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Sammanfattning  
Detta projekt handlar om min utvecklingsbana som serietecknare. Jag har 

ställt serietecknandet på sin spetts och frågat mig hur jag går tillväga när 

jag tecknar serier. Detta Projekt är början på mitt liv som serietecknare. 

Det är en viktig början. En början som gjort så att jag  nu tecknar serier mer 

obehindrat och självsäkert.  
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1.0 Inledning  
1.1 Bakgrund 

 

När vi fick i uppdrag att skriva om vårt arbete till vårutställnings sajten 

(www.konstfack2013.se) vart jag mitt uppe i arbetet. Detta var det jag 

skrev då: 

 

"I mitt examensarbete så tecknar jag serier och funderar kring bilder.  

 

Serietecknaren Lynda Barry berättar i Crossing the Fox River: From 

Thought to Action, om Ramachandrans metod att lindra fantomsmärtor i 

en förlorad hand genom ett trick med speglar i en låda:  

 

"He said to the guy to put his hand in and look. He put it in. And then he 

saw another hand there... And he told the guy to open his hand; he SAW the 

other one open... And that was the first relief he felt in years... And that 

was the beginning of curing this problem. I think that is what images do."*  

 

...och det gör jag med.  

 

Jag tror att det finns behov att berätta och ta del av historier. Att det kan 

lindra smärta. Jag är nästan säker på att det att det förbättrar 

immunförsvaret också.  

 

* Lawrence University, 01/24/2013. " 

 

 

 



1.2 Mål/Syfte 

 

Målet med mitt examensarbete är att utveckla mitt serietecknande, inte 

på sättet jag tecknar utan sättet jag berättar mina historier på. Jag önskar 

att kunna rita serier på ett mer obehindrat och självsäkert sätt. För mig är 

detta bara en början på ett livet efter konstfack. Jag kommer att 

strukturera upp och klargöra hur jag går till väga när jag skapar en serie. 

Syftet är att förstå hur de första idéerna uppstår och hur dessa blir till en 

serie. För mig är det inte relevant att färdigställa en serie utan jag vill mer 

fokusera på de hinder, hjälpmedel och tankegångar man möter som 

serietecknare. Slutligen vill jag komma fram till hur jag, på mitt eget sätt, 

skapar en serie som jag själv gillar och förhoppningsvis kommer att 

uppskattas av andra. 

 

"Even when many people speak harshly about my book, I can believe, 

firmly and in the daily sense brewed through my own experiences, that it 

doesn't matter so long as one or two of them intuitively understand what I 

want to express." 

 

- Den kände japanske författaren Haruki Murakami, "A Long Way from The 

Stuffed Cabbage" Translated by Kazuo Uekura 

(www.murakami.ch/hm/shortstories/shortsories_a_long_way_from_stuffe

d_cabbage.html) 

 

Så länge någon intuitivt kan uppskatta min serie i detta projekt så kommer 

jag se det som att jag har lyckats. Jag har tänkt mycket på att inte lägga 

krokben på mig själv genom att bli alltför kritisk lagd över det som kommer 

upp i skaparprocessen.  

 



1.3 Metod 

 

Jag tänker på ett intuitivt sätt använda mig av källor som intresserar mig ( i 

relation till storytelling).  Jag tror på att testa mig fram och göra många 

bilder tills jag känner att det blir bra, istället för att på ett logiskt plan 

tänka mig fram till hur saker ska vara. De källor som hittills hjälpt mig i 

detta projekt har varit Gunnar Ekelöf, Lynda Barry, Haruki Murakami, David 

Lynch, Niclas Stagnér och Doglas Wolk. Min metod är alltså rent konkret 

att inspireras av dessa källor för att konkretisera för mig själv om hur jag 

går till väga när jag tecknar serier. 

