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1.1. Inledning 
 

Tecknade serier är något som under en lång tid underhållit miljontals människor och intresset 

bara ökar. Flera kända serietidningar som: Avengers, Superman, Batman, X-men, Spiderman, 

Arrow och Flash är bara några som blivit antingen storfilmer eller tv-serier. Tecknade serier 

är också något som börjar användas som källmaterial inom historieforskning.  

     Michael F. Scholz, professor inom modern historia vid Uppsala Universitet, är en av 

förespråkarna till att använda tecknade serier som historisk källmaterial. Scholz har skrivit 

flera artiklar gällande tecknade serier och historieforskning. Att använda tecknade serier ett 

källmaterial är något som jag själv finner intressant, både för att jag läser en del tecknade 

serier samt att det är lite av ett nytt perspektiv inom historia. Serietidningar/-album som 

historiskt material är något som jag själv vill utforska, och jag har valt Hergés, ”Tintins 

äventyr”,  som är min utgångspunkt och som källa för mitt arbete. 

     Under årtionden så har Hergés unge reporter Tintin fångat läsare runt hela världen. 

Skrivbordsresenären Hergé lade ner stor möda på förundersökningar till sina böcker, där 

avsikten är att skapa en realistisk bild av sin samtid. Detta gör att Tintins äventyr har blivit 

både kultförklarade och utgör en intressant utgångspunkt för min analys. Mitt syfte är 

undersöka på hur Tintin kan användas som kulturhistorisk källa inom historisk forskning 

genom att analysera specifika element; med fokus på icke-demokratiska1 uttryck kring 

historiska händelser, individer, politiska ideologier, statsskick, förtryck och maktutövande i 

ett urval av Tintin-böcker, samt om användbarheten av tecknade serier inom 

historieundervisningen. 

1.2. Disposition     

Jag kommer först att gå igenom problemformulering, syfte och frågeställning,, för att lyfta 

fram det som mitt arbete grundas i och vad jag vill uppnå. Därefter kommer jag diskutera 

urvalet: varför jag valt att arbeta med just dessa Tintinalbum och ge en kort summering av 

handlingen i varje äventyr.  Sista delen av inledningen är att gå igenom min teori, metod och 

mina analysfrågor. Jag förklarar hur allt baseras på Scholzs artikel om tecknande serier som 

historiskt källmaterial.  

    Efter inledningen kommer jag att diskutera tidigare forskning: (1) hur Tintin har analyserats 

i tidigare arbeten, (2) Hergé-experten Michael Farrs biografi om Tintins äventyr (3) tecknade 

                                                 
1 Icke-demokrati - kan identifieras genom avsaknad av demokratiska värderingar, t.ex.: inget folkstyre, 

diktatur, förtryck, hot om våld, segregation, klasskillnad, uppfyller inte alla mänskliga rättigheter 
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serien som ett ”tredje språk”. I den tidigare forskning fann jag flera goda argument och 

förutsättningar för att min analys av Tintin skulle kunna fungera som historiskt källmaterial.  

     Till sist kommer jag besvara mina analysfrågor och presentera mitt resultat, som sedan 

kommer att diskuteras och sammanfattas. Detta inkluderar ett historiedidaktiskt perspektiv om 

möjligheten att använda Tintin inom historieundervisningen. Avslutningsvis presenteras en 

utblick mot vidare forskning, vad som skulle vara en intressant fortsättning på detta arbete.  

1.3. Problemformulering, syfte och frågeställning 

1.3.1 Problemformulering 

 

Flertalet tecknade serier som har producerats innehåller antingen ett politiskt eller moraliskt 

budskap (t.ex. Spiderman och budskapet “Med större makt kommer ett större ansvar”), Tintin 

är i sammanhanget undantag. Även om innehållet i flertalet serier oftast har tydliga budskap, 

och karaktärerna används för att sprida det vidare till läsaren, så ser sällan gemene läsare 

serier som ett kulturhistoriskt verktyg för historieforskning. Historikern Michael F. Scholz 

anser att, “för en analys av tecknade serier kan man anlägga många olika slags perspektiv, till 

exempel sociologiska, psykologiska, ekonomiska, filosofiska, språkvetenskapliga, 

konstnärliga och estetiska”.2 Scholzs poängterar att tecknade serier fungerar utmärkt som  

historiskt källmaterial för dessa perspektiv, men att tolkningsramen behöver utvecklas.3 Det är 

Scholzs påpekande om serier  som källmaterial (vilket är Tintin-album i denna uppsats) och 

behovet av tolkningsramarnas utveckling (vilket jag anser vara nödvändigt för min analys), 

som blir min problemformulering i detta arbete.  

 

1.3.2. Syfte 

 

Syftet i denna uppsats är att utifrån ett urval av Tintins äventyr företa en innehållslig analys av 

förekomsten av skeenden, individer, statsskick, politiska ideologier och maktutövanden av 

icke-demokratisk natur för att sedan avgöra hur, (1) mitt urval av Tintin-albumen kan 

användas för att analysera och identifiera historiska komponenter inom dåtida icke-

demokratiska statsskick, (2) om det går att använda mitt urval av Tintin-album som en 

kulturhistorisk symbol, eller upplysning, mot olika former av förtryck, (3) samt om min 

                                                 
2 Michael F., S, "Tecknade serier som källmaterial för historisk forskning..". i Historisk Tidskrift, 127, 2007, 

s.285 
3 Ibid. s.279 
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modifierade analysmodell, baserad på Scholzs modell, genererar önskat empiri och metodiska 

möjligheter att använda som analysmodell för andra typer av serier (metodutvecklande). 

    Scholzs frågor gällande tillkomst/kontext (se s.11) kring urvalet av Tintin-album kommer 

besvaras  för att koppla varje enskilt verk av Hergé till sin samtid. Dock kommer 

innehållsanalysen att utgå ifrån ett rent objektivt perspektiv; alltså utgå ifrån vad man kan se i 

bilderna och pratbubblorna. Genom att enbart analysera innehållet, bilder och text, skapas en 

utgångspunkt för också kunna använda analysmodellen för andra tecknade serier. Därmed kan 

min analysmodell bli ett verktyg för att identifiera liknande element i andra serier, och 

därmed ge möjligheter till jämförelse mellan dem och Tintins äventyr. Det skulle även kunna 

avgöra vikten av förkunskaper inför en analys.  

     Detta skulle kunna betyda att modellen, om analysen utifrån liknande kontexter och 

influenser, exempelvis kan användas för att avgöra vilka de stora inspirationskällorna var 

under samma tidsperiod, om författarens nationalitet påverka valet av källa, eller om andra 

ville serier skapa samma/olika opinion som Tintin.  

     Avslutningsvis så är syftet med detta arbete att diskutera användbarheten 

(utmaningar/möjligheter) av användandet tecknade serier inom historieundervisning. 

 

1.3.3. Frågeställning 

 

Frågeställningen i detta arbete baseras på mitt syfte och problemformulering, vilket resulterar 

i dessa frågor: 

• På vilka sätt är det möjligt att använda Tintins äventyr som (samtida) kulturhistoriskt 

källa till historisk forskning där avsikten är att: beskriva och analysera skeenden, 

individer, statsskick, politiska ideologier och maktutövande av icke-demokratisk 

natur?  

• I vilken utsträckning är användbarheten av Tintins äventyr inom historieundervisning?  

1.4. Urval 

Tintins äventyr består av totalt 24 volymer (inklusive Tintin och Alfakonsten som 

färdigställdes efter Hergés död), färdigställda mellan 1927-1976. Urvalet avgör vilka typer av 

frågor som kan ställa i en analys, samt vilket av empiri det kan skapa. Denna uppsats har 

baserats på tre olika kriterier, vilket är Tintin-böcker med äventyr som: (1) sker i länder med 
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en tydlig diktatur som statsskick, (2) staten/ledaren är antagonisten4 samt har (3) koppling till 

samtidens diktaturer. Genom dessa kriterier så är det fyra av Hergé böcker som kommer ingå i 

arbetet, vilka är: “Tintin och Blå Lotus”, “Tintin och Kung Ottokars Spira”, “Tintin och Det 

Hemliga Vapnet” och “Tintin hos Gerillan”. Även om de kanske finns spår utav en eller två 

punkter av kriterierna i andra Tintin-äventyr, så är det enbart dessa fyra vars handling kretsar 

kring alla tre.  

    Det som man ska ta i beaktning gällande urvalet av Tintin-böckerna, är tidsrymden. ”Blå 

Lotus” skapades, 1936, och ”Tintin hos Gerillan”, 1976, gör att det skiljer 40år mellan 

böckerna. Tidsrymden gör att världen, politiken och Hergés personlighet och som tecknare 

har utvecklas, vilken även påverkar innehållet i Tintin,  

1.5.  Material  

Mitt källmaterial består av fyra seriealbum. Enligt Fredrik Strömbergs definition av tecknade 

serietidningar/-album består de av sidoställda, orörliga bilder i medveten sekvens. Strömbergs 

fortsätter: ”tecknade serier består dessutom oftast av sekventiellt berättande med både ord och 

bild, och det är såväl i relationen mellan bild och bild som i relationen mellan bild och ord 

som betydelse skapas.” 5  

      För att förstå urvalet av Tintins äventyr, utifrån uppsatta kriterier, så kommer en kort 

resumé av de fyra böckerna. Resumén är till för att förse läsaren med tydliga argument och 

förståelse för det stoff som används i analysen. 

 

1.5.1 Tintin och Blå Lotus (1936) (1977 i Sverige) 

 

Boken är den femte i serien och allt börjar när Tintin är på besök hos den fiktiva Maharadjan 

av Gaipajama, i Indien. Tintin träffar på en besökare från Shanghai, Kina, och han förser 

honom med namnet Mitsuhirato. Mitsuhirato är en japansk affärsman i Shanghai, men innan 

sändebudet hinner avsluta meddelandet till Tintin blir han träffad av en dart doppad i 

Rajaijah, "galenskapsgiftet". Tintin och hans hund Milou reser till Shanghai för att träffa 

Mitsuhirato, som varnar dem för att Maharadjan är i fara och att de ska återvända till Indien. 

Överlevande flera försök i sitt liv av mystiska angripare, försöker Tintin att lämna Indien via 

båt, men kidnappas.  

                                                 
4 antagonist - motståndare, fiende, person i motsättning till annan person 
5 Strömberg, F, "Serier i skolan – lärarhandledning för grundskolan.". in Serieframjandet.se, , 2016, s.6 

<http://serieframjandet.se/uploads/2016/06/Serier-i-skolan-lärarhandledning.pdf> [accessed 19 December 2017]. 
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     Hans tillfångatagare presenterar sig som medlemmar av hemliga sällskapet, Drakarnas 

söner, som ägnar sin tid åt att bekämpa opiumhandeln. Wang Chen-Yee, som är deras 

ledare/talesperson, förklarar att Tintin att Mitsuhirato är både en japansk spion och en 

opiumsmugglare. Wang värvar Tintin till deras kamp och han börja spionera på Mitsuhirato 

vid ett opiumhåla som heter Blå Lotus. Tintin upptäcker sedan hur japanska spioner spränger 

upp en kinesisk järnväg, som sedan den japanska regeringen använder som en ursäkt för att 

invadera norra Kina och ockupera Shanghai.  

   Tintin blir tillfångatagen av Mitsuhirato, men lyckas fly med hjälp av Drakens söner, vilket 

gör att Mitsuhirato ber den korrupta polischefen Dawson att efterlysa Tintin. Tintin, som 

smiter in i Shanghai International Settlement, en autonom stadsdel i Shanghai, för att leta efter 

professor Fang Hsi-Ying, en expert på gifter. Tintin hoppas att Fang kan producera ett motgift 

mot Rajaijah. Ganska snabbt upptäcker Tintin att Fang blivit kidnappad och Dawsons styrkor 

arresterar Tintin, som sedan överlämnar honom till japanen. Tintin rymmer igen med hjälp av 

Wang. 

     Äventyret slutar med att Tintin lyckas tillsammans med Drakarnas söner att överlista 

Mitsuhirato. Dem upptäcker även att Mitsuhirato samarbetar med  en Tintin nemesis, 

Rastapopoulos, som är ledande inom opiumsmuggling i Tintins värld.  

 

1.5.2 Tintin och Kung Ottakars Spira (1939) (1960 i Sverige) 

 

I denna berättelse, som är nummer åtta i serien, så blir indragen i ett äventyr efter att ha 

upptäckt en förlorad portfölj i en park. Tintin returnerar portföljen sin ägare, Professor Hector 

Alembick, som är professor inom sigillkunskap (Sfragistik). Alembick berättar att han 

planerar att resa till Syldavien, som ett land beläget på Balkan. Tintin upptäcker senare 

hemliga agenter som spionerar på honom och han följer dem till en närliggande syldavisk 

restaurang. En okänd man går med på att träffa Tintin, men när Tintin dyker upp är mannen 

medvetslös. Kort därefter får Tintin en hotande anteckning och blir en måltavla för en 

bombattack. Han överlever hotet efter att detektiverna Dupont och Dupont, omhändertar 

bomben.       

     När misstankarna om att dessa händelser är kopplade till Syldavien, beslutar Tintin att 

följa med professor Alembick på sitt kommande besök i landet. På flygresan där, Tintin 

noterar Alembick beter sig annorlunda, och misstänker att en bedragare har ersatt honom. Han 

läser en broschyr om Syldaviens historia och misstänker att bedrägeriet är en del av en större 
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plan. Planen är att stjäla den medeltida kung Ottakar IV spira från den nuvarande kungen, 

Muskar XII. Detta skulle ske före St. Vladimirs dag, vilket tvingar Muskar XII att abdikera. 

     Tintin informerar han den lokala polisen om hans farhågor. Polisen visar sig dock vara en 

del av konspirationen. Dem organiserar ett bakhåll som Tintin flyr genom att föreställa en 

medpassagerare för operasångaren Bianca Castafiore. Tintin dock arresterad igen och 

överlever ett annat mordförsök före ankomst till Klow, Syldaviens huvudstad. I Klow möter 

Tintin kungens hjälpreda, överste Boris. Dock visar sig Boris var en av konspiratörerna mot 

kungen och han organiserar ett ytterligare misslyckat mordförsök mot Tintin. 

