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0 _E f l E51A STOLA R. SOM JUST STOLAR . 

fA ETT L\KNANDE SATT FÖRSTÅR 
Vl A11 1EtKNINGAR AV l<OR 
l=ÖRE5lÄLl.ER. JUSl KOR. 
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FÖR All Dt KAN TALA 
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t\fL\ OLl\(/\ S"f.11. 
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o\JER. VAO 
EN Kor'll

\JE\'11\0N 
l(Af'l 

foRt'\E\)LA. 

K~V~NTIONER SOM~~V~l~~SJ~Ä~L~V~~~L~AR~T~"H~E~L~A~~~~~~~~~~~~ 
MA STE UNDEkSÖl<A OCH OMFORHANDLA ... 
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SOi'-\ TEC~NA~t INBILLAR. JA& MIG 

• Otl'SA All 8lLDE~ l<.A~ fÖ~l'-\EDl.A 
\(l\OfPSLlGA FÖP.MltOIELSER. SOM HAt>E 

DÄlt VE~t<.Ll (,ltf f EN. 

O~N KUNSKAP ~\ AtJVAND'~ OSS A'I NÄR 
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FOflSTAR &lLOEll... PA Df.11A SÄTr !<ALLAS 

~e\"\f>Ol>\ED'' KUNSKAP 1-\ÄP. HAR JM~ \<ALlAT 

BA~OM DETTA FÖil ~EMSOl>\l'-\ENT''··• 

\ tl\\N So 1C CONTFMPORAltY 

C0/11 /C sroAr TELL ING 
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N'<A KQGNl'tNA FÖF.HÅ\..lN\\'J(,S-
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• PA SE~\ER. 
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5Ell\E~ FAkTISk.T 
• bAR. T\LL 
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SOM EN VTVEC.l<LlN6 AV REC.EPl\ONS-

TEORlN, EN TEOR\ SOM UNDER .. 

SÖKER lASA~EN5 MEDSKAPANDE 
E11 NAt'RAT\\J 
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Vll<.llGl All . .. 
\HA G \ DET HA P.. 
5AMt'\A N HANGET Ält All 
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VAR KOuN\T\ON OC.tl VA~ 
f"'\\LJO OC.H KULT\/~ 
Al L 11 t> Ätt SE~O cNOE 

A\J VA~ANt>RA. 

HA~ ÄR. Ell EXfM PE\.. ... 
R\J"T 5'(STE MrT \ SER\ ER 
oc.H HUit VI FÖ~STÅR. 
DET, NA\f \GERA~ P~T octt 
HUR DEl OR.(,AWISfR.All 

MEDVETANDE~ 

El" SA~ SOM 
'Ål OEP.Höl1 

VlKTlf;J •••. 

• 

••. FÖR HU~ 
VI UPPLEVER 
VÄ~LDE\'I ..• 

DEi \<.OuNrT\VA FOR-
• .. HALLN\NGSSAT1E1 TITTAR 

PÅ NYA RESVL TAl F~ÅN 
NEUROVETEN~KAPEN OGH 

FÖRSÖKER APPLICERA DET 
0 

PA Ll1TERAlU~. 

JA& T'IC.KER All DET 

HÄ~ Äk 5PÄNNANbE 

fÖ'-. All DET KAN GE 
\ALLAFALL EN DFL A'J 

fÖRKLAR\NGrN Till 

VAD ~ l L 0 S V R. E '' f A Kl 1 Sk T 
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FUN (:,ERA R.. OC.ti vA~fÖR 
Vl lBlANO UPPLEVER. 

AT1 \ +- \ = 3 NÄll 
\J\ L.ÅSER. SER\ER. 

••. A'V R\11- ... P.V.S. UPP-
LEVELSEN AV 
SU.\ENS .•. 

SAi"\ TIDIGT SoM RUTSYSTEME r 
ÄR ETl SEMIOTISICT 
TEC.KeN FÖR ~SERIE,, oc.H 
ElT S'(5TEM SOM LÄHtRElll 

• MAHE U~R.P\ Sl& All 
NA\fl&E~A, PEL~R DEN UPP 
lÄSA~ENS MEOVE1ANOE l 
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JAG LATSAS All 
JAG ÄR IMPONERM> 
SÅ KANSKE JAG 
fÅF. DET DÄR 

J06BE1 ... 

VA~ VAD S~ HON ~ 
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JA&~~ DET DÄR KÖP.l FEL I HON ~K\JLL! 
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M~NAOE. SLEV HON 
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sA&A F 0RLA1 ~ 
1>H Vf!l.KAR. SOM 
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HÖP.OE .. . . ELLfR 
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l KOMP\$ ..•. 
FAST ~ON 
VE~J<.AR 

\NlE 
AR& .• · 

l(O NSTl&T. 
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fl"\ ANNlSKO R. BETER Sl(, SOM DE GÖR OC.H VAD DE 

KAN TÄNKAS <;ÖRA . HÄR NÄST. 

Ort ÄR TYP LIT~ 

SYND OM HENNE 
FÖR A11 MON 
KÄNNEk All HON 

0 •• 

f"\ASTE HAVDA 

Sl6 JÄMl. 
UNDRAR 
VARfÖR ... 



UTT~RATURVETAREN LlSA ZUNSHINE BESKR\'/~R I SlN 

(otKSÄ 6AN6k't'TANDE) BOK ~WHY WE REAi> FltllON
1

' HUit. 
Tt-\rOlt'< oF MIND FUNGE~AJ.. I NÅC:JlA SICÖNLITTERÄR.A 

\IER~. HON MENAF.. oo:.SÅ ATT Dfl ÄR JUST THfOk.Y OF 
MlND SOM GÖR ATT VI ÖVEIUiU\IVDTAGET ÄJt... INTRESSERADE 
AV <;KoNLITTE'-ATUR. ELLE~ AV FILM, TEATER, SPORT, 

N'fHETER, S l<VALLER, OSV, OSV .• . 
:Tt-\rOlt'< OF .. 

M IND'' &Llll- \Jf'J(;Ef AR. 
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: r\E N1ALl5E Rl N C:7S f.ÖflMÄ&A 
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KOMPLEX TttEOR't 0\: M\ND, DÄR LÄSAREN fÅR OLlkA 
LED 1 ~Å D A il T l L L K ARA K T i\ R. E N S \ N R ~ L \\I o c H SE N 1 

GENO\"\ .. 'CLO~V~E'', SJÄLV FÅP. GÖkA EN t>EL A'I 
JOBBEl OC.H Ll5TA UT VAD SOM HÄNOER . LITE 

SOM VERKLIGHETEN ALLTSÅ. 
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JA& TllOPDE 
ATT JAG 
VAil AR& 
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Överblick 
I detta arbete har mitt mål varit att försöka synliggöra kunskap som gömmer 
sig i en serieberättares arbetsmetod. Det är praktikbaserad forskning som i 
ord och bild försöker formulera något av den praktiska kunskap som brukar 
benämnas som ”intuition” eller ”handens kunskap”.  
 
Mitt tillvägagångssätt har varit att praktiskt pröva andra serieberättares 
arbetsmetoder för att undersöka hur arbetsmetoderna i sig själv genererar och 
formar berättelser som på avgörande sätt skiljer sig åt både form- och 
innehållsmässigt. Kriterierna för att välja ut serieberättare för intervju var att 
de utvalda personerna gör längre serier, gör text, bild och berättelse själva och 
har arbetat och publicerat sig under en längre tid. I början var planen att jag 
skulle undersöka flertalet arbetsmetoder och inkludera serieberättare som 
arbetar inom många olika genrer och stilskolor, men det visade vara svårare 
än jag trodde att byta arbetsmetod.  
 
De serieberättare jag intervjuade var Joanna Hellgren, Hanna Gustavsson och 
Mats Jonsson. Jag gjorde en serie var med hjälp av de olika arbetsmetoder 
som de beskrev i intervjuerna. Jag försökte att inte (medvetet) kopiera deras 
tematik, teckningsstil eller berättelser i mina serier, utan ville göra mina 
berättelser med deras arbetsmetoder. Under arbetets gång skrev jag 
processdagbok. När serierna var klara fick tre personer läsa serierna och 
beskriva hur de förstod serierna, vad som hände i serierna och karaktärerna. 
Dessa tre personer är vana serieläsare och/eller serieskapare. Att höra deras 
uppfattning om serierna gav mig en värdefull förståelse för hur en som läsare 
interagerar med serien och hur serierna kommunicerar. Med hjälp av 
serierna, läsarnas reaktioner och mina processdagböcker har jag reflekterat 
över och analyserat hur de olika serierna skiljer sig åt i berättandet och i 
läsarens interaktion och förståelse av berättelsen. 
 
Som en hjälp för att upptäcka och beskriva vad de olika arbetsmetoderna 
möjliggör och den kunskap som de potentiellt härbärgerar har jag också 
undersökt serierna jag har skapat och min arbetsprocess med ett kognitivt 
förhållningssätt, ett sätt att se på serier och litteratur som har anförts inom 
akademisk litteraturvetenskaplig forskning av bland andra Lisa Zunshine och 
Karin Kukkonen, och inom konstnärlig forskning av bland andra Patricia  
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Cain.123 Med vägledning av Kukkonen och Zunshine har jag undersökt hur två 
kognitiva ”funktioner” yttrar sig i de olika serierna – ”embodiment” och 
”theory of mind” (mentaliseringsförmåga). Det här är begrepp som används i 
den relativt unga kognitiva kulturvetenskapen.4 I den undersöks hur 
människans kognitiva anatomi möjliggör, interagerar med och sätter gränser 
för vårt kreativa skapande. Tillsammans med en analys av den kulturella 
kontext som ett konstnärligt verk uppstår i och samspelar med, kan en 
förståelse för hur läsarens kognition interagerar med det konstnärliga verket 
vara en nyckel för förståelsen av verket.  
 
Orsaken till att jag valde just detta förhållningssätt är att det ger mig svar på 
frågor jag hade när jag startade forskningsprojektet; vad är det för ”magiskt” 
extra som tillkommer när jag sätter ihop bild med text och ruta med ruta? Vad 
är det som händer i mellanrummen mellan bild och text och ruta och ruta? 
Hur kan jag använda mig av dessa mellanrum i mitt serieberättande? Det 
kognitiva förhållningssättet ger mig verktyg att diskutera hur serien som 
helhet fungerar. Som verksam serieberättare upplever jag att helhetsgreppet 
både är nödvändigt och praktiskt användbart. Teorier som styckar serier och 
undersöker dess olika delar har jag upplevt som svåra att applicera på det 
faktiska seriegörandet, de bygger oftast på ett analyserande av en redan färdig 
serie, och grundar sig inte i, stödjer inte eller hjälper inte en reflektion och ett 
undersökande av serieberättarprocessen. I mitt arbete har jag haft ambitionen 
att försöka hitta verktyg och metoder som kan hjälpa oss serieberättare att 
analysera och diskutera vårt arbete och våra serier med varandra och andra. 
 
Resultatet av min forskning är nödvändigtvis beroende av mig. En annan 
serieberättare hade gjort helt andra serier med samma arbetsmetoder och 
kanske fått andra erfarenheter. Men jag har nått insikter om hur själva 
arbetsmetoden påverkar berättandet och att olika arbetsmetoder främjar olika 
sorters läsarinteraktion, som kan appliceras mer generellt. 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bla Lisa Zunshine, Why We Read Fiction, 2006 
2 Bla Karin Kukkonen, Contemporary Comic Storytelling, 2013 
3 Patricia Cain, Drawing. The Enactive Evolution of the Practiotioner, 2010 
4 Lisa Zunshine, ”Introduction: What is Cognitive Cultural Studies?”, Introduction to 
Cognitive Cultural Studies, red Lisa Zunshine, 2010, sid 1	  
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Vidgade och begränsade begrepp 
Med vägledning av Karin Kukkonen och Lisa Zunshine har jag använt mig av 
två begrepp, ”embodiment” och ”theory of mind”(mentaliseringsförmåga). 
Min ambition var att försöka hitta bra översättningar eller uppfinna svenska 
ord för dessa begrepp, men vad gäller begreppet ”embodiment” var jag 
tvungen att ge upp. Begreppet bär i sig själv viktig mening som riskerade att 
gå förlorad i varje översättning jag som övervägde. 
 
Begreppet ”embodiment” används på olika sätt inom olika fält. Ordet kommer 
från kognitionsforskningens uppfattning att kroppen och medvetandet inte 
kan skiljas åt, och att medvetandet och våra tankeprocesser alltid är beroende 
av och förankrade i våra kroppar.5 Karin Kukkonen beskriver embodiment i 
serier på detta sätt: ”Embodiment refers to the ways in which the images and words 
in a comics narrative affects and engages with the reader´s own bodily experience.”6 
Jag har låtit ”embodiment” beteckna all slags kroppslig kunskap om världen 
som kan förmedlas i serier, det får alltså både beteckna den kroppsliga 
förankringen i den levda erfarenheten och ett förkroppsligande i bemärkelsen 
”gestaltning i serier”. Begreppet behövdes för att beskriva min tydliga 
upplevelse att i främst tecknandet förmedla kroppslig kunskap och 
information om världen, och att uppfatta och förstå kroppslig kunskap om 
världen genom bilder och serier, och det är också vad jag har intresserat mig 
för i det här arbetet. Likt Karin Kukkonen har jag låtit begreppet inbegripa 
materiell, fysisk och kroppslig kunskap om världen, som riktningar, 
rumslighet och material. Till skillnad från Kukkonen har jag också låtit det 
inbegripa psykologisk och inompersonlig kroppslig kunskap, som hur något 
upplevs eller känns.7 Det vidgade begreppet ger en luddig gränsdragning till 
det som betecknas av termen ”theory of mind”, men synliggör också hur serier 
både skapas och tolkas utifrån ett kognitivt samspel mellan kroppslig kunskap 
och de förnimmelser och medvetandeprocesser som brukar beskrivas med 
hjälp av begreppet ”theory of mind”.8 Gestaltningen av en karaktärs kropp 
och av samma karaktärs inre liv går oftast inte att skiljas åt. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 David Herman, ”Narrative Theory after the Second Cognitive Revolution”, introduction to 
Cognitive Cultural Studies, red. Lisa Zunshine, sid 165 
6 Karin Kukkonen, Studying comics and Graphic Novels, sid 170 
7 Karin Kukkonen, Studying Comics and Graphic Novels, sid 60 
8 Inom medvetandefilosofi kallas dessa förnimmelser ”qualia”, se Janet Devin, 
https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/qualia/v-2. Det råder en hätsk debatt om 
innebörden av detta begrepp, vilken jag undviker att ge mig in på eftersom det går utanför 
mitt syfte med undersökningen.	  
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”Theory of mind” är ett begrepp som har sina rötter i medvetandefilosofi, men 
som sen sjuttiotalet har används mest inom psykologin. ”Theory of mind”, 
eller mentaliseringsförmåga eller mentalisering på svenska, brukar beskrivas 
som förståelsen för att andra människor har ett medvetande och den 
kognitiva förmågan vi har att förstå andra människors, våra egna och fiktiva 
karaktärers inre liv och motivation, att kunna gissa sig till vad andra vet och 
vad de inte vet, och förstå varför de gör som de gör. I den här undersökningen 
är jag intresserad av en series möjligheter att använda sig av läsarens 
mentaliseringsförmåga; att serien genom bild, text, det sagda och det osagda 
samarbetar med läsaren för att skapa karaktärernas inre liv och relationer. 
 
Mentalisering och embodiment är fundamentala grundstenar för all sorts 
berättande.9 I serieberättande fungerar det på ett särskilt sätt eftersom 
seriemediet är multimodalt, sekventiellt och eftersom bilden är bärande i 
meningsskapandet. 
 
 
Min metod 
De begrepp jag hittade i det kognitiva undersökandet av litteratur - 
mentaliseringsförmåga och embodiment - gav mig ord att beskriva en del av 
det arbete jag gör när jag berättar i serier. Att ordsätta tidigare ordlös kunskap 
ger mig en möjlighet till fördjupad förståelse för serieberättandets praktik. 
Men även med ord kan det vara svårt att få syn på den kunskap som en 
praktik eller en metod bär på. Ens egen arbetsmetod verkar ofta lika självklar 
som att andas. För att få syn på hur jag arbetar i mellanrummen mellan bild 
och ord och mellan ruta och ruta, och vilken kunskap som finns gömd i mina 
arbetsmetoder, var jag tvungen att kontrastera min kunskap med andra 
serieberättares kunskap. Att använda mig av andra personers arbetsmetoder 
för serieberättande gjorde att jag, förutom att få syn på, formulera och 
undersöka min och andras arbetsmetoder, också utvecklade min praktiska 
kunskap genom görandet. Jag fick flera och mer utvecklade metoder för 
serieberättande. 
 
När jag har fått syn på min ordlösa kunskap, när jag har fått begrepp att 
använda och kan börja ordsätta kunskapen, kan jag börja tala om den, 
analysera, dela och diskutera den med andra.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Lisa Zunshine, Why We Read Fiction, sid 3-40 och 162-164 
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Semiotiska system och kognitiva förhållningssätt 
Som tecknare och bildberättare är jag tränad i en viss form av semiotik – att 
kommunicera genom tecken är själva grunden för min praktik. I min 
undersökning var jag ändå ovillig att gå in i den semiotik som har utvecklats 
för serier. Jag kunde inte se hur jag skulle kunna använda de semiotiska 
teorier som har utvecklats för serier, vilka främst är skapade för att analysera 
färdiga verk, som verktyg i mitt praktiska görande. Det jag letade efter och 
ville ordsätta omfattades inte av dessa teorier, eller gick utöver dem – min 
upplevelse att i teckning, utöver att förmedla information om ”vad som är”, 
också förmedla känslor, relationer, kroppslig erfarenhet och upplevelser som 
är specifika för varje tecknad situation. Men ju mer jag funderade desto 
knepigare framstod det att försöka skilja det ena från det andra. De tecken jag 
använder när jag ritar är överenskommelser om hur en som tecknare 
översätter en tredimensionell värld upplevd av alla sinnen, till en 
tvådimensionell värld som mest upplevs visuellt. Serier har också en mängd 
mediespecifika tecken som jag använder i mitt arbete. Det är språk, och ju 
bättre jag behärskar språket, desto mer och desto mer nyanserat kan jag 
uttrycka mig och förstå den kommunikation som handlar om specifika 
kroppsliga upplevelser och erfarenheter som framförs på det språket. 
Eftersom teckning är mimetisk, ett avbildande av verkligheten, så handlar 
dock serieskapande och serieläsande inte bara om seriespecifika tecken och 
överenskommelser om hur en tecknare översätter verkligheten till papper, 
utan också om avbildandet av sociala semiotiska tecknen som vi använder oss 
av i våra vardagsliv för att kommunicera med andra (till exempel en viss 
klädstil), vilket jag kommer att återkomma till senare i min undersökning. 
 
Min första impuls att försöka separera de olika semiotiska systemen från det 
specifika meningsskapandet som använder sig av vår kognition blev 
problematiskt när jag insåg att det inte går att dela upp dem i prydliga 
kategorier.10 Jag kan helt enkelt inte undvika semiotiken i mitt utforskande av 
serieskapandet. Men som Karin Kukkonen observerar - även om det kognitiva 
meningsskapandet och det kulturellt kodade mediespecifika 
meningsskapandet (kunskap om till exempel rutsystem) samverkar i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Som	  många	  inom	  den	  kognitiva	  kulturvetenskapen	  påpekar	  är	  den	  kulturellt	  specifika	  
miljön	  och	  det	  kognitiva	  hopplöst	  ihopsnärjt	  och	  helt	  beroende	  av	  varandra.	  Se	  tex	  Lisa	  
Zunshine,	  Why	  We	  Read	  Fiction,	  sid	  28,	  Karin	  Kukkonen,	  Contemporary	  Comics	  
Storytelling,	  sid	  21	  
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serieläsandet, är det faktiskt relativt få mediespecifika tecken som läsaren 
måste lära sig för att kunna läsa serier, de allra flesta går att förstå ändå.11 
Eftersom detta är något jag känner igen i mitt praktiska serieskapande, valde 
jag att följa min första impuls att fördjupa mig i den kognitiva delen av 
serieberättandet. 
 
Mitt syfte med undersökningen har inte varit att göra avgränsningar och 
skapa definitioner. Jag har undersökt frågor som har kommit upp i mitt arbete 
med de verktyg som har varit relevanta sett från ett berättarperspektiv. Jag 
jobbar med det praktiskt serieberättandet som helhet, och jag har velat vara 
pragmatisk - i betydelsen att söka kunskap som kan vara praktiskt användbart 
i serieskapandet. Så länge jag med någorlunda precision kan benämna det jag 
behöver för att kommunicera är jag nöjd.  
 
 
Notering om ”fungerande” serier 
När jag skriver att en serie ”fungerar” menar jag att läsaren kan och vill 
försjunka i berättelsen på det sättet som är tänkt och att uppmärksamhet inte 
tas upp av fel saker. Det finns otaliga saker som kan göra att läsningen av 
serier inte fungerar; läsaren kan reagera på detaljer i berättandet, 
gestaltningen eller narrativet på ett sätt som tar hen ut ur berättarvärlden; 
karaktärer upplevs inte som trovärdiga; berättelsens inre logik fungerar inte; 
saker som är viktiga för att läsaren ska förstå berättelsen är otydliga; 
berättelsen är inte strukturerad på ett sätt som gör den läsvänlig (såvida detta 
inte är meningen så klart); berättelsens tematik upplevs som ointressant eller 
är berättad på ett oengagerat sätt och så vidare.  
 
Som med mycket annat går det att peka ut mängder av anledningar till varför 
något inte fungerar, men det är ofta svårt att vara exakt om varför något 
fungerar. Självklart är ”fungerandet” inte heller en objektiv egenskap hos 
berättelsen; en läsares intressen, personliga smak vad gäller gestaltning eller 
berättarteknik och vana vid serieläsning kan också göra att berättelsen inte 
fungerar för just henom.  
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Karin	  Kukkonen,	  Contemporary	  Comics	  Storytelling,	  sid	  20-‐21	  
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Textens upplägg 
Jag har intervjuat serieberättarna Joanna Hellgren, Hanna Gustavsson och 
Mats Jonsson om deras arbetsmetoder, för att sedan använda dessa 
arbetsmetoder för att göra tre serier, en med varje arbetsmetod. De tre olika 
arbetsprocesserna redovisas i var sitt kapitel. Varje kapitel börjar med den 
serie jag har gjort utifrån serietecknarens metod, sedan kommer en kort 
redogörelse för arbetsmetoden, processdagboken med insprängda stycken ur 
intervjuerna och sist i varje kapitel kommer en reflektion över 
arbetsprocessen och den resulterande serien. Sist ges en avslutande 
reflektion. 
 
 
  



Min arbetsmetod (när jag började med projektet) 
 
 

Material: billigt A4-papper, blyerts för skissning, påfyllbar rittuschpenna storlek 0.35, 
0,5 och 1,4. 

 
De första idéerna är någon intressant tanke eller en observation. Bygg vidare och 
bearbeta detta i huvudet länge, ofta tills den första tanken nästan har glömts bort. 

 
Planera hela berättelsen i förväg. Vänta tills du har den färdig i huvudet, skriv då ner 

den i ett manus. Det är viktigt att ha en översikt av berättelsen innan du börjar rita 
den, även om detaljer och särskilt slutet ofta förändras under ritfasen. 

 
Gör ett slarvigt bildmanus för att ungefärligt planera antal sidor, längd på scener och 

sidkompositioner. Du behöver inte följa bildmanuset särskilt noga. 
 

Skissa fram huvudkaraktärerna innan berättelsen påbörjas. 
 

Experimentera med sidans komposition och med rutornas form och relation. Tänk att 
detta kan vara en del av narrativet, och ett sätt att förstärka känslor, atmosfärer och 

att berätta om relationer och miljöer. 
 

Skissa löst i blyerts, fyll i med bläck. Skissa max tre sidor i förväg innan du ritar dem i 
bläck. 

 
Rita direkt från huvudet. Bildgoogla detaljer som du verkligen inte kan få till, men det 
gör inget att saker inte ser ut som de gör i verkligheten. Experimentera gärna med 

perspektiv. 
 

