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Nykykulttuurin tutkimus

Jyväskylän yliopisto

Onko Aku Ankasta vakavaksi tutkimukseksi?

Don Rosan Disney-sarjakuvat väitöskirjan aiheena

Teen tutkimusta amerikkalaisen sarjakuvapiirtäjä ja käsikirjoittaja Don Rosan Aku Ankka –

sarjakuvista. Tutkimuksessani käsittelen fantasiaa ja mimesistä: kuinka Rosa yhdistää erilaiset 

fantasiamaailmat ja fantastiset elementit todellisiin henkilöihin, tapahtumiin ja paikkoihin ja luo 

näistä aineksista oman tarinansa. Tutkimustyöni sai alkunsa jo proseminaarityöstä, jatkui siitä pro 

graduun ja nyt hiljalleen väitöskirjaan. Kun lähes koko yliopistoaikani on mennyt sarjakuvien 

parissa, enkä – Aku Ankkojen seurassa kasvaneena – näe asiassa mitään outoa, on ollut 

hämmentävää huomata, miten tutkimukseeni suhtaudutaan eri piireissä. Olen joutunut 

perustelemaan ja puolustamaan näkökantojani jo graduvaiheessa – omalle professorilleni. 

Ymmärrän kyllä, jos diplomi-insinööri ei täysin käsitä humanististen tieteiden metodeja, vaikka 

olikin häkellyttävää joutua selittämään aineistojaan ihmiselle, joka ei ymmärrä miten ei-eksaktia 

alaa voi tutkia tieteenä saati käsitä, miten siihen ylipäätään voidaan luoda teorioita. Mutta se, että 

joutui vääntämään kättä oman alansa professorin kanssa fantasian ja sadun eroista, tuotti 

tutkimukseni alkuvaiheessa paljon kiukkua. 

Sarjakuva on tutkimuskohteena tavallaan hieman hankala, erityisesti, jos opiskelee pääaineenaan 

kirjallisuutta. Sarjakuva kuuluu taidemuotona jonnekin kirjallisuuden rajalle, jota se ei kuitenkaan 

puhtaasti ole. Silti sitä tutkitaan myös kirjallisuuden oppiaineen parissa. Mutta jos professori sattuu 

ajattelemaan, että ainoastaan vanha saksalainen ja ranskalainen kirjallisuus on sitä ”oikeaa” 

kirjallisuutta, eikä tiedä, että ankkamaailman hahmoihin kuuluu ”joku noita”, opiskelijan ja tulevan 

tutkijan elämä alkaa tuntua hyvin turhauttavalta. Loppujen lopuksi, kun professori ei välitä edes 

lukea graduseminaariesitelmän aineistoa, on aika hankkia toinen ohjaaja, joka ymmärtää asiasta 

jotain.

Toisen ohjaajan avulla sain graduni kuosiin ja arvosanan, jota tavoittelin. Professori käytännössä 

vain allekirjoitti lausunnon ja ihmetteli kovin, että osaanhan minä kirjoittaa. Kirjallisuuden puolen 

nuiva suhtautuminen kuitenkin jatkui, kun aloin pyrkiä jatko-opiskelijaksi. Toinen oppiaineen 



professori vihjasi melko suoraan, ettei kirjallisuuden puoli ole välttämättä minulle se parhain 

vaihtoehto. Otin tästä keskustelusta onkeeni ja suuntasin sinne, jossa minua ymmärrettäisiin. Tämä 

professori kuunteli, oli kiinnostunut ja jopa innostunut. Tutkimussuunnitelmaa hiottuani loikkasin 

nykykulttuurin tutkimuksen pariin, enkä ole katunut hetkeäkään. Sain jopa ohjaajan, joka on 

fantasian asiantuntija.

Vaikka olenkin selvinnyt pahimman yli, joudun yhä selittelemään tutkimustani ja se saa ristiriitaisia 

kommentteja. Jotkut ovat aidosti kiinnostuneita, että kerrankin joku saa tehdä oikeasti kivaa 

tutkimusta. Minulle on myös naurettu lähes päin naamaa, ja tiedän kyllä mitä tietyt 

luonnontieteilijätyypit ajattelevat tällaisesta humanistisesta näpertelystä.

Olen joskus itsekin miettinyt onko tässä mitään järkeä, kun fyysikkoystäväni (joka oikeasti pitää 

tutkimuksestani) yrittää kehitellä vaihtoehtoista energiamuotoa, ja biologiystäväni tutkii aikuisiän 

diabetesta. 

Ja minä luen Aku Ankkaa.

Minun tutkimuksellani ei paranneta aidsia eikä ratkaista energiaongelmia. Mutta se on osa 

populaarikulttuuria, osa kulttuurintutkimusta eikä ihminen olisi ihminen ilman kulttuuria. Aku 

Ankka on Suomen luetuin aikakauslehti. Se kertoo jo jotain ihmisten kiinnostuksen kohteesta. 

Miksi siitä ei voisi tehdä tutkimusta?


