utan att bli utskrattad. Att man 

kunde säga det utan att bli utskrattad, men som man inte kan göra längre. I alla fall inte lika 

lätt. Manliga lärare hade mer makt, även över mig till exempel. Jag kunde svälja mycket mer 

sådana dumheter än vad jag kan göra nu. Det kan ju ha med ålder att göra, men det kan också 

ha med tidsandan att göra. Jag tror inte att en 25-åring accepterar lika mycket nu som en 25-

åring gjorde 1991, liksom.  

 

Tror du alltså att folk har blivit mer medvetna vid genustänk och sådant? 

Jag vet inte. Men jag rör mig ju i så små kretsar, det är ju det. Jag har ju jobbat på konstskola 

själv, och där är det ju så. Men sen hur det är ute bland ”vanliga människor” som inte går på 

konstskola och sådär och inte håller på med konst, det är ju inte alldeles lätt att veta. Men jag 

hoppas ju det. 

Jag tycker ju att tjejer är mycket bättre på att ta för sig och bättre på att säga till än vad jag 

var. 

Vad har du fått för respons på dina serier? 

Nu var det ju sådär att jag inte läser sådana där skräpbloggar. Eller jag läser inte bloggar där 

folk sitter och diskuterar serier så mycket för det brukar inte leda någon vart för mig. Det är 

bättre att jag bara jobbar på.  

Men vad brukar folk säga till dig? 

Jag tycker att jag har fått mycket positiv respons. Men just om vi pratar om min senaste bok 

”Fiskarna i havet” så är det just det där att… jag ville fram någonting om att det har hänt 

någonting med sättet att tänka på 20 år. Och det har jag nog tyckt att folk har påpekat, sådär 

liksom.  

Men har du hört någon slags negativ respons angående till exempel dina jämställdhets-

teman?   

Det finns säkert sådant. Men jag kan inte påstå att jag har… Men om man börjar läsa 

kommentarer, man kommer nog aldrig ur det, tror jag. Det är en djungel. Det är någonting 

som jag håller mig ifrån. Och det finns ju en anledning till att jag gör det, och det är ju för att 
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jag tror att det finns. Men å andra sidan, eftersom mina serier är lite softare så får inte jag alls 

lika mycket skit som till exempel Liv [Strömquist]. För även om jag är feminist så är det inte 

lika uttalat politiska och de har inte samma analys och dagsaktualitet, de är mer, vad ska man 

säga, mer melankoliska berättelser. Så hon får nog mycket skulle jag tro. Jag har inte hört det 

från henne men jag misstänker det.        

      

 

 