     Tintin varnar personligen kung Muskar XII om konspirationen. Därefter rusar Tintin och 

Muskar till slottet Kropow, där spirans förvaras, för att finna att bedragaren Alembick (som 

visar sig vara Alembicks tvillingbror) har stulit spiran. Tintin tillsammans med Dupontarna, 

förföljer Tintin tjuvarna och förhindrar att spiran förs över gränsen till grannlandet Bordurien. 

Dem upptäcker att mannen bakom konspirationen är en karaktär vid namn Müsstler, och han 

vill att Syldavien ska förenas till en nation Bordurien. 

     Tintin lyckas ta tillbaka spiran till Muskar XII, som beordrar att konspiratörerna grips och 

att Syldaviska armén mobiliseras vid borduriska gränsen. Detta gör han för att förhindra en 

invasionen av Syldavien.   

 

1.5.3 Tintin och Det Hemliga Vapnet (1956) (1968 i Sverige) 

 

Det 18:e albumet är Tintin och Det Hemliga Vapnet. Allt börjar med ett blixtoväder och när 

det smäller krossas glas och porslin på slottet Moulinsart (Haddocks familjehem). En 

försäkringsförsäljare kommer på besök och medan en irriterad Haddock pratar med 

försäljaren så hör det pistolskott på slottet tomt. Tintin och Haddock rusar ut och hittar en 

man som ligger avsvimmad, men levande. Dem springer för att ringa polisen efter hjälp, men 

när dem kommer tillbaka är mannen försvunnen. 

     Dagen efter stormen fortsätter glas och speglar att krossas, t.o.m. en mjölkbil fyll med 

mjölkflaskor krossas. Professor Kalkyl, som lämnat huset för att resa till Genevé och gå på en 

konferens för kärnfysiker, blir nästan kidnappad av två okända män. Kalkyl promenerade på 

vägen, där kidnapparna väntade på honom, men blir upplockad av byns slaktare som fråga om 

han vill ha skjuts till byn. I Kalkyls frånvaro så beslutar sig Tintin för att undersöka hans 

laboratorium, då finner han och Haddock ett experiment som visar sig vara anledning till allt 

krossande av glas och porslin. Medan dem inspekterar maskinen så blir paret attackerade av 
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en okänd människa, som rymmer. Orolig för Kalkyl efter attacken, gör att Tintin bestämmer 

sig för att åka till Genevé. 

   I Genevé jagar Tintin och Haddock efter Kalkyl, som hotellreceptionisten på Kalkyls hotell 

påstod var på väg mot staden Nyon, Tintin och Haddock får adressen till Kalkyls mål och tar 

en taxi mot staden, men blir prejad av vägen ner i en å av två män. Duon överlever och 

fortsätter mot Nyon, där dem nästan blir överkörda av de två männen som prejade dem av 

vägen. 

     Framme vid adressen som dem fått, tillhörande professor Topolinos hus upptäcker dem en 

cigarett av samma märke i Kalkyls laboratorium och en bok med tyska experiment från andra 

världskriget. I boken finns en bild på ett vapen som liknande det i Kalkyls maskin, fast 

betydligt större. Strax efteråt hittar dem Topolino fastbunden i sin egen källare. Topolino 

visar sig vara expert på ultraljud och berättar om att han aldrig träffat Kalkyl. Medan dem 

diskuterar så har borduriska spioner planterat en bomb i huset, som sedan exploderar och 

spränger hela huset. Alla tre överlever. Tintin inser efteråt att Kalkyl har uppfunnit en 

ultraljudsanordning som kan användas som ett massförstörelsevapen. 

    Jakten på Kalkyl fortsätter och upptäcker att borduriska spioner har kidnappat Kalkyl, som 

hålls gisslan i deras ambassad. Tintin och Haddock försöker rädda honom, men under 

försöket fångas han av Syldaviska agenter, som med flyg för honom mot Syldavien. Nästa 

morgon får Tintin och Haddock reda på att Borduriska stridsflygplan tvingade ner Syldaviska 

planet och fångat Kalkyl, som nu hålls i fången Bordurien. De reser till Borduriens huvudstad, 

Szohôd, för att rädda Kalkyl. 

     I staden eskorteras dem till deras hotell av agenter från Borduriens hemliga polis, som har 

blivit beordrade att övervaka dem av polisens överste Sponsz. Medveten om att de övervakas, 

smiter Tintin och Haddock från hotellet och gömmer sig i operahuset, där Bianca Castafiore 

utför en konsert. När polisen söker efter dem, gömmer de sig i Castafiores garderob. Överste 

Sponsz kommer för att besöka Castafiore i hennes omklädningsrum, vilket ger Tintin ett 

tillfälle att  stjäla ett dokument för Kalkyls frigivning från fängelset i överstens ena ficka. 

     Tintin och Haddock klär ut sig till tjänstemän från Röda Korset, får Kalkyl släppt från 

fängelset och lyckas efter en intensiv jakt fly från Bordurien. Tillbaka på Moulinsart avslöjar 

Kalkyl att han glömt sina papper för ultraljudsenheten hemma. Han förstör planerna så att 

ingen kan använda dem för att skapa ett vapen. 
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1.5.4 Tintin hos Gerillan (1976) (1976 i Sverige) 

 

Tintin hos Gerillan är det 23:e och sista fullbordade seriealbumet som illustrerades och skrevs 

av Hergé.  Tintin och Milou besöker kapten Haddock och professor Kalkyl på Moulinsart. 

Där det får reda på att Bianca Castafiore, hennes assistent Irma, pianisten Igor Wagner och 

Dupontarna har fängslats i San Theodoros, anklagade för konspiration mot general Tapiocas 

militära regeringen. Generalen bjuder trion till att besöka San Theodores och lovar dem säker 

passage, men Tintin anar att det är en fälla, och lämnar Haddock och Kalkyl för att resa på 

egen hand. Väl på plats blir kaptenen och professorn eskorterade till en villa, där de övervakas 

noggrant av säkerhetstjänsten. 

     Tintin kommer senare till villan och förklarar för Haddock och Kalkyl att dem är 

bevakade. Tintin känner igen en av personalen, Pablo, som räddade hans liv i ”Tintin och 

Trasiga Örat”. Från Pablo lärs sig Tintin att hela scenariot är en konspiration som organiseras 

av överste Sponsz från Bordurien. Sponz vill lura dit Tintin för att hämnas för det som skedde 

i ”Tintin och Hemliga Vapnet”. Anledningen till Sponz befinner sig i San Theodoros är att 

borduriska diktatorn, Plekszy-Gladz, som bistod när Tapiokas bildade sin militärdiktatur. 

      Med hjälp av Pablo fly Tintin, Milou, Haddock och kalkyl från sina vakter och söker 

tillflykt till general Alcazar (tidigare ledaren av San Theodores) och hans gerillor, som 

gömmer sig i djungeln. Senare inser Tintin och Alcazar att Pablo är en dubbelagent som 

arbetar för Tapioca, och blir attackerade. I djungeln hamnar Tintin hos Arumbaya, 

ursprungsbefolkning som bor i djungeln. Här förenas Tintin med sin gamla bekant, 

utforskaren Ridgewell, som bor med Arumbaya. 

       Alcazar har ett litet problem med sin gerilla. Hans soldater kommer att aldrig kunna starta 

en framgångsrik kupp mot regeringen på grund all alkoholkonsumtion som sker i lägret. 

Whiskyn kommer från lådor med fallskärmar, som Tapiocas styrkor släpper i djungeln. För 

att få stopp på det ger Kalkyl tabletter som gör alkoholen odrickbart, något han testat i 

hemlighet på Haddock, Tintin, Ridgewell och indianerna. 

     Snart efteråt anländer en turistbuss med karnevalsartister, "Muntra musikanter", till lägret 

och förlorat sin väg till Tapiocapolis där de menar att delta i karnevalen. Tintin föreslår att 

gerillan i kostymer och smyger in i huvudstaden under karnevalen. Där stormar de 

presidentpalatset och griper kontrollen; Alcazar blir president, med Tapioca och Sponsz som 

förvisade till Bordurien. Dupontarna räddas från en avrättning, medan Castafiore och hennes 

assistenter släpps från fängelset. 
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    I bokens slut, när Tintin, Haddock och Kalkyl reser hem från nybildade Alcazaropolis, 

flyger det över den slum som tidigare sågs när de reste in i landet. I ett slag av politisk 

kommentar, så har regeringens omvälvning väsentligen ingen förändring i slummen eller 

invånarnas liv. Medan Alcazars soldater patrullerar kåkstäderna, precis som under Tapioca, 

har det stora plakatet som tidigare hyllade Tapioca, "Viva Tapioca", ersatts av texten mot 

"Viva Alcazar". 

1.6. Teori, metod och analysfrågor  

1.6.1 Teori  

 

Michael F. Scholz presenterar i sin artikel, ” Tecknade serier som källmaterial för 

historisk forskning”, att han vill, ”stimulera akademisk forskning om ett till synes bortglömt 

område som har med bilder att göra – tecknade serier”.6 Han anser att serier både kan bli 

utgångspunkter för både diskussioner om samtida frågor och användas som källmaterial for 

olika forskningsområden.7 I sin artikel går Scholz igenom hur serier skulle kunna användas 

och studeras i kultur- och samhällsvetenskapliga sammanhang. Han lyfter även fram fyra 

problemkretsar: platsen i mediavärlden, tillgång och arkivering, trender i serieforskning och 

som en källa inom humanistiska och samhällsvetenskaplig forskning.8  

     Han poängterar även, att “med hjälp av serier kan man studera etnicitet och minoriteternas 

roll, historiska händelser och personer (t.ex. krig, ekonomiska och politiska kriser, politiska 

kampanjer, fiendebilder)”, 9 vilket är den teoretiska utgångspunkten för min innehållsanalys 

kommer utgå ifrån.  

1.6.2 Metod 

 

Scholz påpekar att en analys av serier kan innehålla flera olika perspektiv som: sociologi, 

psykologi, ekonomi, filosofi, språk, konts och etik, men det är syftet som avgör teori och 

metod.10 Min metod är baserad på Scholz analysmodell av serietidningar, som besår av: 

identifikation (typ av serie), avsändare (författare/tecknare), tillkomst (samtiden), målgrupp 

(vem är den skapad för), syfte (moraliska aspekter/ekonomisk vinst) och innehåll (seriens 

struktur, betydelser och pratbubblans text).11  

                                                 
6 Michael F., S, "Tecknade serier som källmaterial för historisk forskning..". i Historisk Tidskrift, 127, 2007, s.279 
7 Ibid.. s.279 
8 Ibid. s.279-280 
9 Ibid. s.284 
10 Ibid. s.285 
11 Ibid. s.286-287 
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     På grund av min problemformulering, så väljer jag att modifiera Scholzs modell. Delarna 

som kommer ingå i min analys är; ”tillkomst” och ”innehåll”. Anledningen till att jag avstår 

från att använda övriga delar av modellen är en behovsfråga eftersom: svaren från de övriga 

delarna av Scholz analysmodell anser jag inte påverkar min analys, utan skapar istället 

överflödig information, samt att ”syfte” och ”innehåll” går in i varandra. Så för att skapa 

konkret och relevant information avstår jag från ta upp de frågor som för mitt syfte inte är 

nödvändiga.     

     Första delen av min metod är att objektivt kunna tolka innehållet i Tintin, därefter besvara 

tillkomstfrågorna för att kunna jämföras med svaren från innehåll. Andra delen är att hitta 

kopplingar till verkliga händelser. Genom att analysera hur olika icke-demokratiska 

beståndsdelar porträtteras i böckerna, är målet att skapa idealtyper av diktaturer i Hergés, för 

att sedan: jämföra porträtterandet av samtida icke-demokratier/diktaturer, och om Tintin 

fungerar som symbol eller verktyg för demokratiska värderingar.      

 

1.6.3 Analysfrågor 

 

För att få fram min empiri, så har jag formulerat ett antal egen skapande frågor att besvara, 

gällande tillkomst och innehåll. Tillkomstfrågorna är för hitta verkliga/historiska kopplingar 

och ge läsaren en djupare förståelse för uppkomsten till varje specifikt äventyr, medan 

innehållsfrågorna är skapade efter olika element som kan återfinnas i både ett historiskt och 

modern icke-demokratiskt styre. Frågorna lyder: 

 

Tillkomsten (kontextualisera)  

1. Vilka liknande händelser i författarens samtid har skett? 

2. Vem/vilka är samtida inspirationer till antagonisterna i böckerna?  

Innehåll 

1. Hur ser styret/statsskicket ut? 

2. Hur gestaltas ledaren?  

3. Hur gestaltas militären/ordningsmakten? 

4. Hur speglas ett förtryck, om det existerar ett?  

5. Hur porträtteras  maktutövandet i landet?  

6. Vem/vilka är Tintins allierade i böcker och vad baseras alliansen på? (vänskap, politik 

etc.) 

7. Hur agerar Tintin som språkrör för demokratiska värderingar?  

 



 12 

2.1 Tidigare forskning 
 

Tidigare arbeten med Tintin har oftast innefattat en tolkning utav Hergés berömda karaktärer 

och berättelser. För gemene läsare, så är Tintinböckerna rena äventyrsberättelser om en ung 

reporter, men det går att krama betydligt intressantare tolkningar ur de 24 album som utgör 

Hergés egentliga verk. Tintin har mellan 1929 och 1975 gett oss möjlighet att fundera över 

hur serieböcker kan användas för att evaluera dåtidens samtid genom möten, politiska 

ideologier och protagonister/antagonister i berättelserna. Jag har delat upp tidigare forskning i 

tre delar, där delarna handlar om: 1. Tecknade seriers struktur och som uttrycksform 2. 

Tintins biografi 3. Tintin som källmaterial. Urvalet till tidigare forskning består av material 

som är kopplat till min forskning och för att styrka mina argument för att använda Tintin, eller 

tecknade serier över lag, som en form av källmaterial. 