Sätt upp de senast gjorda sidorna och dina favoritsidor på väggen framför dig så att 
du kan ha dem som riktmärke medan du ritar nya sidor. 

 
Börja från börja och rita klart till slutet av berättelsen utan att ändra. 

 
Arbeta koncentrerat, ha inte andra projekt samtidigt. Avsätt tid och ha en plats som 

du inte behöver städa eller använda till andra saker. 
 

Scanna när allt är klart. Fixa detaljer och slarvfel i Photoshop. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 1: Joanna Hellgrens metod 
 
 
 

Först kommer serien som jag gjorde med Joanna Hellgrens metod. Efter den 
följer en beskrivning av metoden, sedan processdagboken med insprängda 

delar av vår intervju i kursiv stil och allra sist en reflektion. 
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Joanna Hellgrens arbetsmetod 
 
 

Den första impulsen till berättelsen kan komma i form av en tanke, en första scen, en 
atmosfär eller en plats. 

 
Skriv inget manus. 

 
Börja med något slags händelseförlopp, ha några/någon scen eller händelser klar för 
dig, men dialogen, tempot, scenens längd, vikt, placering i berättelsen ska inte vara 

bestämd i förväg – berättelsen ska växa fram genom arbetet. 
 

Skissa inte på karaktärerna i förväg. 
 

Börja med att rita upp kanterna på sidan, dela upp sidan i tre våningar och 
våningarna i tre kolumner. Rutorna kan ändra storlek eller bli färre om det behövs för 
berättelsen, men det här rutsystemet är utgångspunkten genom hela serien. Du kan 

också ha helsidor om berättelsen behöver det. 
 

Rita i blyerts. 
 

Börja från början och rita klart till slutet. 
 

Rita noga klart sidorna som redan är påbörjade medan du väntar på idéer för 
fortsättningen. Gå promenader. 

 
Om du är osäker på om berättelsen kommer att fungera och scenerna går ihop, 
skissa snabbt upp sidorna utan bakgrunder och ifyllningar för att få se vad som 

kommer att hända. 
 

Rita inte om sidor om du inte har ritat fel kläder på en karaktär eller något liknande. 
Du får rita om ifall berättelsen tar en fånig vändning. 

 
Du kan jobba med andra jobb och projekt samtidigt. 

 
Lyssna på radio eller på film under ritande 
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Processdagbok 
 

Dag 1 
 
 

E – Så den första idéen…? 
J – Det var stämningen i huset. Och huvudkaraktären Frances, jag ville att 
hon skulle växa upp i berättelsen. Under arbetet insåg jag att det gick för 
långsamt och att jag inte skulle kunna göra allt som jag hade tänkt. Jag hade 
tänkt att hon skulle vara tonåring i slutet. När jag hade gjort tjugo sidor och 
knappt kommit någon vart fick jag ge upp den tanken. 
E – Så hur gjorde du då?  
J – Det utspelar sig under en mycket kortare tid, förutom alla återblickarna. 
Men eftersom jag inte planerar så mycket i förväg så kastade jag ut en massa 
trådar i den första boken. Och sen försökte jag följa upp dem. 
 
E – Så nästan ingenting är planerat? 
J – Nej, det är det som är det värsta med att jobba som jag gör. 
 
J – Jag tror att själva gåtan är att du måste börja innan du har allt klart för 
dig. Att bara ha ströidéer när du börjar. 

 
 
Okej, då ska jag börja. Det känns svårt att inte ha kontroll. I vanliga fall vet jag 
ungefär hur utkomsten kommer att bli. Blir det misslyckat så är det för att planen från 
början inte var bra. Oftast känner jag på mig om en idé inte är bra. Men nu har jag 
ingen aning. Det kan bli vad som helst. 
 
En sak som är bra med Joannas sätt att arbeta är att hon har en tydlig start på varje 
sida när hon ritar upp rutorna på sidan. 
 
 
 

 
E – Skissar du inte på karaktärerna innan? 
J – Nej. 
E – Ingenting? Du bra kör? 
J – Jag ritar väldigt enkelt och sen fyller jag i med detaljer. 

 
 
Så fort jag börjar kommer den första stötestenen. Joanna säger att hon inte skissar 
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på karaktärerna innan hon sätter igång. Jag har bestämt mig för att ha två flickor som 
huvudkaraktärer, men jag kan inte se dem framför mig, även om jag vet ungefär hur 
de är som personer. Nu ska jag plötsligt rita dem direkt i rutan fast jag inte vet hur de 
ser ut. Jag ritar. Det ser fel ut. Så här ser hon väl inte ut? Jag är inte nöjd.  
 
Det är som att jag inte kan rita. Det var meningen att jag skulle använda Joannas 
arbetssätt, men göra min egen berättelse med min stil och mina idéer. Men när jag 
ritar känner jag inte igen min egen ritstil. Rutorna är för små för mig. Jag får inte 
plats. Jag har ingen kontroll över mitt ritande. Jag känner mig som en nybörjare. 
 
Jag känner inte heller igen min idé. Härmar jag Joanna nu? Om jag hade gjort en 
berättelse på den här idéen med mitt vanliga arbetssätt hade det sett annorlunda ut.  
 
 

J – Jag gillar inte att experimentera med rutorna utan följer ungefär samma 
grid. Oftast nio rutor per sida och så kan jag växla och ha bredare och större 
rutor om det behövs. Jag tycker att det är skönt att inte behöva tänka för 
mycket på det, jag har ett grid som jag tycker funkar rätt bra. Det blir lagom 
stora rutor. 
E – Så det är det första du gör? 
J – Ja, det första jag gör på sidan är att rita upp den yttre kanten allt 
eftersom så att den passar ihop med den förra. Och sen delar jag upp den i tre 
våningar. Och sen brukar jag börja. 

 
 
Formen ger ett annat sätt att tänka. Jag märker att jag intresserar mig för andra delar 
av berättandet. Rutorna är pålitligt regelbundna, de skapar en rytm som bestämmer 
takten och tiden. Formen, i kombination med att jag inte vet var den här berättelsen 
kommer att ta vägen, gör att jag intresserar mig för karaktärerna. Det gör att jag 
kryper närmre, det blir mer intimt. Jag tittar på hur mina karaktärer förhåller sig till 
varandra, lyssnar på deras röster och ansiktsuttryck, jag är där i mellanrummen och 
inte bara där det händer saker. Dialogen växer fram. Det känns som att jag har lagt 
in berättelsens styrriktning och nu börjar den växa av sig själv. Det är en ny 
upplevelse för mig. 
 
Det som inte fungerar är rutornas storlek och blyertsen. Det är svårt att rita så litet. 
Och varför känner jag inte igen min egen teckningsstil?  
 
Nu finns karaktärerna där, det gick till sist. Jag känner inte igen dem, det var inte så 
här jag tänkte mig dem. 
 
 
Dag 2 
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Jag börjar med att rita upp rutorna på sidorna igen. 
 
Scenen jag jobbar med är ett minne från mellanstadiet när jag och min bästa kompis 
hade en period när vi bytte kläder i skolan. Jag var fascinerad av det här och ville 
gärna att vi skulle byta alla kläder, även trosor och strumpor, och att vi skulle byta 
bänk och namn.  
 
Jag måste påpeka att det bara är arbetssättet jag prövar, inget annat! Det här är inte 
mitt undermedvetna som blottar sig och avslöjar en djup önskan att bli Joanna. 
 
Men... det känns som att min identitet håller på att suddas ut i kanterna. Det verkar 
som att mycket av min identitet ligger i mitt invanda görande. Jag har svårt att känna 
igen mig själv när jag arbetar på det här sättet. Jag vet inte hur det kommer att bli. 
Jag vet inte hur det ser ut. Jag vet inte vad som kommer att hända. Är det knäppt att 
få identitetsångest av små rutor och blyerts?  
 
Den första rutan på den tredje sidan ser ut som mina serier brukar göra. Skönt att 
känna igen sig igen! Fast nu börjar jag oroa mig för att serien faller samman 
stilmässigt. Den första sidan är gjord i en stil, den andra i en annan och nu är den 
tredje i åter en annan. 
 
Det värsta med att rita serier är att det är svårt att redigera dem, man är tvungen att 
rita om hela sidor. Jag brukar göra mitt redigerande innan jag börjar rita. Joanna 
säger att hon inte ritar om. Vad är det här för ett konstigt arbetssätt egentligen? 
 
 

E – Men om du skulle göra en kort berättelse? 
J – Då behöver jag en tydligare idé från början. Fast jag brukar aldrig veta 
exakt vad som ska hända för jag tycker att det är svårt att komma på innan 
jag börjar. Det är som att jag är beroende av själva ritandet för att de sista 
delarna ska falla på plats. 

 
 
Nu börjar det fungera att låta berättelsen forma sig medan jag jobbar. “Det ena ger 
det andra”. Det jag redan visste innan jag startade var berättelsens början och att 
den skulle kretsa runt klädbytet. Jag har inte bestämt helt och hållet hur berättelsen 
ska sluta. Jag har några idéer, men vet inte om de kommer att passa in i berättelsen 
som den vecklar ut sig på pappret. Det är ganska spännande. Det är som att det 
händer i realtid. 
 
Fyra sidor in. Jag planerar runt åtta sidor. Men blir det någon berättelse? Eller är det 
bara lite händelser som följer på varandra. Det känns som att jag skulle kunna 
fortsätta i evigheter men det måste ju avslutas. Hur ska jag kunna knyta ihop detta 
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utan någon plan? 
 
 

J – Den här korta serien ritade jag sida för sida tills den var klar. Jag tror inte 
att jag hade bestämt att den skulle bli tio sidor, men jag hade väl det i 
bakhuvudet. 
E – Kommer berättelsens rytm till på känn? 
J – Ja, det ger sig. Det brukar komma ganska automatiskt i och med 
dialogerna. 

 
 
Dag 3 
Jag ritar upp sidorna. 
 
 

E – Hur långt framåt vet du vad som ska hända? 
J – Oftast bara några sidor. Scenerna är oftast ungefär tio sidor långa. Och 
då brukar jag veta ungefär vad som är poängen med dem, men detaljerna 
och dialogen vet jag inte riktigt. Och inte exakt vilka gester de ska göra.  
E – Om du inte vet replikerna, hur gör du pratbubblorna? 
J – Det skriver jag allt eftersom. Replikerna brukar komma medan jag ritar, 
för det tar rätt lång tid. Jag brukar skissa ganska snabbt, så att alla 
konturerna finns där, men inte bakgrunden. Det är lite... schematiskt, men 
ändå inte streckgubbar, utan det ser ut ungefär som det ska men lite 
kladdigare. 

 
 
Nu har jag kommit på ett slags slut, eller iallafall en riktning att styra berättelsen mot. 
Jag är nyfiken på hur mycket det kommer att märkas att jag inte hade något tänkt slut 
när jag började. Det går ju inte att planera dramaturgin om jag inte vet vad som ska 
hända. Det som ska hända nu är scenen med matsalen.  
 
Jag vet inte om jag fuskar nu. Jag skissar upp två sidor på en gång för att jag inte 
klarar av att inte veta vad som ska hända. Jag har en känsla av att jag forcerar 
händelserna, att jag inte längre orkar vänta in vad som ska hända och ignorerar 
takten som rutsystemet skapar. Alla scener blir löjligt korta, ungefär en sida per scen.  
 
Nu ska jag börja på slutscenen. Det jag planerar är att Mia och Mari går hem genom 
skogen. De hittar en myrstack med myror som de tycker är äckliga. De bestämmer 
sig för att försöka dränka några myror men upptäcker att det inte går. Mia försöker få 
Mari att gå med på att de ska byta hem, att Mia ska bo hemma hos Mari och Mari 
ska bo hemma hos Mia. Mari säger att hon absolut inte vill bo hemma hos Mias 
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föräldrar. Mia blir arg och knuffar Mari i sjön. Hon säger att förlåt och att ångrar sig. 
Mari får sätta på sig sina gympakläder och sin egen jacka. Nu har de båda Maris 
kläder. Mari säger att de kan låtsas att de är tvillingar och att de båda kan bo hemma 
hos henne. 
 
Okej. Det är ett slut, en berättelse. Det känns lite fel att jag har skrivit ner allt som ska 
hända här. Att rita fram den här berättelsen är annars ordlöst.  
  
Inser plötsligt att jag har använt de här reflektionerna för att skriva ett manus fast jag 
inte får! Jag har lyckats överlista mig själv! 
 
Jag blir stressad av att inte veta vad som ska hända, det är nog därför jag forcerade 
fram matsalsscenen. Nu när jag har skrivit mitt fuskmanus är jag inte lika stressad.  
 
Jag tycker att det blir fult. Eftersom jag inte gillar hur det ser ut är det svårt att tycka 
att det är kul att rita. Det är inte min stil, och inte heller en stil som jag vill arbeta med. 
Men i serier går det inte att byta stil mitt i. 
 
 
Dag 4 
Jag ritar upp två sidor. 
 
Jag har beslutat mig för att slutet får ta den tid den behöver, att rutornas takt får 
diktera berättandet. Det kommer antagligen att göra berättelsen ojämn, den sista 
scenen kommer att bli mycket längre och i en annan rytm. De första scenerna blev 
för snabbt framtvingade av att jag ville få med alla planerade händelser så fort som 
möjligt för att se vad som skulle hända. 
 
Det är skönt att inte vara stressad. All stress försvann när jag ”av misstag” skrev 
manus över slutet. Nu får bilderna ta plats och berätta vad som händer, dialogen är 
inte lika bärande. Med mindre dialog blir det lättare att hålla rytmen som rutsystemet 
skapar. 
 
Det är fortfarande svårt att rita karaktärerna, jag trodde att det skulle ha blivit lättare 
vid det här laget. Jag ritar karaktärerna stelt framifrån för jag förstår inte hur de ser ut 
från sidan.  
 
Oj, den sista scenen blir jättelång! Det blir nog tio sidor, kanske tolv. 
 
 
Dag 5 
Jag har bestämt mig för att byta slut. Det planerade slutet blev för långdraget och 
passade inte med karaktärerna. 
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Det här är en helt annan berättelse än vad jag brukar göra. Det är svårt att bedöma 
om det bara har att göra med att jag använder ett annat arbetssätt och en annan 
form, eller om det också beror på att jag omedvetet är påverkad av Joannas 
teckningsstil, berättanderöst och dramaturgi. Det var kanske dumt av mig att välja en 
handling som kretsar runt barns relationer och upplevelse av världen, det påminner 
mig hela tiden om Joannas Frances-böcker. Den här berättelsen är i alla fall mer lik 
Joannas serier än vad mina serier brukar vara, i vanliga fall är de väldigt olika. Det är 
nog i och för sig ofrånkomligt eftersom de har samma rutsystem och är ritade i 
blyerts, men det är något annat också tycker jag, något med tilltalet, tonen, 
eftertänksamheten, tystheten. Stilmässigt är den inte lik Joannas serier. Inte lik mina 
serier heller.  
 
Sista sidan är svår att göra. Nu vet jag vad som ska hända, men allt måste få plats. 
Jag blir tvungen att skissa om flera gånger. Jag vill att slutet har en okej rytm trots att 
antalet rutor nu är begränsade. Jag önskar att jag hade varit mer sparsam med 
rutorna tidigare. 
 
 

J – Det är verkligen mycket som kommer när jag arbetar. Eller, jag ser det 
men det går inte att rita. 
E – Du menar att det är som en känsla? 
J – Ja. För jag ser ofta saker från flera håll samtidigt och måste alltid skala 
ner det. 

 
 
Eftersom jag inte är styrd av en förbestämd berättelse eller ett textmanus ger den här 
arbetsmetoden mer utrymme åt bilden. Vanligen, när jag arbetar med ett textmanus, 
har jag ett ganska instrumentellt förhållande till bilderna. Självklart är bilderna viktiga, 
och jag experimenterar och prövar mig fram för att varje bild ska bli rätt, men bilderna 
styr inte själva berättandet och berättelsen. Med det här sättet att arbeta är bilderna 
motorn i berättandet. 
 
Berättelsens slut blir tvärt. Men jag kan inte dra ut berättelsen över en hel sida till, jag 
har inte tillräckligt mycket berättelse kvar. 
 
Under arbetet försöker jag hela tiden komma underfund med vad det är som händer 
och vad det är för sorts berättelse. Nu när jag är klar förstår jag fortfarande inte. Jag 
kan inte läsa berättelsen som den är, utan läser den i sektioner och stycken. Jag 
förstår inte hur eller om den hänger ihop över huvud taget. Jag måste lägga bort 
berättelsen några dagar, sen får vi se.   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflektion 
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Hal is 
Den dominerande känslan medan jag arbetade var att jag blint sökte mig fram 
utan att ha någon aning om vart jag var på väg med berättelsen. De redskap, 
metoder och uttryck som jag kan och som jag brukar kunna ta till för att 
känna mig trygg och i kontroll fick jag inte använda. Jag fick inte planera, 
skissa eller skriva, jag var tvungen att hålla mig till ett bestämt rutsystem, jag 
upplevde rutorna som för små att rita i och fick samtidigt svårt att rita i 
blyerts. Jag tyckte att det var obehagligt att släppa kontrollen och att göra en 
serie utan att veta vad den skulle innehålla i förväg. När serien blev klar var 
jag förvirrad eftersom jag inte förstod vad det var för en serie. Innan har jag 
alltid kunnat ”kategorisera” och placera mina serier i förväg. Mitt 
kontrollbehov är inte något jag har uppmärksammat förut, men när jag 
konfronterades med en arbetsmetod som i mycket bygger på tillit till den egna 
förmågan och närvaro i arbetet, blev mitt kontrollbehov uppenbart. Jag 
tappade all tillit jag någonsin haft till min förmåga.  
 
Den del av serieskapandet som jag alltid har varit mest intresserad av är 
berättandet, konstruerandet av berättelsen och hur berättelsen 
kommunicerar. Men i den här arbetsprocessen finns ingen särskild avsatt tid 
för konstruerandet och planerandet av berättelsen, allt arbete sker parallellt 
och samtidigt, vilket ställer krav på känslighet och flexibilitet. Medan 
berättelsen formades fick jag planera och planera om och ändra mina 
föreställningar om vad som skulle hända härnäst och hur det skulle sluta. Jag 
sökte efter berättelsen genom berättandet, vilket jag upplevde som oerhört 
svårt. Det fanns inga garantier för resultatet. Samtidigt sa Joanna att hon 
nästan aldrig ändrade eller gjorde om. Den tilliten till den egna förmågan är 
hisnande för mig.  
 
Arbetet med serien skapade en identitetskris. Kunde jag verkligen berätta 
med serier? Kunde jag ens rita? 
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Olika attityder til l  ritande 
Arbetsmetoden kännetecknas av att den är tecknardriven. Den tänker och 
känner sig fram genom att rita. Här finns inte mycket plats för ritnervositet. 
För mig skapade det problem eftersom det är ett annat sätt att arbeta med 
teckning än det jag är van vid och bra på. Trots att jag har ritat i många år kan 
jag fortfarande tycka att det är svårt och jobbigt att rita ibland. När jag gör 
serier tänker jag sällan genom att rita, istället tänker jag och ritar sen det jag 
har tänkt. När jag nu blev tvingad att tänka och rita samtidigt, eller att tänka 
genom att rita, blev jag oerhört stressad och kände att jag inte kunde vare sig 
tänka eller rita. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   60	  

Att se, tänka och berätta genom ritande 
Att rita sig fram i en berättelse tvingar mig att ta hänsyn till andra saker på 
andra sätt än vad jag brukar göra. Det får mig att tänka på ett annat sätt.  
 
Jag upplevde att jag var närvarande precis där det hände, i berättelsens ”nu”. 
Precis som i verkliga livet gör det att jag känner till vad som har hänt men 
bara kan ana vad som kommer att hända. Det som kommer hända i 
berättelsen behöver finnas antytt i det som redan har hänt och i karaktärerna 
och deras relationer till varandra annars blir berättelsen tanklös och grundlös. 
Därför iakttog jag mina karaktärer mycket mer noggrant än vad jag brukar. 
Upplevelsen under tecknandet var att karaktärerna började leva sina egna liv 
och att jag smög på dem. Jag började behandla dem som ”verkliga” 
människor, jag använde min mentaliseringsförmåga för att förstå dem, vilket 
gjorde att det som jag tänkte var deras inre liv – känslor för varandra, rädslor, 
nyfikenheter och motivationer – var det som drev berättelsen framåt. Jag 
tappade i viss mening min makt som allsmäktig berättare. Eftersom det 
stressade mig att inte veta vad som skulle hända, tänkte jag under processen 
ut olika slut på berättelsen, men fick ge upp dem eftersom de inte verkade 
trovärdiga i relation till karaktärerna. Den här metoden att berätta är alltså 
mycket mer avhängig mitt aktiva användande av min mentaliseringsförmåga 
än min vanliga arbetsmetod. Det gav också utslag i den färdiga berättelsen, 
läsarna uttryckte att de upplevde en närhet och en närvaro i den. 
 
Under processen betraktade jag karaktärerna och uppfann, utforskade och 
reproducerade dem genom bilden. Karaktärerna fanns inte där i förväg, som 
jag är van vid, utan formades under vägen av vad jag såg. Vad deras kroppar 
och ansikten kommunicerade blev grunden för hur jag förstod dem. Det var 
jag som bestämde hur karaktärerna såg ut, men metoden öppnade ett större 
utrymme för misstag och slumpen. Om jag ritade ett litet annat ansiktsuttryck 
än vad jag hade tänkt mig kunde det ge utslag i berättandet.  
 
Att jag noga observerade mina karaktärer gjorde att det var mindre risk att jag 
kommunicerade en sak i bild och något annat i text eller att jag 
kommunicerade något annat än det jag ville kommunicera.  
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Var tog energin vägen? 
Med min vanliga arbetsmetod finns en fas i arbetet där serien i princip är 
spikad och jag måste sätta mig ner och rita ut den. Den kreativa delen i själva 
berättandet är färdig, och det mesta som återstår är hästarbete. Det går att ha 
roligt och vara kreativ i tecknandet, men eftersom serier består av mycket 
upprepning så tar ritlusten lätt slut, och kreativiteten byts ut mot 
sammanbiten självdiciplin. En bra sak med den här fasen, även om den ofta är 
tråkig och frustrerande, är dock att jag kan slappna av. Jag kan rita på vana 
och lyssna på radio eller musik medan jag arbetar. Den här fasen fanns inte i 
Joannas arbetsmetod. Här var jag tvungen att vara närvarande hela tiden och 
det tog enormt mycket energi. Jag kunde inte lyssna på något som var 
distraherande eller tänka för mycket på annat. Joanna lyssnar på radio medan 
hon ritar, så det går uppenbarligen att träna upp sig. Men för en person som 
jag som var ovan vid arbetsmetoden var det omöjligt.  
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Rutor som rytm och tempo 
Som serietecknare måste en vara uppmärksam på hur tiden fungerar i ens 
serier eftersom det avgör hur berättelsen upplevs. Om läsaren blir förvirrad av 
hur tiden gestaltas blir serien svårläst. Ofta har varje serie en särskild 
tidsupplevelse, tiden förlöper i en takt som läsaren lär sig och vänjer sig vid. 
Med Joannas metod var det ovanligt enkelt att hitta ett tidstempo och att hålla 
sig till det genom hela berättelsen.  
 