 

Mitt tidigare sätt att teckna serier är att göra allt i omgångar. Första 

omgången gör jag en grov skiss på hela berättelsen. Denna skiss kommer 

att ändras, såväl som i bild som berättelsens handling. Sedan börjar jag 

med en mer detaljerad skiss på en sida där handlingen automatisk ställs 

på sin spetts och de val jag gör här blir i slutresultatet. Sedan gör jag ett 

original av denna detaljerade skiss, även här kan det till komma ändringar. 

För att sedan retuschera originalet i Photoshop, ändringarna här blir att ta 

bort skräp och kanske ändra någon komposition.  

 

Jag har märkt att detta sätt att teckna serier fungerar för mig, eftersom jag 

tecknar slarvigt men vill göra bilderna bättre och bättre. Det är en 

tidskrävande metod men jag blir oftast nöjd i slutändan. Jag tror att det 

vore svårt att förändra detta sätt att teckna eftersom denna metod har 

kommit fram av sig själv under en längre tid. Men det är inte något strävar 

efter. 

 

"Though I have no idea of boasting of myself - it isn't even worth boasting of, 

I'm not a person to think by using my brain, but rather a person to do so by 



actually moving my body. I am a person who can learn or write only through 

the body. That is because I used to make my living by making use of my body 

from morning till night. That is everything the word 'work' meant to me. This 

character of mine sometimes makes me feel out of place in "the world of 

literature." Partly this sense of "out of place" might have urged me to go 

abroad and live away from Japan for such a long time. The reason I cannot do 

without my favorite jogging and swimming may have the same origin." 

 

- Den kände japanske författaren Haruki Murakami, "A Long Way from The 

Stuffed Cabbage" Translated by Kazuo Uekura. 

(www.murakami.ch/hm/shortstories/shortsories_a_long_way_from_stuffe

d_cabbage.html) 

 

Jag känner igen mig i detta citat av Murakami. Speciellt delen: "I'm not a 

person to think by using my brain, but rather a person to do so by actually 

moving my body.". Något som också har hjälpt mig är något som min vän 

Niclas Stagnér (leg. psykolog) sade en gång. Jag tyckte att det var så 

bra så att jag skrev ner det: 

 

"Att tänka kan vara ett sätt att lindra och förhindra. Att göra först så får 

tankarna komma efter i så fall. Att vara "klar innan" kan innebära att 

förhindra, man kan bli klar efteråt." 
 

Jag kommer att ha två handledare, en extern och en som finns på 

Konstfack, där jag kommer arbeta dagligen i mitt projekt. Som extern 

handledare frågade jag Joanna Hellgren om hon kunde tänka vara det. Det 

kunde hon. Joanna Hellgren är serietecknare och illustratör. Hon är främst 

känd för sin prisbelönta serie Francis som både är utgiven i Sverige och i 

Frankrike. Jag frågade Joanna om hon kunde vara min handledare 

eftersom jag gillar hennes serier. Att hon både är illustratör och 



serietecknare och verkar kunna överleva som det är en stor inspiration för 

mig. Ann Forslind är min andra handledare under detta projekt. Hon gör 

bilderböcker för barn och jobbar som lärare på Grafisk Design och 

illustration programmet på Konstfack. Vi kommer lägga upp det så att jag 

kommer träffa Joanna ungefär en gång per månad och Ann när det finns 

behov eftersom hon ofta finns nära på skolan. 

 

1.4 Utgångspunkt 

 

Min utgångspunkt till att hitta på en berättelse ligger i Gunnar Ekelöfs dikt 

"Jag tror på den ensamma människan", eftersom det samstämmer med 

mina egna tankar om människan i stort. Speciellt en mening som lyder: 

"Det som är botten i dig är botten också i andra". Alltså, mitt första steg till 

att skapa en serie är att hämta den initiala berättelsen ur min egen botten.  

 

 

2.0 Undersökning/Huvudtext 

2.1 Min syn på serier och varför jag tecknar dem 

 

Varför tecknar jag serier? När jag funderar på varför jag tecknar serier så 

kommer jag ofta fram till att det finns tre olika nivåer som tillsammans 

utgör skälet till varför. Dessa nivåer är: en personlig, mina läsare, ett ännu 

större perspektiv. 