2.2 Tecknade seriers struktur och som uttrycksform: Jan-Erik Ander - Det tredje 

språket - kommunikation med flera sinnen 

Första argumentet för att använda tecknade serier, som t.ex. Tintin, baseras i Jan-Erik Anders 

bok, ”Det tredje språket - kommunikation med flera sinnen”. I boken diskuterar Ander 

begreppet “tredje språket“. ”Tredje språket” som begrepp är skapat av Sven Lidman, en 

encyklopedist, och handlar om samspelet av ord, bild, form, ljuv, rörlig bild och interaktivitet. 

”Tredje språket” handlar även om samspelet mellan olika uttrycksformer för att förmedla 

information, oavsett om det gäller reklam, information, encyklopedier, forntida konst eller 

serietidningar.  

     Ander diskuterar hur människor sedan tusentals år kommunicerat med varandra och 

förmedlat intryck med hjälp av bilder och ljud. Fram till ca 3700 år sedan så byggde större 

delen av alla kommunikation på enbart ljud och bild, och det senaste 500 åren har den 

dominerande informationsspridaren varit det tryckta orden. Även om text har agerat som den 

ledande förmedlaren av det egentliga budskap, så har bilden blivit ett verktyg för att lätta upp, 

alternativt visa hur något ser ut.12  

     Kommunikation förutsätter någon form av språk, som kan uppfattas eller tolkas av andra 

parter. Tal- och skriftspråk dominerar inom dagens utbildning, men de flesta intryck idag är 

även visuella. Enligt Ander är mellan 70 och 90 % av all information vi tar till oss från källor 

som ej är tal- och skriftspråk. Allt mer av vår kommunikation består av fotografier, 

                                                 
12 Ander, J, Tredje språket, 1st ed. Stockholm, Arena i samarbete med Bild och ord akad, 2003  s.15 
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teckningar, grafik och rörliga bilder. Genom att välja rätt bilder vid ett korrekt tillfälle kan 

man skapa en känsla, förmedla information, framkalla en opinion eller lyfta fram åsikter.13  

     Informera och utbilda handlar om att överföra ett budskap eller information så tydligt och 

begripligt som möjligt. Enligt Ander är det informatörens uppgift att informationen utformas 

så mottagaren förstår och brukar innehållet på ett korrekt sätt. Existerar det en konkurrens så 

måste hen förmedla sitt budskap på ett fördelaktigt sätt, så mottagaren lockas och väljer att 

avstå från konkurrenten.14  

     Människor fungerar olika när hen tar till sig information. En del lyssnar, några läser texter, 

andra tittar på bilder och vissa kollar på TV. Sen finns det människor som läser serier.15 

Serietidningar består av bildserier, och strukturerade för att skapa en förståelse för läsaren. 

Strukturen och innehållet i varje bild/bildserie skapar ett visuellt språk,  likt teckenspråk. För 

att läsaren ska förstå vad som sker eller förmedlas, använder skaparen olika 

motiv/former/tecken som verktyg. Det är även noga med tydliga markeringar för att 

underlätta för läsaren att förstå och tolka. I serier är text, bild och form integrerade, samt att 

allt är visuellt. Detta gör att gränsen mellan fantasi/verklighet, realistiska teckningar/symboler 

suddas ut.16 (Bilaga ?) 

     Ander fortsätter med att diskutera kunskap och intresse inom den tecknade bilden. För att 

skapa kunskap och intresse krävs ordskapare som förstår bild och bildskapare som kan 

kommunikation. Han argumenterar för att det finns flertalet skickliga tecknare, illustratörer, 

journalister och skribenter; men det betyder inte att hen är en god kommunikatör. För att 

kunna förklara räcker inte endast kunskap om text och bild, utan även finnas ett intresse för 

det som skaparen vill förmedla. Ander påpekar att ett intresse hos skaparen gör det lättare att 

sätta sig in i ämnet och förenkla det, men behålla sakligheten.17  

     En väsentlig komponent i en serie är pratbubblan. Pratbubblan förmedlar inte enbart en 

text, utan även en känsla. Genom att forma pratbubblan på ett visst sätt kan författaren 

förmedlas en specifik känsla eller skapa en förståelse för miljön.18 En karaktär som är arg, 

fryser, rädd, tänkande eller chockad, kan identifieras med en pratbubbla. Förståelse för hur en 

karaktär känner och beter sig, gör det lättare för läsaren att tolka bilden. Ander menar att 

pratbubblan kan ses som ett piktogram, vilket betyder att “...en avbildning av det betecknade 

                                                 
13 Ibid. s.12 
14 Ibid.  s.17 
15 Ibid. s.17 
16 Ibid. s.140-141 
17 Ibid. s.160-161 
18 Ibid. s.135 
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föremålet eller begreppet...t.ex. den överkorsade cigaretten i tecknet för ”rökning förbjuden” 

19 och genom formen så förstärker den texten.20  

     Oavsett om de gäller ett informationsblad på ett flygplan eller ett budskap i en serietidning, 

så poängterar Anders att det finns flertalet krav/element i bilderna, som t.ex. Tintin, för att 

skapa och förmedla något till läsaren.  

2.3. Tintins biografi: Michael Farr: Tintin - Den kompletta guiden 

För att lyfta fram ett argument för att tecknade serier kan användas för att hitta kopplingar till 

en författares samtid så använder mig av Michael Farr. Farr är en brittisk expert på “Tintins 

Äventyr” och Hergé, och hans bok, “Tintin - Den kompletta guiden”, är just en komplett guide 

av samtliga av Hergé verk. Farr skriver om varje bok utifrån olika perspektiv som, Hergé själv 

under perioden boken skrevs, influenser, mottagande, avslöjanden m.m., allt för att förklara 

ursprunget och innehållet till varje bok.  

    Farr skriver i sin inledning att “Perfektionismen i detaljerna i Tintin-historierna, de verkliga 

eller påhittade men alldeles trovärdiga miljöerna, speglade världen som Hergé och hans läsare 

såg den”21. Farr skriver även en stor del om Hergé och hans liv. Hergé blev själv aldrig någon 

reporter, som gav sig ut för att skildra världen och dess händelser, så fick Tintin bli hans 

utsände istället. Enligt Farr så blev Hergé en väldigt påläst “skrivbordsresenär”22 

 

Utifrån problemformuleringen, frågeställningen och urvalet av Tintin-böcker, skriver Farr om 

respektive urval:  

 

2.3.1 Tintin och Blå Lotus 

 

“Tintin och Blå Lotus” är inte enbart Hergés femte bok, det blev en den första boken han ville 

bekämpa missuppfattningar och jagade realismen. Det var efter “Tintin och Blå Lotus” han 

började skapa ett intresse för de individer , länder och kulturer som Tintin stöter på. Hergé 

började med ordentliga efterforskningar för få fram ett empiriskt material till böckerna. 

Anledningen var Hergés vänskap med en kinesisk konststuderande vid namn Tchang Tchong-

Jen. Tchang gav Hergé en uppenbarelse genom att introducera honom kinesisk poesi och 

                                                 
19 Nationalencyklopedin, pliktogram. in , , 2017, 
<http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/piktogram> [accessed 27 November 2017]. 
20 Ander, 2003 s.136-137 
21 Farr, M. and Wahlberg, B, Tintin. 1st ed. Stockholm, Bonnier Carlsen, 2005, s.9 
22 Ibid s. 8 
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skrivkonst.23 Ett exempel på detta är att Hergé tidigare ritade av bilder från tidningar, men i 

Blå Lotus så studera han kroppsställningar, rörelser, kläder och med hjälp av Tchang ett mer 

avancerat språk.  

    Språket kan speglas i bland annat affischer och reklamer i boken, alla med har tydliga 

budskap. Ett exempel är på sidan 7, där Gibbons slår en rickshaw förare som kör på honom. 

Bakom Gibbons och Tintin finns de en banderoll/skylt som lyder  “Ner med imperialism!”. 

Den politiska agendan i Blå Lotus synliggörs i hur kineserna blir behandlade av japanerna. 

Tchangs gav även Hergé´ en inblick i den asiatiska politiken och Japans imperialistiska 

ambitioner.24  

     Resultatet av boken gjorde att Hergé blev omstridd av både belgare och japaner. En belgisk 

general kritiserade Hergé för hans pro-kinesiska ingripande i Blå Lotus för att, “Det är ju inget 

för barn, det som ni berättar om där...Det är ju hela ostasiatiska problemet”. Japanska 

diplomater protesterade också mot Hergés  “...skildring och parodi på delegaterna i 

Nationernas förbund”. Kritiken stärkte Hergés övertygelse om att skildringen var en mer 

korrekt än vad som tidigare skapats.25  

 

2.3.2 Tintin och Kung Ottokars Spira  

 

Det som skedde under 1930-talets Europa, med “Anschluss” och “Münchenavtalet”, blev 

inspiration till Tintin och Kung Ottokars Spira. Boken är den åttonde i serien och släpptes 

1939. Boken utspelar sig i ett fiktivt land på Balkan, Syldavien. Landet skapades av Hergé 

med influenser av Polen, Albanien, Rumänien, Moldavien och det ottomanska styret. Hergé 

har använt sig av flera referenser till Nazityskland och Hitlers aggressiva utrikespolitik, och 

endast veckor efter Tintin äventyr avslutats så invaderar Hitler Polen.26 Grannlandet till 

Syldavien i boken är Bordurien, namnet kommer från franskans bordure (gräns). De 

borduriska gränsvakterna är uppklädda i uniformer som är en blandning tjeckoslovakiska och 

Wehrmacht-uniformer. I slutet av boken så nämns även en karaktär vid namn Müsstler, en 

kombination av Mussolini och Hitler.  

     Först och främst så finns polska influenser, bl.a. är Ottokars spira inspirerad utav polska 

spiran och huvudstaden i Syldavien är Klow, som är döpt med den polska ändelsen “-ow”.27 

Den polska medeltida historian med Mieszko I, Mieszko II och Mieszko III, har direkta 

                                                 
23 Ibid s. 51 
24 Ibid s.52-53 
25 Ibid s.55 
26 Ibid s.81 
27 Ibid. s.81 
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kopplingar till Muskar I, II och III i Syldavien.28 Likt Albanien, så har Syldavien varit under 

osmanskt styre och i Syldaviska vapenskölden finns månarna som en kvarleva av den tiden. 

Namnen, Syldavien och Bordurien, är inspirerade av Moldavien och Bulgarien. Enligt Farr 

ska Syldavien vara en kombination av Transsylvanien (Rumänien) och Moldavien.29  

     Den rådande politiska spänningen mellan nationer under perioden när Hergé skrev boken, 

med Nazityskland och deras erövringar av närliggande nationer, speglas i Tintin.30 Relationen 

mellan Syldavien och Bordurien anses vara ett misslyckat “Anschluss”.31 “Anschluss” är 

namnet övergången för Österrike till Nazityskland under 1930-talet. Monarkin i Syldavien är 

en återspegling av Österrike, och fascistiska Bordurien har likheter av Tyskland. Likt 

Östtyskland efter andra världskriget, så går Bordurien från fascistisk stat, till att bli 

kommunistiskt.32 

 

2.3.3 Tintin och Det Hemliga Vapnet 

 

Likt “Kung Ottakars Spira”, så är Bordurien landet i fokus i Hergé artonde äventyr. Till 

skillnad från att Bordurien kämpat för att erövra Syldavien, så återspeglas kalla kriget och 

nationerna strider om militära hemligheter istället.33 Bordurien har nu ändrat politisk 

inriktning och blivit en kommunistisk stat, detta i samband med att Stalin dog 1953. Dock så 

är inte Bordurien stalinistisk, utan plekszistisk, efter den fiktiva marskalk Plekszy-Gladz,34 

men ”avstaliniseringen” som skedde efter Stalins död reflekteras i boken.  

     Det som är målet för Bordurien i boken är ett hemligt vapen som består av ultraljudsvågor. 

Vapnet är inspirerat av en ide nazisterna hade under andra världskriget, dock blev det aldrig 

en verklighet. Detta är det andra nazistiska teknologin som används i Tintin, den första är i 

“Månen, Tur och Retur” som då baserades på V2-raketerna.35 Tintin hittar i detta äventyr en 

bok som heter “German Research in World War II”, skriven av Leslie E. Simon. Boken finns 

på riktigt och är skriven av just Simon.36 37 Det är i denna boken som Hergé hittade 

informationen om “ljud som vapen”, och bilden som inspirera till designen till vapnet.   