Jag tänkte fram berättelsen genom ritandet och motorn var rutsystemet. 
Rutsystemet skapar en rytm, och därför ett tempo, genom vilket tecknandet 
tar sig fram. Rutsystemet är en konstant i arbetsmetoden, alltid eller nästan 
alltid nio lika stora rutor på varje sida och tillsammans med det tecknardrivna 
och oplanerade berättandet skapas rytmen. Tiden i serien blev något som jag 
inte behövde tänka på. Joanna berättade att när hon gjorde sin första bok 
Francis, planerade hon att mer skulle hända i den, men hon var tvungen att 
planera om eftersom berättelsen gick långsammare framåt än vad hon hade 
tänkt. Jag upplevde att berättelsens rytm, som rutmönstret bidrog till att 
skapa, dikterade när någonting behövde hända, och därför tvingade mig 
framåt i berättelsen. Det var också svårt att forcera takten när den väl hade 
satt sig. Flera av de övergivna planerna jag hade för berättelsen gav jag upp 
just för att jag upplevde att det var svårt att trycka in för mycket händelser 
utan att förstöra tempot. När jag avslutade berättelsen på det sista uppslaget 
upplevde jag ändå att jag forcerade den, att händelserna gick alldeles för 
snabbt och att det förstörde berättelsen. I efterhand kan jag se att tempot höjs, 
men tycker inte att det stör.  
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Självbiografiska episoder som fasta punkter 
I serien använde jag flera saker ut mitt eget liv. När jag var liten brukade vi 
byta kläder i skolan, jag och min bästa kompis upptäckte en gång att det var 
nästan omöjligt att döda myror, jag avskydde också köttfärssås och jag hade 
vänskapsförhållanden där vi helt gick in i varandra och blev som en person. 
Allt annat är påhittat. Det är egentligen inte en del av arbetsmetoden att 
använda sig av självbiografiska detaljer. Men det gav mig någonting att hålla 
fast vid i en process där jag ofta kände att jag fäktade vilt i luften utan fasta 
hållpunkter.  
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Embodiment i  chili  con carne 
En läsare gillade särskilt scenen med chili con carne, hon tyckte om att den 
använde sig av det äcklade barnets ögonvinkel.  
 

 
 
 
Chili con carne-scenen bygger på ett starkt kroppsligt minne av äckel. Som 
liten var jag livrädd att små, sega bitar kött skulle fastna mellan tänderna när 
jag åt köttfärs. När jag beskriver Mias reaktion på chili con carne är det mitt 
eget minne jag beskriver, vilket gjorde att jag ritade chili con carnen ur 
förstapersonsblick utan att reflektera över det. Jag ritade Mias blick på chili 
con carnen, och zoomar in på den medan hon i detalj beskriver hur äckligt 
hon tycker den är. Förstapersonsblick är ett intressant grepp när det kommer 
till embodiment. Synvinkeln signalerar att jag som läsare befinner mig i 
karaktärens kropp och ser genom hens ögon och att all text som finns med i 
rutan kommer från läsarens eget huvud eller mun. Om det fungerar 
identifierar jag mig med personen ur vars ögon jag tittar, vilket oftast leder till 
en känsla av närvaro. I serier finns det dessutom mycket lite som kan sparka 
ut läsaren ur upplevelsen av förstapersonsperspektivet. När samma grepp 
görs i till exempel film, då kameran blir till betraktarens ögon, är det ofta 
uppenbart att jag som tittare inte har kontroll över ”mina ögon”, de rör sig 
som fotografen bestämmer. I text finns inte förstapersonsblicken på samma 



	   65	  

sätt, eftersom texten måste beskriva alla sinnesintryck i skriftspråk. Men i 
serier presenteras rutor av förstapersonsblick som ögonblick av 
förstapersonsvarande, och läsaren kan behålla en viss egen kontroll över det 
som pågår mellan rutorna och mellan texten och bilden, hen kan kontrollera 
tid och lägga till sinnesintryck som hen själv vill. Det här gör att det är möjligt 
att identifiera sig med karaktärer i serier på ett annat sätt som läsare. I den här 
serien har jag som berättare omedvetet glidit in i förstapersonsblick en kort 
stund för att sedan glida ur det igen. Det gör att en vanlig läsare säkert är lika 
omedveten om det som jag som berättare var, och identifikationen smygs in.  
 
När jag tittar på de tre serierna jag gjort i det här projektet ser jag att jag har 
använt förstapersonsperspektiv flest gånger i den här serien. Förutom i chili 
con carne-scenen, används det även när huvudpersonerna hittar myror och i 
scenen där de försöker dränka myrorna.  
 

 
 
 
Myrdränkarscenen innehåller flera tysta rutor där karaktärerna tittar på 
burken med myror i, men förstapersonsblicken fungerar inte helt eftersom 
perspektivet inte riktigt stämmer med bilden innan. Och istället för att visa 
burken ur karaktärernas synvinkel, hamnar läsaren en bit bort från burken. 
Förstapersonsperspektivet finns eventuellt också med i inledningsscenen där 
karaktärerna sitter i en garderob och lyser upp sina ansikten med en 
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ficklampa. Här skulle en kunna tänka sig att det är barnens blick på varandra 
som läsaren får använda sig av. Det här sker när karaktärerna för första 
gången introduceras för läsaren, vilket har potential att skapa en stark 
identifikation med och relation till dem.  

 

 
 
 
Även om jag inte har använt förstapersonsperspektivet medvetet tycker jag att 
det uppstår en närhet, en spänning och en identifikation med karaktären när 
jag har gjort det. Det är intressant att förstapersonsperspektivet återkommer 
flest gånger när jag har använt Joannas arbetsmetod, och det, som sagt, helt 
omedvetet. Det beror antagligen på att jag genom arbetsmetoden tvingades 
att observera mina karaktärer noggrant, kontinuerligt följa deras inre liv och 
relation till varandra och att utvecklingen av deras inre liv och relationer var 
något som jag utforskade och sökte mig fram till främst genom teckning. 
 
	  
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 2: Hanna Gustavssons metod 
 
 
 
Först kommer serien som jag gjorde med Hanna Gustavssons metod. Efter den 

följer en beskrivning av metoden, sedan processdagboken med insprängda 
delar av vår intervju i kursiv stil och allra sist en reflektion. 
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Hanna Gustavssons arbetsmetod 

 
Material: vitt A4 kopieringspapper, svarta Pilot-pennor storlek 0,3 och 0,5 för att rita 

och 0,8 för rutor, blyerts för skissning. 
 

Första impulsen till en berättelse ska komma ”som en blixt”. Fundera sedan på 
berättelsen och bygg upp den medan du gör enformiga saker eller promenerar. 

Fundera särskilt på dialoger och ansiktsuttryck. Det är viktigt att skriva ner idéer och 
tankar så fort som möjligt, helst i text men ibland som skiss. Förutom dialogerna ska 
texterna vara i form av stödord. Genom processen ska det finnas en känsla eller en 

idé om vad du vill säga med berättelsen som guide. 
 

Samla idébitarna, skriv rent dem i datorn, skriv ut och klipp isär, bygg sedan upp en 
tidslinje med hjälp av dem. Det här blir skelettet till ett manus. Nu märks det om det 
är något som saknas eller om det finns episoder som är för lika varandra. Skelettet 

fylls på efterhand med nya episoder och dialog. 
 

Börja rita innan manuset är klart så att görandet kan påverka manuset allt eftersom 
du lär känna berättelsen och karaktärerna genom ritandet. 

 
Två eller tre horisontellt avlånga rutor per sida är en slags standard, men det går 

också att ha upp till sex rutor per sida och helsidor. Tänk på hur uppslagen ser ut i 
förväg. Använd stora rutor när det är något som ska lyftas fram, små rutor när 

berättelsen ska gå fort och stora när den ska gå långsamt. 
 

Rita upp tio-femton sidor i taget som miniatyrer för att sätta tempot och få överblick. 
 

Använd dig av fotoreferenser för miljöer och karaktärer. Observera detaljer i miljön 
noga och var noga med ”statisterna” - personer i bakgrunden som inte är direkt 

viktiga för berättelsen men som ändå ska kännas verkliga. Börja ta foton så snart du 
vet vad du kommer att behöva rita. Samla på foton i förväg, sådant du känner på dig 
att du kommer att behöva. Fota slarvigt med mobilen, smygfota människor (men inte 
barn). Ingen karaktär ska kunna gå att kännas igen utan måste vara ihopsatt av flera 

fotoreferenser. 
 

Tänk på karaktärerna som komplexa - även om de har dominerande drag, så ska de 
också ha andra drag som motsäger dessa, och som ges uttryck i berättelsen. Lyssna 
på hur personer pratar och uttrycker sig på tex tunnelbanan. Pröva att rita karaktärer 

på olika sätt för att undvika att de blir stereotyper. 
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Låt andra läsa manuset så att de kan uppmärksamma dig på tveksamheter och om 
du faktiskt kommunicerar det du vill kommunicera. Förbered konkreta frågor för dem 

som hjälpläser. 
 

Skissa tio-femton sidor i taget. 
 

Rita sedan en sida i taget och gör ett par skissomgångar på varje sida. Den första 
ska vara slarvig och snabb, i den andra fixas proportionerna och fler detaljer läggs 
till, den tredje eller fjärde omgången är den sista skissen. Använd alltid ljusbordet. 
Rita den färdiga teckningen direkt med tuschpenna, om det blir fel kan du använda 

tipp-ex penna. Gör 1-3 färdiga sidor per dag inklusive skissandet. 
 

Texten och dialogerna förkortas under rit- och skissarbetet. Det karaktärerna tänker 
och känner ska visas i bild. Använd inte tankebubblor eller textpaneler. Fundera på 
vad som kan sägas mellan raderna och hur. Låt det ”värsta” (det mest iögonfallande 
eller det emotionellt tyngsta) vara okommenterat, arbeta istället med det som är runt 

om ”det värsta”. Dialogerna måste anpassas till berättelsens rytm och tid. 
 

Försök att låta bli att ändra färdiga sidor. För att få till rätt ansiktsuttryck och känsla 
kan du ändra i Photoshop. Ta bort detaljer som kan förstås som stereotypa och kan 

såra. Själva berättelsen kan du ändra genom att lägga till sidor. 
 

Innehållsmässigt ska den färdiga berättelsen vara lik det första manuset med 
utrymme för mindre justeringar. 

 
För att få till hur tiden fungerar i berättelsen, tänk dig hur scenerna skulle ha 

gestaltats i en film. 
 

Innan du börjar, ha en överblick över berättelsen. Den behöver inte vara 
färdigformulerad, men ha en början, en känsla för vad som händer i mitten, och en 

tydlig idé om ett slut, eller hur känslan ska vara i slutet. Sen kan detaljerna förändras, 
och det kan komma till nya karaktärer. 
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Processdagbok 
H – Mina idéer brukar komma väldigt plötsligt, ofta som impulser. Men 
inte från det blå, de kommer ur sådant som jag har gått och fnurlat på ett 
tag men inte tänkt använda till en berättelse. Men det känns som att det 
kommer som en blixt. 
E – Så impulsen till dina böcker till exempel – vad var det? 
H – Till min första bok var det att jag satt och fantiserade på en buss om 
en bildlösning. Då tänkte jag att berättelsen skulle bli fyra sidor. 
E – Såg du en komposition framför dig? 
H – Ja. Och det var utifrån de fyra sidorna som jag gjorde hela boken. De 
sidorna är precis som jag såg dem i huvudet den gången. Det är en 
kontorsnisse som drömmer sig bort i en sexfantasi där han ligger med 
någon i ett omklädningsrum men sen visar det sig att det egentligen är en 
porrfilm som en fjortonårig tjej sitter och tittar på i sitt rum. Jag såg 
framför mig hur läsaren skulle tro att det handlade om den här mannen 
och så visar det sig att det är en annan som sitter och tittar på mannen och 
det börjar handla om henne istället. Då får läsaren den fjortonåriga tjejens 
blick. Och det hennes blick vi har genom hela boken. 
E – Den fjortonåriga tjejens blick, var det något du hade gått och tänkt på?  
H – Det var en del av grundidén till det som sen blev boken ”Nattbarn”. Att 
jag genom en tonårstjejs huvud skildrar något slags sexuellt utforskande 
med de små medel som man kanske har i den åldern. Genom nätet till 
exempel. Oftast börjar det med en sådan där idé som slår ner som en blixt, 
och sen brukar jag gå runt och fantisera runt den idén när jag promenerar 
eller gör någonting enformigt. Träning och så. De fantasier som jag har då 
brukar jag använda rakt av. Det är som att dialogen föds på något sätt. 
Det är svårt att förklara… 
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10 maj 2016 
Jag försöker promenera och göra tråkiga och repetitiva saker för att samla på mig en 
berättelse. Det är inte helt lätt. Jag märker på en gång att jag måste sätta av 
oavbruten tid till detta. Det går inte att ha huvudet fullt med andra saker.  
 
Jag går en promenad i skogen och det går ganska bra att komma på saker. Men 
precis innan jag gick ut läste jag om Syborgs förbannelse av Anna Höglund, och alla 
mina tankar och idéer blir färgade av den. Andra dagen jag försöker samla på mig 
berättelser har jag huvudet fullt av en konflikt. Jag kan inte fokusera. Tredje dagen 
gör jag tvätten. Också den här gången färgar de böcker jag har läst mina idéer. Fast 
jag tänker att jag hela tiden spinner vidare på samma tråd som jag började på första 
dagen, visar det sig när jag läser mina anteckningar vara en helt annan berättelse 
nu.  
 
Redan förstår jag att det här är ett annorlunda sätt att förhålla sig till ett längre 
narrativ än vad jag är van vid. Jag bygger en längre berättelser av små delar. Jag 
arbetar inte på en helhet, som jag brukar göra, utan på delarna – en i taget. Det gör 
att jag inte behöver hålla lika mycket i huvudet samtidigt.  
	  
	  

H – Jag brukar skriva ner allt på olika lappar. Sen skriver jag det igen på 
datorn så att det blir tydligare och sen skriver jag ut det och klipper isär dem så 
att varje del är på en egen lapp. Sen försöker jag göra en tidslinje där jag lägger 
ihop dem i en rimlig ordning. Då brukar jag också märka om det är något som 
är för likt någonting annat. Det blir tydligt också om det är någonting viktigt 
som saknas.  
E – Men är allting i text? 
H – För det mesta är det en text, ibland gör jag någon enstaka 
minnesillustration om jag har tänkt att det ska vara någon särskild 
komposition. 

	  
	  
17 maj 
Nu har jag samlat på mig material till scener och har en vag idé till en berättelse. Det 
är inte en berättelse som jag brinner för. Kanske har jag hastat mig igenom detta, av 
stress, av tvång att börja på en berättelse igen och komma vidare i projektet. Det 
övergripande temat är skam. Hur skam är en social kontrollmekanism som ger vissa 
människor väldigt lite handlingsutrymme. Eller handlar det kanske om våld?  
 
Det tog mig två dagar på att skriva ner scenerna. Jag har inte riktigt tillräckligt med 
material. Problemet är att jag medvetet måste vika tid för detta, jag kan inte gå och 
drömma och fundera på den här berättelsen lite då och då i min vardag, eftersom det 
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är mycket annat som tar upp min hjärntid. Jag antar att det betyder att jag inte har 
blivit gripen av berättelsen och karaktärerna jag försöker skapa. 
	  
	  

E	  – Så du lägger lapparna i rätt ordning och sen skriver du ett nytt manus 
efter det? 
H – Ja. Jag skissar upp dem på nytt, och då blir det som rubriker i ett 
skelett. Ett manusskelett. 

	  
	  
Jag har renskrivit mina anteckningar på datorn och ska klippa ut scenerna för att 
arrangera dem i ett övergripande narrativ. 
 
Det känns som att det är nu som berättelsen egentligen skapas. Och som att jag 
skulle kunna göra flera olika berättelser av delarna. Jag är lite orolig eftersom jag inte 
riktigt vet vad som ska guida mig, jag har ingen tydlig idé om berättelsen. 
 
Det här är en sådan smart metod! När jag försöker foga ihop mina 
berättelsefragment till en hel berättelse är det som att den skriver sig själv. Jag 
måste fylla i och bygga på, men det är inte svårt. Jag vet inte om det blir bra, men det 
är lätt och roligt. Luckorna som uppstår i berättelsen är viktiga. Det finns luckor i 
berättelsen, alltså bryggor mellan scener, och det finns luckor som handlar om varför, 
vad och hur. När jag vet vilka bryggor mellan scenerna som saknas är det enkelt att 
komma på hur jag kan fylla informationsluckorna i berättelsen. Det är nästan 
misstänkt enkelt jämfört med mitt vanliga sätt att jobba. Jag behöver inte hålla reda 
på en hel berättelse i huvudet. Jag börjar pussla. Det blir lite som en deckare. Precis 
som Hanna sa upptäcker jag genast vilka scener som är för lika, vad som upprepas 
och vad som fattas. Jag behöver inte oroa mig för vad som ska guida mig. Jag hade 
nog redan bestämt mig för vilken slags berättelse det skulle vara när jag bestämde 
mig för slutet, och nu måste jag bara snickra ihop berättelsen så att allt stämmer. 
	  
Hmm…kanske inte så lätt ändå… jag vet inte om jag kommer att få ihop berättelsen 
utan att bryta mot en av ”reglerna” i arbetsmetoden – att inte ha med vad en karaktär 
tänker i text utan försöka visa det i bild istället. Å andra sidan arbetar jag fram ett 
manus, jag behöver skriva vad karaktärerna tänker för att själv förstå det. 
Förhoppningsvis kommer jag på ett sätt att gestalta det i bild när jag kommer till den 
fasen.  
 
Jag blev inspirerad av något som Hanna sa i intervjun – att hon jobbar med att inte 
visa ”det värsta” utan visa det som händer runt omkring så att läsaren får bygga sin 
egen bild av vad som har hänt. Det ledde mig till grundidén till berättelsen - en 
person är död, men vi får inte se hur han dör, vi får bara se vad hans död utlöser. 
Både att skriva ner tankar i manus, för att sen komma på sätt att visa dem enbart i 
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bild, och att inte visa ”det värsta”, gissar jag är sådant som kommer att ge serien en 
mer komplex, utvecklad och intressant mentaliseringsinteraktion med läsaren. 
 
Hur länge ska jag jobba på manuset? Just nu har jag ingen överblick, jag vet inte om 
berättelsen håller ihop eller om den handlar om det jag tänkte att den skulle handla 
om. Jag vill inte att den ska läsas som en berättelse om en galen mördare. I mitt 
huvud har huvudpersonen inte mördat, hennes pappa har dött i en olycka, men jag 
inser att många kanske kommer att läsa det som ett mord. 
 
Jag bestämmer mig för att göra om manusskelettet.  
	  
	  
23 maj 
Nu försöker jag sätta ihop den nya strukturen för att kunna jämföra. Kommer på en 
annan ”hemlig berättelse”, alltså det jag tänker mig verkligen har hänt. Den handlar 
om att pappan går till sommarhuset själv utan att berätta det för Marie-Louise, 
eftersom han funderar på att sälja huset. Pappan ramlar i den trasiga trappan och 
slår ihjäl sig. Marie-Louise hittar honom död, men kan inte hantera det, utan låter 
honom bara ligga kvar. Hon kontaktar sin yngre syster som hon inte känner i hopp 
om att systern ska starta ett sökpådrag efter pappan. När hon träffar Kimberly och får 
en systerrelation med henne, ser hon hur Kimberly har hanterat sin dåliga relation till 
pappan på ett helt annat sätt än hon själv har gjort, vilket gör att Marie-Louise får 
kraft att ta sig ur sin kris och städa undan pappan. 
 
Jag behöver ändra manusskelettet igen. 
	  
	  
8 juni 
Jag tycker att berättelsen fungerar, men det är en berättelse som jag tvingade fram 
snabbt.  
 
Jag behöver fota och hitta referensbilder på: 
 
Sommarstuga – exteriör + interiör 
Vardagsrum från ett kollektiv 
Marie-Louises lägenhet 
Ett uteställe med en uteservering 
 
Karaktärer: 
Marie-Louise – ca 40 
Kimberly – ca 25 
Seppo – bästa kompis 
William – creepy rumskompis 
Kurt – pappa 
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Jag tänker att de kan bo i Högdalen (eftersom det är nära mig) men jag har inte 
tillgång till en lämplig sommarstuga. Den måste ha en trappa. Jag får snoka på 
Hemnet. 
 
För thumbnails behöver jag tänka på rutsystemet. Jag har tittat igenom Hannas 
böcker och ser att hon nästan alltid delar upp sina sidor på längden, i två eller tre 
rutor.  
 
Det är kul att göra thumbnails. Det är roligt att planera uppslagen, rytmen och 
berättandet, takten, tänka på hur läsaren uppfattar saker. Men jag upplever 
rutsystemet som begränsande.  
	  
	  
17 juni 
Det går långsamt. Jag tror att det delvis beror på att det går att dra ut på den här 
delen av processen. Det går att lämna den ett tag och komma tillbaka.  
 
Bildresearch är främmande för mig. Trots att jag har en lista på saker som jag 
behöver fota, och påminner mig själv om den innan jag går ut, glömmer jag bort att 
fota.  
 
Jag står inför ett nytt problem. Manusarbetet är fokuserat på enskilda scener, 
scenerna fogas sen ihop till en helhet där jag ibland hoppar mellan scener som pågår 
samtidigt. Men när jag gör thumnails inser jag att det blir otydligt ibland, att läsaren 
kanske tror att karaktärer från olika scener befinner sig på samma plats.  
 
Enligt arbetsmetoden har jag funderat över karaktärer och representation. Jag hade 
tänkt mig den yngre systern som runt tjugofem, rasifierad, lugn, kan stå på sig, har 
många vänner som hon träffar och går ut med. Hon heter Kimberly. Hon måste vara 
ganska normativt snygg eftersom det är viktigt för berättelsen. Den äldre systern 
tänkte jag skulle vara runt fyrtio, vit, lite neurotisk och kanske lite ensam, i alla fall har 
hon ingen riktigt nära vän. Utseendet är väldigt viktigt för henne, bland annat på 
grund av att hon har blivit påverkad av pappans utseendefixering. Hon är inte en 
galen mördare men blir så klart väldigt påverkad av att ha hittat sin frånvarande 
pappa död i sin sommarstuga, en skillnad som kan bli lite svårt att kommunicera. 
Hon heter Marie-Louise. Är karaktärerna lite stereotypa? De får byta namn med 
varandra. Men jag vet inte om det är mer som borde bytas ut. Kanske jag borde 
ändra bästa kompisen Seppo? 
	  
	  
20 juni 
Jag hade helt glömt bort att Hanna sa att rutorna kunde vara olika stora och att det 
kunde vara upp till sex rutor. När jag börjar laborera med rutornas storlek och lägger 
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in en och annan fyra rutors-sida, så ser jag att det är ett känsligt instrument för 
berättande, tidsuppfattning och rytm. Det verkar så enkelt att det är lätt att ignorera 
och bortse ifrån, men när jag väl uppmärksammade det, krävs det en hel del 
tankeverksamhet och arbete för att få det rätt.  
	  
	  

E – För en lång berättelse funkar det att skissa femton sidor i stöten , men 
med en kort berättelse måste det ju bli annorlunda. 
H – Jag tycker inte att det har blivit så bra hittills när jag har gjort korta 
berättelser.  
E – Varför det? 
H – Jag vet inte riktig. Då är det så mycket som ska rymmas på få sidor, 
det går fortare att läsa… det blir svårt med tiden. 
E – Tror du att de berättelserna du har i huvudet är längre berättelser? 
H – Ja, det är så jag har lärt mig att jobba. Tempot är ofta ganska 
långsamt. Det är mycket rutor utan text. Om jag skulle göra 
femtonsidorsserier skulle jag behöva tänka på ett annat sätt. 

	  
	  
Det blir en väldigt lång berättelse… 
	  
	  
22 juni 2016 
 
 

H – Bara för att jag har en idé om vad jag berättar är det inte säkert att det 
landar på samma sätt hos andra. Eftersom jag vet att mina serier kan 
tolkas på en massa olika sätt kan jag lära mig av det och förebygga så att 
jag kommunicerar det jag vill. Jag tar hjälp av folk, det är oftast bekanta 
som jag har förtroende för, som jag vet skulle säga: det där verkar 
tveksamt, ska du inte testa att ta bort det. Jag brukar förbereda med 
konkreta frågor. 
E – Är det under manusarbetet? 
H – Ja, när jag har börjat rita känns det lite för känsligt, då vill jag kunna 
lita på min erfarenhet och min känsla. 

	  
	  
Hur ser någon ut som skäms? Hur kan jag visa att någon skäms tillsammans med 
någon annan? Att hon skäms när hon är ensam? 
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Hur kan jag visa att någon är omedveten om vad som pågår i rummet, och att det 
inte är så att hen inte bryr sig om vad som sker? 
 