 

Den personliga nivån: 

Den personliga nivån är mitt behov av att uttrycka mig. Att skapa ett forum 

för mina tankar och fantasier. I mitt serieskapande kan mina tankar och 

fantasier få en konkret form och det ger mig en speciell tillfredsställelse 



och perspektiv på min omvärld.   

 

Mina läsare: 

Med varför jag tecknar serier slutar inte där, utan lika mycket tycker jag om 

att folk läser mina serier. Det är inte så att jag har en stor skara läsare utan 

jag blir glad över de enstaka som läser mina serier. Jag brukar föreställa 

mig en läsare medan jag arbetar och ibland kan det till och med hjälpa att 

föreställa sig hur läsaren ska känna före man skissar på serien. För mig är 

att teckna serier ett sätt att berätta historier. Känslan som jag får av att 

berätta en historia är den samma nu som när jag var liten. Denna känsla 

börjar med att jag blir otålig och vill kasta mig in i fantasin tillsammans 

med de som lyssnar. Ofta visste jag inte vad som skulle hända till orden 

kom till mina läppar. Det är just detta som jag är väldigt intresserad av. Var 

ifrån dessa ord som bilder som jag använder mig av när jag skissar på detta 

projekt? och var ifrån kommer de bilder som jag använder när jag skissar 

på min serie som jag håller på med nu? Att det just krävs en berättare och 

lyssnare gör det hela så mycket mer roligare tycker jag. Det får 

serietecknandet att bli mindre ensamt då man ofta tecknar på serien på 

egen hand. Att möta någon som läst ens serier är något alldeles speciellt. 

Att man har bidragit till en annans resa genom en sin är stort. Och att 

kunna prata om resan efteråt gör det hela ännu större. Med ordet "större" 

försöker jag förklara den känsla jag känner när ens arbete blir något flera 

har kunnat få ta del av ut över en själv. 

 

Ett större perspektiv: 

När jag väl sitter hemma och har gjort klart en serie, känns det som serien 

får sitt eget liv. Det är en fantastiskt känsla. I mitt huvud är det som om 

serien får sin egen plats på seriehimmel. I min inre syn är denna 

seriehimmel mycket lik bilden av en stjärnhimmel. Där finns alla serier som 



någonsin gjort, många som jag själv inte har läst. Jag tänker på denna serie 

himmel för att få perspektiv serie världen, så som jag ser den. För den är 

väldigt stor och har också en komplicerad lång historia och flera 

avgreningar.  

 

2.2 Min serie-stjärnhimmel 

 

En serie-stjärnhimmel är den mentala bild som man tänker på när man hör 

ordet "serier". Den innehåller alla serier du har hört talas om och som du 

själv har läst. Jag tror att alla har en unik serie-stjärnhimmel beroende på 

vilka serier man är intresserad av och har läst. Jag använder mig av detta 

ord, serie-stjärnhimmel, för att förklara min syn på serier eftersom det 

finns så jätte många serier i världen.  

 

Jag har alltid tyckt att Sverige har varit långt efter på seriefronten. Och nu 

när de blivit lite mer "okej" med vuxen-serier i Sverige har jag hört att det 

talas om att vi befinner oss i en ny serietrend. Vilket känns för mig 

främmande eftersom de alltid funnits vuxen serier att läsa om man bara är 

lite intresserad. 

 

"A character in a 2004 New Yorker spoke for a lot of people: 'Now I have to 

pretend to like graphic novels, too'?." 

 

(Douglas Wolk, 2007, sid 3) 

 

Serie-stjärnhimmeln där alla serier finns och där de pratar med var andra 

har gett mig väldigt mycket. Många fina upplevelser, frågeställningar och 

oupptäckta universum. Och efter ett långt tag av läsande och lyssnande på 

denna stjärnhimmel har jag själv börjat vilja bidra med mina berättelser 



och tankar, med min egen serie värld. Denna vilja och sug att få mina in 

serier på denna serie himmel utgör de tredje skälet varför jag gör serier. 