                                                 
28 Ibid. s.81 
29 Ibid. s.82 
30 Ibid. s.89 
31 Ibid. s.82 
32 Ibid. s.82 
33 Ibid.  s.145 
34 Ibid. s.146 
35 Ibid. s.145 
36 Ibid s.146  
37 "German Research in World War by Leslie Simon - AbeBooks". in , , 2017, 

<https://www.abebooks.co.uk/book-search/title/german-research-in-world-war/author/leslie-simon/> [accessed 

29 November 2017]. 
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     Hergés öga för detaljer gör att de fiktiva i boken framstår som verkligt. När Tintin kommer 

till Schweiz i “Hemliga Vapnet, så är detaljerna på uniformerna för den schweiziska polisen, 

brandmännen, tågpersonal, bilmodeller och registreringsskyltar identiska från när han besökte 

Schweiz. De detaljer som han skapar i existerande länder, gör att miljön och detaljer i fiktiva 

länder som Bordurien känns realistiska, t.ex. regnrocksklädda säkerhetspolisen ZEP. I 

Borduriens huvudstad speglas en miljö som existera i andra städer från östblocket som 

Warszawa, Sofia, Bukarest och Östberlin under kalla kriget.38  

 

2.3.4 Tintin hos Gerillan 

 

Den sista boken i urvalet är “Tintin hos Gerillan”, den 23:e boken i ordningen och släpptes 

1976 (8 år efter föregångaren “Tintin och Plan 714 till Sydney”). “Tintin hos Gerillan”  tog 

tre år att skriva och hade en början i den latinska frihetsrörelsen, och när Fidel Castros 1956 

lovade att inte raka av sig skägget förrän han befriat Kuba. Boken var enligt Hergé som ett frö 

som fick gro ut och stommen för äventyret fanns i Sydamerika med bland annat Régis 

Debray-affären och Tupamaros-gerillan. 39 

     Likt de tidigare böckerna så hade Hergé olika arkivmaterial som influenser för att skapa en 

realistisk bild. Fotografier på brasilianska urinvånare, indianhyddor i Venezuela, 

Mayapyramiden i Mexiko och Castro. Miljöerna i San Theodoros har likt andra fiktiva länder 

i Tintin, inslag från olika länder i Sydamerika. Rebelledaren General Alcazar, som tidigare 

tog över makten i San Theodoros i “Tintin och Sönderslagna Örat”, har fortfarande general 

Tapioca som nemesis gällande makten i landet. General Alcazar är tydligt influerad av Fidel 

Castro och hans rebeller.40  

    General Tapioca har dock bara omnämnts i tidigare album, men nu får man möta 

karaktären. Den politiska samtiden när boken skrevs, med Sovjets militära och ekonomiska 

stöd till Kuba och Nicaragua, porträtteras i Borduriens stöd till General Tapioca. Stödet av 

Bordurien porträtteras genom erkännandet av landets ideologi, och bekräftas genom 

användandet av symbolen för plekszistiska regimen, mustaschen.41 Även överste Sponsz från 

Bordurien, jobbar som säkerhetschef för Tapiocas regim med ett alias, Esponja 

    Tintin och äventyrens innehåll har utvecklats under åren. Hergé som författare gick ifrån 

idealisten på 1930-talet, till realisten på 1970-talet. Hans politiska analys har inte förändrats, 

men hans slutsats. I boken så fördömer Tintin, eller Hergé, Tapioca-diktaturen, 

                                                 
38 Farr and Wahlberg, 2005, s. 146 
39 Ibid s.189-190 
40 Ibid s.190-191 
41 Ibid. s.195 
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multinationella företags manipulationer och som sponsorer till bägge parter av konflikten, 

men han accepterar att han inte kan förändra det.42 

2.4. Tintin som källmaterial  

För att belysa att Tintin kan fungera som en form av historiskt källmaterial så har jag använt 

mig av två artiklar av Jöran Peterssons, samt ett arbete av Keag och Broströms. Gemensam 

nämnare för dessa tre är att de baserar sina texter på en analys av Tintins äventyr. Även om 

analysen avser andra album än de som används i denna undersökning, visar deras texter att 

Tintin går att använda som källmaterial.  

     Tyvärr så är tillgångarna till tidigare forskning visat sig vara väldigt begränsad, men det 

går fortfarande att läsa om vad tidigare arbeten fokuserat på. Flera arbeten och artiklar finns 

även på franska, ett språk som jag varken kan prata eller läsa. Tidigare arbeten som använt 

Tintin som källmaterial har fokuserat på flera olika områden: vetenskap, teknik, politik, 

rymden, kärnvapen, psykisk ohälsa, sjukdomar, massmedia i litteratur, berömmelse i 

litteratur, gestaltning, surrealism, drömmar och krig. Detta visar starka argument för Scholz 

påpekande om att ”syftet” bestämmer teori och metod.  

     Keag och Broström, två journaliststudenter på Linnéuniversitet, gjorde en analys av Tintin 

för att spegla Västeuropas attityd mot omvärldens. Genom en bild, text och helhetsyttryck, så 

kommer dem fram till att Hergé skapade Tintin som en mer vänlig förstående västeuropé, och 

att, ”ofta är det ett lands urbefolkning som utnyttjas av skurkar frän väst. Hergé́ skildrar 

bovar, svindlare, korrumperade tjänstemän och militärmakter som lurar och bedrar. Det är 

inga superhjältar, superskurkar eller övernaturliga fenomen som i många andra serier och 

grafiska noveller. Utan istället har händelserna en logisk förklaring och kan anknytas till 

verkligheten”.43 Detta citat lyfter fram en positiv bild för både Scholzs teori, och mitt syfte 

med undersökning.  

     Jöran Petersson, doktorand och lärarutbildare i matematik, är en Tintin-fantast som skriver 

populärartiklar om vetenskapen i Tintin.44 Han har skrivit två artiklar som fokuserar på 

vetenskap och den första handlar om albumet, ”Tintin och Hemliga Vapnet”. Han anser att, 

”Likheten med vätebombens historia är slående, liksom strävan efter att vapnet inte ska 

                                                 
42 Ibid. s.193 
43 Keag, B, & H Broström, "Den blåögde lille reportern: En kvalitativ studie i hur Hergés Tintin skildrar en västeuropés 

attityd till omvärlden under 46 år.". in Diva-portal.org, , 2010, <http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:392331/FULLTEXT01.pdf> [accessed 16 December 2017]. 
44 G Nordin, "Hallå där, Jöran Petersson, forskare med Tintin-intresse - Lärarutbildningar vid Stockholms universitet", in 

Su.se, , 2015, <http://www.su.se/lararutbildningar/forskning/hall%C3%A5-d%C3%A4r-j%C3%B6ran-petersson-forskare-

med-tintin-intresse-1.254451> [accessed 16 December 2017]. 
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hamna i orätta händer och helst inte användas alls. I både albumets och verklighetens centrum 

finns fysiker, varav flera höll på att hamna i fiendens läger”.45  

    Utöver fysiken bakom vapnet så drar han paralleller mellan Kalkyl och Niels Bohr (en 

dansk atomfysiker), samt USA och Sovjetunionen. Han nämner att när Hergé började 

publicera ”Det hemliga vapnet”, fanns det ett reellt hot om kärnvapenkrig mellan USA och 

Sovjetunionen, vilket skulle påverka i hela världen. Även önskan om nedrustning och 

begränsning av spridningen av kärnvapen, allt för att minska hotet om förödelsen. Han 

påpekar att det som skedde i Tintin var en metafor för det som skedde under denna period 46  

     Den andra artikeln av Petersson baseras på, ”Tintin och Den mystiska stjärnan”. Boken, 

som handlar om en meteor som slår på jorden, innehållande en ny metall. Han hävdar att 

boken har flera likheter med verkligheten, både inom historia och naturvetenskap samt att 

likheter finns till den svenske fysikern och astronomen Bengt Edlén.  Efter att ha analyserat 

boken, så lyfter Petersson fram fyra olika argument som talar för att Edlén är en inspiration.47  

      Vare sig det handlat om vetenskapen eller psykisk ohälsa, så visar Tintin en stor variation 

av infallsvinklar till ett forskningsämne/utgångspunkter inom historia, politik, psykologi, och 

vetenskap eller hälsa. Det som jag fokuserar på är en politisk fråga, vilket tidigare utförts, 

men jag finner ingen som har jobbat med icke-demokratiska element genom Scholz 

analysmodell.  

2.5 Tecknade serier i klassrummet 

Enligt Fredrik Strömberg, så är serietidningar en konstform som går att anpassa efter 

kunskapskraven från Skolverket. I sin handledning, så diskuterar Strömberg serietidningen 

som konstform, hur man läser den, det tre dominerade serie kulturerna, svenska serier, 

terminologi och såklart, serier i skolan. 

    När det kommer till serier i skolan, så anser Strömberg att det finns flertalet argument att 

använda serier som ett pedagogiskt verktyg.48 Serietidningar kan användas för att utveckla 

elevers kognitiva förmåga, ”Att läsa serier stimulerar läsförståelse, bildtolkning samt inte 

minst associationsförmågan”49 och ”...att avkoda ord och bild i kombination, en färdighet som 

                                                 
45 Petersson, J, "Det hemliga vapnet – i vätebombens skugga.". in Su.diva-portal.org, , 2015, <http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:847785/FULLTEXT01.pdf> [accessed 16 December 2017]. s.1 
46 Ibid. s.2 
47 Petersson, J, "Den mystiska stjärnan – både science och fiction.". in Su.diva-portal.org, , 2013, 

<http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:847779/FULLTEXT02.pdf> [accessed 16 December 2017]. 
48 Strömberg, F, "Serier i skolan – lärarhandledning för grundskolan.". in Serieframjandet.se, , 2016, s.15 

<http://serieframjandet.se/uploads/2016/06/Serier-i-skolan-lärarhandledning.pdf> [accessed 19 December 2017]. 
49 Ibid s.15 
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blir allt viktigare i dagens bildbaserade samhälle.”.50 Detta är även väsentligt när man ska 

analysera en serietidning/album som en kulturhistoriskt källa.  

    Strömberg hänvisar till det gamla ordspråket, ”En bild säger mer än tusen ord”, detta anser 

han vara en ingång till hur man kan titta på serier. Han anser även att ordspråket förmedlar en 

förståelse för hur mycket information en serie kan innehålla.51 Detta är något som går att 

bestryka efter att ha läst och analyserat Tintins äventyr.  

    Handledningen fortsätter med att diskutera serier som en inkörsport, för att sedan påvisa 

hur det går att använda inom respektive ämne: svenska, bild, SO, språk och samarbete över 

ämnesgränserna. Inom SO, så beskriver Strömberg en övning som han kallar för ”Historiskt 

korrekt?”, där målet är att, ”Införskaffa och låt eleverna analysera serier som förlagts till 

historisk tid för att se hur historiskt korrekta de kan sägas vara.”52 Ett seriealbum som lärare 

skulle kunna arbeta med är ”Mause”, skapad av Art Spiegelman, som handlar om förintelsen 

53, där judarna porträtteras som möss medans nazisterna är katter. Detta spelar på det 

klassiska, och för många naturliga, att katten är musens vanligaste nemesis.  

    Det som är genomgående i handledningen, är att han ser inga hinder med att jobba med 

serier. Detta är, återigen, något som jag både ser för och nackdelar med. Även om det kan 

erbjuda möjligheter till en varierad undervisning, finns det en del saker som en pedagog 

behöver tänka över innan man använder; vilket jag kommer diskutera längre fram i arbetet. 

(Se s.) 

3.1 Analys och resultat 
 

I denna delen så kommer frågorna från teori och metod besvaras. Analysen är uppdelad med 

fyra underrubriker, en för vardera bok, där analysfrågorna besvaras. Därefter sammanfattas 

och analyseras svaren i mitt resultat.  

3.2 Analys av Tintin 

3.2.1 Tintin och Blå Lotus 

 

Tillkomsten (kontextualisering) 

  

 

                                                 
50 Ibid s.16 
51 ibid s.16 
52 Ibid s.29 
53 Ibid s.29 
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Vilka liknande händelser i författarens samtid har skett? 

 

Boken publicerades mellan 1934-1935. Relationen mellan Kina och Japan har varit spänd 

under en lång period, och i slutet av 1800-talet så har man haft bland annat det som kallades 

”Första kinesisk-japanska kriget” och ”Boxarupproret”. 

  1914 erövrade japanerna Shandonghalvön och ställde krav på Kina, som skulle 

blivet reducerat till en japansk koloni. Under tiden blev Kina som marknad, viktigare Japans 

industri. Efter att Kina blivit en republik 1912, startades en nationalistisk rörelse mot Japan 

och västvärlden. Detta innebar ett importförbud mot japanska varor. När japanska 

militärförband (som trotsade order från Tokyo) ockuperade Manchuriet 1931, utbröt en 

konflikt som skapades ett i princip oläkbart sår mellan nationerna. 1937 blev konflikten ett 

totalkrig mellan Kina och Japan, även känt som ”andra kinesisk-japanska kriget.54  

   Chang nämner Boxarupproret, som var ett folkligt uppror i Kina. Upproret 

riktade sig mot det europeiska inflytandet i Kinas och utländska ägare av stora 

arrendeområden. ”Boxarna” ville få bort ”de vita djävularna” och riktade sig först och främst 

in på kristna missionärer. Med hjälp av brittiska och tyska trupper, fick upproret ett våldsamt 

slut , och Kina fick betala stora skadestånd till länderna inblandade.55  

  

Vem/vilka samtida inspirationer finns till antagonisterna i berättelsen? 

 

Protagonisten i boken är Mr. Mitsuhirato, och nationen Japan. Relationen mellan Kina och 

Japan under perioden boken skrevs återkopplas i boken. Mitsuhirato är protagonisten som 

jobbar inom det ockuperade området, vill behålla makten för sin opiumsmuggling, medan 

Japans ledare (som enbart är med i en bild) vill lyfta fram Japan som nation i Ostasien. 

    Den japanska ledaren påminner om hur Hirohito, japans kejsare mellan 1929-1989, dock så 

dyker karaktären bara upp en gång i boken. Men Japan som antagonist i boken, har tydliga 

referenser till ockupationen som skedde i Kina under 1930-talet.  

  

Innehåll 

  

 

                                                 
54 "Ärkefienderna Kina och Japan". in, , 2005, <http://popularhistoria.se/artiklar/arkefienderna-kina-och-japan> 

[accessed 6 December 2017]. 
55 "Boxarupproret". in, , 2017, <https://www.so-rummet.se/aret-runt/boxarupproret> [accessed 6 December 

2017]. 



 22 

Hur ser styret/statsskicket ut? 

  

Shanghai är ockuperat av Japan, som lyder en diktator, eller envåldshärskare, som är namnlös 

i boken. Det syns anspelningar att ledaren för japan ska påminna om Hirohito, Japans kejsare 

från 1926-1989. 

  

Hur gestaltas ledaren? 

  

I denna boken namnlös. Han syns en kort stund, hållandes ett tal framför en folkmassa. Han 

har två stora japanska flaggor på vardera sida och en folkmassa framför viftar med små 

japanska flaggor. I bakgrunden ser man en Torii (en japansk portal) och ett tempel. Han har 

även glasögon och en mustasch, som Hirohito hade under 1930-talet.56  

  

Hur gestaltas militären/ordningsmakten? 