Vad för slags person är Kimberly? Hur ser det ut hemma hos henne? Hur pratar 
hon?  
 
Vad finns det för stereotyper och fördomar runt den här sortens karaktärer som jag 
behöver akta mig för? 
	  
	  
30 juni 
Jag är snart klar med dummyn så att jag kan visa den för en kompis. 
	  
	  

E – Är miljöerna tagna ur verkligheten? 
H – Jag tar jättemycket fotoreferenser, som jag ritar av eller använder som 
stöd. Jag brukar lägga till detaljer och små sidoberättelse… jag brukar kalla 
dem för statister, karaktärerna som gör sin egen grej i bakgrunden. Jag 
tänker att de är kul att titta på. Eller framför allt roliga att rita.  
E – Samlar du referensbilder, eller hur gör du? 
H – Så fort jag vet vad jag behöver tar jag mig tid att fota. Men jag kan 
också fota långt innan jag vet exakt vad jag ska berätta om. Ibland vet jag 
att jag kommer att behöva ett visst bildmaterial innan. 

	  
	  
Det faktum att jag måste ta referensfoton på platser och människor gör att jag tvingas 
att tänka på hur människor faktiskt ser ut, talar och beter sig i verkligheten. Det har 
jag så klart alltid gjort, men inte så här. Om jag behöver veta hur någon rör sig, 
känner eller upplever har jag oftast gått till mig själv. Nu blir jag tvungen att titta på 
världen som den är, och jag känner mig förvirrad och aningslös. Att jag har valt att ha 
karaktärer som är runt 25 år är svårt, jag känner mig som deras mormor. Jag har 
ingen aning om hur jag ska gestalta dem, hur de klär sig, talar och relaterar till 
världen. Jag kan inte ens skildra en kvinna i min egen ålder med ett vanligt jobb utan 
att känna mig som en bedragare. Det är som att jag har spenderat mitt liv i en låda. 
Jag är van att ha total kontroll över mina karaktärer och har tagit för givet att de 
framstår som verkliga människor, men nu när jag försöker skildra hur folk faktiskt ser 
ut och beter sig är jag rädd att de kommer att framstå som helt onaturliga.  
 
Dummyn är klar. Vad är mellan att göra en dummy och inte göra en dummy? En sak 
är att jag får någonting att bläddra i. När jag gör thumbnails kan jag planera för ”the 
drama of turning the page”, men nu får jag en mycket bättre förståelse för hur 
berättelsen kommer att fungera som bok. Men jag har inte gjort några förändringar i 
manus. 
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Det är svårt att hitta rätt fotoreferenser. Det jag är mest rädd för är att göra 
stereotypa gestaltningar av unga människor och av klass. Kanske att Kimberly inte 
ska heta Kimberly? Vem döpte sitt barn till Kimberly på 70-talet i Sverige? Jag 
misstänker att det är en arbetarklassmarkör. Jag måste vara försiktig när jag 
gestaltar hennes lägenhet, sommarstuga, kläder och sätt att prata. Kanske det bara 
ska vara en IKEA-lägenhet (det vill säga göra det enkelt för mig och titta i en IKEA-
katalog…), de flesta lägenheter i Sverige idag är väl ganska IKEA-influerade, om en 
inte har jättemycket pengar eller jättemycket intresse för att gå på loppis eller leta på 
Blocket? ELLER? Jag känner mig alienerad från världen, jag har ingen aning om hur 
det ser ut hemma hos folk som inte är jag!  
	  
	  
1 juli 
Jag visade min dummy för en vän som är bra på dramaturgi, och insåg att serien inte 
fungerar. Hon förstod över huvud taget inte flera delar av berättelsen, delvis på grund 
av att det var en skiss, men också på grund av att gestaltningen av karaktärerna är 
lite yxig, och att berättelsen är alldeles för komplex i förhållande till dess längd.  
 
Detta var oklart: 
 
Pappans relation till systrarna. 
Hon trodde att Kimberly var en galen mördare eftersom hon inte har några andra 
sammanhang. 
Hon tyckte att Marie-Louise var en endimensionell karaktär som bara är arg. 
Hon förstod inte vad scenen med Marie-Louise och Adil hade för funktion i 
berättelsen. 
Hon trodde att Marie-Louise bodde hemma hos Adil och William. 
Hon läste automatiskt in att Marie-Louise och Adil hade en relation och blev förvirrad. 
 
Att Kimberly framstår som en galen mördare är ett stort problem. Jag måste ge 
henne något mer sammanhang, någon kontakt utanför familjen. 
 
Jag måste få läsaren att förstå att Marie-Louise inte bor med Adil. Jag tänkte att det 
skulle framgå av att hon sover på soffan, men det var inte tillräckligt tydligt. Jag 
måste jobba på Marie-Louise som karaktär och på hennes och Adils relation. 
 
Min läsare sa att berättelsens temat är ensamhet. Jag vill att berättelsen ska handla 
om hur utseendehets påverkar ens identitet, hur det kan alienera en från personer 
som kanske skulle kunna bli ens stöd genom att skapa konkurrens, och alienera en 
från vänner som inte förstår, inte försöker förstå, missförstår eller bara missar vad det 
är som händer. Men det finns många olika versioner och dimensioner av ensamhet, 
och jag vet inte vilken sorts ensamhet hon menade. 
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Jag tror att ganska mycket hänger på att läsaren kan känna empati med Marie-
Louise. Min läsare fattade att William begick ett övergrepp, men det verkade inte 
framstå som viktigt. När en person är fiktiv måste kanske läsaren känna igen henne 
eller identifiera sig med henne för att ett övergrepp emotionellt ska framstå som 
viktigt och upprörande? Men övergrepp på kvinnor används som dramaturgiskt grepp 
på slentrian inom populärkultur. Jag kanske inte borde ha med det? Men nu är det 
lite för sent att göra om hela berättelsen. Jag ville egentligen inte att berättelsen 
skulle handla om övergreppet utan om allting runt omkring. 
	  
Det är oerhört värdefullt att diskutera en berättelse med någon annan, jag tvingas att 
läsa och förstå min berättelse genom en annan persons ögon.  
	  
	  
4 juli 
Jag gör om berättelsen.  
 
Jag är bekymrad över att min läsare tyckte att Marie-Louise var osympatisk för att 
hon var arg. Att Marie-Louise är arg är viktigt, det är meningen att det ska framstå 
som bra att hon är arg. Arga kvinnor och tjejer framstår kanske lätt som osympatiska, 
vilket jag menar är orättvist. Det är min uppgift att få Marie-Louise att läsas som arg 
och sympatisk.  
 
 
5 juli 
Nu ska jag rita första sidan. 
 
Jag är inte alls säker på den här berättelsen. När jag arbetar med min egen 
arbetsmetod brukar jag fila på min berättelse tills jag känner att allt har fallit på plats. 
Med Hannas metod har jag arbetat i små bitar, trixat med bitarna fram och tillbaka, 
jämkat och ändrat i dem för att de ska passa ihop i en helhet. Det är en ganska 
forcerad berättelse, jag gav inte mig själv särskilt mycket tid att undersöka 
karaktärerna och utveckla tematiken. Det var inte heller meningen att berättelsen 
skulle bli så lång. 
 
Det är en stor skillnad att jobba med referensbilder. Jag brukar mest hitta på och rita 
efter eget huvud. När jag arbetar efter referensbilder känns ”att hitta på” som fusk. 
Den första bilden i serien är av en övervuxen stig med en grind och jag googlar 
referensbilder för olika trädslag, blad och växter. Jag tycker att det är jobbigt att leta 
efter referenser, det är svårt att få ett arbetsflyt.  
	  
Att rita i omgångar med ljuslåda gör att det går att planera bilden bättre. Jag har alltid 
tyckt att det är svårt att rita plottriga bilder. Det är svårt att planera dem, särskilt 
djupet i bilden. När jag arbetar med den här metoden får jag tid och utrymme att 
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tänka på bildens djup, på vad som ska vara i förgrunden och i bakgrunden. Fast i 
slutet fuskar jag och ritar på frihand utan ljuslåda. 
	  
	  
8 juni 
Jag har ritat klart de tre första sidorna. Jag ansträngde mig att rita växter som det ser 
ut i verkligheten, men när jag tittar på teckningarna tycker jag att de är stiliserade och 
organiserade. En effekt av att jobba med svart tuschpenna och kalkering kanske. Det 
går inte att vara inexakt och vag, allt måste ha klara, bestämda, rena linjer och 
linjerna är i liknande tjocklek. 
	  
	  

H – Jag ser inte hela bilden framför mig, utan…en känsla…av…nu ska jag 
göra en riktigt plottrig bild, gud vad härligt. Det är ju det roligaste jag vet.  

	  
	  
Nu ska jag rita den första interiören. Det kryper i mig av otålighet. Att sitta och titta på 
bilder av vardagsrum på internet är hemskt tråkigt. Jag vill börja jobba med 
karaktärerna och deras relationer. Men också i de små detaljerna i miljön kan jag 
visa vilka karaktärerna är. Det är egentligen konstigt att jag tycker att det är tråkigt. 
Jag har inte bra observationsförmåga när det kommer till detaljer i det verkliga livet 
heller. Har jag en enkelspårig och okomplex syn på världen som domineras av några 
få huvudnarrativ? Är jag blind för allt som faller utanför dem? Hanna älskar att rita 
statistfigurer i bakgrunden, karaktärer som inte har något med berättelsen att göra, 
men som ger små inblickar i andra personers liv. Jag tänker aldrig på det viset. Den 
här arbetsmetoden får mig att tvivla på min egen karaktär.  
 
 
16 juli 
Jag har visat dummyn för en annan läsare. Den här personen är också bra på 
dramaturgi men jobbar inte med tecknade bilder. Det verkar som att ändringarna jag 
gjorde efter kritiken jag fick förra gången fungerade. Den här läsaren tog inte upp 
någon av de saker som kom upp tidigare. Det läsaren kommenterade på den här 
gången: 
 
Den nya läsaren förstod inte meningen med radion. 
 
Hon tyckte att det skulle vara mer fokus på scenen där radion pratar om att skam är 
en undandragande reflex, eftersom det är en karaktärsförändrande scen som hon 
missade. 
 
Hon menade att det måste framgå lite bättre att Kimberly försöker att vara fin när hon 
träffar Marie-Louise första gången, nu verkar det som att hon har nervösa tics. 
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29 juli (ritar på sid 8) 
Ett problem är att jag inte får löpande tid att arbeta med serien. Jag har inte heller tid 
att göra bildresearchen som jag börjar inse är väldigt viktig. Jag glömmer att hålla 
utkik efter tjugoåringar, notera hur de klär sig, för sig och uttrycker sig. Det är en del 
av metoden som jag har svårt att applicera. Det här tycker jag känns jobbigt med 
tanke på att jag intresserar mig för hur jag kan förmedla en upplevelse av 
embodiment genom serier. Iakttagelseförmåga och intresse för världen måste ju vara 
viktigt om jag vill teckna en mer taktil och materiell gestaltning av världen?  
 
Det här sättet att rita, i omgångar och med ljusbordet, gör det lättare att planera ett 
djup i bilderna och att pröva ut konstiga vinklar. Men jag saknar de spontana 
knasigheterna i gestaltningar och bildlösningar som uppstår med en mindre 
kontrollerad metod. 
	  
	  
24 oktober 
Det tar lång tid att göra serien. Det är ganska lätt att gå in och ut ur processen. 
Förutom att det är frustrerande att det går långsamt, verkar det inte göra något att jag 
har tagit en lång paus. Kanske tvärtom. När jag kommer tillbaka till berättelsen ser 
jag den med nya ögon och kan göra små förändringar som gör ganska stor skillnad. 
Jag har lagt in en sista sida som är en bild på ett foto, där Marie-Louise och Kimberly 
som små barn sitter på trappen framför sommarstugan, och en vuxen person stiger 
ur bilden.  
Jag har satt ihop två berättelser med hjälp av den här arbetsmetoden. Berättelsen 
om Marie-Louise, William, hennes ilska och frustration, och berättelsen om Kimberly, 
sommarstugan och frigörelsen från pappans spökande inflytande. Jag har ofta undrat 
hur en gör rent praktiskt för att skapa och sy ihop flera historier i samma berättelse. 
Förut har jag inte kunnat göra det eftersom jag har planerat hela berättelsen i 
huvudet, och mitt minne har inte räckt till. Med Hannas arbetsmetoden har jag kunnat 
göra det eftersom jag har kunnat koncentrera mig helt på individuella scener utan att 
behöva planera hur de ska passa ihop. Det är en spännande erfarenhet. 
	  
	  
4 november (ritar på sid 10) 
Mår dåligt över att jag bara har gjort tio sidor av sextio.  
	  
	  

E – Vad är det roligaste i processen? 
H – Kanske att göra thumbnailsen. Det är då som berättelsen föds på 
riktigt.  
E – Är det roligast? 
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H – Nej, jag tycker att det roligaste är att rita de roliga sidorna. De som har 
mest detaljer i, jag brukar få en kick när jag är klar. Då känns det kul, då 
kommer jag ihåg varför jag vill teckna över huvud taget.  

	  
	  
Jag tycker det är svårt att beskriva karaktärerna genom deras miljöer. Jag kommer 
inte på någonting. Vet inte hur något ser ut. Hur ser det ut hemma i ett kollektiv med 
tjugoåringar? Vad har de på väggen? Kan jag berätta om dessa människor när jag 
uppenbarligen inte vet något om dem?  
	  
	  
25 november 
Nu har jag fått upp farten i tecknandet. Jag har precis gjort klart sida tjugofem, nästan 
halvvägs!  
 
Det jag hakar upp mig på är detaljerna som berättar om karaktärerna. Jag 
uppmärksammar inte de små uttrycken som folk använder för att berätta om sin 
identitet och om vem de vill vara. Om jag inte vet vad folk ska ha på sig jag ritar jag 
automatiskt en t-shirt. Sen vill jag rita något tryck på t-shirten men då kommer jag 
inte på något. Vad har den här typen av person för tryck på sin t-shirt? Ingen aning. 
När jag lyckas blir det fint. Särskilt ”statisterna”, som jag nu förstår tjusningen med. 
De är inte med i berättelsen, men när jag ger dem uppmärksamhet och jobbar på 
dem så får de en annan tyngd och funktion. De blir som riktiga människor. 
 
Jag har övergett Hannas sätt att göra flera skisser av varje sida. Jag vet att jag borde 
hålla mig till reglerna, men jag förstår dem inte. Det blir bara en massa papper. 
	  
	  
28 november 
	  

E – Tycker du att det är roligt att rita? 
H – Inte alltid. Men jag får ju kickar av det när jag blir nöjd, det är det som 
är drivkraften. Ofta är det också väldigt tungt och tråkigt.  

	  
	  
Jag hatar ljusbordet. Det är från åttiotalet och ljuset blinkar. 
	  
	  
6 mars 
Jag funderar över vad för slags berättelse det blir. Jag hade ingen klar idé om 
berättelsen från början, jag försökte bygga upp något runt ett tema som jag var 
intresserad av. Det jag funderar på är om det bara är en ”duktig” berättelse. Att det 
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inte finns något som tar tag i läsaren, utan att den bara tar upp teman och relationer 
som är aktuella just nu. Hannas metod handlar bland annat om att få läsarna att 
använda sin mentaliseringsförmåga och förstå karaktärerna genom att lägga ut 
ledtrådar till vilka de är i omgivningen. Jag tycker att det är svårt. Jag tror inte att jag 
känner karaktärerna. Eller ens gillar dem. Kimberly behandlar jag illa, lite som en 
karikatyr av en ynklig medelålders kvinna. Marie-Louise är fortfarande anonym för 
mig. Ju mer serien drar ut på tiden desto mindre tålamod har jag med mina 
karaktärer. 
 
Jag lägger hela tiden till sidor. Jag upptäcker att situationer måste få mer tid och 
utrymme att utvecklas för att läsaren ska förstå vad som händer. Hanna sa att hon 
gör långa och långsamma berättelser. Detta är nog en arbetsmetod för långa 
berättelser. 
	  
	  
9 mars 
Jag hade planerat en scen där Marie-Louise går förbi några unga killar som säger 
något sexistiskt och att hon blir arg. Men det kändes fel. Jag vill inte att den här 
scenen ska vara en fullskalig konfrontation, utan något mer lågmält. Det riskerade 
också att bli en stereotyp bild av ett gäng tonårskillar som hänger på en bänk och 
ofredar folk. Det är bättre med någon som en inte tror ska göra något. Jag ändrade 
scenen till att en vuxen manlig joggare säger till Marie-Louise att hon inte ska se så 
arg ut. Hon blir ännu argare och att joggaren blir upprörd och tycker att det är 
orättvist att hon blir arg. Men jag vill inte att scenen ska framstå som särskilt 
aggressiv. Den fokuserar på hur den främmande joggaren blir förnärmad när Marie-
Louise vägrar att spela med. Unga kvinnor blir ju ganska ofta avkrävda emotionellt 
arbete av helt främmande personer. 
	  
	  
14 mars 
Nu har jag bara fem sidor kvar, men jag håller på att storkna! Jag tycker att det är 
oerhört tråkigt att rita, det känns som att jag måste tvinga fram varje streck. Just nu 
ritar jag på en sida där Marie-Louise tittar på sin telefon. På tre rutor händer ingenting 
annat än att ett textmeddelande förändras, kompositionen är exakt likadan. Det finns 
en massa tom bakgrund som jag borde fylla, men jag tycker att det är så tråkigt att 
jag inte kan tvinga mig att komma på vad jag ska fylla den med. Tvånget att bli klar 
snabbt och att tänka kreativt går inte ihop. Att vara kreativ tar för mycket energi. Att 
tänka drar ut på tiden. 
	  
	  
29 mars 
Sista sidan! 
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30 mars 
Jag har börjat scanna in sidorna. Medan jag scannar suddar jag och rättar till 
småsaker. Men om jag faktiskt hade följde Hannas metod till punkt och pricka så 
borde det förstås inte finnas något att sudda.  
	  
En sak som jag lägger märke till när jag tittar på serien, är att när de olika 
karaktärernas parallella berättelser ställs bredvid varandra så händer något nytt. 
”Mellanrummet” blir större, det tillkommer utrymme för läsarens egna kopplingar, 
spekulationer och mer eller mindre medvetna slutsatser. Karaktärernas olika historier 
tillkom separat. Men när jag pusslar ihop historierna till en större berättelser flyter 
meningskapanden mellan de olika historierna. Det är ett liknande fenomen som när 
jag lägger ihop bild och text eller ruta och ruta. 
	  
Den här berättelsen har tagit mig hela tio månader att göra! Ändå har jag känt mig 
stressad hela tiden. 
 
En ny oroskänsla smyger sig på när jag tittar igenom serien under scanningen – när 
Kimberly och Marie-Louise träffas för första gången är det meningen att Kimberly ska 
ha sminkat och gjort sig i ordning. Jag ville visa hur osäker hon är och hur viktigt hon 
tror att hennes utseende är i den här situationen. Men jag kanske har överdrivit det? 
Hon ser lite grotesk ut, särskilt i jämförelse med Marie-Louise.  
 
Ju mer jag tittar på berättelsen desto osäkrare blir jag. Är detta en banal berättelse 
som låtsas vara en berättelse som inte är banal? 
	  

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflektioner 
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Att försöka se världen och att estetisera den 
I tonåren hade jag attityden att det var ”finare” att rita utifrån eget huvud 
än att rita av verkligheten. Att ”rita av”, tänkte jag, var ett bevis på dålig 
fantasi. Nu förstår jag givetvis att ritande är ett verktyg att se världen 
med, men det är svårt att förändra ett invant mönster. Jag tycker ibland 
att det är svårt att rita och att ritandet tar mycket energi. När jag överger 
mina invanda stilistiska ”genvägar” blir det ännu svårare. 
 
Att rita av saker gör att jag uppmärksammar sådant jag tidigare inte sett - 
sammanhang, mellanrum, material, volymer, relationer i rummet, rymd - 
och också till exempel kroppsspråk, hur människor uttrycker identitet, 
mänskliga relationer och hur vårt samhälle bokstavlig talat ser ut. Att 
observera världen gör det svårare att till exempel bara rita vita 
karaktärer, rita alla poliser, chefer och busschaufförer som män och alla 
kvinnor med långt hår och klänning, verkligheten ser inte ut så och har 
inte gjort det på länge. Att rita enbart inifrån eget huvud gör det inte bara 
enkelt att fastna i en enahanda och repetitiv bildvärld, jag riskerar också 
att reproducera normer och idétraditioner som samhället i stort har 
lämnat bakom sig. En fixering vid stil och estetiskt uttryck kan i värsta 
fall bli en fälla både för hur jag förstår världen och för hur jag framställer 
den.  
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En lång och konstruerad berättelse 
Arbetsprocessen som uppstod när jag använde Hannas arbetsmetod var 
den jag fick mest problem med. Det berodde inte på arbetsmetoden, utan 
på omständigheterna runt omkring. Hanna säger att hon låter 
manusprocessen och ritandet ta tid, att hon fantiserar runt dialoger och 
ansiktsuttryck och att hon letar efter och spionerar på personer som kan 
ge inspiration till hennes berättelse. Under tiden jag arbetade på mitt 
manus för den här serien hade jag andra jobb och fick inte koncentrerad 
tid att arbeta med serien. Jag hade svårt att hitta ett tema och en 
berättelse som jag verkligen ville berätta. När jag märkte att 
manusarbetet drog ut på tiden blev jag stressad. Istället för att låta 
manusarbetet ta den tid det behövde skyndade jag på det. För att lösa 
bristen på en engagerande idé och karaktärer som jag ömmade för, satte 
jag igång att konstruera en komplicerad och vindlande handling. Under 
processens gång växte berättelsen sig längre och längre. Från tänkta 
tjugo sidor blev berättelsen sextio sidor. I textmanuset var karaktärerna 
och handlingen relativt tydliga för mig, men i översättningsarbetet till 
serie blev mycket otydligt. Ritfasen skedde också under tidspress, att 
serien blev mycket längre än vad jag tänkt gjorde att jag kände mig 
stressad. 
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Intentionen kontra resultatet 
Om en serie i hög grad använder sig av läsarens medskapande kommer 
den att fungera bättre för vissa läsare och sämre för andra. Det är en 
avvägning hur mycket jag som berättare ska styra läsaren. Ibland har jag 
inte kontroll över hur mycket utrymme jag ger för läsarens 
medskapande, jag är kanske av misstag otydlig med viktig information 
som ska hjälpa läsarna förstå karaktärerna, deras inre liv och deras 
relationer. Då blir det upp till läsaren att bestämma vad som händer i 
berättelsen, och det beror i sin tur på läsarens egna upplevelser, om hen 
identifierar sig med karaktärerna, om hen gillar karaktärerna, om hen 
känner igen karaktärerna, om hen känner igen miljöerna, hur väl hen 
känner till serieformatet och så vidare.  
 
Förutom de läsare som läste alla tre serier bad jag två till personer att läsa 
Systrar. Av läsarnas reaktioner blev det tydligt att Systrar var den serie 
som lämnade mest utrymme för läsarens medskapande, men på ett sätt 
som ibland skapade missförstånd och förvirring. De blev förvirrade av att 
många karaktärer introducerades tidigt i berättelsen, de förstod inte vilka 
karaktärerna var, var de befann sig och vilken relation de hade till 
varandra, och flera reagerade också på de plötsliga hoppen mellan 
scenerna. 
 
Flera av läsarna hade svårt att förstå relationerna mellan Marie-Louise, 
Adil och William i början av berättelsen. 
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Jag ville att Marie-Louise och Adil skulle ha ett fysiskt nära kompisskap 
som inte är romantiskt. Jag upptäckte att det var svårt att göra den 
distinktionen i den visuella gestaltningen, och istället försökte jag göra 
det i dialogen. Men jag överskattade dialogens genomslag i läsarens 
meningsskapande. I förhållande till den återupprepade gestaltningen av 
fysisk närhet mellan en kille och en tjej, som vissa läsare automatiskt 
tolkade som en kärleksrelation, står dialogen sig ganska slätt. Och det är 
inte konstigt, i verkligheten bedömer vi personers relationer mer utifrån 
vad vi vet eller tror oss veta, hur personerna beter sig tillsammans och 
hur de säger det de säger till varandra, snarare än utifrån vad de säger till 
varandra. Andra läsare tolkade inte relationen som romantisk och blev 
inte förvirrade av scenen.  
 