Och varför jag vill utveckla mitt serie-berättande i detta examensarbete. 

 

För att mer förklara hur min egen serie-stjärnhimmel (jag tror att alla har 

olika serie-himlar som ändras med fler serier man läster) ser ut vill jag lista 

några grejer som gör att jag älskar serier. På så sätt vill jag synlig göra de 

element som jag får ut av att läsa serier. Samtidigt som jag tillägger vad de 

har gett mig. Detta gör jag för att förmedla vad serier har gett mig och i sin 

tur vad jag vill ge mina läsare med mina serier (bilder från dessa serier 

finns i bild-bilagan): 

 

• Den gula bilden "Sunny" bredvid barnhemmet dit barnen går till när 

de behöver fly från allt de svåra, från serien "Sunny" av Matsumoto 

Taiyou. Matsumoto  Taiyou går verkligen djupt ner i sina karaktärers 

känslor och man känner verkligen med dessa barn. Länge sedan jag 

blivit så berörd av en serie. Sättet som karaktärerna synlig gör sina 

mänskliga brister är mästerlig. 

 

• Faktumet att hunden Salvatores kärlek, som han letar efter är 

tecknad som en riktig hund, från serien "Salvatore" av Nicolas de 

Crécy. Jag blir helt enkelt glad av faktumet att hans älskade ser ut 

den gör, känns bra i magen. Blandningen mellan fiktion och 

verklighets trogna bilder på det här sättet blir roligt och ger ett nytt 

perfektiv på serien som är svår att beskriva men som jag gillar 

strakt. 

 

• När Nausicaä blir vän med en grupp "the wormhandlers" som man i 

början  tyckte var lite äckliga men som blir väldigt coola, från serien 



"Nausicaä" av Hayao Miyazaki.  Miyazakis serie är full av allmän-

mänskliga värderingar om hur vi ska behandla natur och 

medmänniskor. Han visar dessa värderingar genom sin messias lika 

huvud karaktär Nausicaä. Just i detta fall att hsan ändrar synen på 

dessa "wormhandlers" så att man sympatiserar med dem är väldigt 

fint skildrat. Man börjar helt enkelt heja på dem. 

 

• Kapten Haddock i Tintin, från Serien "Tintin" av Hergé. Kapten 

Haddock är verkligen den karaktär som alla kan identifiera sig med. 

Inte lika allmängiltig som Tintin blir han tillsammans med slap-stick 

humorn den jag personligen skattar åt och tycker bäst om. 

 

• När jag läste en serie som har tecknats i en serie, från serien 

"Baobab" av Igort. Meta-känslan över att man följer en 

serietecknare i en serie är underbar i denna stillsamma serie. Det får 

en att på nytt begrunda att  det inte finns några gränser för vilka 

sorts historier man kan berätta med serier. 

 

• Den coola science-fiction världarna av Moebius. Denna upptäcks 

resa i Moebius inre får vem som helt att häpna. Och att saker 

fungerar på sitt eget sätt i dessa världar får en att inse att en serie 

kan byggas upp med endast en livlig fantasi. 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Manus? 

 

Under denna examens period har jag varit mycket fascinerad av Haruki 

Murakami. Hans berättelser har berört mig känslomässigt även om jag 

ibland inte förstår hans berättelser på ett logiskt plan. När jag bläddrar 

tillbaka i hans bok 1q84 ser jag dock ett väldigt strukturerat ramverk. Han 

presenterar sina huvud karaktärer i tur och ordning. Sedan får man veta 

något personligt om karaktärerna. Samtidigt bygger han upp en dramatisk 

story. Allt känns för mig planerat i det minsta detalj när jag tänker på hur 

den är skriven. Det känns som om att detta ramverk gör att han har mer 

frihet att sväva ut och skriva obehindrat. Detta är något jag själv vill ta vara 

på. Faktumet att det för mig är lättare att jobba utifrån strikta grund 

premisser.  Jag har därför bestämt mig för att skriva ett manus innan jag 

tecknar. Har aldrig gjort det till mina serier förut men jag har läst många 

serier som har gjorts med ett skrivet manus, t ex. THE WATCHMEN (Alan 

Moore och Dave Gibbons) eller Léon la Came (Nicolas de crécy och 

Sylvain Chomet). 