  

Storväxta och bredaxlade, oftast större än det normala karaktärerna. Dem har ett i princip ett 

identiskt utseende, utöver officerare, för att skapa en “homogen grupp” av människor, 

anpassade till att vara soldater. Dem framstår även som känslolösa och ifrågasätter aldrig en 

order.57  

     Soldater framstår som mindre intelligenta, och lättlurade. När Tintin klär ut sig till en 

japansk överordnad, gör dem direkt honnör utan att blinka 58 59 Han lurar även brittiska 

soldater genom att bara peka uppåt och säga ”Oh!”60. Till och med arméns överordnade 

dumförklarar sina soldater till och från.61 

  

Hur speglas förtryck, om ett existerar?   

 

I den boken så ligger förtrycket på kineserna. Det är endast kineser som utför kroppsliga 

sysslor, japanerna är antingen militärer eller högre uppsatta människor . 

    När en rickshawförare kör på en utländsk herre, Gibbons, som inte ser sig för innan han ska 

gå över vägen, så skriker mannen på föraren och kallar honom för ”en smutsig liten kines”. 

                                                 
56 Hergé, & L Lonsdale-Cooper, The blue lotus. in, London, Egmont, 2002. s.22 
57 Ibid. s.30, 37-38, 40-41 
58 Ibid. s.31 
59 Ibid. s.39-40 
60 Ibid. s.32 
61 Ibid. s.41 
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Han fortsätter med att säga, ”att springa in i en vit man”, samtidigt som han försöker slå 

honom med sin käpp.62 Man kan även se hur smal föraren är, ett tecken på fattigdom eller att 

han inte får äta så mycket mat. 

   Efter att ha räddat en pojke från att drunkna, får Tintin frågan varför han räddat honom. 

Pojken tror att alla vita män är djävular och onda. Vilket han fått höra från sin far, eftersom 

den vite mannen dödade hans mor/farföräldrar. Tintin förklarar hur alla inte är onda, men att 

många vita människor tror kineser är luriga, elaka, har flätor, uppfinner tortyrmetoder, äter 

ruttna ägg och svalor. Han fortsätter med att berätta att samma dumma vita människor också 

säger att kineser har små fötter, att alla flickor lider på grund av fotbindning och floderna i 

Kina är fulla av oönskade barn, som slängs i när dem är nyfödda.63  

  

Hur porträtteras maktutövandet i landet? 

 

Boken speglar tydligt ett styre genom vapen och hot om våld. Japanerna har satt 

kontrollstationer och alla som inte är japaner måste visa id-handlingar. Ingen får komma och 

gå hur dem vill i staden. De har satt upp taggtråd, beväpnade vakter kring 

kontrollstationer/tullar. Japanerna har även tillgång till stridsvagnar och stridsflygplan. De 

fåtalet kinesiska poliser som presenteras i boken har enbart batonger på sig. Japanerna 

använder även dekapitering som en metod av avrättning. 64  

      För att legitimera ockupationen av områden i Kina för Nationernas Förbund, så använder 

dem spioner för att spränga nödvändiga järnvägar, för att sedan skylla på kinesiska rebeller. 

Efter sprängningarna så lyfter dem fram Japan som beskyddarna av Ostasien.65  

   

Vem/vilka är Tintins allierade i böcker och vad baseras alliansen på? (vänskap, politik etc.) 

 

Tintins allierade genom boken har politiska och personliga inslag. De allierade är enbart av 

kinesiskt ursprung. Även om Dupontarna är med, så är deras uppdrag att fånga Tintin. Utöver 

fåtalet individer som hjälper Tintin, till exempel: när en vänlig man känner igen Tintin från 

japanernas efterlysningar och hjälper honom förbi en kontrollstation, genom att bära honom i 

hans korg.66 

                                                 
62 Ibid. s.6 
63 Ibid. s.43 
64 Ibid. s.26, 38 
65 Ibid. s.21-22, 40-41 
66 Ibid. s.26-27 
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      Tintins främsta allierade i berättelsen är “Drakarnas Söner”. Dem är ett hemlig sällskap 

som kämpar emot opiumsmugglingen och dess påverka på kineserna och världen. Gruppen 

känner till Mr. Mitsuhirato och hans organisation, dem räddar även Tintin ett par tillfällen, 

utan att han vet om det. När deras talesperson, Mr. Wang, berättar om detta, så ber han även 

Tintin om hjälp. Gruppen hjälper även Tintin att rymma från ett fängelse och i slutet så är det 

dem som fångar in Mr. Mitsuhirato och hans hantlangare.67  

     Chang Chong-Chen, en liten föräldralös kinesisk pojke som Tintin räddade från att 

drunkna, hjälper Tintin till Hukow. Väl framme tar pojken till en bekant till hans far, som tar 

emot Tintin med öppna armar. Chang hjälper till att stoppa ett mordförsök på Tintin och även 

är även med i tillslaget i slutet, och han är den som lossar repen runt Tintin och Mr. Wang. 

Hur agerar Tintin som språkrör för demokratiska värderingar? 

  

Förutom att Tintin vill sätta stopp för Mr. Mitsuhirato och brottsligheten som sker, så finns 

det tydliga exempel på att han inte accepterar det förtryck som kineserna utsätts för. 

      I början när rickshawföraren nästa krockar med affärsmannen, Gibbons, så stoppar Tintin 

honom från att slå föraren med hans käpp. Han kallar Gibbons för ”oskäligt djur”, och 

knäcker hans käpp. Tintin påpekar även att Gibbons beteende är skamligt, vilket tydligt visar 

att han inte tolererar att man ger sig på dem svaga i samhället.68  

     När Tintin blir försöker komma i kontakt med personen som skydda honom från att bli 

skjuten och förgiftad, så upptäcker han att personen blivit förgiftad med Rajaijah 

(galenskapsgiftet). Mannen försöker hugga huvudet av Tintin, men lyckas knocka honom, och 

direkt efter så tycker Tintin synd om honom, Han vet att det inte mannens fel till hands 

handlingar. Tintin leder mannen till en polis, och ber honom hjälpa till att ta hand om 

mannen. 

      På väg på Hukow så räddar Tintin Chang från att drunkna. När duon pratar om 

fördomarna som finns hos både Chang om ”den vite mannen” och de vitas fördomar om 

kineserna, så försöker Tintin förklara att alla är inte lika. Även om det finns fördomar på båda 

sidor, så vill Tintin att Chang ska förstå att man inte ska döma människor direkt. Att 

fördomarna beror på okunskap om andras människors kultur. 

 

3.2.2 Tintin och Kung Ottakars Spira 

 

                                                 
67 Ibid. s.58 
68 Ibid. s.6-7 
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Tillkomsten (kontextualisera) 

  

Vilka liknande händelser har skett i författarens samtid? 

  

Boken släpptes mellan 1938-1939, vilket var under den period som Adolf Hitler och 

Nazityskland började att succesivt öka i storlek. Tyskland marscherade in i 1938 Österrike, 

och  Hitler gjorde en sammanslutning av länder genom att utnyttjade de tyskspråkiga folket 

och hur dem skulle förenas till något större. Hitler var själv österrikare och vad som skulle bli 

en tidsbaserad övergång, blev en direkt union efter en diskuterad omröstning med en 99.7% 

vinst.69 

  

Vem/vilka samtida inspirationer finns till antagonisterna i berättelsen? 

 

Även om uniformerna som Syldaviska poliser bär liknar nazisternas uniformer, så är det 

Borduriens handlingar som påminner om Nazityskland och Österrike. Deras mål att 

invadera Syldavien, som är grannlandet med gemensam historia och etniska likheter, så finns 

det tydliga jämförelser med det som skedde mellan Tyskland och Österrike under 1930-talet.  

    Ena protagonisten och organisatören av konspiration kallas Müsstler, och när man uttalar 

namnet med det tysk “y”:et, låter det verkligen som en kombination av Hitler och Mussolini. 

Müsstler skriver i sin notbok även om en god vän till honom som han träffa i Belgrad 1913. 

1913 ledde Peter I av Serbien, som var Serbiens sista kung och regent under första 

balkankriget, 70kriget mellan Balkan-ligan och Ottomanska riket71 och i jämförelse med 

Syldavien och Bordurien, finns det en liknande historia med strider mellan slaver och turkar.72  

     Den andra protagonisten, landet Bordurien, har två saker som anspelar på Tyskland. 

Generalen (alt. diktatorn, men nämns inget om det) som meddelar att Bordurien tar tillbaka 

sin trupper från gränsen, har en medalj runt halsen som påminner om tyska “järnkorset”, både 

utseende och position. Tittar man även på kartan bakom generalen så ser man att pilar pekar 

från väst till öst, vilket skulle vara samma riktningar som gällde för Tyskland mot Österrike.73  

                                                 
69 "Hitler announces an Anschluss with Austria - Mar 12, 1938 - HISTORY.com.". in HISTORY.com, , 2017, 

<http://www.history.com/this-day-in-history/hitler-announces-an-anschluss-with-austria> [accessed 7 December 

2017]. 
70 "Peter I | king of Serbia". in , 2017 <https://www.britannica.com/biography/Peter-I-king-of-Serbia> [accessed 

7 December 2017]. 
71 "Balkan Wars | European history". in , 2017  <https://www.britannica.com/topic/Balkan-Wars> [accessed 7 

December 2017]. 
72 Hergé, King Ottokar's sceptre. in , [Boston], [Little, Brown], 2004. s.20-21 
73 Ibid. s.61 
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Innehåll 

  

Hur ser styret/statsskicket ut? 

 

Syldavien är en monarki och nuvarande regenten är Muskar XII. Protagonisten i denna boken 

är dock Syldaviska upprorsmän och grannlandet Bordurien, som är en militärdiktatur. 

Syldaviska upprorsmännen tillhörde en grupp som var känt som “Stålgardet”,  fast deras 

riktiga namn var, Zyldav Zentral Revolutzionär Komitzät, eller “ZZRK”. 74 ZZRK hade 

samarbete med Bordurien och lyckades infiltrerat Syldaviska polisen, kungahuset, 

administrationen m.m.. Deras uppdrag är att störta tyrannen Muskar XII och göra Syldavien 

en del av Bordurien.75  

      

Hur gestaltas ledaren? 

 

Muskar XII porträtteras som lugn, hjälpsam, sympatisk och mån om sin position som kung av 

Syldavien. Han verkar vara populär bland sin befolkning, adeln och militären och följer även 

det traditioner och regler som finns.76 Ett exempel på detta är: när alla tror att spiran är 

försvunnen, så säger han att kommer abdikera utan några invändningar. Att han inte vill ha 

blodspillan. 77 Han är dock även en handlingskraftig ledare och inte rädd för att agera på egen 

hand. När han får tillbaka spiran från Tintin, som även har med sig ett meddelande om vem 

som ledde kuppen mot honom, ber han sin general att sätta upp ett försvar mot Borduriska 

invasionen.78  

    Müsstler, ledaren för ZZRK, porträtteras inte i boken. Det som man kan analysera är mål 

och det som han meddelar till sina undersåtar. Att dem vill avsätta kungen, ena nationerna,  

villiga att avrätta de som kommer i vägen och försöka utföra det i det tysta; visar att Müsstler 

är en form av nationalist, och vill undvika att döda sin befolkning.  

     Ledaren av Bordurien porträtteras inte heller, utan den enda som porträtteras är en 

bordurisk general  i en bildruta. Han kan identifieras genom medaljerna på bröstet och att 

rutan sker i militära högkvarteret i Bordurien. Generalen meddelar att Bordurien, efter den 

                                                 
74 Ibid. s.60 
75 Ibid. s.52 
76 Ibid. s.38, 42, 44, 57, 59-60 
77 Ibid. s.57 
78 Ibid. s.40-41, 58 
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misslyckade kuppen mot Syldavien, att dem tar bort sina trupper från gränsen, för bevisa 

deras fredliga intentioner. Handlingen visar att dem inte vill dra till sig uppmärksamhet 

genom ett krig, men att dem vill störta syldaviska kungen och ena länderna.79  

 

Hur gestaltas militären/ordningsmakten? 

  

Det finns olika typer av militärer och poliser i boken. Det är kungliga försvaret, polisen och 

gränsvakter, och alla porträtteras på lite olika sätt. Det ska tilläggas att majoriteten av 

poliserna i berättelsen är inblandade är en del av konspirationen mot kungen.  

    Den syldaviska polisen har uniformer som är kopior av den fascistiska stilen från 1930-

talet. De har lika homogena drag, med att dem är lite kraftigare byggda och ett allvarligt 

uttryck i deras ansikten. Överordnade ser lite annorlunda ut, för att skilja dem från mängden. 

Polisen verkar inte tveka att använda vapen om dem behöver och följer order blint.80  

    Det kungliga vakten gestaltas lite annorlunda. Utöver deras uniformer, som är mer likt en 

traditionsenlig look81, så verkar dem utge en mindre hotfull bild, även om det är lika 

fokuserade och ifrågasätter aldrig en order. Officerarna är oftast äldre herrar och förmedlar ett 

fokuserat lugn82, som även återspeglas i vakterna.83  

    Gränsvakterna, från både Syldavien och Bordurien, är lite mer på spänn. Relationen mellan 

länderna blir väldigt tydlig när man jämför deras beteende. När Tintin jagar ikapp spiran så 

korsar han gränsen till Bordurien och stöter på en gränspatrull. Patrullen jagar efter Tintin 

hela natten i tron att han är en farlig syldavisk spion. Till slut kommer han fram till en dold 

flygbas. Tintin stjäl ett av planen medans två piloter pratar om den kommande invasionen av 

Syldavien. När han sedan försöker flyga till Klow, har den syldaviska gränsvakterna tydliga 

order att skjuta ner planet.84 Oavsett vilket typ av plan som han flyger, verkar ordern vara att 

skjuta ner det för att det kommer från Bordurien. När han sedan blir nedskjuten så står 

soldaterna och bara tittar på lågorna. Det finns ingen anspelning på att de skulle kolla efter om 

piloten lever.85   

 

 

                                                 
79 Ibid. s.61 
80 Ibid. s.28-29, 31 
81 Ibid. s.30 
82 Ibid. s.43-44 
83 Ibid. s.45-46 
84 Ibid. s.53-56 
85 Ibid. s.56 
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Hur speglas förtryck, om ett existerar? 