Många läsare reagerade på namnet ”Kimberly”, de tyckte att det var ett 
ovanligt namn i Sverige och undrade om karaktären ljög om sitt namn. 
Detta var ironiskt eftersom jag hade spenderat mycket tid på att fundera 
över vad namnet signalerade och om det kanske var en klassmarkör.  
 
Men det värsta misslyckandet i serien var att några av läsarna tyckte att 
jag gjorde en elak parodi på karaktären Kimberly i scenen där hon och 
Marie-Louise träffas första gången. 
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Detta är ett misslyckande på två plan. Dels att jag, som tidigare osynlig 
berättare, plötsligt blir synlig i och med att det verkar som att jag går in 
och gör mig lustig över en karaktär. Dels ville jag behandla mina 
karaktärer med empati. Nu när jag tittar på Kimberly ser jag att hon har 
tydliga drag av en karikatyr av en bedagad skönhet som försöker låtsas 
yngre än hon är, en karikatyr som dessutom i gestaltningen verkar 
anspela på klassförakt. Här räckte inte min empati till. Och det är väl 
kanske det som stereotypen eller karikatyrens roll är, att skapa en genväg 
i ens tänkande som kommunicerar tydligt, men som hoppar över det 
energikrävande arbete som empati och eftertanke kan innebära. 
Konstruerandet och resultatet  
En av läsarna tyckte att stelheten i gestaltningen tillsammans med ett lite 
otympligt berättande gör att berättelsen framstår som konstruerad. 
Upplevelsen under arbetet var att berättelsen i mycket var just 
konstruerad. I brist på obruten och koncentrerad arbetstid, en berättelse 
jag brann för och arbetsflyt, lade jag min energi på att lägga pussel med 
de berättelsefragment jag hade för att få ihop den komplicerade 
handlingen.  
 
Ett exempel där pusslandet av fragment tydligt lyser igenom är hoppen i 
rum mellan de olika scenerna. Här hade läsarna ofta svårt att hänga med, 
ibland missade de scenbytena och fick uppfattningen att alla karaktärer 
befann sig i samma lägenhet. Under arbetet tyckte jag att det var 
spännande att kunna ”klippa” en serie som en film, att undersöka hur 
olika scener från olika platser kunde sättas bredvid varandra och skapa 
ny mening. Efteråt inser jag att detta inte var en särskilt hjälpsam analogi 
i mitt arbete. Filmen kan göra bryggor mellan scener och skapa mening 
genom ljud, musik, kontrollerad tid, kamerarörelser, ljussättning och så 
vidare. Serien är begränsad till text, bild, rutor och sidor, därför har jag 
inte lika  mycket att signalera ”scenbyte” med och hoppen mellan olika 
scener kan bli disruptiva och abrupta om jag inte får med mig läsaren. 
Eftersom jag ville bli klar med serien gav jag inte mig själv tillräckligt 
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mycket tid för att undersöka hur ”klippen” mellan olika scener 
fungerade, vilket gjorde att jag inte gav läsaren den tid och plats som 
behövdes för att möta de olika karaktärerna, förstå vilka de var och landa 
i deras miljöer. 
 
Att något är konstruerat behöver ju inte betyda att det känns konstruerat. 
Jag tror att konstruktionen kanske märks extra mycket här för att jag lade 
ner mycket energi på just konstruktionen på bekostnad av till exempel 
arbetet med att utveckla karaktärerna och deras relationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semiotik, plats och identitet  
”Scenografin” är viktig i Hannas arbetsmetod. Jag upplevde att jag var 
tvungen att uppmärksamma omvärlden på ett annat sätt än jag brukar, 
inte bara titta på hur saker ser ut, utan aktivt medvetandegöra mig själv 
om semiotiska budskap som används av människor för att uttrycka 
identitet och försöka använda detta som berättarverktyg. Dessa 
semiotiska budskap finns i kläder, accessoarer, frisyrer, hur karaktärerna 
inreder sina lägenheter och vilka miljöer de rör sig i. Att tänka runt 
semiotiska budskap är en viktig del i allt bildskapande, så fort vi gör en 
föreställande bild skapar vi semiotiska budskap, vare sig vi vill det och är 
medvetna om det eller inte.  
 
Det här är en ”komplikation” i berättandet som jag länge har försökt att 
undvika för att göra bildskapandet enklare för mig. När jag ritar 
karaktärer har jag oftast gjort dem som unga, vita personer eller 
antropomorfiska djur. Kläderna har varit generiska, utan detaljer, 
märken eller motiv, med en dragning åt det formella och kanske åt 
femtiotalsstil. Interiörer saknar ofta detaljer och jag lägger ner mycket tid 
på roliga perspektiv. Det här är min ”säkra plats” i ritandet. Det gör att 
mina bilder kan utstråla nostalgi vilket egentligen inte alls är något jag 
vill kommunicera.  
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Hannas metod söker aktivt upp de semiotiska budskapen och använder 
sig av dem som berättarverktyg. När jag började arbeta med metoden var 
jag därför tvungen att ifrågasätta          min säkra plats, vilket var svårt. För 
att bättre          Ur Flugornas Ö, Rendel, 2013 
förstå hur jag kan använda semiotiska budskap  
om identitet var jag tvungen att medvetet 
reflektera över mina val under hela 
ritprocessen, vilket var ansträngande och gjorde 
att jag inte kom in i ett tecknarflyt. De enda 
delarna där jag inte oroade mig över de 
semiotiska budskapen (även om det så klart 
finns semiotiska budskap där) var när jag ritade 
sommarstugans trädgård. 
 
             

  
 
 
Här var mitt tecknande mindre nervöst. Det var också de sidorna de 
flesta av mina läsare gillade bäst. Men också en del som de tyckte var 
frikopplad från resten av serien. 
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Att vara medveten om och behärska de semiotiska budskap jag sprider 
runt mig när jag tecknar är en viktig del av yrket. Svårigheterna jag 
upplevde tror jag beror på att det var första gången jag medvetet 
koncentrerade mitt fokus på att beskriva karaktärer i bild genom kläder 
och miljöer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett riktat språk 
När jag berättar i serier använder jag mig hela tiden av olika semiotiska 
uttryck i bild. Att använda sig av semiotiska budskap som berättarverktyg 
är att som berättare utgå från att läsaren delar kulturella 
överenskommelser och att hen kommer plocka upp meningar som ligger 
förborgade i olika uttryck. Eftersom Hannas arbetsmetod fokuserar på 
karaktärernas kläder och miljö, blev jag under processen varse om också 
denna form av semiotiskt meningsskapande, vilken lägger till ytterligare 
en nivå av mentalisering. Dessa semiotiska budskap handlar om hur 
karaktärer själva uttrycker sin identitet - vilka grupper de tillhör och vill 
tillhöra, klass, ålder, hur mycket pengar de har, religion, kulturell 
tillhörighet – och hur de som individer förhåller sig till dessa saker, om 
det är något som de vill dölja eller framhäva. Lyckas jag beskriva en 
karaktär genom hens egna semiotiska uttryck kan det var en tydlig utsaga 
om karaktären, gjord med ganska enkla medel. Men det krävs att jag som 
berättare på djupet förstår min karaktär och vad det är den vill 
kommunicera med omvärlden, vilket kan vara ett ganska hårt 
mentaliseringsarbete. Och eftersom dessa semiotiska uttryck kräver 
förkunskap kanske inte alla förstår vad jag försöker säga om karaktären. 
Olika gruppers semiotiska uttryck är också ett komplext språk som 
befinner sig i ständig förändring och som ibland är väldigt lokalt. Känner 
jag inte till gruppen som jag vill beskriva finns det en risk att jag inte 
förstår de semiotiska uttryck gruppen använder och istället tar till de 
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förenklade semiotiska budskapen som andra använder om dem, ibland i 
förklenande syfte, och skapar karikatyrer. 
 
Mycket av den stress jag upplevde under arbetet berodde på detta. Jag 
insåg att jag inte riktigt vet hur tjugofemåringar uttrycker sin identitet 
idag och upplevde att det var jobbigt att uppmärksammas på och inse att 
jag hela tiden gjorde ”semiotiska påståenden” i bild. Samma sak när jag 
skulle rita ”en vanlig fyrtioåring”, trots att det är min egen ålderskategori. 
Antagligen var en del av problemet just att jag försökte skildra ”en vanlig 
tjugofemåring” och en ”vanlig fyrtioåring”, eftersom dessa karaktärer blir 
helt generiska. En av läsarna sa att karaktärerna var uppskruvade 
versioner av personer som hon träffat, men att hon ibland tappade 
sympati för dem eftersom de var som karikatyrer. När jag tittar på serien 
och på vad jag skrev i min loggbok är det tydligt att jag inte visste vilka 
mina karaktärer var, vilket nog var det grundläggande problemet. 
 
Embodiment och att rita från fotografier 
Den visuella gestaltningen i den här serien är ofta ganska stel, kanske på 
grund av att jag ritat av fotografier, vilket jag inte är van vid. Fotografier 
innehåller inte några andra källor till kunskap om världen än den 
tvådimensionella visuella kunskapen om hur något ser ut sett från en 
bestämd plats. All annan kunskap saknas, andra vinklar, volymer, 
rörelse, ljud, taktilitet, hur folk brukar röra sig och bete sig på vissa 
ställen, och så vidare. Om en är ovan vid att rita från ett foto är det lätt att 
”kalkera av” utan att lägga till något, vilket ger en stel teckning. Jag ser 
skillnad mellan de bilder där jag har varit på plats och fotat själv, till 
exempel bilderna från Högdalen och tunnelbanan, och de bilder som jag 
har pusslat ihop med hjälp av olika referensbilder från internet, vilket 
främst är interiörbilderna.  
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Högdalen, tecknad utifrån egna upplevelser och foton. 
De bilder som har förlagor i fotografier jag har tagit själv, är friare och 
mer respektlöst ritade med stöd av andra kunskaper om platsen, medan 
de som är konstruerade av flera olika referensbilder från internet är stela 
och nervösa. 
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Interiörbild, tecknad utifrån referensbilder tagna från internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vikten av att låta ritprocessen ta tid 
De många skissomgångarna som är en del av Hannas metod var något 
jag inte förstod vikten av medan jag ritade. Det slutade med att jag 
”fuskade” och bara gjorde två skissomgångar istället för tre. Efteråt 
förklarade Hanna att det är i de många skissomgångarna som mycket av 
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tankearbetet pågår och att hon tar sig tid med varje teckning medan hon 
funderar ut detaljer.  
 
Innan jag prövade Hannas arbetsmetod trodde jag att den var väldigt lik 
min egen arbetsmetod, och att jag inte skulle lära mig särskilt mycket 
nytt. Efter att i praktiken ha prövat den inser jag hur fundamentalt 
annorlunda våra metoder är. På ytan finns likheter, till exempel ett 
inledande, välplanerat manusarbete i text och ett ordentligt bildmanus 
för överblick. Olikheterna ligger i det annorlunda sätten att tänka och 
planera. Hannas process kräver mer noggrannhet. Både manusarbetet 
och ritarbetet innebär långa processer som inte skyndas på. Mycket av 
tankearbetet sker under ritarbetet. Här finslipas karaktärernas mimik, 
kroppsspråk, klädsel, miljö och relationer. Självklart tänker också jag 
under ritprocessen, men jag brukar tycka att mina karaktärer är ganska 
färdiga när jag väl ritar serien. Det jag istället funderar på medan jag ritar 
är sidornas komposition och hur jag kan använda rutnätet som en del i 
berättandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur gestaltas en komplicerad mentalisering? 
Det fanns delar av den komplicerade handlingen som jag inte tror att 
någon av mina läsare uppfattade. Jag hade till exempel tänkt mig att 
anledningen till att Kimberly över huvud taget kontaktar Marie-Louise är 
att hon inte klarar av att ta tag i att hennes pappa ligger död i 
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sommarhuset och att hon hoppas att någon annan ska sakna honom. Ett 
så komplicerat inre liv hos en karaktär är svår att förmedla enbart genom 
visuell gestaltning och dialog. Kanske krävs det en direkt tillgång till 
karaktärens tankar eller att läsaren får mycket tid och plats att fundera 
över handlingen. I denna serie får läsaren tvärtom ovanligt lite tid och 
plats att reflektera över varför Kimberly gör som hon gör. När Kimberly 
kontaktar Mari-Louise måste läsaren på en väldigt kort tid i berättelsen 
klura ut vilken sorts relation de har till varandra och vilken relation de 
båda har till pappan och redan på nästa sida träffas de för första gången. 
 
Här blir det tydligt att bild kan ha svårt att förmedla sådant som är 
väldigt lätt att förmedla i text. Det var enkelt att i textmanus ge läsaren 
information om karaktärernas komplicerade inre liv och relationer, men 
det blev ett glapp när detta skulle översättas till serie. I text kan 
berättaren ge en direkt inblick i karaktärernas inre liv, bestämma exakt 
vilka detaljer som ska komma upp i läsarens medvetande, hur lång tid de 
ska vara där och hur mycket vikt de ska ha. I sekventiellt bildberättande 
utan tankebubblor eller textpaneler, sätter denna förmedling min egen 
mentaliseringsförmåga som berättare på hårda prov. Mycket hänger på 
berättarens ”skådespelartalanger” och känsla för berättelsens tempo. För 
att gestalta en känsla måste jag veta vad det är för känsla, jag måste veta 
hur den känns, och jag måste veta hur just den här karaktären skulle 
uttrycka den. Jag måste också försöka ställa mig i läsarens skor för att 
förstå hur hen läser och uppfattar serien och de olika karaktärernas inre 
liv och relationer. Jag har inte kontroll över läsarens blick och tid på det 
sätt en skådespelare skulle ha, jag kan inte bestämma hur länge en läsare 
ska titta på en viss ruta, utan måste gissa mig till det och försöka 
manipulera läsarens blick genom att skapa ett tempo i berättelsen eller 
genom att använda mig av olika dramaturgiska knep. Men till syvende 
och sist kan jag inte bestämma exakt vart läsarens uppmärksamhet 
hamnar och hur länge, och när förmedlingen av ganska komplicerade 
men viktiga förhållanden i en berättelse görs för snabbt eller i detaljer 
som läsaren inte lägger märke till så upplevs berättelsen lätt som 
förvirrande. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 3: Mats Jonssons metod 
 
 
 
Först kommer serien som jag gjorde med Mats Jonssons metod. Efter den följer 
en beskrivning av metoden, sedan processdagboken med insprängda delar av 
vår intervju i kursiv stil och allra sist en reflektion.  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Serie 3: 
 

Tystheten 
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Mats Jonssons arbetsmetod 
 

Material: A4 skrivarpapper för manus och bildmanus, stiftblyerts 0.7 för skissning, 
Bristol board A4 för originalen, rita med Steadler pigment liner 0.3 för ansikten, 0.3 

och 0.5 för texten och 0.8 för allt annat. 
 

Fyrarutors-strip är default, men använd gärna trerutors-strip för att få en variation i 
utseendet. Ibland, men sällan, kan du använda större rutor för att ge tyngd till 

exceptionella händelser. Om du måste få plats med mycket information på liten yta 
kan rutnätet skippas helt. 

 
Låt framtänkandet av berättelsen ta tid. Tänk medan du promenerar eller diskar. 

 
Arbeta i kortare serier men tänk på en övergripande helhet. 

 
Börja serien med ett ganska utförligt stödordsmanus där det står vad som ska hända 

och i vilken ordning. Ett stödordsmanus kan ta en arbetsdag att göra. Jobba med 
flera manus till serier samtidigt. Serierna kan bli annorlunda än manusen. 

 
Ha ett ”styrdokument” där alla serier som ska vara med listas i den ordning som de 

ska vara med i. Ändra och uppdatera detta under arbetets gång. 
 

Ha också ett dokument som listar serierna i den ordning som de ska ritas i. Gör en 
stjärna vid varje serie som är klar. Skriv ”tågordning” och rita ett tåg överst. Den här 

listan är en rekommendation och behöver inte följas. 
 

Börja med en serie som känns rolig, för att ”leka igång” processen. Arbeta sedan 
huller om buller. 

 
När stödordsmanuset för en serie är klart gör ett slarvigt bildmanus. På bildmanuset 
skriver du dialogen förkortat och all text som ska vara med. Det är här serien blir till 
”på riktigt”, där du kan se om den fungerar och där bildkompositionen kan planeras. 
Bildmanuset ska ligga nära den färdiga serien, men du kan ändra detaljer, och lägga 

till mer material. 
 

Komprimera berättelsen, den ska inte ta för mycket plats, men tänk också på rytmen 
och läsarens upplevelse genom att till exempel dela upp repliker i flera pratbubblor. 

 
Försök att göra en avvägning mellan å ena sidan det som faktiskt hände, och å andra 
sidan dramaturgi, målet är att det ska vara så likt verkligheten som möjligt men ändå 

fungera som en bra berättelse. 
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Fråga de som du känner som du vet ska vara med om det är okej, fråga om du ska 
byta namn och utseende. Byt namn och utseende på andra personer som är med i 

serierna. Etik är viktigt när det kommer till hur andra personer representeras. 
 

Berätta från det egna minnet. Ibland kan du fråga andra om faktadetaljer. 
 

Använd Google Street view som bildreferens, och bildgoogla detaljer som är viktiga 
som tids- och platsmarkörer. 

 
Använd berättarröst. 

 
Använd mycket text om det behövs. Var ganska utförlig med att beskriva vad som 

händer så att inget ska missuppfattas. 
 

Dialogen kan du göra ”på känn”. 
 

Använd gärna seriemediets särskilda språk, som fartränder, svettdroppar, spiraler 
över huvudet och ”plopp”-slut. 

 
Försök undvika stora, tomma vita fält. 

 
Kvalitetskriteriet är att det ska vara engagerat, ha en nerv, att det ska märkas att det 
är självupplevt och att det är viktigt för den som har upplevt det. Det ska också vara 
underhållande och säga någonting större om samhället, tidsandan och det får gärna 

ha ett politiskt budskap. 
 

Tänk på hur du representerar dig själv, berätta gärna om pinsamma saker, men håll 
tillbaka negativa och elaka tankar och ovärdig klädsel. 

 
Börja med att rita upp rutorna med linjal. Rita in textpanelerna på hela sidan, sedan 

fulskisser på var personerna ska stå och bildkomposition. Skriv texten i 
pratbubblorna och gör pratbubblorna. Finskissa noga. Tuscha först när hela serien är 

klar. 
 

Epilogen görs alltid sist. 
 

Lyssna på musik medan du gör manus och bildmanus, lyssna på ljudböcker eller film 
medan du skissar och tuschar. 

 
Avsluta med att sudda och scanna. 

 
Fixa serierna i Photoshop, ta bort skräp och var extra noga med texten och 

ansiktsuttrycken. 
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Processdagbok  
M – Jag är besatt av att komprimera och att inte ta upp för mycket plats. 
E – Hur menar du? 
M – När jag började rita i Galago för länge sen träffade jag Rolf Claesson 
som sa ” du är en jättebra serieberättare, men du borde lära dig att 
komprimera”. Jag tror att för Roffe handlade det om att det var många 
som ville vara med, och att man inte skulle ta upp mer plats än vad man 
förtjänade. Det där tog jag till mig, när jag bläddrar i mina böcker är det 
så kompakt, jättemånga rutor per sida och massor med text. 
E – Jättemycket information i varje ruta. 
M – Ja. Sen lider jag av den här sjukdomen horror vacui också, skräcken 
för tomrummet, allting ska fyllas, det vita stör mig…  

 
 

E – Hur mycket försöker du att hålla dig till det som du faktiskt minns 
hände? 
M – Målsättningen är ju att det ska vara så likt verkligheten som möjligt. 
Att ändra namn och utseende på personer gör inget. Sen genomgår det en 
dramaturgisk bearbetning så klart, eftersom verkligheten inte är särskilt 
seriemässig. Och redan i urvalet som jag väljer att skildra försvinner ju 
många delar av verkligenheten. 
E – Kan du flytta runt saker i tiden så att de händer i en annan ordning? 
M – Jo, det händer att jag gör det. Men det är väl vanligare att jag gör 
ändringar av etiska skäl än av berättartekniska skäl.  
E – Så du vill ändå att det ska vara så nära sanningen som det går? 
M – Ja, det vill jag. 
 
 
E – Det är en sak jag funderar på nu när jag ska försöka pröva att jobba 
enligt din arbetsmetod. Som de flesta andra har jag byggt upp någon slags 
självbild för att må bra över mig själv, och då ingår det ju att man 
glömmer bort vissa saker. Hur kommer du förbi det? Särskilt om du 
berättar om saker som ligger långt borta i tiden? 
M – Jag måste tänka. Jag vet inte. 
E – Har du bara jättebra minne? 
M – Ja men jag har ju bra minne. Jag har också övat upp det i och med att 
jag är en självbiografisk serietecknare och har varit det så länge, sedan jag 
var fjorton. Jag tänker i historier. 
E – Men du för inte dagbok? 
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M – Nej. 
E – Allting är… 
M – Ja…ur huvudet. 

 
 
30 juni 
Jag började igår. Och på en gång bröt jag med arbetsmetoden. 
 
Det är flera saker som jag är orolig för. Det första är att mitt minne är ganska dåligt 
och inte helt trovärdigt. Det jag minns har jag ofta valt ut, justerat en smula och satt 
ihop för att kunna trivas lite bättre med mig själv. Jag vill göra serie om min extrema 
blyghet som liten, vilket eventuellt kan ha varit selektiv mutism. Det här är något som 
jag verkligen har brottats med och tänkt på under lång tid. Men nu, över tjugo år 
senare när jag har kommit över det, har detaljerna blivit suddiga. Jag kanske är 
ovanligt okvalificerad att göra en självbiografisk serie. 
 
Det andra är att jag inte vill göra en självutlämnande serie. Jag tycker att det är 
jobbigt att prata om mig själv på ett intimt sätt med folk jag inte känner. Jag fattar 
också att jag måste anstränga mig och vara ärlig och självutlämnande för att serien 
ska bli intressant, att jag faktiskt måste gå in och rota i jobbiga saker. Det har jag inte 
lust med. Jag har alltid tyckt att det jag har att berätta om mig själv är ganska tråkigt 
för personer som inte känner mig. Nu måste jag komma på ett sätt att göra det 
intressant.  
 
En annan sak som jag är orolig för, är att det här sättet att jobba är ovanligt ordrikt 
och textbaserat, och att texten och bilden är väldigt komprimerad.  
 
Metoden börjar i ett textmanus, ett sätt att tänka och minnas som använder sig att 
stödord. När jag försöker nysta i mina minnen med hjälp av stödord kör jag fast på en 
gång. Det kommer inget. Det slutar med att jag sitter med fem olika papper, med en 
mening på varje papper. För att ”leka igång” en serie, gör jag istället ett slarvigt 
rutmanus med bilder och text. Det här följer inte metoden men jag måste göra något 
för att få igång tankarna. Jag klarar inte av att kämpa med två nya saker samtidigt, 
både att aktivera gamla personliga minnen och att lära mig att tänka i 
stödordsmanus.  
 
Jag gör en superslarvig serie i fel format, för att locka fram minnen. Det handlar om 
när jag gick på gymnasiet och hade filosofi som ämne i ett år. Jag hade sett fram 
emot det, men det blev som vanligt. Det gick inte att kompensera att inte prata på 
något annat sätt. Som tyst befinner man sig i ett slags ingenmansland, ingen gillar 
en, men ingen tycker illa om en heller. Allt folk säger studsar tillbaka till dem. De får 
ingen reaktion. De blir tvungna att själva ansvara för hur situationen ska utvecklas. 
Och de har ingen aning om vad den tysta personen tycker och tänker. Jag förstår att 



	   177 

det är jobbigt, det kanske är därför många blir provocerade av att man är tyst. Aha, 
det här kanske jag kan ha med i min serie? Eller… är det intressant? Kanske är det 
bara intressant för mig som behöver bearbeta det? 
	  