 

2.4 När jag skapade min berättelse 

 

Att skriva manus tror jag också får mig tänka mer på själva historien än 

bilderna i den. Men jag vågade inte börja utan att veta hur jag skulle gå till 

väga. Då började jag leta efter tips från böcker och från internet. Jag 

började med en historieberättare som jag själv gillar väldigt mycket,  

Haruki Murakami. Jag läste hans artikel "A Long Way from The Stuffed 

Cabbage" översatt av by Kazuo Uekura 

(http://www.murakami.ch/hm/shortstories/shortsories_a_long_way_from

_stuffed_cabbage.html).  

 



Tipset jag hittade här är att helt enkelt inte "tänka" för mycket utan "bara 

göra". För hur ska man hoppa från några få streck gubbar eller några få ord till 

en super bra, nyskapande, extra ordinär serie. Så jag skrev ett manus utan att 

tänka för mycket. Vilket var svårare sagt än gjort för jag märkte att det var lätt 

att lyssna till tankar som försökte hela tiden problematisera det jag skrev. Och 

steget från problematisering till att blir kritisk över vad man gjort är inte så 

långt. Och från kritiskt till att rata är nog ännu kortare.  

 

Något som hjälpte mig att inte börja tänka för mycket utan att börja leka mer 

med mitt arbete, var Serietecknaren Lynda Barry. Och det var som en helt 

ny väld öppnades. Lynda Barry hade jag blivit tipsat om av min handledare 

Joanna Hellgren. Nu är jag ett stort fan av Lynda Barry även om jag knappt 

läst hennes serier. I hennes föreläsning Crossing the Fox River: From 

Thought to Action säger hon att hjärnan ser likadan ut, när man har 

scannat av den i maskiner, när en författare arbetar och när ett barn leker. 

Hon använd ordet "deep play", "djupt lekande" på svenska. Detta stämde 

verkligen överens i min värld och jag försökte försätta mig själv i detta 

tillstånd av djupt lekande när jag skrev mitt manus. Det hjälpte avsevärt. 

Av föreläsningen Crossing the Fox River: From Thought to Action blev jag 

inspirerad till att rata all teori om dramatiskt historieberättande och 

istället lyssna till mitt inre som också var min utgångs punkt i detta arbete. 

Och det är verkligen att som att lyssna. Man väntar. Sen dyker det upp 

något. Är det något som grabbar tag i en så skriver man ner det. Sedan 

ändrar man allt om och om igen till det stämmer över ens med vad man vill.  

 

David Lynch har skrivit något, i sin bok "Catching The Big Fish", som jag 

tycker beskriver det som sätter igång hela denna process: 

 

"En önskan om en idé är som ett bete. När du fiskar måste du ha tålamod. 

Du fäster betet på kroken och sedan väntar du. Önskan är betet som drar in 



de där fiskarna - de där idéerna. Det vackra är att när du fångar en fisk som 

du älskar, även om det bara är en liten fisk - ett fragment av en idé - så 

kommer den fisken dra till sig andra fiskar och de kommer att krokas fast 

vid den. Då är du på väg. Snart finns det fler och fler fragment och så 

framträder hela grejen. Men det börjar som en önskan." 

 

(David Lynch, 2011, sid 29) 

 

Jag tycker detta är en mycket bra metafor som förklarar verkligen hur det 

är att skapa en berättelse. Man får små bitar från sitt inre som man sedan 

försöker skapa till en helhet. Det gäller bara att skriva eller rita ner dem 

när de kommer så att man inte glömmer dem. 