 

Finns inga direkta anspelningar om ett förtryck skulle ske inom landet. Det som man kan se 

att det finns en klasskillnad i landet. De individer som får umgås, eller finnas i närvaro av 

kungen, är adeln och högt uppsatta människor.86  

    

Hur porträtteras maktutövandet i landet? 

 

Maktutövandet i boken får man först och främst dela upp i tre delar; Muskar XIIs, Borduriens 

och ZZRKs utförande.  

     Kung Muskar XII är högste ledare av Syldavien, med undersåtar och officerare under sig. 

Han låter, till viss del, landet styras av hans generaler och poliser. Han  har ett förtroende till 

sina medarbetare, tyvärr så är majoriteten medlemmar av ZZRK och konspirerar mot 

honom.87 Men vid viktiga beslut så är hans vilja aldrig ifrågasatt. 88  Vikten av spiran som 

symbol kan också ses som en form av maktutövande. Utan den så har Muskar inte rätt att 

styra, vilket han inte ifrågasätter. 

    Borduriens maktutövande är lite otydligt. Man kan se på de borduriska soldater att dem 

följer deras ledares order blint. Vilket kan anspela på att det antingen finns en rädsla eller 

nationalism i Bordurien. Det kan även anspelas på ledarskapet i Syldavien. Dem vill göra 

Syldavien till en del av landet, vilket kan bero på historik, ekonomi eller etnicitet. Oavsett, så 

ger Bordurien en bild av en offensiv nation med et mål att erövra andra nationer.89    

     Syldaviska rebellernas maktutövande framstår som mer våldsam. Dem är varken rädda för 

att hota eller skada andra för att få sin vilja fram.90  

 

Vem/vilka är Tintins allierade i böcker och vad baseras alliansen på? (vänskap, politik etc.) 

 

Tintins allierade består av politisk/personlig innebörd. Det är Muskar XII och de trogna som 

stödjer kungen som hjälper Tintin efter hans avslöjande av konspirationen och planerade 

invasionen från Bordurien. Syldaviska befolkningen hjälper honom under vistelsen, men 

                                                 
86 Ibid. s.38, 59-60 
87 Ibid. s.30-31, 35-36, 38 
88 Ibid. s.40, 57-58 
89 Ibid. s.53 
90 Ibid.  s.27, 32, 36 
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oftast är ingen medveten om vad han gör/gjort. Detsamma gäller Bianca Castafiore, som ger 

Tintin skjuts, men enbart för att vara artig och inte för att han är jagad.91 

     I slutet blir Tintin adlad och tilldelas en hedersmedalj, som gör att alliansen mellan honom 

och Syldavien blir helt fullbordat.92  

 

Hur agerar Tintin som ett språkrör för demokratiska värderingar? 

 

Det som Tintin visar upp i boken, är en tolerans för andras kultur och seder. Han beter sig 

anständigt (om situationen kräver något annat) och ifrågasätter inte statsskicket, utan han vill 

att Syldavien ska få behålla sin kung. Han vill även förhindra en invasion, och ett eventuellt 

krig, mellan Syldavien och Bordurien.  

 

3.2.3 Tintin och Det Hemliga Vapnet 

 

Tillkomsten (kontextualisera) 

  

Vilka liknande händelser har skett i författarens samtid? 

  

Tintin och Det Hemliga Vapnet skrevs 1956 och har tydliga kopplingar till Kalla Kriget. 

Relationen mellan Syldavien och Bordurien, och deras kamp om Kalkyls vapen, påminner om 

kapprustningen mellan USA och Sovjetunionen. Under Kalla Kriget så skedde även 

Warszawapakten, som var Sovjets svar mot NATO 1955 och  mellan 1956-1962 blev det 

revolter i Östeuropa.93  

     Boken som Tintin hittar i professor Topolinos hus, “German Research in World War II” av 

Leslie E Smith, är en riktig bok och handlar om tyskarnas forskning under andra världskriget. 

Ultraljudsvapnet som Kalkyl byggt, och Bordurien försöker sno, är inspirerad av ett tyskt 

experiment.  I Smiths bok finns bilden på det vapnet som ser ut som en större modell av den 

Kalkyl byggt. Samma bild på vapnet är med i Tintin, men är lite redigerad av Hergé, men 

annars identisk med bilden i Smiths bok.  

 

Vem/vilka samtida inspirationer finns till antagonisterna i berättelsen? 

  

                                                 
91 Ibid. s.27-28 
92 Ibid. s.60 
93 "Kalla kriget". in , , 2010, <https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/kalla-kriget#> 

[accessed 10 December 2017]. 
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Även om det är andra gången som Bordurien är med i Tintin, så var det Nazitysklands, 

“Anschluss”, som var inspirationen till händelserna t första gången. Denna gången har 

Bordurien gått mer åt Sovjets kommunistregim i denna boken. Diktaturen är bestående, men 

målet att ena en etnisk grupp och göra Bordurien till en stormakt, har gått över till att bli en 

”världsmakt”. 

     Borduriens handlingar påminner om det som skedde i östblocket under Kalla Kriget, och 

kampen om världsmakten får en direkt koppling till striden mellan USA och Sovjet. Vilket 

ger intrycket att Sovjet och östblocket (med Östtyskland, Tjeckoslovakien, Polen, Ungern, 

Bulgarien och Rumänien) är en stor inspiration till protagonisten, oavsett ledaren.  

 

Innehåll 

  

Hur ser styret/statsskicket ut? 

 

En militär/polisdiktatur med fascistiska inslag. Det är i princip enbart poliser som är 

ordningsmakten i landet, och man har en hälsningsfras likt romarnas, “Ave”, och nazisternas 

“Heil”. Karaktärerna hälsar på varandra genom att säga, “Amaï”, alternativt att det lägger till 

ledarens namn, Kûrvi-Tush, tillsammans med en hälsning, “Amaï Kûrvi-Tush”.94  

 

Hur gestaltas ledaren? 

 

Ledaren finns enbart med genom affischer, statyer, platser och samtal.95 Befolkningens, eller 

åtminstone polisens, syn på Kûrvi-Tush är att han den “store ledaren”. Han är den ärorika och 

beskyddaren av Bordurien.96   

 

Hur gestaltas militären/ordningsmakten? 

  

Som en ryggrad av Bordurien med överste Sponsz som chef över den borduriska 

säkerhetspolisen, “ZEP”.97 Överste Sponsz framstår som den karaktär med yttersta ansvaret 

för det mesta som händer, utan någon överordnad utöver Kûrvi-Tush.  

                                                 
94 Hergé, L Lonsdale-Cooper, & M Turner, The Calculus affair. in , London, Egmont, 2003. s.46, 56 
95 Ibid. s.46-47 
96 Ibid. s.51 
97 Ibid. s.49 
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Uniformerna påminner om tyska Schutzstaffel-uniformerna (SS), och alla bär på ett rött 

armband med en vit ring och en mustasch inuti. Mustaschen som är symbolen för regimen. 

     Till skillnad från tidigare böcker så är polisen mer fokuserade på att spionera, kontrollera 

och tillfångata personer, än att göra sig av med dem. Information verkar fått en större vikt i 

denna gestaltning än i tidigare böcker.98 Även om dem försöker skjuta Tintin och Haddock 

när dem flyr mot gränsen i slutet av boken.99   

  

Hur speglas förtryck, om ett existerar? 

 

När det kommer till förtrycket i boken, så finns det inga tydliga avspeglingar. De som 

blir  utsatta i boken är Tintin och Haddock, för att dem försöker rädda sin vän professor 

Kalkyl, och syldaviska spioner på grund av dispyten mellan länderna. Det som skulle kunna 

tolkas, på grund av det som sker mot Tintin och Haddock,  är att befolkningen I Bordurien 

blir utsatta för samma medel om dem motsätter sig ZEP. 100  

 

Hur porträtteras maktutövandet i landet? 

 

Överste Sponsz och ZEP, som är ordningsmakten i landet, vill ha kontroll på allt. Dem drar 

sig inte för att använda våld för att styra landet genom rädsla, bevakning, fängslande utan 

rättegång, telefonavlyssning, och mord.101  

  

Vem/vilka är Tintins allierade i böcker och vad baseras alliansen på? (vänskap, politik etc.) 

 

Tintins allierade är enbart personliga i boken: Professor Topolino, som förklarar Kalkyls 

uppfinning och berättar om Borduriens inblandning efter att Tintin räddat honom,102 Arturo, 

hjälper Tintin och Haddock att jaga ikapp en bil som misstänks ha kidnappat Kalkyl103 och 

Bianca Castafiore hjälper Tintin att gömma sig ifrån Sponsz på operan.104  

Hur agerar Tintin som ett språkrör för demokratiska värderingar? 

                                                 
98 Ibid. s.42-42 
99 Ibid. s.57-59, 
100 Ibid. s.29-30, 40 
101 Ibid. s.46-48, 50, 52, 59 
102 Ibid. s.25-36 
103 Ibid. s.36-39 
104 Ibid. s.53-54 
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Tintins handlingar handlar mer om att rädda sin vän, men under vistelsen hos professor 

Topolino, inser Tintin att det Bordurien tänker skapa en massförstörelsevapen. Tintin lyfter 

fram sin åsikt mot vapnet genom att påpeka hur fruktansvärt det skulle bli om vapnet 

hamnade i fel händer.105  

    Den enda handlingen som ger en tydlig demokratisk värdering sker i slutet av boken, och 

det är inte Tintin som utför handlingen. När Tintin, Haddock och Kalkyl kommer tillbaka från 

Bordurien, upptäcker Kalkyl att han glömt sin ritning på vapnet hemma. Det hela slutar med 

att Kalkyl förstör ritningarna, så att ingen ska kunna bygga vapnet.106  

 

3.2.4 Tintin hos Gerillan 

 

Tillkomsten (kontextualisera) 

  

Vilka liknande händelser har skett i författarens samtid? 

 

Under 1970-talet fanns det flertalet länder i Sydamerika med en diktatur. boken släpptes 

1976, och 1975 startades “Operation Condor”, som var en protest mot det politiska förtrycket. 

SvD skrev så sent som 2016, en artikel om hur en av ledarna dömts för sina brott mot 

protestanter under operationen. Under “Operation Condor” samarbetade militärdiktaturerna i 

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Paraguay och Uruguay i att spåra, utlämna och mörda 

kristna protestanter som flydde från hemländer under regimen.107  

  

Vem/vilka samtida inspirationer finns till antagonisterna i berättelsen? 

 

Jämförelsen mellan Alcazar och hans gerilla, med Fidel Castro och Che Guevara, kan 

återspeglas i boken. När det kommer till antagonisten så finns ingen specifik ledare som dyker 

upp i berättelsen, utan det känns mer som hur samtliga diktatorer i Sydamerika under 1970-

talet. Deras gemensamma behandlingar av civila och protestanter. 108  

 

Innehåll 

                                                 
105 Ibid. s.23, 28 
106 Ibid s.62 
107 "Flera dömda för "Operation Condor"". in , , 2016, <https://www.svd.se/flera-domda-for-operation-condor> 

[accessed 11 December 2017]. 
108 Kubas historia". in , , 2010, <https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/varldens-lander-historia/central-

och-sydamerika-historia/kubas-historia#> [accessed 13 December 2017 
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Hur ser styret/statsskicket ut? 

  

En militärdiktatur under general Tapioca. Det är beväpnade militärer som står för 

ordningsmakten i landet.  

 

 

Hur gestaltas ledaren? 

  

General Tapioca gestaltas som en stereotypisk diktator. Han är excentrisk, lätt paranoid och 

tolererar inte att någon försöker gå emot honom. Har tydliga åsikter om vem som är ledaren i 

landet, och som bevis så är huvudstaden döpt efter honom.109  

 

Hur gestaltas militären/ordningsmakten? 

  

Dem tvekar inte att hota civila med vapen och fängslar de som motsätter sig. De verkar inte 

visa någon form av empati för civila; utan fokus ligger i att försvara landet, följa order och 

skydda general Tapioca110  

  

Hur speglas förtryck, om ett existerar?  

  

Befolkningen i San Theodoros. Alla som går emot general Tapioca och hans regim, får 

direkta konsekvenser. Ett exempel när Dupontarna, som är oskyldiga, döms till döden.111 

     Ett annat exempel är när Haddock vill köpa tobak, och han eskorteras av poliser/soldater 

till en butik. När bilen stannar så tvingar soldaterna bort civila med vapen, och ser till att inga 

är i eller i närheten av butiken.112 Detta visar att man inte litar på någon och behovet av att 

kontrollera sin befolkning, Detsamma gäller soldater som går i slummen när Haddock och 

Kalkyl anländer till San Theodoros. Soldaterna som patrullerar i slummen visar inga känslor 

eller sympati, utan enbart patrullerar vidare, trots små barn med trasiga kläder.    

  

Hur porträtteras maktutövandet i landet? 

 

                                                 
109 Hergé, L Lonsdale-Cooper, & M Turner, Tintin and the Picaros. in , London, Egmont, 2002. s.8, 11, 55-57 
110 Ibid. s.12-14, 27-28, 47 
111 Ibid. s.47 
112 Ibid. s.20 
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Utöver hotet om våld, (som nämns i både gestaltningen och förtrycket) så utövar man 

videobevakning/spioneri113 och det finns en konstant närvaro av militär/polis.114  

     Regimen praktiserar dödstraff och använder sig av oskyldiga för att antingen skapa en 

aggression mot landets fiender, eller driva igenom den egna propagandan. Det mesta sker via 

tv-sändningar för att visa upp deras makt. Exempel på detta är anklagelserna mot Haddock 

och Tintin i början, och rättegången mot Dupontarna och Castafiore.115  

     Genom att dumpa ner alkohol i djungeln, försöker general Tapioca hålla urbefolkningen 

och gerillan i schack.116 Det konstanta drickandet gör att gerillasoldaterna inte klarar av att 

göra en revolution mot regimen.117  

  

Vem/vilka är Tintins allierade i böcker och vad baseras alliansen på? (vänskap, politik etc.) 

 

Utöver dem närmast Tintin, så är Alcazars gerilla och urbefolkningen som är hans allierade. 