 
15 augusti 
 
 

E – Det är många stödord för den korta serien. 
M – Jo det är det. Ett sådant här stödordsmanus kan vara ett par sidor lång 
med den här pluttiga stilen. 
E – Oj. Då är det väldigt utförligt.  
M – Mycket av tankeprocessen pågår medan jag skriver stödordsmanuset 
och jag jobbar ofta med flera serier parallellt. Inte så att jag tecknar flera 
serier samtidigt, utan att jag har flera serier på jäsning eller vad jag ska 
säga.  
E – En sådan här lista, hur lång tid tar den att göra? 
M – En arbetsdag kanske. 
E – Och hur länge har du tänkt innan? 
M – Ofta till och från i flera månader. Men jag funderar på flera serier 
samtidigt. När jag står i duschen och när jag promenerar och så, då brukar 
det poppa upp saker.  

	  
	  
I mitt huvud har jag gjort det svårare än vad det egentligen var, för när jag väl satte 
igång gick det förvånansvärt lätt. Mycket måste ha hänt i mitt huvud under 
sommaren, även om jag inte aktivt har jobbat på serien har jag långsamt bearbetat 
den.  
 
Igår gjorde jag de skriftliga stödorden för en serie som jag kallar för ”fotografen”, en 
serie som jag kallar för ”stolen” och en serie som är mitt emellan en info-serie och en 
narrativ serie som listar vilka jag kunde prata med och var jag kunde prata.1 Som 
Mats säger så finns ju berättelserna redan där. Jag upplever det som att arbetet mest 
handlar om att välja ut episoderna och göra dem intressanta. Nu förstår jag vad han 
menar med att han vill göra berättelserna underhållande. Medan jag jobbar oroar jag 
mig över att serierna ska bli tråkiga och ointressanta för andra än mig. Dessutom 
hände det jag berättar om för länge sedan. Det är som att jag gräver i mitt minne 
efter något som hände någon annan. I serien ”fotografen” till exempel är det vissa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fotografen hamnade på sida 1 i den färdiga serien, Stolen på sida 2 och serien om vilka jag 
kunde och inte kunde prata med på sida 7. 
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saker jag minns tydligt. Jag minns att fotografen blev arg, att mamma blev stressad, 
att jag verkligen trodde att jag satte upp hakan så högt att jag skulle se knäpp ut och 
att det spände i min hals så att jag inte kunde svälja. Delen om rosa pantern hände, 
men jag har ingen aning om när det hände.  
 
Just nu planerar jag att den ska bestå av dessa småserier: 
	  
Fotografen 
Det finns ett sätt att prata2 
Stolen 
Info-serien3 
Gymnasiet4 
Vilka jag kunde prata med 
Epilog5 
 
Ungefär i den ordningen. Idag ska jag göra bildmanus för fotografen och stolen. De 
känns relativt enkla. Gymnasiet-serien är värre för jag har svårt att välja ut vad som 
ska vara med i den. Under planeringen hade jag svårt att se hur jag ska få till ett slut 
på serien, men när jag mindes att Mats alltid har en epilog blev jag lättad. Vilket 
smart grepp! Här kan jag samla ihop trådarna, få mig själv att framstå som smart och 
jag behöver inte ens tänka på det förrän jag vet hur resten av serien blir! 
	  
	  

E – Så när du väl sätter dig ner och gör den här listan då har du kommit 
ganska långt.  
M – Jo, det har jag, då börjar jag kunna känna mig lite trygg. För även om 
den här delen är den roligaste så är det också den jobbigaste. Det kan ju gå 
åt skogen, att jag inser att det inte flyger. Och det kan ju få konsekvenser för 
resten av boken. 

	  
	  
Imorgon måste jag gå och handla papper.  
	  
	  

M – Från och med” Pojken i skogen” har jag haft en uttalad vilja att skildra 
det som är samhällsrelevant. Också. Att det personliga är politiskt, att 
skildra samhället genom en liten del av det. ”Mats kamp” gick steget längre, 
den hade ett uttalat politiskt budskap. Det skulle jag se som det finaste man 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Sida 3 – 5 i den färdiga serien 
3 sida 6 i den färdiga serien 
4 Sida 8-10 i den färdiga serien 
5 sida 11-12 i den färdiga serien	  
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kan göra som…jamen…skapande människa… Som filmen ”Sameblod” nu, att 
den kanske kommer att göra något för samernas situation och andras 
förståelse och kunskap. Sådana ögonöppnande verk känns som att det måste 
vara den stoltaste stunden som skapare, att göra något som verkligen har 
betytt någonting. 
E – Ja verkligen. Det är på blodigt allvar alltså? 
M – Ja det är det ju. Det är det verkligen.  

	  
	  
Jag planerar serien ”det finns ett sätt att prata”, det är svårt. Jag sitter med en lång 
transkribering av Carl Bildt från Skavlan som jag inte riktigt vet hur jag ska använda. 
Jag vet inte heller vad meningen med serien är. Jag tänker att den är ett försök till att 
knyta ihop mina egna upplevelser med någon slags samhällsanalys. Men vad är min 
slutsats? Det kan ju inte bara vara en svävande bitterhet över att jag inte kan prata 
som Carl Bildt?  
 
Jag försöker att bena ut det här: 
	  
Serien handlar om ett särskilt sätt att prata som jag har uppmärksammat. Jag tror att 
jag har uppmärksammat det för att det uppstår i precis de situationer som jag själv 
har haft svårt att prata i – till exempel att improvisera, att använda en vägg av ord för 
att tysta andra och ”få rätt” eller att göra en presentationer som lyckas övertala alla 
man har gjort ett bra jobb när man inte har det. Jag har funderat mycket på den här 
självklara fräckheten som aldrig tvekar, tappar orden, ifrågasätter sig själv, oroar sig 
över att andra tycker att de är jobbiga/har fel/pratar för mycket, kommer sig av? HUR 
är det möjligt att ha ett sådant flyt i talet? Särskilt när en inte har något att säga. Jag 
är självklart avundsjuk. Jag tänker att dessa personer är på andra sidan spektrumet 
som jag befann mig på när jag var som tystast. Där jag hade svårt att säga det jag 
tyckte var livsviktiga, som jag trodde på och hade funderat länge över, kunde de 
formulera sig flytande och obegränsat om ingenting. Fylla hela rummet med sina 
egna ljud. Det handlar inte om viljan att kommunicera något viktig för att andra ska 
förstå. Det handlar om makt, att ta makten över rummet genom sitt tal. 
 
Att skriva det här hjälper mig att komma åt vad jag vill att serien ska handla om: att 
den här sortens tal handlar om att ta makt över det psykologiska rummet. Frågan blir 
då: vad gör det här med personer som inte kan prata?  
 
….och den frågan kan jag ju bara ställa i serien utan att behöva besvara!  
	  
	  
16 augusti 
Nu är det ganska lätt. Materialet finns redan, jag måste bara strukturera det. Jag 
behöver inte oroa mig för om det jag berättar har något allmänintresse, jag valde ju 
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att berätta om detta för att det under långa perioder tog upp så mycket av min tid, 
energi och tankekraft. Även om vissa kanske kommer att tycka att det är 
självcentrerat gnäll, vet jag att det finns andra som kommer att känna igen sig. Det 
jag kan oroa mig för är att strukturera berättelsen på ett bra sätt, att det blir 
”underhållande” utan att jag flamsar bort det jag vill säga, att det inte blir gnälligt eller 
tråkigt eller trivialt och att det framgår att det här är något som är viktigt för mig att 
berätta om. Alltså, i princip punkt för punkt det som Mats sa.  
 
Jag tror att jag presenterar mig själv i för bra ljus… Problemet är ju att jag inte 
kommer ihåg mina fula tankar och impulser. Ska jag ljuga ihop lite mer fulhet? Jag 
vet ju att jag inte är genomgod, men mina största synder (som jag kan komma ihåg) 
var kanske mest mesighet, feghet och undfallenhet. Och avund. Jag får lägga till lite 
mer feghet och avund. Men om jag gör det så hittar jag ju på?  
 
Jag har gjort bildmanus för sex sidor, vilket kanske blir halva serien. Jag insåg att jag 
inte har berört själva anledningen till varför jag gör den här serien, att jag under 
många år, från mellanstadiet till gymnasiet, brottades med att inte kunna prata med 
vissa personer och i vissa situationer, och hur oerhört jobbigt det här var för mig. Jag 
misstänker att jag kanske led av selektiv mutism, men jag vet inte säkert. Det här är 
ju egentligen den viktigaste delen i serien, men jag har lyckats undvika det, berättat 
om saker runt om men inte om det som faktiskt bränner. Så det kanske är nu det 
jobbiga kommer. Också intressant att jag har gjort halva serien utan att vidröra det 
serien skulle handla om. 
	  
	  

M – Min stora skräck är att det blir oengagerat. Att jag trodde att jag brydde 
mig om en något, men så märks det att jag kanske inte gör det. 
E – Är det kriteriet? 
M – Ja. Det jag är ute efter, och som jag tror hänger ihop med det 
självbiografiska, är att hitta någon sorts nerv - det ska kännas att det är 
självupplevt och att det betyder något för den som har upplevt det. Det ska 
kännas äkta. Och när en serie inte har nerven… dålig självbiografi kan ju 
vara jättedålig, bara ett uppradande av: och så hände det och så hände det 
och så det… Jag vet att de som ogillar mina serier tycker att det är precis så 
som mina serier är, ett meningslöst upprapande av saker som inte spelar 
någon roll.  

	  
	  
Hm, det går lite för lätt, samtidigt som jag känner mig oengagerad. Jag har inte lust 
att vältra mig i gammal bitterhet, men om jag inte väcker liv i bitterheten kanske det 
blir oengagerat. Samtidigt kan jag se mig själv på andra sätt nu än jag kunde då. Ur 
lärarnas perspektiv så måste jag ha varit en väldigt oinspirerande elev. Ur vissa 
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klasskamraters perspektiv var jag en stum och undvikande person som var bra på 
prov. Men en sådan objektivitet funkar inte i min berättelse, jag behöver ta fram 
känslan jag hade då, hur jobbigt jag tyckte det var och hur hopplös den där kampen 
kändes. 
	  
	  
17 augusti 
Nu har jag gjort klart stödorden för epilogen. Och jag har som ett förnöjt darr i hela 
kroppen. Jag älskar när det är så här. När jag vet ungefär vad jag vill berätta och det 
mest handlar om att bygga en bra berättarstruktur. Att dela upp berättelsen i små 
delar på Mats sätt är dessutom fantastiskt för upplevelsen av berättandet, jag blir 
belönad hela tiden med färdiga små serier. Jag undrar också om min förnöjelse 
kommer sig av at jag får fritt utrymme att predika. Det är ett sant nöje att få dela med 
mig av min levnadsvisdom! Och att jag får tid att formulera dem på ett snyggt sätt! 
Och att få prata om mig själv utan att någon har chans att byta samtalsämne! 
	  
	  

M – Jag älskar att det ”känns serier”. Jag gillar när någon som är yr eller 
berusad har en spiral över huvudet. Några gånger har jag gjort ett så-kallat 
”plopp-slut”. 
E – Va? 
M – Ett ”plopp-slut”. Det är jag och David Liljemark som kallar det så. 
Alltså att någon säger någonting som gör den andra så förvånad att bara 
benen syns sticka ut från sidan. De ploppar. Nyss gjorde jag en serie med ett 
tre-dubbelt plopp-slut, tre personer som ploppar. Och så gjorde jag en serie 
för första gången där kepsen flyger upp av förvåning. Jag gillar att visa 
respekt för serietraditionen. 
E – Alltså att mediet är medvetet om sig självt? Har du fler sådana exempel? 
M – Vanliga markeringar så klart, alltså rörelsemarkeringar och 
svettdroppar. Eftersom boken som jag gör nu är mer allvarlig har jag varit 
rädd för att den ska blir för torr. Därför tar jag varje chans att flamsa till 
det. Jag vill ju vara underhållande. 

	  
	  
Baksmällan kommer när jag tittar igenom det jag har gjort och börjar misstänka att 
jag är högtravande, långtråkig och pretentiös. När misstanken väl har slagit rot är den 
svår att göra sig fri från och jag märker att jag kommer på sätt att gestalta serien som 
ska ta udden av det högtravande. Som när jag låter mig själv från nutiden träffa mig 
själv från dåtiden i epilogen, och försöker komma på sätt att ta udden av den ganska 
högtravande situationen. 
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Jag är inte nöjd med epilogen. Den är tråkig, lång och för statisk i bilderna. Eftersom 
det är jag som pratar med förr-i-tiden-jag så finns det ingen naturlig bakgrund eller 
något naturligt vi kan göra, det blir bara talking heads.  
	  
	  
22 augusti 
Jag har en tröskel för att sätta igång med det riktiga ritandet och tuschandet, 
antagligen för att jag vet att det kommer att bli tråkigt och kräva självdisciplin.  
	  
Det är spännande att lägga ihop de olika seriebitarna till en lång serie. Jag upptäckte 
när jag lade ihop dem, innan jag gjorde info-serien om selektiv mutism, att det på 
något sätt saknades känslor. Att det inte framgick hur smärtsamt det faktiskt var för 
mig att inte kunna prata. I info-serien fick jag understryka hur jobbigt det var och 
vilken stor påverkan det hade på mitt liv. När det är med läser jag serien annorlunda.  
	  
	  

E – Dialogerna finns inte i stödorden? 
M – Nej, det är faktiskt i bildmanuset som de tillkommer. Här skriver jag 
replikerna trots att det är så lite plats. Kanske jag gör det för att språket ska 
fungera? 
E – Hur får du plats med all text?  
M – Det är lite förkortat, som en slags stenografi för mig själv. Bildmanusen 
kan ta ganska lång tid. Det beror på hur svår serien är och hur bra det går.  
E – Och här bestämmer du kompositionen? 
M – Ja, du ser att det är ganska likt. Det är bra för det är inte en så stor 
investering i tid.  Jag ser ju direkt om det funkar. Bildmanuset kan jag läsa 
som en serie och visualisera hur den kommer se ut när det är klart. Om 
någonting inte funkar kan jag göra om det här. Sen händer det ju så klart 
att jag avviker.  

	  
	  
Det slår mig att jag inte har gjort på samma sätt som Mats. Han skulle inte ha gjort 
färdigt hela serien i bildmanus först, han skulle ha gjort färdig serierna eftersom. Jag 
har gått tillbaka till mitt vanliga sätt att jobba. Jag tror att jag har något slags 
översiktstvång, jag klarar inte av att färdigställa delarna utan att ha en översikt.  
 
En annan sak som tar emot är att jag nu slutgiltigt måste bestämma hur serien ska 
se ut, alltså hur karaktärerna (jag!) ska se ut och vilken stil allt ska ha.  
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23 augusti 
Rutorna är verkligen små. Med små rutor kombinerat med väldigt mycket innehåll 
och mycket text så handlar det mest om att få plats och inte så mycket om att tänka 
på stil/komposition/estetik osv. Utrymmet för experimenterande är begränsat. Mest 
tänker jag på hur det kommer att läsas. Med lite utrymme blir varje ruta viktig för 
rytmen, förståelsen, var och hur jag lägger vikten i berättelsen. Den lilla ”vilan” som 
finns tillgänglig måste läggas på exakt rätt plats.  
 
Jag funderar på det här med att berätta i korta bitar som jag sen lägger ihop efteråt. 
Det var ungefär det som hände i Hanna Gustavssons sätt att jobba i den första fasen 
där jag satte ihop ett manus. Men då upplevde jag att det sättet att arbeta gav 
upphov till fler potentiella berättelser och utrymme för att ge flera personers 
perspektiv. Nu, eftersom det handlar om mig, upplever jag att berättelsen, hur jag än 
lägger bitarna, framstår som	  linjär. Det är mitt perspektiv det handlar om, och min 
berättarröst gör allt sammanhängande.  
	  
	  

E – Du börjar med att rita upp med linjal, eller…? 
M – Precis, jag ritar upp rutorna med linjal, sen så skriver jag texten i 
textplattorna. 
E – Jaha! Först? 
M – Ja. Först texten och textplattorna på hela sidan. Sen gör jag fulskisser, 
för att se var gubbarna ska vara. Så att allt kommer med. Sen skriver jag 
texten i pratbubblorna och gör bubblorna. 
E – Texten kommer alltid först alltså? 
M – Ja. Texten är kung.	  	  

	  
	  
Jag har börjat tuscha serien ”fotografen”. Det måste vara skönt att göra som Mats 
och jobba vidare på en enda evighetslång serie. Han behöver inte ha beslutsångest 
över hur karaktärer ska se ut och vilken stil han ska välja, det har redan blivit bestämt 
sen länge.  
	  
Jag kör på naivistiskt. Det är lättast eftersom rutorna är väldigt små för en 0.7-penna. 
 
Jag försöker jobba med att fylla hela rutan så att det inte blir något tomt område i 
rutan. Jag vet inte riktigt vad jag ska rita, det blir mest lite mönster som golv. Innan 
jag hade fyllt i golvet, tyckte jag inte att det blev bra, men när allt är ifyllt balanserar 
det rutan. Först tyckte jag att bakgrunden tog bort uppmärksamheten från ansiktena, 
men med ett jämt plotter över hela rutan kommer ansiktena fram igen.  
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Ett jämnt plotter över hela rutan. 

 
 
25 augusti 
 
 

M – När jag har gjort fulskisserna på hela serien börjar jag finskissa. Mina 
finskisser ligger oerhört nära det slutliga resultatet. Finskisserna är 
noggranna för jag känner mig fortfarande osäker som tecknare, jag kan inte 
göra en enkel skiss och sen tuscha. 
E – Så du gör skisserna och sen fyller du bara i med penna. 
M – Ja, det är verkligen bara att fylla i.  
E – Väntar du med tuschandet? 
M – Ja, det gör jag sist. 
E – Men blir du inte frustrerad när du inte får se det färdiga resultatet? 
M – Ja, men det är ju så härligt sen när det blir tjugo sidor färdigt på en 
gång!  

	  
	  
Det svåraste är att rita personer som jag känner och som jag inte vill förolämpa. Till 
exempel farfar, som dessutom kanske inte framstår som sympatisk i serien (fast han 
är sympatisk i verkligheten). Att rita mig själv är inte kul. Jag låter glasögonen och 
håret ta över.  
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29 augusti 
Jag lyssnar på radiopoddar medan jag gör serien, som Mats sa att han gjorde. Det 
gör processen väldigt trivsam, men motverkar all eventuell insiktskapande. 
 
Nu har jag gjort fyra färdiga sidor. Av Mats två vanliga rutsystem – 3x4 och 3x3, 
gjorde jag allt i 3x3 utom en serie, för att jag tyckte att 3x3 rutor verkade enklare. Nu 
inser jag att 3x4 blir snyggare när en jobbar med mycket text och plotter. Jag har 
svårt att komma på vad jag ska fylla de lite större 3x3-rutorna med. Det tycks mig 
ironiskt på något sätt. 
	  
	  

E – Jag tycker att det verkar svårt att göra berättelser om mig själv, det 
känns som att jag blir så avslöjad på något sätt. Hur jag än gör så kommer 
folk att läsa min serie och förstå mig på ett visst sätt. Hur mycket tänker du 
på det här? 
M – Det gör jag. Jag hade ett roligt samtal med Sofia Olsson, då vi pratade 
om att lämna ut sig själv. Hon frågade mig hur jag kunde lämna ut vissa 
personliga saker, och då svarade jag: nej det är inga problem, men du är ju 
så modig när du ritar dig själv i mysbyxor. Det skulle jag aldrig göra. Nu 
bär ju jag aldrig mysbyxor, men om jag gjorde det så skulle jag nog inte 
palla att rita mig själv så. Du vet, hålla på sin värdighet. Alltså…jag har en 
scen där jag pissar ner mig i vuxen ålder, men inte… 
E – Finns det saker som handlar om dig själv som du aldrig skulle visa i en 
serie?  
M – När man är gift och har barn så blir vad som är jag och vad som är min 
familj väldigt flytande. Men det finns väl negativa tankar jag har, hemska 
saker jag tänker, som väl alla gör, som jag inte skulle göra serier av. Dels 
vore det oansvarigt på grund av hur tidsandan är, jag vill inte bidra till 
hatet. Och sen är det också detta med stigande ålder, jag är rädd för att 
framstå som gubbgrinig, som någon slags Ulf Lundell-typ som sitter och 
klagar på allting.  
E – Så du presenterar den sorts negativitet som du tycker är okej?  
M – Precis. Jag är nog känslig för hur jag upplevs på så vis. Jag tror nog att 
folk kan respektera mig och tycka om mina serier även om jag pissar ner 
mig i vuxen ålder, men att framstå som en gubbjävel, det är jag rädd för. 
E – Har det också att göra med, jag menar, om man gör en serie där man 
pissar på sig i vuxen ålder, då visar man ju ändå att man har någon slags… 
M – Självdistans. 
E – Men den där grinigheten kanske är svårare... 
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M – Jo. Det handlar ju mycket om ens självbild, men det blir komplext. Ja - 
jag framställer mig själv i dålig dager på det här sättet, men då framstår jag 
i god dager på det här sättet. 
E – Ja, du blir modig som gör den serien. 
M – Ja precis. 

	  
	  
Framstår den här serien som självcentrerat gnäll? Om den stora oförrätten i livet är 
att en annan student i ens konstskoleklass är bra på att manipulera lärare för att få 
bättre betyg än han förtjänar är det ju inte direkt synd om en. Kan jag göra den här 
berättelsen, som jag tycker är värd att berättas, utan att vältra mig i självömkan och i 
gamla oförrätter? Jag har ingen aning om serien framstår som gnäll eller om att jag 
diskuterar en viktig fråga utifrån ett intressant eget perspektiv. 
	  
	  
30 augusti 
Medan jag gör berättelsen känner jag mig mer och mer ohederlig. Jag tänkte att jag 
skulle göra serien för mig själv som jag var då, att den tänkta läsaren var någon som 
också lider av selektiv mutism. Men jag vet ju inte om jag faktiskt hade selektiv 
mutism. Och nu är det som att jag BARA tar fram allt det dåliga, som att jag led 
jättemycket och aldrig sa ett ord. Det stämmer ju inte. 
	  
	  
1 september 
 
 

M – Om det är en person jag fortfarande umgås med pratar jag med den och 
säger att jag ska göra en serie. Jag berättar ungefär hur den kommer att bli, 
och att jag inte är ute efter att förlöjliga dem eller sätta dit dem. De är 
vanligtvis nöjda med det. Och jag frågar om de vill ha sitt riktiga namn och 
utseende eller om jag ska byta.  

	  
	  
Jag har svårt att rita mig själv och jag gillar inte att rita andra. Det är inte många jag 
ritar som jag fortfarande är vän med, och bara en person har en riktig roll. Men alla är 
svåra att rita. Det känns som ett intrång på deras integritet trots att ingen är med på 
något negativt sätt. Motståndet kommer av att jag är ovan att rita verkliga människor, 
men jag är också orolig över att såra dem genom att rita dem på något sätt som går 
emot deras självbild eller att de blir fula och konstiga. Vilket är dumt, hela serien är 
naivistiskt ritad, hur jag ritar dem säger inget om hur de ser ut i verkligheten.  
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Att jag har svårt att rita mig själv är en annan sak. Att berätta om något som har varit 
väldigt jobbigt var inte alls svårt rent känslomässigt. Att rita mig själv gav mig mer	  
huvudbry än att berätta. Det kändes som att jag avslöjade mig själv mer genom att 
rita. Jag vet inte om bilderna av mig ens är särskilt lika. Jag hittade en formel som jag 
följde strikt för att göra det lätt, runda glasögon och mycket hår. Men oviljan spökar i 
bakgrunden varje gång jag måste rita en ny bild av mig själv.	  
	  