 

3.0 Reflektion 
Nu för tillfället är åtta sidor i stort sätt klara, jag letar fortfarande efter ett 

handskrivet bra fungerade typsnitt som jag kan använda till serien. Och 

visa små ändringar i vissa rutor måste göras. Jag har gjort min examination 

men arbetet med serien kommer att fortsätta, minst ett år till om allt går 

som planerat. På hela taget känns det som att detta examens projekt inte 

kunde blivit bättre för mig. Det känns som om jag har lyckats med alla mitt 

mål, som var att kunna rita serier på ett mer obehindrat och självsäkert 

sätt. Under projektet har jag utvecklat ett sätt, som passar mig, att teckna 

serier på. Detta sätt är att: 

 

 - Skriva manus till serien. 

 - Göra en dummy över hela serien, full med skisser. 

 - Börja skissa på det slutgiltiga sidorna i min dator. 

 - Använda dessa skisser till originalet, då har använder mig av ett  



 ljusbord och vanlig bläckpenna. 

 -  Skanna in denna bild som jag gjorde på ljusbordet och arbete med 

 alla linjer i Adobe Photoshop tillsammans med en wacom-ritbräda.  

 - Färglägga bilderna i datorn. 

 - Sätta in texten och korrigera texten ytterligare en gång så att den 

 passar perfekt till bilderna.  

 

Mellan alla dessa steg så sker det hela tiden förändraringar i serien, 

förändringar även i själva berättelsen. Jag försöker hålla det öppet ända 

till slutet då det känns som det blev bästa möjliga. 

När jag skrev manuset lyssnade mycket på Lynda Barrys teorier om 

storytelling (Lynda Barry, Crossing the Fox River: From Thought to Action, 

Lawrence University, 01/24/2013). 

 

Mitt process växlar också mellan handarbete och arbete med dator, detta 

känns naturligt för mig och hör till mitt sätt att teckna serier. 

 

Jag har lärt mig väldigt mycket eller rättare sagt kommit underfund med på 

vilket sätt jag arbetar mest naturligt på. Detta har uppkommit av sig själv 

när jag har löst problem som: Hur vill jag verkligen att saker och ting ska se 

ut? Då jag tecknat på till det känns rätt. Och jag känner mig nöjd och glad 

och intresserad av mina egna teckningar. 

 

Det känns som om jag bara behöver arbeta på nu så att jag blir klar. Tills 

dess har jag inte blivit den fullärde serietecknare jag vill vara. Detta är bara 

början. 

 

Efter att serien är klar, är min önskan att den ska publiceras. Jag vill att 

folk ska läsa den. Efter att sätt hur folk har med intresse läst min serie på 



Konstfacks vårutställning 2013, känns det som att denna önskan inte är 

omöjlig. Jag tror dock att serien har störst chans att bli läst i länder där 

serier är vanligare bland vuxna. Efter som det är en serie för vuxna. Jag tror 

att Sverige ligger fortfarande efter på den fronten. Då menar jag länder 

som Belgien, Frankrike och Italien. Därför vill jag översätta min serie och 

leta efter en förläggare till min framtida serie i någon av dessa länder. 

 

På examinationen med kritiker/opponent serietecknaren och förläggaren 

Mats Jonsson upplevde jag att min serie var uppskattad. Mats Jonsson 

sade först vad han tyckte själv och sedan som förläggare. Som jag förstod 

det gillade han serien men sade att det kan vara svårt att ge ut den 

eftersom dagens serier i Sverige behöver serier en tydlig slogan som tex. 

"Bästa svenska politiska satir". Min serie var svårt att sätta i ett speciellt 

fack och var mer självständigt. Men han sade att Sverige kanske börjar bli 

redo att ge ut sådana serier och han ville att jag skulle skicka honom serien 

när den var klar. 
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