Alcazar vill störta diktatorn, och hans gerilla gömmer sig i djungeln tillsammans med 

urbefolkningen. Utöver den personliga vinningen att befria hans vänner, genom att hjälpa 

Alcazar så är det även en politisk allians.  

Hur agerar Tintin som ett språkrör för demokratiska värderingar? 

 

Det är lite kluvet gällande demokratiska värderingarna i boken. Tintin vill rädda sina vänner 

och avsätta en diktator som styr landet med järnhand. Det enda sättet att bli av med general 

Tapioca är att hjälpa till med en statskupp och ersätta honom med en annan general, Alcazar. 

Alcazar, som i sin tur blir ledare och diktator för San Theodoros.  

    Det som påvisar demokratiska värderingar är Tintins ultimatum när han väljer att hjälpa 

gerillan. Alcazar vill att Tapioca ska avrättas vid en lyckad statskupp, men Tintin tvingar 

Alcazar att låta Tapioca överleva. Alcazar ska tvinga honom att lämna landet istället, vilket 

visar att Tintin följer de mänskliga rättigheterna och motsätter sig dödsstraffet. 118  

 

 

                                                 
113 Ibid. s.16 
114 Ibid. s.12-14, 25 
115 Ibid. s.8, 47-48 
116 Ibid. s.20 
117 Ibid. s.39-40 
118 Ibid. s.56-57 
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3.3.1 Resultat - som ett kulturhistorisk material 

Efter att ha läst och besvarat frågorna kring urvalet av Tintin-böcker, så finns en tydlig 

utveckling i Hergé skapelser. Det går från en öppen till en mer subtil kritik mot den politiska 

utvecklingen som skedde under tiden böckerna skapades. Även Tintins egen betydelse för vad 

som sker i böckerna förändras. Successivt mer fokuserade på att förmedla något genom det 

som sker runt Tintin, och mindre på det som han utför. Tidsrymden mellan böckerna, som 

tidigare nämnts, gör att Hergés personlighet och som tecknare har utvecklas, vilken även 

påverkar innehållet i Tintin. Tintin (som en karaktär) går från att tydligt aktivt kämpa mot ett 

statsskick eller förtryck som i ”Blå Lotus”, till att visa en acceptans att vissa saker går inte 

förändra. I senare böcker fokuserar Tintin på göra andra (läsarna) medvetna om vad som sker 

i världen genom miljön och antagonisternas handlingar, som t.ex. i ”Tintin hos Gerillan” och 

den bestående slummen.  

      Den första boken, ”Blå Lotus”, har en tydlig politisk inriktning och skapar en opinion mot 

Japan och landets ockupationer i Kina. Analysen belyser att det finns starka argument för att 

Hergé ifrågasätter vad som skedde i Shanghai under tiden boken skrivs. Hergé framställde 

Japan som antagonisten och visualiserade förtrycket mot kineserna, och han ville även 

förmedla europeiska och västvärldens fördomar om den kinesiska kulturen. Det som japanska 

ledaren och delegater i Nationers Förbund lyfter fram påvisar en högfärdig attityd mellan 

nationerna. Vilket skulle kunna skapa argument och protester mot japanska regimen. 

      Det som Hergé ville lyfta fram i boken framkommer obestridligen. Handlingen, innehållet 

och gestaltningen i boken kan verkligen skapa starka argument för den kritiken som skapades 

mot Hergé., bland annat av Japans regering. Bilden om Europa och västvärldens okunskap om 

Kina och dess kultur, skapade även protester från Belgien. Det som Tintin berättar om ”den 

vite mannen” och om existerande fördomarna, skulle definitivt skapa en diskussion eller 

protest mot Hergé inom Europa, där åsikterna om Kina va splittrade. 

     När Tintin hindrar en vit man att slå en rickshawförare, så förmedlar Tintin en av 

demokratins grundpelare, alla människors lika värde. Genom att porträttera ett förtryck av 

både japanska regimen och europeiska affärsmän, lyfter Hergé fram 1930-talets fördomar mot 

Kina från både öst och väst. 

     I ”Tintin och Kung Ottakars Spira” finns det tydliga politiska inspirationer. Boken kom 

1939 och det som skedde i Europa när Hitler tog över makten och Nazityskland började 

expanderande, har tydlig influens i berättelsen. Först så är det hur delar av Syldaviens 

befolkning och Bordurien vill att länder ska slås ihop. Vilket ger en bild av relationen mellan 
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Tyskland och Österrike under 1930-talet. Även om Bordurien misslyckas med att detta, och 

Hitler lyckades. 

     Det andra är, även om Tintin hjälper Syldaviska monarken, är hur gestaltade Hergé 

soldaterna/poliserna i Syldavien, med deras Schutzstaffel- uniformer (eller SS-uniformer). 

Det tredje som speglar hur Tyskland influerat, är hur Bordurien försöker ta över makten. 

Tyskland tog över Österrike genom en ”omröstning” (inklusive hot om våld), så försöker man 

avsätta monarken genom att ta bort spiran, vilket leder till abdikering för att sedan göra en 

invasion mot en nation utan ledare. 

     I denna bok så hjälper Tintin en monark, som i princip är en diktator, vilket anses som 

odemokratiskt. Istället, i demokratins anda, så handlar det även om acceptera andra 

människors kultur. Eftersom det inte finns ett tydligt förtryck mot befolkningen, även det 

finns Syldaviska upprorsmän som vill avsätta ”tyrannen”, så ser inte Tintin Muskar XII som 

en dålig regent. Anledningen till att hans kulle vara en tyrann är endast teoretisk. Det verkar 

som Tintin accepterar honom som regent, för att folket gör det. 

    Den tredje boken i urvalet är ”Det Hemliga Vapnet”, och det finns tydliga kopplingar till 

när den skrevs 1956. Under 1950-talet pågick Kalla kriget och maktkampen mellan USA och 

västblocket, mot Sovjetunionen och östblocket. Relationen mellan Syldavien och Bordurien i 

denna bok blir som en mindre spegel av det som sker mellan öst och väst. 

     Det finns flera delar i Kalla Kriget som man skulle kunna fokusera på, bland annat kampen 

om information, maktinflytande, idrottssegrar m.m. Relationen mellan Syldavien och 

Bordurien fokuserar på att makten. Det hemliga vapnet som Kalkyl byggde skulle kunna ge 

Bordurien en övertag inom krigsföring, och göra dem till mäktigaste nationen i världen. Även 

om vapnet är ett ultraljudsvapen, så påminner det om kapplöpningen om kärnvapen som 

påbörjade under andra världskriget och eskalerade under Kalla Kriget. 

    En utveckling som skett av Bordurien sedan ”Kung Ottakars Spira”, är att 

inspirationskällan har gått från Nazityskland till Sovjetunionen/Östtyskland och östblocket. 

Bordurien är en sovjetisk diktatur, med säkerhetspolisen (ZEP i boken) som högsta väsen. Det 

som Hergé porträtterar i är ett land där polisen spionerar och bevakar både turister och sin 

befolkning. ZEP fängslar människor (turister och egna befolkningen) utan någon dom, utför 

telefonavlyssningar och om nöden kräver, mord. 

      Hergé skapar en bild av en diktatur och ett förtryck, likt det som beskrivs ske av flyktingar 

från dagens Nordkorea. Även om det inte är lika mycket fokus på diktaturen och befolkningen 

i sig, så förmedlar Tintin en semi-subtil opinion mot det som sker i östblocket under sin 
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samtid. Även om maktutövandet som sker är riktad mot Tintin, så finns det påtagliga bevis att 

staten skulle kunna behandla alla i landet på samma sätt. 

     Tintins handlingar som ett språkrör för demokratisk värderingar är inte lika framstående 

som tidigare. Han försöker inte störta ledaren, hjälpa nationen att bli en demokrati eller rädda 

befolkningen Det som Tintin vill är att rädda sin vän från Bordurien och stoppa vapnet från att 

hamna i fel händer. Utöver hur ZEP arbetar så är det enda som sticker ut som en tydlig åsikt 

är när man förstör ritningarna till vapnet i slutet. Den ständiga debatten om ifall kärnvapen 

ska existera är fortfarande aktuell. En demokratisk värdering säger att ingen ska ha vapen som 

kan göra en sådan stor skada på världen, vilket Tintin påpekar i boken.   

      Den sista boken, ”Tintin hos Gerillan”, är från 1976 och har sina rötter i diktaturen som 

existera i Sydamerika under just 1970-talet. San Theodores skulle kunna tolkas en generell 

bild av en stat i Sydamerika, och troligtvis skulle man kunna hitta flera liknande platser i det 

olika det länder med en diktatorisk regim. Med finare centrum med butiker och deras 

kåkstäder i slummen Det som är kanske lite mer specifikt i inspirationen är maktkampen 

mellan general Tapioca och general Alcazar och hans gerilla. För vetskapen så blev Alcazar 

ledare för landet i ”Tintin och Sönderslagna Örat”, efter att ha konkurrerat med general 

Tapioca. Likt denna, så var Tintin en av anledningar till att Alcazar lyckas ta över makten.   

      Under 1950-talet så skedde Kubanska revolutionen, vilket sluta med att Fidel Castro tog 

över makten från Fulgenio Baptista med assistans av USA. Efter att Baptista tagit över 

makten, försökte Castro ogiltigförklara regeringen, med det hela slutade med att han 

arresterades och tvingades sedan fly till Mexiko. Under sin revolution gömde sig den 

landsförvisade Fidel Castro, tillsammans med bland annat Che Guevara (som delade den 

marxistiska ideologin), uppe i kubanska bergen. Revolutionen slutar när Castro 1959, 

marscherade mot Havanna, störtade Baptista och blev landets premiärminister. 

     Kuba gick från en USA-vänlig diktatur, till en sovjetvänlig diktatur efter revolutionen. I 

boken så  har general Tapioca tagit över makten från Alcazar via en statskupp, Baptista tog 

över makten på Kuba efter en statskupp. Efter att Alcazar tagit tillbaka platsen som nationens 

ledare, så får man se att slummen finns kvar, och soldater patrullerar utan bry sig om det dem 

ser. Vilket speglar det som skedde på Kuba efter att Castro tagit över, en diktatur byttes ut 

mot en annan. 

     Alla fyra böckerna innehåller skildringar av verkligheten, och ställer historiker/forskare 

bara rätt frågor sett till urval,  så finns det helt klart ett argument för att använda serietidningar 

och seriealbum som en kulturhistorisk källa. Även om serier innehåller en tolkning av något 

och inga direkta namn eller kopplingar. Jämförelsevis: ”Blå Lotus”,  där länder, stora 
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händelser och miljöer ej är fiktiva, bara exakta handlingar mellan individer och namn är 

fiktiva, och i “Tintin hos Gerilla”, där handlingar sker i fiktiva länder, miljöer och namn på 

individer.   

     För att besvara frågan: “ På vilka sätt är det möjligt att använda Tintins äventyr som 

(samtida) kulturhistoriskt källa till forskning där avsikten är: att beskriva och analysera 

skeenden, individer, statsskick, politiska ideologier och maktutövande av icke-demokratisk 

natur?” Så kan, om fokus på rätt frågor kontra material och urval, tecknade serier användas 

som ett empiriskt komplement inom historieforskningen. Likväl som konst, skönlitterära 

böcker och spelfilmer, så är serietidningar ett forum som kan återskapa och reflektera över sin 

samtid eller historiska händelser, individer, politiska ideologier, statsskick, förtryck och 

maktutövande. 

     Tintin-böckerna kan användas för att analysera och identifiera komponenter inom ett icke-

demokratiskt statsskick. Efter att ha besvarat frågorna om statsskicket, maktutövandet och om 

förtryck, så kan man identifiera element av ett icke-demokrati. Resultatet visar även 

möjligheten att använda Tintin som en kulturhistorisk symbol, eller upplysning, mot olika 

former av förtryck. Åtminstone fungerar det i urvalet av Tintin-böcker.  

   Min modifierade analysmodell av Scholz ursprungliga modell, genererade den empiri som 

behövdes i min undersökning. Scholzs analysmodell innehåller egentligen fler punkter, men 

som tidigare nämnt, så skulle den information bli överflödig och inte ändra mitt resultat.  Mitt 

resultat blir ett argument för att Scholzs analysmodell fungerar utmärkt, men även för behovet 

av utvecklingen av tolkningsramarna. 

    I denna undersökning lever frågorna och urvalet i symbios. Urvalet avgör vilka typer av 

frågor du kan ställa, därmed avgör det vilket typ av empiri du generar i arbetet. Den empiri 

som framtagits i detta arbete, genom Scholzs teori och min anpassade analysmodell, skulle 

kunna brukas inom historieforskning. Inte som en ensam källa inom historia, utan som om ett 

kulturhistoriskt komplement till t.ex. “Kinesisk-japanska krigen”, “Kubanska revolutionen” 

eller “Kalla Kriget”. Tintin, eller liknande serier, kan skapa en intressant infallsvinkel inom 

historia. Resultatet har även lett fram till fyra punkter som jag kommer att lyfta och förklara 

under diskussionsdelen (se s.39), gällande Tintins äventyr som kulturhistoriskt material.  

3.3.2  Resultat – för användbarhet inom historieundervisning 

Tecknade serier skull kunna fungera alldeles utmärkt inom skolan. Skulle eleverna jobba med 

historia och t.ex. ”Kalla Kriget” eller ”Andra Världskriget” , skulle Tintin kunna användas 

som en utgångspunkt eller övningsmoment. Genom att låta eleverna använda sina kunskaper 
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om ett ämne, för att sedan analysera Tintin, skulle man troligtvis skapa mer intresse för utföra 

en uppgift och bruka sin kunskap på ett roligare sätt. Eftersom referenserna i t.ex. ”Tintin och 

Kung Ottakars Spira” är lite mer subtila, så kräver det att eleverna måste kunna analysera och 

applicera deras information.  