	  

E – Vad är det du behöver ha kontroll över och vad känner du att du inte 
behöver ha kontroll över? 
M – Jag vill ha kontroll över ALLT. 
E – Ja, du verkar ha ganska hård kontroll faktiskt.  
M – Haha, inget lämnas åt slumpen. Jag tror det hänger ihop med att jag 
fortfarande efter alla dessa år inte riktigt litar på min egen förmåga, till 
exempel att jag gör så noggranna skisser, tuschet känns så slutgiltigt. Det är 
någonting läskigt med varje led i processen. Varje streck kan gå fel. Jag har 
ett enormt kontrollbehov. Samtidigt som kontrollbehovet försvinner helt när 
serien är klar och boken är tryckt.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflektioner 
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Materialet 
Medan jag upplevde att jag konstruerade berättelsen i Systrar och att jag 
knappt hängde med i berättandet i Byta kläder, upplevde jag i Tystheten att 
berättelsen ganska enkelt föll på plats. Materialet fanns där från början och 
jag behövde bara brotta ner det på pappret. Eftersom det handlar om mitt liv, 
så är det berättelser som jag har bearbetat under flera år. Det jag behövde 
göra var att organisera dem i serieform.  
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Läsarupplevelsen 
Läsarna uppfattade serien som självupplevd. De tyckte överlag att serien var 
gripande, hade ett bra läsflyt och förmedlar en känsla av angelägenhet. Några 
läsare reagerade på att texten tar upp mycket plats och att bilden trängs 
undan. De tyckte att berättelsen därför inte sätter sig i kroppen och upplevde 
ett visst motstånd mot att börja läsa serien.  
 
Serien handlade om något som jag själv tyckte var viktigt att berätta om, så jag 
anade att andra skulle tycka att det var angeläget, men jag blev överrumplad 
av hur gripna vissa läsare blev. Serien bygger på mina egna erfarenheter, men 
alla självupplevda berättelser är inte gripande, även om de upplevs handla om 
angelägna saker. Jag tror att det finns berättartekniska grepp och 
förhållningssätt till det självbiografiska berättandet som gör att läsaren 
känner en närhet till berättaren. Vad är det i själva arbetsmetoden och det 
berättande som uppstår genom den som gör att den här serien fungerar? 
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Ett nytt misslyckande 
Mats säger att texten är kung i hans arbetsmetod. I början hade jag svårt att få 
ner minnen och bearbeta dem i ren textform. Jag har heller aldrig arbetat 
självbiografiskt förut. Nu skulle jag lära mig att bearbeta mina minnen i 
serieform, använda mig själv som huvudperson och tilltala läsaren direkt 
genom berättarrösten. Allt detta genom att använda en helt ny textbaserad 
arbetsmetod. När jag försökte göra stödordsmanus tog det direkt stopp. Serien 
om gymnasiet1 till exempel, är en serie som är ihopsatt av flera olika episoder 
ur mitt liv. Det var omöjligt för mig att pussla ihop den med hjälp av stödord. 
Jag behövde bestämma en form på serien först, få en överblick och veta vad 
det var jag ville säga, och stödorden var inte till hjälp. ”Gymnasiet” är en serie 
som berättar om en längre tid i mitt liv genom att presentera olika ögonblick 
och anekdoter i en viss ordning. Det jag vill säga med serien är det som 
bestämmer ordningen, inte den kronologiska ordningen som de faktiskt 
hände i. För att ens hitta rätt minnen var jag tvungen att lämna Mats 
arbetsmetod. Jag gjorde ett slarvigt bildmanus som handlade om en 
filosofilektion där jag inför klassen var tvungen att lova att prata mer. För att 
locka fram fler minnen, sätta dem i relation till varandra och skapa någon 
slags struktur skrev jag en fritt associerande text. När jag hade samlat ihop 
tillräckligt med minnen för en längre serie var det ganska lätt att organisera 
dem, och då gick det att planera serien i stödord. Eftersom jag redan hade 
planerat den större, övergripande serien, visste jag vad som saknades och vad 
den här serien behövde berätta. Det här sättet att arbeta passade mig bra, 
eftersom jag hade översikt och kontroll över serien som helhet. Tyvärr insåg 
jag efteråt att det inte stämde med Mats arbetsmetod eftersom han gör färdigt 
delserier innan han har planerat färdigt den långa serien. Återigen lyckades 
jag gå tillbaka till min egen arbetsmetod utan att märka det.  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 sid 7-10 i serien 
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”Sanningen?!” 
Efter intervjun med Mats var jag lite förskräckt över det jag uppfattade som 
hans sanningspatos. Jag blev orolig att jag inte skulle kunna arbeta med hans 
arbetsmetod på grund av mitt dåliga minne. Efteråt undrar jag om han kanske 
egentligen mer menade att inte dölja, ändra eller skönmåla upplevelsen av 
händelser, relationer och personer. I serien ”Gymnasiet” försöker jag visa hur 
kluven jag var mellan omvärldens syn på mig och hur jag ville vara, och hur 
omvärldens syn på mig (som ju också ofta var min egen syn på mig själv även 
om jag inte ville det) höll fast mig och min kamp för att få bli något annat. Det 
var en av de viktigaste sakerna jag ville kommunicera i serien. Det jag 
beskriver är inte direkt smickrande för mig, men om jag inte hade haft med 
det, eller om jag hade ändrat det, hade jag själv upplevt det som en verklig 
osanning. Trots att det kanske inte stämmer med hur andra uppfattade eller 
minns samma händelser, relationer och personer. 
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Ett förhållningssätt som skapar en självbild 
Utan att vara medveten om det härmade jag Mats förhållningssätt till sig själv 
och hur han framställer sig som berättarsubjekt. Han säger sig ha en skräck 
för att framstå som självförhärligande och tycker att det är viktigt med en viss 
självdistans. När jag läser hans böcker tycker jag också att han synar sina 
tillkortakommanden utan något förskönande filter, samtidigt som han oftast 
verkar kunna förlåta sig själv för sina svagheter. Detta är egentligen inte en 
del av arbetsmetoden, men jag härmade det utan att reflektera över det. Det 
finns naturligtvis en massa olika attityder att ha till sig själv som berättelsens 
”hjälte” och sätt att skildra sin relation till omvärlden. Efteråt kan jag tycka att 
det var tur att Mats sätt att förhålla sig till sig själv som berättarsubjekt 
fungerade för mig. Men det var väl kanske för att det inte skavde som jag inte 
märkte att jag kopierade det. 
 
Även om det inte var meningen ser den här serien också ut som Mats 
Jonssons serier. Det framstår nog som att jag har försökt kopiera hans serier 
och inte bara arbetsmetoden. Detta trots att jag upplevde att jag var helt och 
hållet inne i min egen berättelse, och spenderade väldigt lite tid på att fundera 
över estetiska val. Den tydliga formen var en trygg inramning för att kunna 
koncentrera sig på berättandet, ett berättande som till största delen drivs av 
texten. När jag började rita serien försökte jag göra medvetna estetiska val, 
men ganska snabbt insåg jag att när texten tagit upp sin beskärda plats, så 
fanns det inte mycket kvar att arbeta med. Utseendet beror mycket på att 
rutorna är små, det var mycket text och bild som skulle få plats i varje ruta och 
pennorna var stora i relation till utrymmet.  
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Texten först 
Textrikedomen och skrivandet blev aldrig det problem som jag trodde det 
skulle bli. Eftersom vi drillas i skrivande och text genom skoltiden tror jag att 
skrivande blir ett invant sätt för många att uttrycka sig på. De problem jag 
ändå upplevde var att texten tog upp mycket fysisk plats i rutorna och att 
teckningen alltid var tvungen att anpassa sig efter texten. Som illustratör är 
jag van vid att tolka, kommentera och vidga färdig text med bild, och det var 
också så jag upplevde mitt bildarbete i den här serien. Bilden var aldrig 
drivande i berättandet. Processen var så textdriven att jag mer eller mindre 
”slog av” den delen av hjärnan som tittar på kompositionen och ser hela sidor 
som bilder. I hela serien har jag bara en enda tyst ruta, något som är ovanligt 
för mig.  
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Jag tillämpar min Theory of Mind på läsaren och blir en 
trevligare berättare 
Att arbeta genom text, med mycket text och med ett enormt komprimerat 
berättande var nytt för mig. Jag upplevde att det var enkelt att styra takten och 
rytmen i berättandet. Det berodde mycket på att berättandet var så textrikt. 
Eftersom mycket av texten består av en berättarröst kunde jag tala direkt till 
läsaren, vilket gjorde berättandet enkelt. Jag vet att när jag berättar en historia 
för någon muntligt måste jag lägga upp det med en viss dramaturgi, pausera 
och följa en rytm för att göra det roligare, mer dramatiskt och tillgängligt. 
Berättarrösten i serien blev som en direkt översättning av denna röst, men 
med extra stöd av bild och dialog, och det gjorde seriens rytm och dramaturgi 
lätt att styra. Över huvud taget så påminde den här processen mig om det 
muntliga berättandet. Jag kände mig nära en tänkt lyssnare/läsare. Som att jag 
pratade/ritade om mig själv direkt för någon. Den direkta ”ordern” från Mats 
att det skulle vara underhållande påverkade också. Att tvingas vara 
underhållande gör att jag fokuserar på läsaren och att jag måste vara vänligt 
inställd, tillgänglig och generös i mitt berättande, såväl i text som i bild. Att ta 
hand om läsaren genom att använda underhållning och humor kan också 
vara en bra metod att diskutera svåra saker. Fokus hamnar hela tiden på 
mottagaren och hur hen tar emot det som berättas, och inte på hur en själv 
som berättare upplever det svåra ämnet. Detta, föreställer jag mig, måste vara 
en självklarhet för många andra konstformer som har direktkontakt med sin 
publik. Men för en serieberättare som sällan eller aldrig konfronteras av sina 
läsare i nära anslutning till den konstnärliga processen, är det en insikt som 
en måste jobba sig fram till. 
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Mentalisering och läsarrelation 
Något provläsarna sa sig uppskatta var att serien beskriver selektiv mutism på 
ett sätt som de flesta kan känna igen sig i även om de inte har haft det själva. 
Enligt Lisa Zunshine är anledningen till att vi är intresserade av olika former 
av narrativ att vi njuter av att använda oss av vår mentaliseringsförmåga. 
Detta gör vi inte bara på verkliga personer utan också på fiktiva. Vi blir 
involverade när karaktärerna framstår som verkliga. En berättarröst med ett 
direkt tilltal i jag-form, en teckningsstil som är lättillgänglig och direkt och 
som inbjuder till sympati, ett förhållningssätt till huvudkaraktären som är 
emotionellt utlämnande men ändå har ett visst mått av självdistans och ett 
ämne som verkar angeläget och viktigt för berättaren är självklart sådant som 
får huvudkaraktären att framstå som ”verklig” och hjälper läsaren att 
empatisera och engagera sig.  
 
Mentaliseringen i den här serien är direkt, berättarrösten beskriver helt enkelt 
sitt inre liv. Berättarrösten anförtror sig till läsaren, och i verkliga livet är det 
svårt att värja sig mot någon som anförtror sig till en och visar sig sårbar. Min 
upplevelse var ju också att jag med min berättarröst hade en direkt och 
personligt kontakt med en läsare. Inte en abstrakt framtida läsare, utan någon 
som jag ”talade med” samtidigt som jag gjorde serien. Relationen jag hade till 
denna inbillade läsare medan jag berättade kändes förtroendefull. Min 
påhittade läsare var vänligt inställd, förstod mig och tog emot det jag hade att 
säga. Detta inbillade förhållande ger utslag i berättandet och skapar tilltalet 
och relationen med den verkliga läsaren. 
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Jag i text, jag i bild 
Medan den tecknade karaktären är ovetandes om läsaren, talar berättarrösten 
i paneltexten direkt till läsaren. Både läsaren och berättaren vet saker om den 
tecknade karaktären som hon själv inte känner till. Det gör att läsaren får en 
relation till berättarrösten och en annan relation till den tecknade karaktären. 
Texten berättar i förstapersonsperspektiv, den är allvetande, diagnosticerar 
sig själv och har dessutom textens auktoritet på sin sida. Hon anförtror sig till 
och talar direkt till läsaren, som lätt kan identifiera sig med henne. Bilden 
famlar runt i ett tredje-personsberättande, hon vet inte vad som ska hända 
vilket ger henne en utlämnad position och hon hamnar i underläge gentemot 
läsaren och texten, vilket jag tror gör det lätt att sympatisera med den 
tecknade karaktären. I kombinationen av bild och text visas flera versioner av 
varande samtidigt och i dynamiken uppstår nya möjligheter till berättande. 
Meningsskapandet i förstapersonsberättandet och meningsskapandet i 
tredjepersonsberättandet multiplicerar varandra.  
 
Här är det intressant att reflektera över hur dynamiken mellan text och bild 
speglar berättelsens tema. En läsare tyckte att det var lustigt att en serie som 
handlade om att inte kunna prata var så dominerad av text. Själv uppskattade 
jag att ohämmat få breda ut mig och berätta ”hur det var” - vilket jag gjorde i 
texten. I den här serien är texten kung – den har auktoritet att diktera och 
beskriva verkligheten. Bilden får anpassa sig efter texten och får ofta rollen att 
illustrera det som texten säger.  
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Jag själv i  mellanrummet 
Att berätta självbiografiskt i serieform är tacksamt. Det är som att jag, när jag 
kan berätta både i text och bild, inte behöver bestämma mig för en definitiv 
”sanning” om mig själv. Jag kan berätta om mig själv lite i bilden och lite i 
texten och låta sanningen hamna någonstans mittemellan, halvt outsagd men 
ändå tydligt tecknad. Även om mycket av mitt inre liv tydligt är uttalat av 
berättarrösten, så får läsaren genom egen slutlednings- och 
mentaliseringsförmåga själva bygga sig en förståelse för andra relationer och 
skeenden.  
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Hur många jag har jag? 
I arbetsprocessen upplevde jag att mitt karaktärs-jag var sammanhållet och 
enhetligt. Men när jag tittar på serien blir det uppenbart att karaktären är 
uppdelat i flera olika former: berättarrösten, det avbildade barnet/ungdomen, 
jag på foto, den humoristiska jag med snurrande fluga och hatt som flyger av, 
idag-jaget som finns samtidigt med berättarrösten och illustrerar eller 
reagerar på den, ett imaginärt jag i nutid som träffar ett imaginärt jag i dåtid 
och samtalar. Jag märkte inte personlighetsklyvningarna under berättandet, 
men jag minns att det var kul när det skedde. Det var som att upptäcka ett 
kreativt utrymme där jag kunde kommunicera genom att låta olika versioner 
av mig reagera på olika sätt och samtala med varandra. Det här har jag inte 
upplevt förut. Det händer inte när jag berättar om mig själv i tal eller text eller 
när jag berättar om fiktiva karaktärer. Möjligheten att dela upp jag-karaktären 
på många olika sätt beror delvis på att jag berättar på olika sätt tekniskt, 
genom berättarröst, dialog och bild. Det beror också på att det är ett både 
linjärt och icke-linjärt berättande och att jag gestaltar mig själv både som 
objekt och som subjekt. Olika sätt att berätta om mig själv får olika effekt hos 
läsaren, men samtidigt märks den här ”personlighetsklyvningen” knappt. 
Serien framstår inte alls som experimentell.  
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Humorn i mellanrummet 
Att tänka att något ska vara underhållande ger mig ett omedelbart 
förhållandesätt till läsaren. Det ger mig också ett sätt att förhålla mig till 
gestaltningen som kanske inte direkt utesluter, men i alla fall inte uppmuntrat 
till mer konstnärliga excesser och experiment. När jag skriver att texten är 
dominerande i att driva berättelsen, så verkar det kanske som att bilden inte 
är viktig, men det stämmer så klart inte, bilden har fortfarande en mycket 
viktig roll i seriens meningsskapande. Jag upplever att mycket av just humorn 
uppstår mellan texten och bilden. När jag tittar på textmanuset inser jag att 
det inte är särskilt roligt. Även när jag har planerat humorn redan här, så syns 
den inte i texten. Det är när jag lägger till bilden som humorn uppstår. Men 
humorn finns inte riktigt heller i bilderna, för utan texten så är bilderna oftast 
inte roliga. Här händer uppenbarligen något mellan bild och text. Själva sättet 
att teckna, naivistiskt och ibland klumpigt, med mer vikt på uttryck än på 
utseende och stil, främjas också av att underhållning är den bärande tanken. 
Teckningen försöker att ”avväpna” snarare än att imponera.  
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Att leva i bild – embodiment i  bild – bokstavligt talat! 
Vad händer när jag berättar självbiografiskt och ger läsaren en tecknad 
version av mig själv? I processdagboken kan jag läsa om hur svårt jag tyckte 
att det var att rita mig själv. Även om bilden är stiliserad och inte särskilt lik 
mig, kändes den avslöjande på ett sätt som jag inte var beredd på. Istället för 
att ta på mig bilden som en mask, kändes det som att jag avslöjade något mer 
om mig själv och min självbild när jag ritade mig. Den stiliserade bilden gav 
inte mer distans till mig själv som berättarsubjekt, utan skapade en upplevelse 
av att vara närvarande i berättelsen med en kropp. Jag objektifierade mig 
själv, gjorde mig till en kropp för läsaren att titta på och berättarrösten att 
kommentera.  
 
Jag tror att det jag upplevde kanske är en förhöjd version av det jag egentligen 
alltid jobbar med när jag ritar karaktärer i serier. Jag använder min kropp när 
jag ritar kroppar. Detta är en insikt som är djupt förankrat i mitt görande, och 
som är svårt att beskriva. Som relativt van tecknare har jag utvecklat genvägar 
mellan min kroppsliga kunskap och pappret, men fortfarande händer det att 
jag måste inta de positioner eller göra de grimaser som jag försöker rita hos 
mina karaktärer. Oftast använder jag inte spegel, min kunskap om hur 
kroppen fungerar och känns är nära sammankopplad med kunskapen om hur 
kroppen ser ut. Efter många års tecknande är det nästan omöjligt för mig när 
jag ritar att i praktiken skilja mellan den kroppsliga kunskapen om hur det 
känns att göra något, från hur det ser ut när någon gör samma sak, och det i 
sin tur från själva ritandet - hur jag förenklar i två dimensioner. Detta innebär 
att när jag ritar människor och karaktärer uppstår ibland under ritandet en 
suddighet mellan var jag slutar och karaktären tar vid. Detta tänker jag oftast 
inte alls på, de karaktärer jag ritar är inte jag, de bara lånar min kroppslighet 
en kort stund under gestaltandet. Men när en karaktär plötsligt faktiskt ska 
föreställa mig, blev detta mer synligt för mig än vad det brukar vara. Att jag 
upplevde mig mer utelämnad i bilden än i texten beror kanske på att jag 
investerar något i bilden som jag inte är van vid att dela med andra. Det jag 
säger i texten å andra sidan är sådant som jag ofta redan har delat med mig av 
i ungefär samma ord. 
 
För läsaren tror jag att det faktum att hen har en bild av huvudkaraktären gör 
en stor skillnad i upplevelsen av berättelsen. Det gör att hen har ett blickfång, 
någon att projicera information på. Jag tänker på de gånger jag har läst en 
biografi, och behovet som då uppstår att titta på bilder av personen för att få 
ett ansikte att avläsa och en människa att passa ihop med information. I serien 
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finns den människan hela tiden, men tecknad. Hon rör sig i och runt och 
ibland lite utanför det som berättarrösten säger. Hon besvarar frågor rörande 
kropp, kroppspråk, ålder, karaktär, semiotiskt uttryck och så vidare, frågor 
som en kanske inte ens är medveten om att en har behov av att få besvarade. 
Andra karaktärer interagerar med henne. Hon lever det som berättas. Det går 
nästan att få ögonkontakt. Gör det något att hon är en teckning? Känner 
läsaren fortfarande ett behov av att se ett foto av den ”verkliga” personen? 
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Ännu mer embodiment 
En del i serien flera av läsarna tyckte var särskilt gripande, är när jag var hos 
fotografen och försöker lyfta hakan. Det här är ett oerhört starkt kroppsligt 
minne hos mig. Jag minns att jag tog i och att halsmusklerna spände sig så att 
jag hade svårt att andas och svälja. Jag trodde att jag skulle se dum ut på 
bilden, och jag var uppriktigt överraskad när jag insåg att jag inte hade lyft på 
hakan alls. Att översätta ett starkt kroppsligt minne i bild är något som jag tror 
kan ge en tydlig upplevelse av embodiment om det lyckas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   204 

Flytet 
Varför upplevde jag den här processen som enkel i jämförelse med de andra? 
Förutom att jag använde mig av redan bearbetat material (mitt liv) så oroade 
jag mig inte så mycket över om det jag berättade var intressant, eller värt att 
berätta, något jag annars ofta brukar tänka på när jag gör serier. Anledningen 
till att jag valde temat var att jag, på ett personligt plan och på ett 
samhällskritiskt plan, tyckte att det var värt att berätta om. Omständigheterna 
runt arbetet gjorde det också lätt. Jag hade koncentrerad och avsatt tid till 
arbete och en avsatt plats. Jag förväntade mig problem med textrikedomen 
och det komprimerade berättandet, men problemen uppenbarade sig aldrig. 
En annan väldigt viktig orsak till att jag upplevde arbetet som enkelt, var att 
metoden bygger på att göra en massa korta serier som tillsamman bygger upp 
en längre serie. I jämförelse med att arbeta på en enda lång serie som aldrig 
blir klar, är detta sätt att arbeta väldigt motiverande eftersom jag hela tiden 
blev ”belönad” med färdiga serier. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutreflektion 
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Vad en kognitiv förståelse för serieberättande gav mig 
När jag påbörjade denna undersökning ställdes jag inför problemet att hitta 
teori som kunde hjälpa mig i mitt praktiska arbete. Jag fann att det samtidigt 
fanns för mycket teori och för lite teori. För mycket eftersom det går att se på 
serier på många olika sätt, som bild, som text, som medium, som narrativ, som 
system, som språk och så vidare. För lite teori eftersom jag i detta oändliga 
hav av möjlig teori till en början hade svårt att hitta teori som jag kunde 
använda mig av i det praktiska serieberättandet. Jag letade efter något som 
inte bara var behjälpligt i analysen av den färdiga serieberättelsen, utan också 
kunde ge mig en djupare och utvecklad förståelse för, och ord på, vad 
praktiskt serieberättande faktiskt inbegriper. Teori som jag i framtiden kunde 
utveckla och använda som verktyg i det praktiska serieberättandet. 
 
Utifrån min erfarenhet som serieberättare anade jag att en sådan ”användbar” 
teori måste handla om det arbete som en serieberättare gör i mellanrummen 
mellan bild och text och mellan ruta och ruta. Det är det arbete som jag har 
haft svårt att fånga och formulera i ord. 
 