    Enlig Skolverket, i det centrala innehållet för Historia- 2a, 2b och 3, ska elever kunna, ” hur 

historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika 

genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.”119 

Likväl som att använda filmer och skönlitteratur som källor för tolkning, så skulle man kunna 

använda serietidningar. Bilder och text skulle fungera utmärkt även för kunskapskraven som 

är:  
 

 

”Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att 

besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över 

materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterier om 

källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.” 120      

      

Tintin erbjuder möjligheter till centrala innehållet och denna delen av kunskapskraven för 

Historia- 2a, 2b och 3.121  

    Tecknade serier kommer vara något som jag själv vill jobba med. Även om det finns 

begräsningar till hur mycket som går att använda, så tycker jag att dem skapar en variation an 

material. Bara att jämföra Tintinböckerna påvisar redan en tydlig variation av hur historiska 

händelser kan porträtteras. Man kan även av mitt resultat se att vissa böcker kräver att 

eleverna analyserar mer på djupet, eftersom detaljerna blir mer subtila.  

4. Diskussion  
 

Den tecknade serien är en rolig och intressant vinkling på hur man bemöta historia. Det som 

Hergé vill uppnå med Tintin är tydligt. Han vill att läsarna inte enbart ska få uppleva ett 

spännande äventyr med intressanta karaktärer, utan även förmedla om vad som sker i världen. 

Förutsättningar för Tintin att tolkas som en kulturhistorisk källa, är ett resultat av Hergés 

                                                 
119 "Ämne - Historia (Gymnasieskolan)", in Skolverket.se, , 2017, <https://www.skolverket.se/laroplaner-

amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his> [accessed 20 December 2017]. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 

 



 40 

noggranna efterforskningar, samt hans mål om att vara så rättvis mot innehållet som möjligt 

och viljan att uppnå en realism i böckerna. 

     Scholzs analysmetod fungerade bra som utgångspunkt för min undersökning. Mina 

analysfrågor fungerade för önskat syfte, men skulle påpeka att det finns begräsningar när det 

kommer till att använda dem i en Tintinbok, eller annan serietidning/bok. Det finns höga krav 

på materialet om man ska använda frågorna, med tanke på att dem är anpassade efter Tintin. 

Vilket gör att skulle man göra en analys av en annan tidning, så finns möjligheter att det inte 

blir lika kvalitativ empiri på grund av viken serie/album man använder. Det fyra punkter från 

resultatet som jag vill belysa gällande Tintins äventyr, och serietidningar generellt, som  

kulturhistoriskt material är; 1. förkunskaper 2. kontexten 3. urval 4. ett komplement.  

     Alla fyra punkter går ihop med varandra, men det betyder även att det är ett argument för 

hur viktigt alla fyra är för helheten, samt för att skapa källa för historisk empiri. Jag kommer 

använda dessa punkter som argument emot, eller bristerna, i användandet av serier som 

kulturhistorisk källa.     

     Oavsett vilken serietidning man arbetar med, även om vissa kanske är mer brukbara än 

andra, så är vikten av förkunskaper en grundläggande faktor. Det är även grunden till att 

förstå kontext och urval. Bara att jämföra fyra olika Tintin-böcker så inser jag behovet av 

förkunskaper i historia är stort. För att kunna använda en tecknad serie som en kulturhistorisk 

källa, så måste man förstå vad innehållet handlar om innan eller under tiden man läser. I vissa 

fall kan man hitta svar efteråt, och använda serien som en utgångspunkt, om man kan 

identifiera något i serien med tydlig koppling till historia. Dock, för att kunna identifiera 

något krävs, återigen, behovet av förkunskaper.   

     Det andra steget som krävs för att använda serier i historia är att förstå kontexten, vem, när 

och varför den skapades. Kontexten i min analys handlar om tillkomsten av serien, alltså om 

det finns en historik/samtida koppling eller inspiration till serien. Förståelse för det politiska 

landskapet i landet/världsdelen, vad som skett, vad som pågick och allt som kunde påverka 

författaren. Tar man en serietidning och använder innehållet som en kulturhistorisk källa utan 

förståelse av samtiden, så blir det inte enbart ett felaktigt urval, utan ett felaktigt resultat. En 

serietidning utan kontext kan endast spegla en skaparens kreativa förmåga, vilket skulle 

kunna användas för en persons konstnärliga karaktär och kvalité. 

     Urvalet, som är tredje punkten, är beroende av båda tidigare punkter. I alla typer av 

forskning, beroende på vilket empiri som önskas generera, så gäller det att urvalet innehåller 

det som behövs. Detta visar sig vara den delen i min undersökning som gav mig en förståelse 
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för begränsningarna i användandet av serier som källmaterial. När det kommer till Tintin så 

kunde jag använda 4 av 24 böcker, även om det är samma författare. 

      Sista punkten är att tecknade serier, kan i princip enbart vara ett komplement. I min analys 

så visar resultatet att tecknade serier som en kulturhistorisk källa i rätt kontext, men de finns 

en del begränsningar. Likt tavlor, spelfilmer, skönlitterära böcker och spel etc., så handlar det 

om tolkningar av specifika individer, och oftast är små fragment som speglas. Hergé är känd 

för att sina utförliga undersökningar, men det finns ingen Tintin-bok som skulle ge en korrekt 

helhetsbild av historien. Inte heller om du läser samtliga av Hergé verk. Även om du kan tolka 

och koppla det som sker i böckerna till verkliga händelser, kan Tintin enbart skapa en opinion 

om specifika händelser i boken. För att skapa en korrekt bild av historien så behövs något 

mer. 

    Alla ovanstående punkter gällande tecknade serier en kulturhistorisk källa inom historiskt 

forskning, påverkar såklart tecknade serier som en del av historieundervisning. För det första, 

kraven som det ställs på lärare och elever gör att det är svårt att enbart jobba med tecknade 

serier som historisk källa. Å andra sidan, så finns alternativ på hur man kan jobba med 

tecknade serier i klassrummet (se s.39), vilket skulle erbjuda en variation i undervisning, om 

det skapas goda förutsättningar genom kunskap inom ämnet. Skulle elever ha goda 

förkunskaper och förstå kontexten innan man jobbar med t.ex. Tintin, så skulle det vara en 

intressant metod att mäta deras kunskaper. Hur mycket en elev kan tolka ur innehållet, beror 

på hur mycket kunskap hen besitter inom ämnet. 

     Oavsett om det handlar inom forskning eller didaktik, läser man en serietidning/bok utan 

någon kännedom om ovanstående punkter, och om vad som reflekteras, så kan man nästan 

jämföra Tintin med barnböckerna om Babblarna. I Babblarna-böckerna/serierna som berättar 

man om hur, ”Varje Babblarnafigur pratar sitt eget språk: Babba pratar Babbaska, och Diddi 

pratar Diddiska. Självklart förstår de varandra jättebra!”122 Böckerna innehåller en berättelse, 

med karaktärer och händelser, utan någon koppling till historia.   

5.  Sammanfattning 
 

Hergés utförliga efterforskningar och mål att uppnå realism och skapa en rättvis bild av sin 

samtid skapar förutsättningar för framtida historieforskning. För att summera på bästa sätt så 

delas sammanfattningen upp efter mina tre olika syften med arbetet och min frågeställning. 

                                                 
122 Om Babblarna – Babblarna". in , , 2017, <http://babblarna.se/om-babblarna/> [accessed 14 December 

2017]. 
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Syfte nr 1: mitt urval av Tintin-album kan användas för att analysera och identifiera 

historiska komponenter inom dåtida icke-demokratiska statsskick. 

 

Tintin som en kulturhistorisk källa fungerar i rätt kontext. Hergé skapelser har tydliga 

referenser till sin samtid, även om det utspelar sig på fiktiva platser och länder. Det betyder 

även att det finns goda argument för att använda Tintin som ett kulturhistoriskt källmaterial.  

     Urvalet av böcker som ingick i denna analys baserades på specifika kriterier, vilket gör att 

min analys kanske inte fungerar på alla Tintin-böckerna. Men det man poängtera utifrån detta 

arbete, är att Tintin innehåller flertalet möjligheter av olika analyser. Vilket betyder att det 

finns fler fokuspunkter att utgå ifrån, vilket leder till att Tintin kan fungera som ett 

källmaterial. Vilket både min egen och tidigare forskning påvisar. 

 

Syfte 2: om det går att använda mitt urval av Tintin-album som en kulturhistorisk symbol, 

eller upplysning, mot olika former av förtryck. 

 

I Tintins äventyr så finns flertalet element som lyfter fram en opinion om historiska händelser. 

Skillnaden mellan 1930-talets Tintin och Tintin på 1970-talet visar tydliga förändringar i 

Hergés framställning av innehållet. Från att gå från tydliga åsikter kring händelser och 

felaktigheter, till ett mer subtil poängterande. Så har Hergé i samtliga böcker i mitt urval velat 

uppmärksamma sina personliga åsikter kring olika skeenden i hans samtid.  

    Tintin för sig efter Hergés demokratiska värderingar och påvisar att vissa situationer kräver 

beslutsamhet och handlingskraft, för att uppnå sina mål. I Tintin kan det handla om att stoppa 

behandlingen av etiska/politiska grupper, rädda en vän i nöd, eller stoppa ett land från att få 

tag på massförstörelsevapen. Oavsett mål, så kräver vissa situationer att man står upp för sina 

vänner, åsikter, demokratiska värderingar eller vad som är moraliskt rätt. Vilket gör att Tintin 

kan tolkas som en symbol, eller upplysning, mot förtryck.  

 

Syfte 3: om min modifierade analysmodell, baserad på Scholzs modell, genererar önskat 

empiri och metodiska möjligheter att använda som analysmodell för andra typer av serier 

(metodutvecklande). 

 

Scholz analysmodell, även om den är modifierad för att uppnå önskat resultat. Scholz modell 

skapar en bra grund för att arbeta med tecknade serier, även om jag enbart fokuserar på 
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punkterna, tillkomst och innehåll. Det som Scholz lyfter fram i sin forskning skapar goda 

förutsättningar för att utveckla/öka användandet av tecknade serier inom historieforskning. 

Som han själv påpekar, så behövs en utveckling av tolkningsramarna, vilket detta arbete är ett 

exempel av.  

      Min modifierade modell av Scholz skulle troligtvis kunna användas i andra typer av 

serier. Frågorna skulle kunna appliceras i andra serier, förutsatt man ändrar, Vem/vilka är 

Tintins allierade i böcker och vad baseras alliansen på? (vänskap, politik etc.) och Hur 

agerar Tintin som språkrör för demokratiska värderingar?, till den aktuella protagonisten.  

 

Frågeställning 1: På vilka sätt är det möjligt att använda Tintins äventyr som (samtida) 

kulturhistoriskt källa till historisk forskning där avsikten är att: beskriva och analysera 

skeenden, individer, statsskick, politiska ideologier och maktutövande av icke-demokratisk 

natur?   

 

Tintin kan användas som en kulturhistorisk källa och skapa ett empiri. Både tidigare 

forskning, och min egen analys, visar att Tintin har förutsättningarna att skapa empiri inom 

bland annat historieforskning. Dock så visar mitt resultat även att man får begränsa Tintin till 

att vara ett komplement.  

     Anledningen till att man får begränsa Tintin till ett komplement, är för kraven av att flera 

aspekter fungerar ihop. Vikten av urval, förkunskaper, metod, frågor och önska empiri, gör att 

kraven på serietidningar inte är omöjliga, men ganska höga. Därav så är det endast fyra av 

totalt tjugofyra böcker som klara kriterierna för urvalet.  

   Trots hög krav och att flera aspekter behöver fungera ihop, så kan Tintin användas för att 

analyseras och tolkas lika väl som en tavla eller film. Innehållet i Tintin ger tillräckligt 

historisk material till forskning kring icke-demokratiska uttryck kring historiska händelser, 

individer, politiska ideologier, statsskick, förtryck och maktutövande.  

    Tintin erbjuder en intressant igång till historisk forskning, där icke-demokratiska uttryck är 

bara en av flera möjliga ingångar. Så länge man har rätt förkunskaper och sätter upp 

realistiska mål, så finner jag inga argument för att man inte kan jobba med Tintins äventyr. 
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Frågeställning 2: I vilken utsträckning är användbarheten av Tintins äventyr inom 

historieundervisning?  

 

Det finns definitivt en möjlighet att jobba med Tintins äventyr, eller andra tecknade serier, 

inom historieundervisning. Tecknade serier skulle kunna skapa en intressant variabel och 

troligtvis bemötas positivt av eleverna, beroende på elevgruppen såklart. Som tidigare nämnt, 

gällande både som kulturhistorisk källa eller undervisningsmaterial, så krävs det förkunskaper 

och en tydlig kontext. Dock, så skulle tecknade erbjuda en intressant infallsvinkel inom 

historieundervisningen, samt att det skulle vara ett intressant mätinstrument för elevers 

kunskaper. Läser elever tecknade serier som skapades under en viss period i historien, t.ex. 

”Tintin och Hemliga Vapnet” från 1956, så producerar den ett intressant fönster mot den tid 

seriealbumet skapades. Även om den redigerats, så finns det tydliga referenser. 

6. Vidare forskning  
 

Tintin är lite av en unik typ i världen av serietidningar/-böcker. Hergés utförliga 

undersökningar skapar ett fördelaktigt underlag för historieforskning. Det finns tre exempel 

som jag ansrr skulle vara intressanta fokuspunkter som skulle kunna utföras i vidare 

forskning:  

 

1. Undersöka övriga Tintin-böcker för att hitta andra typer av historiska referenser, t.ex. 

porträtteringen av samhällsklasser, urbefolkning, internationella relationer. Det finns 

flera element i Tintin som skulle kunna analyseras, även det kanske behövs göra ett 

urval i vissa analyser.  

 

2. Använda andra serietidningar och samma metod och analysfrågor i andra tecknade 

serier med liknande kopplingar, för att ser hur olika serier väljer att porträttera samma 

händelser. Väljer dem att fokusera på samma element, eller används en annan 

vinkling.  

 

3. Tintins utveckling genom historien. Hur den politiska satiren i de första böckerna 

reduceras, eller blir mer subtil, i jämförelse dem sista böckerna. Kanske analysera det 

hur de politiska elementen i böckerna uttrycks. 
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