När jag hittade det kognitiva förhållningssättet till skönlitteratur och serier 
hos Karin Kukkonen och Lisa Zunshine, kände jag omedelbart igen det.12  Jag 
upplevde att det satte ord på en del av min praktiska kunskap – hur jag som 
serieberättare hela tiden försöker hitta sätt att översätta och kommunicera 
kunskap om både den inre och den yttre världen i serier; hur jag kan använda 
seriens form, tecknandets praktik och texten och dialogens möjligheter för att 
förmedla upplevelser, psykologiska tillstånd, känslor, relationer, kroppsspråk, 
stämningar; hur tiden går; hur saker rör sig; hur något känns och så vidare. 
Hur seriens unika uttrycksmöjligheter också skapar utrymmen mellan dem – 
mellan ruta och ruta; mellan text och bild; mellan dialogtext och bild; mellan 
textruta och bild; mellan textruta och dialogtext; mellan scen och scen, och så 
vidare. Utrymmen som läsaren kommer att fylla med mening och som jag kan 
använda mig av i berättandet. Det kognitiva förhållningssättet fick mig att 
förstå något om hur läsaren fyller seriemediets mellanrum.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se bla Karin Kukkonen, Contemporary Comic Storytelling, 2013, och Lisa Zunshine, Why We 
Read Fiction 2006.  
2 En annan person som har använt ett kognitivt förhållningssätt i konstnärlig forskning, i 
hennes fall teckning, är Patricia Cain. Se Patricia Cain, Drawing. The Enactive Evolution of 
the Practitioner, 2010.	  
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Ett berättande och samarbete i bild 
Enligt receptionsteorin är alla narrativ ett samarbete mellan läsare och text.3 
Sekventiella bilder kräver ett särskilt sorts medskapande av läsaren, där hen 
tar hjälp både av sin kunskap om bilder och att avläsa bilder och av vad hen 
ser i den verkliga världen. Som en berättare i tecknad bild och text 
kommunicerar jag genom mediespecifika tecken, konventioner runt 
bildskapande och bildkommunikation, men också genom att observera 
världen och teckna den och genom att observera mig själv röra mig i världen.4 
 
De semiotiska tecken som människor använder sig av för att uttrycka sin 
identitet i verkliga världen, och som jag använde mig av i Hannas Gustavssons 
arbetsmetod, är ett intressant exempel på detta. Att gestalta hur en karaktär 
klär sig och för sig är ett effektivt sätt att kommunicera vem karaktären är och 
vill vara, och för att göra detta måste jag som bildberättare observera hur 
denna kommunikation fungerar och ser ut i den verkliga världen. Denna form 
av kommunikation är en pågående dialog mellan verkliga människor och 
därför stadd i ständig förändring. För att på ett effektivt sätt kunna 
kommunicera genom karaktärers semiotiska uttryck krävs det inte bara att jag 
som berättare observerar uttrycken, jag måste också förstå kontexten och vad 
karaktären vill uttrycka och till vem. Kort sagt, jag måste försöka ställa mig i 
karaktärens skor och se världen ur hennes ögon. Detta låter som en kliché, 
men jag upptäckte att det var svårt och oerhört energikrävande. Eller snarare, 
det är enkelt om jag berättar om en grupp som jag själv tillhör och väldigt 
svårt om jag vill berätta om en grupp som jag inte känner till. Eftersom en som 
berättare hoppar in i en slags pågående och redan etablerad diskussion om 
identitetsgörande genom uttryckssätt, kläder och tal, krävs det att berättaren 
lär sig den för att kunna använda sig av den. Om det blir fel så kommunicerar 
jag något annat än det jag ville. 
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 receptionsteorin är från början en litteraturvetenskaplig teori som fokuserar på läsarens 
interaktion med den skönlitterära texten, men som nu också används inom andra fält. Den 
kognitiva analysen av läsarens interaktion med olika texter är en utveckling av 
receptionsteorin.  
4 Neil Cohn tex har undersökt seriers speciella språk och mediespecifika tecken i The Visual 
language of Comics: Introduction to the Structure and Cognition of sequential Comics, 2013, och på 
websidan www.visuallanguagelab.com	  
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En osynlig fokalisator 
De tecken serier använder, dess semiotik, skapar förutsättningarna för mitt 
berättande. Detta blev särskilt tydligt när jag tvingades använda rutsystem 
som jag inte var van vid. Ingen av de tre serieberättare vars metoder jag 
prövade lade ner större tid på att jobba med rutsystemet. De hade alla ett eller 
ett fåtal rutsystem som de höll sig till. Men det faktum att deras rutsystem 
skiljde sig åt och att respektive tecknare oftast använde sig av samma 
rutsystem över flera sidor, gjorde att min uppmärksamhet ändå drogs till 
rutsystemets effekter. Jag märkte att berättelserna blev olika beroende av 
vilket rutsystem jag använde. Eller snarare, upplevelsen av berättandet blev 
annorlunda. I den arbetsmetod jag använde innan jag påbörjade den här 
undersökningen hade jag inget återkommande rutsystem. Rutsystemet var 
helt avhängigt berättandet, jag tyckte att det var roligt att experimentera med 
rutor och sidkomposition som en del i berättandet. När jag blev tvingad att 
använda mig av ett dominerande rutsystem märkte jag dels att det sparade 
mycket energi som jag kunde lägga på andra delar av berättandet, och dels att 
den rytm som uppstår med ett stående rutsystem skapar en tidsupplevelse 
och en rytm i berättandet. Som berättare och som läsare lär sig en snabbt 
takten och blir invaggad i den. Rutsystemet är en trygghet som gör att en som 
berättare utan större risk kan tillåta sig våghalsigheter som läsaren annars 
kanske inte hade kunnat följa. I serien ”Tystheten” upptäckte jag till exempel 
att jag kunde göra hisnande hopp i tid och plats mellan rutor, och att detta 
knappt märktes dels eftersom berättarrösten överbyggde hoppen, men också 
för att det dominerande rutsystemet hela tiden gav berättelsen en tydlig 
övergripande struktur.  
 
Rutsystemet är också ett verktyg för att signalera vad som är viktigt i 
berättelsen och hur viktigt det är. Rutorna fungerar som en fokalisator och är 
som sådan som en osynlig berättare. Den är helt enkelt berättelsens och 
läsarens medvetande som berättaren har full kontroll över. Det är som att jag 
som berättare vrider läsarens huvud och tvingar hen att titta än på det ena och 
än på det andra. Varje ruta är seriens här-och-nu som kan liknas vid en 
ögonblicksbild i ett medvetande. Det är så jag som berättare tänker när jag 
ritar en ruta, varje ruta är en bild som liknar vårt medvetande, i varje ruta ritar 
jag den bild som jag vill att läsaren ska ta del av just då i berättelsen. 
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Görandet och jag 
Det var svårare än jag hade anat att byta arbetsmetod. Att jämföra hur mycket 
energi det tog för mig att lära mig och använda de olika arbetsmetoderna blev 
ett mätverktyg för att förstå hur annorlunda metoderna var från det jag var 
van vid.  
 
Joanna Hellgrens arbetsmetod var mest olik min vanliga arbetsmetod. 
Eftersom det var det första experiment jag gjorde blev det också den största 
chocken. Under en stor del av arbetsprocessen upplevde jag att jag famlade 
runt i ett okänt berättande och med detta kom en verklig identitetskris. Det 
borde kanske inte vara en överraskning för en praktiker att hur jag gör något 
påverkar vad jag gör, möjligheterna att göra och hur jag tänker, men jag var 
oförberedd på hur djupt det påverkade mig. När jag prövade ett nytt sätt att 
göra som jag inte behärskade fick jag svårt att tänka, jag upplevde att jag inte 
kunde rita och att jag hade tappat kontrollen. Detta beror förstås på att en del 
av min identitet bygger på att jag tror mig kunna rita och göra serier och att 
jag plötsligt inte kunde göra det. Men det beror också på att olika 
arbetsmetoder bygger på olika sätt att tänka, både om och inuti 
serieberättandet. När jag bytte arbetsmetod tvingades jag in i ett annat sätt att 
tänka under görandet, vilket tog mer energi och tid än var jag hade kunnat 
föreställa mig.  
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Mentaliseringsförmåga och bild 
En annan orsak till att jag tappade fotfästet i Joanna Hellgrens arbetsmetod är 
att den inte är textbaserad. Mats Jonssons arbetsmetod, vilken jag i efterhand 
upplevde som lättast att arbeta med, är nästan helt textbaserad. Den 
planerades och kontrollerades genom olika texter. Det innebar att när jag 
upplevde svårigheter, så kunde jag formulera dem och med ord resonera mig 
fram och planera hur jag skulle lösa problemen. Det här kunde jag inte göra i 
Joannas arbetsmetod som tvingade mig att hela tiden söka mig framåt genom 
görandet. Hela arbetsprocessen var kreativ, berättelsen formades och 
omformades i en ständig dialog med sig själv under arbetsprocessens gång, 
problemen var tvungna att lösas under görandet och inte vid sidan av. Det 
fina med Joanna Hellgrens metod är att den utvecklade min lyhördhet för 
karaktärerna. Att inte tillåtas att i text planera framåt i berättelsen gör att min 
mentaliseringsförmåga blir ett av de viktigaste verktygen i arbetsmetoden. 
Berättelsen är helt karaktärsdriven och ”händer på plats”, hur berättelsen 
utvecklas beror till stor del på de val jag gör där jag befinner mig i berättelsen. 
Valen är helt och hållet baserade på karaktärernas inre liv och relationer. 
Upplevelsen under arbetsprocessen var att berättelsens händelseförlopp var 
långsamt och att inte mycket hände, men när jag tittar på den färdiga 
berättelsen stämmer inte detta. En av reaktionerna jag fick på serien var att 
det var en enkel och rak berättelse, men när jag närstuderar den handlar den 
om en komplex relation och karaktärer med komplexa känsloliv. Orsaken till 
att den ändå upplevs som enkel och rak tror jag beror på att den är berättad 
på ett tydligt sätt. Själva arbetsmetoden tvingade mig som serieskapare att 
förstå och noga arbeta fram karaktärernas inre liv och mentaliseringsförmåga 
grundat i den visuella gestaltningen.  
 
I Hanna Gustavssons arbetsmetod finns ett stort utrymme för bilderna att 
berätta och till viss del att forma berättelsen, trots det omfattande 
textmanusarbete som föregår tecknandet. Detta händer i den omständliga 
skissprocessen vilken tyvärr var en del av arbetsmetoden som jag inte till fullo 
förstod förrän jag slutfört serien. Det är i den långsamma skissprocessen som 
tid ges för att låta berättaren tänka genom tecknandet och görandet och på så 
vis teckna fram och forma karaktärerna och berättarvärlden. Det är här som 
det verkligt ingående empatiserandet och den fördjupade förståelsen för 
karaktären byggs upp genom en ständigt	  växlande mellan den kunskap som 
har samlats in genom den visuella researchen, framtecknandet och 
upptäckandet av karaktärens miljö och uttryck och det empatiska arbetet där 
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jag som berättare försöker ställa mig i karaktärens skor och relatera till 
världen på samma sätt som hen. Det är här som berättaren kan lära känna 
karaktärernas semiotiska uttryck och hur det relaterar till hens inre liv. Om en 
lyckas göra detta har en gjort ett grundligt mentaliseringsförmågearbete som 
får berättelsen att framstå som verklig och trovärdig. Det är inte lätt, även om 
det så klart uppfattas som enkelt när en ser det lyckade resultatet. Eftersom 
jag missförstod den delen av processen och inte fullföljde Hannas metod för 
skissarbete ordentligt slutade det också med att mina karaktärer ibland blev 
karikatyrliknande istället för de empatiska porträtt som jag faktiskt ville 
skapa.  

 
En karaktär som blev en karikatyr (till vänster). 

 
Skillnaden mellan att ”veta” hur en karaktär är, alltså att planera det i text, 
och att rita henne blev väldigt tydlig. Det blir också en annan skillnad när 
berättelsen är planerad i förväg; att planera i förväg betyder att karaktärernas 
inre liv är planerad i förväg, istället för att arbeta fram det med hjälp av 
teckning och dialog måste jag i teckning och dialog beskriva det jag redan i 
förhand har bestämt.  
	  
I serierna ”Byta kläder” och ”Systrar” får läsaren använda sin 
mentaliseringsförmåga på ett sätt som påminner om hur det fungerar i 
verkligheten. Läsaren får inte direkt tillgång till karaktärernas inre liv, utan 
måste dra egna slutsatser om dem och om varför karaktärerna reagerar som 
de gör.  Dessa slutsatser drar läsaren utifrån vad karaktärerna säger, deras 
minspel, kroppsspråk och hur de förhåller sig till andra karaktärer och till 
miljön. Som skapare av serierna måste jag hela tiden hålla två saker i huvudet: 
karaktärernas inre liv och hur läsaren ser och förstår det jag tecknar. Varje 
viktig händelse och känsla i karaktärernas inre liv måste ges sin tid och sin 
plats i serien, så att läsaren förstår vad som händer och varför. 
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Mentaliseringsförmågan och text 
Med Mats Jonssons arbetsmetod var det enkelt att skapa en berättelse där 
huvudkaraktärens inre liv blev tydligt. Eftersom berättelsen är självbiografisk 
använde jag mig av min konstruktion av det inre liv jag hade under den tiden 
berättelsen utspelar sig och därför blev huvudkaraktärens inre liv både 
sammanhängande och berättarvänligt. Eftersom arbetsmetoden är textdriven 
och serierna innehåller mycket text - dialog, paneltext, tankebubblor, 
ljudeffekter och informationssidor - kunde jag uttrycka karaktärens inre liv i 
text på flera olika sätt. Jag kunde beskriva det i paneltexten och sätta det i 
relation till resten av berättarvärlden, visa karaktärens tankar direkt i 
tankebubblorna och visa hur det kom till uttryck på med hjälp av dialogerna. 
Genom informationstextsidorna kunde jag ge berättelsen kontext och 
bakgrund. Bildens roll som förmedlare av mentalisering blev däremot 
åsidosatt, bilden användes mest för att utvidga textens mening eller 
kommentera den. Ett av de stora problemen i de andra serierna - att 
kommunicera karaktärernas inre liv på ett tillräckligt tydligt sätt i 
gestaltningen - var överhuvudtaget inte en fråga med den här arbetsmetoden. 
Genom de olika formerna av text kunde jag vara precis så explicit som jag 
ville vara. Det blev inte heller en serie där läsarens mentaliseringsförmåga 
utmanas. Utan att vilja lägga någon värdering i detta, betyder det att en serie 
som förmedlar mentalisering i större utsträckning genom text än genom 
gestaltning i bilden kan styra läsaren mer, vilket kan (men inte måste) betyda 
att läsaren ges mindre utrymme för medskapande. Givetvis behöver inte 
textrikedom i en serie i sig betyda att texten explicit beskriver karaktärernas 
inre liv, den kan mycket väl framkomma ”mellan raderna” i texten, och då 
behöver läsaren hoppa in som medskapare igen. 
 
I serien jag gjorde med Mats Jonssons arbetsmetod har läsaren direkt åtkomst 
till huvudkaraktärens inre liv. Berättarrösten är en äldre version av 
huvudkaraktären, och hennes beskrivning har en allvetande auktoritet. 
Berättarrösten förmedlas i textrutor och eftersom textrutorna inte har någon 
kropp kopplad till sig, framstår de som förmedlare av den objektiva 
”sanningen”. Hade berättarrösten haft en kropp i serien hade den kanske 
lättare kunnat förstås som felbar eller otillförlitlig. Nu blir serien, både text 
och bild, berättarröstens universum. Läsarna får tillgång till alla karaktärers 
inre liv genom berättarrösten och eftersom bikaraktärer inte är 
återkommande visas och fördjupas inte dessa relationer. Mentaliseringen i 
den här serien är egentligen bara en mentalisering ur ett enda perspektiv - 
berättarröstens.  
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Embodiment  
Att bilder förmedlar mening genom att använda sig av vår förmåga till 
embodiment är självklart. Serier använder sig i och för sig också av typografin 
för att till exempel förmedla ljudeffekter, betoningar i tal, känsloladdat tal och 
så vidare. Men här kan en säga att texten också fungerar som bild, och det är i 
”bilddelen” av typografin som den kroppsbaserade kunskapen som jag kallar 
för embodiment hamnar.  
 

 
Exempel på hur typografi som bild kan förmedla embodient – här gestaltas upplevelsen 

 av att bli väckt av höga ljud. 
 
 
Text komprimerar serien, gör att mer information får plats på mindre 
utrymme. Mycket text ger också en helt annan upplevelse i både berättandet 
och läsandet av serien. Som berättare tvingas jag bli en bättre ”skådespelare” 
när jag berättar i bilder. Jag tvingas att tänka genom min kropp och översätta 
min kroppsliga kunskap i bild. Som läsare är det en annan upplevelse att till 
exempel få det berättat att en situation har en viss känsla jämfört med att 
uppleva den känslan spela ut sig över ett antal rutor, eller att läsa att något 
händer plötsligt och att uppleva i bild att något plötsligt händer.  
 
Serierna ”Byta kläder” och ”Systrar” är i hög grad bilddrivna. De två serierna 
kommunicerar genom bild hur till exempel rummen ser ut, spatiala 
förhållandena inom rummen och hur karaktärerna använder sig av och rör 
sig i rummet. Ibland kan en enda ruta visa detta, men speciellt för serier är att 
det finns en möjlighet att berätta i tid genom flera rutor. Att visa och beskriva 
karaktärernas mentalisering och embodiment i serier kräver ofta mycket 
fysisk plats i serien, i form av många rutor och ibland flera sidor. Sådant som 
enkelt och snabbt kan berättas i en mening i text, kräver ibland flera rutor, en 
sida eller mer för att bli ordentligt kommunicerat i bild. Den ”snabbspolning” 
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eller sammanfattning av en situation som kan göras i text, går inte att göra i 
bild. En scen måste ta den tid den tar, tystnader i samtal, långsamhet i tid, 
känslolägen som utvecklas, rörelser i rummet, allt detta måste få rututrymme 
för att det ska förstås. Det här är ett slags embodiment och mentalisering som 
oftast inte finns i enskilda bilder, utan som uppstår i sekventiellt berättande. 
 
Även om ”Tystheten” som alla serier är bildbaserad, är bilden aldrig drivande i 
berättandet eller i meningsskapandet i serien. Berättelsen finns för det mesta i 
texten. Texten är också mycket påtaglig rent fysiskt i serien, den tar upp 
mycket plats och det krävs mycket läsande för att ta sig igenom serien. Något 
jag har uppmärksammat är att läsning ofta motiverar till mer läsning, det 
riktar uppmärksamheten mot texten och bort från bilden. I en textdominerad 
serie kan bilden därför få svårt att hävda sig också av den anledningen. Medan 
texten tar kontroll över läsarens tid och riktar hens uppmärksamhet, förlitar 
sig bilden på läsarens egen vilja och motivation att se den. Eftersom bilden 
inte styr läsarens tid och uppmärksamhet är det inte alltid uppenbart när en 
har ” tittat klar” på en bild, när en har plockat upp all den information som en 
behöver från den. Bilderna i ”Tystheten” är dock tydliga, det finns få 
svårtillgängliga meddelanden i bilden. Även om bilderna inte är drivande i 
berättandet så ger de berättelsen en kroppslighet och en rumslighet som inte 
finns i texten. Det är här som upplevelsen av embodiment kommer in. 
Bilderna i Tystheten förankrar texten. De ger berättarrösten ett objekt som 
läsaren kan projicera information på. 
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Bildens vaghet 
Ju mer komplicerad plot en berättelse har, desto skickligare måste en 
serietecknare som förlitar sig på bilden vara. Serien ”Systrar” hade den mest 
komplicerad ploten, där två karaktärers berättelser vävs ihop till en. Eftersom 
den enda texten i serien är dialogen, måste en del viktig information 
kommuniceras genom bild. ”Systrar” var den serie som läsarna tolkade på 
flest sätt, missförstod och hade mest olika uppfattning om. Bildens 
inneboende vaghet och öppenhet för läsarens tolkning genom sitt eget liv och 
sina egna erfarenheter gjorde att jag inte alltid lyckades kommunicera det jag 
trodde att jag kommunicerade. Detta reflekterar inte vidare väl på mig som 
bildberättare. Men det pekar också på bildberättandets begränsningar och 
möjligheter. Som bildberättare har jag inte samma möjlighet att mikrostyra 
läsarens uppmärksamhet som jag har med text. Läsare i allmänhet är också 
mer tränade i att läsa text än att läsa bild. Det finns en öppenhet i att berätta 
genom bild, ett lösare förhållande till läsaren, där läsaren kan bjudas in till 
medskapande, eller kan manipuleras till att tro att hen är en smart 
medskapare, och där en berättare har mer tillfällen att misslyckas. 
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Dold kunskap och ett bråddjup av framtida möjliga 
forskningsmöjligheter 
	  

”The analysis of image-text combinations is more  difficult than linguistic 
analysis alone for the simple reason that there is ´more´to do! Instead of the 
analysis of one (already extremely complex) semiotic mode, the would-be 
analyst is faced instead with the task of accounting not only for several 
(already quite complex) semiotic modes but also for their combinations.”5  

	  
Med en mångfrontad forskningsmetod där jag har arbetat med jämförandet 
av olika arbetsmetoder i serieberättande, jämfört de resulterande serierna och 
tittat på detta med hjälp av de nya kognitiva glasögon och verktyg jag har 
skaffat mig, har det varit som att skruva på en kran till en oändlig ström av 
insikter om min praktik. Det har varit insikter om högt och lågt, ibland har jag 
skakats av sådant som jag sedan inser är uppenbara klichéer och ibland har 
jag insett något som jag aldrig har hört talas om förut, men som jag sedan har 
kunnat koppla till befintlig teori. Den tydligaste lärdomen är att det finns en 
massa dold kunskap i varje arbetsmetod för att berätta i serier, kunskap som 
ibland utan berättarens vetskap formar berättelsen på olika sätt. Att titta på 
hur mentaliseringen och embodiment fungerar i serierna har varit ett sätt för 
mig att förstå på vilka specifika sätt arbetsmetoderna formar berättelserna. 
 
Serier är ett komplext medium för berättande. Det finns otaliga sätt för 
meningsskapande i olika kombinationer av text och bild. Det finns otaligt 
antal sätt att göra serierutor, kombinera dem, berätta emellan dem, med dem 
och skapa sidkompositioner. Min undersökning är en första hastig blick på 
hur detta komplexa och sammansatta medium kan interagera med ynka två 
delar av vår än mer komplexa kognition. En kognition som i sin tur är 
avhängig den lokala kultur den har formats i. Kombinationerna synes mig 
oändliga, och möjligheterna att skruva på den där kranen för insiktsskapande 
handlar mer om svårigheten att avgränsa ett område och att ställa bra frågor. 
Här finns det en hel del att göra. 
 
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 John A Bateman, Text and Image: A Critical Introduction to the Visual/Verbal Divide, sid 49 
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Kommentar om litteraturen 
Det finns ännu inte mycket akademisk forskning som har ett kognitivt förhållningssätt till 
läsning av serier, ingen som jag har hittat som gör ett kognitivt undersökande av 
serieskapandet och väldigt lite praktikbaserad forskning på ämnet. Det är en anledning till 
att litteraturlistan är tunn. En annan är att jag har koncentrerat mig på kärnan i projektet – 
serieskapandet. I min litteraturlista har jag bara med den litteratur som jag handgripligen 
kunde använde mig av när jag reflekterade över det praktiska serieberättandet.  
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 TACK till Joanna Hellgren, Hanna Gustavsson och Mats Jonsson för att ni 
släppte in mig i era arbetsprocesser och lät mig använda dem. Jag vet att det 
kan vara känsligt, tack för er generositet. 
 
TACK till Joanna Rubin Dranger för den helt ovärderliga hjälpen – för moraliskt 
stöd, för att du alltid har trott på projektet, för smarta insikter, läsning och korr. 
Tack vare dig har resultatet blivit hundra gånger bättre. 
 
TACK till Moa Matthis för att du har orkat läsa igenom texten tusen gånger, för 
bra kommentarer som har tvingat mig att utveckla mina resonemang ett steg 
längre, för korr och pepp. 
 
TACK till Niklas Hald som alltid har trott på projektet, som peppat mig att 
fortsätta när allt jag gjorde kändes som meningslöst navelskåderi, som läste 
och läste och läste och alltid kom med smarta kommentarer. 
 
TACK till Anne Jonsson, Hanna Stenman, Bitte Andersson, Lisa Broberg och 
Joanna Rubin Dranger (igen) för att ni var provläsare och kommenterade 
serierna. 
 
TACK till Margareta Wallin Wictorin och Gunnar Krantz som läste en halvfärdig 
version av rapporten och kom med kommentarer som tvingade mig att tänka ett 
steg till. 
 
TACK till Claes Jurander och Ulla Rhedin som på ett tidigt stadium intresserade 
sig för projektet och kom med många kunniga och insiktsfulla tips och 
kommentarer. 
 
TACK till de studenter på Konstfack som har tvingats lyssna på mina 
föreläsningar om projektet i alla dess olika stadium och vars kommentarer och 
frågor har tagit det vidare. 
 
TACK till Marie-Louise Bowallius för pepp och hjälp med att ordna medel för 
handledning i ett kritiskt och hopplöst stadium i projektet. 
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