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Abstract

My master project has resulted in an 80 page graphic novel. The graphic novel is about 

a  dream, ”the first snow”, that is created in the heart of an animal during a dark month 

of  December in Stockholm. The dream awakens in the animal when she gets inspiration 

from different commercials around the city and in her smart phone. The final version 

of the graphic novel was printed into a book and could be read on the spring exhibi-

tion. I also painted a wallpainting with motifs from the graphic novel at the exhibtion.

Som masterprojekt har jag gjort en serieroman på 80 sidor. Serien handlar om dröm-

men ”första snön” som skapas hos ett djur en mörk decembermånad i Stockholm. 

Drömmen skapas hos djuret när hen blir influerad av olika reklamer runtom i staden 

och på sin mobiltelefon. Den slutgiltiga versionen av serien tryckte jag upp i en bok 

som fanns att läsa på vårutställningen. På vårutställningen målade jag också en vägg-

målning med motiv från serien.

1. Bakgrund

1.1  Drömmar och förväntningar

Temat för serien är drömmar och förväntningar. Jag är intresserad av hur vi skapar 

drömmar och vad de gör med oss. I mitt arbete med serieberättelsen har jag fördju-

pat mig i hur jag själv skapar drömmar samt min process att ge värde till olika saker i 

mitt liv. När jag jobbar med mina serier utgår jag alltid ifrån mina egna känslor, men 

eftersom mina drömmar är reflektioner av vad vi värderar i samhället och också är re-

sultatet av påverkan från reklam och populärkultur (till stor del visuell media), handlar 

berättelserna också om detta: Att bli uppspelt, influerad och inspirerad, men också 

hjärntvättad och negativt påverkad, av kommersiella och politiska intressen. I berät-

telsen har jag försökt jag skildra den bergodalbana av känslor som jag själv upplever 

som en drömmare i ett samhälle där extrema brus och lockelser är en del av vardagen. 

Men också ett motstånd mot detta och längtan efter något ”riktigt” och ”sant”.

Inspirationen till mina serier kommer ofta ifrån relationsböcker och social-antropo-

logi. Mina tankar kring värderingar i samhället är influerade av feminismen, som har en 

tradition av att ifrågasätta hierarkier och makt. Jag är intresserad av vad vi gör för att 

passa in och hur normer och krav i samhället internaliseras i den enskilda personen. 

Efter att ha jobbat med maktspel mellan människor och figurer i tidigare serier, är jag 

nu mer intresserad av att jobba med hur strömningar och hierarkier i samhället påver-

kar vårt sätt att värdera våra upplevelser och önskningar. 



Jag har genom text och bild försökt att skildra känslor som jag själv känner kring nor-

mer och samhällets värderingar. Både hur jag kämpar med att vara sann mot det jag 

tycker är rätt, men också hur jag själv använder mig av normer för att ordna, skaffa 

makt eller raljera över saker. Jag låter olika figurer spela ut känslorna och tankarna för 

att se vad som händer. Ofta är händelserna i serierna långt från verkligheten och tyd-

ligt utspelade i en fantasivärld, men för mig representerar de objekten och skeendena 

tankar om det verkliga livet som jag har svårt att uttrycka på något annat sätt.

1.2  Egna tidigare arbeten

Jag har länge arbetat med grupper och grupptryck, utanförskapskänsla och makt i mina 

serier. Nedan finns en tidigare serie av mig, som heter ”The volcanoes”, som handlar om 

kommunikation och att inte känna sig som en del av en grupp. Berättelsen är inspirerad 

av sociala medier och det sociala ”nät” som bildas på facebook, men istället för inter-

net använder vulkanerna röksignaler att kommunicera med. Att blanda gamla och nya 

företeelser är något som jag gärna kommer tillbaka till i mitt arbete med mina serier.

 

     



     

Serien ”First life on earth” är också en serie som handlar om grupper. Där har jag även 

experimenterat med hur färg, ljus och mörker kan illustrera olika känslor och sinnes-

stämningar som ”urdjuren” upplever.

     



     

1.3  Drömmar i en modern tid

Ett av mina mål med att göra serien ”Första snön” var att försöka skildra mixen av 

kultur med kommersiella intressen som finns i vårt samhälle. Eftersom vi lever i ett så 

utvecklat kapitalistiskt samhälle där reklam och PR tar allt större plats i vårt gemen-

samma rum, ville jag försöka gestalta mina egna känslor kring det: hur jag ofta upplever 

att jag blandar ihop kultur och försök att spegla människans villkor med trender och 

kommersiell längtan. Detta kan låta som två helt skilda saker men i serien ville jag visa 

hur dessa två saker ligger nära varandra, i alla fall för mig, som är född -87.

En anledning till att jag tycker det är intressant med detta är att jag själv tycker att mitt 

visuella uttryck är väldigt inspirerad av kommersiella uttryck, photoshop effekterna, 

såsom ”lysande” saker är t.ex. sådana som kan finnas i reklambilder. Och min ”finish” 

och att jag jobbar i dator, i färg, gör att mina bilder är ganska långt ifrån traditionella 

svart-vita serier. Även figurerna är inspirerade av populära leksaker som jag lekte med 

som liten, från Disney och andra stora internationella företag. Samtidigt är serier det 

stället där jag kan uttrycka mig kring mina egna filosofiska tankar kring livet och hur jag 

verkligen känner inför olika saker. Speciellt saker som jag upplever mig vara ensam om 

eller har svårt att uttrycka i andra sammanhang.



Under utbildningen har vi pratat en del om kulturell appropriering och hur kultur kid-

nappas av kommersiella intressen. Jag har själv en tanke om att jag skulle vilja kidnap-

pa det kommersiella uttrycket för att göra något mer ifrågasättande eller filosofiskt. 

Dels för att se om det skulle bli förståeligt, men också för att jag tycker det är en stil 

som är roligt att rita.

Jag hade tankar om att också skildra hur detta kunde blandas ihop i texten. För ett par 

år sedan skrev jag en text som jag ville använda i serien, meningarna i dikten kunde an-

vändas som ett uttryck för genuin längtan men också som delar av en reklamkampanj. 

Jag ville låta huvudpersonen blanda ihop sin egen livslängtan med saker som hen ser 

runtomkring sig i staden och i sin mobiltelefon. 

Det finns också ofta en ”debatt” om vad som är äkta och vad som är kommersiella 

krafter. Eftersom kulturpersoner ofta behöver sälja sig själva och gå med på reklam 

eller samarbeten blir det allt svårare att göra något kulturellt, eller uppleva något kul-

turellt, utan att reklam eller kommersiella intressen finns med i bilden. Det som jag 

själv ofta upplever som upplyftande och starkt, upplever andra som kommersiellt och 

utnyttjande, och tvärt om.

2. Fabler

Uttryckssättet i mina serier är väldigt inspirerat av Eva Björkstrand. I hennes serier an-

vänder hon djur som ett slags alter-egos till sig själv. Djuren får spela ut känslor som 

hon själv har, men de är också hennes vänner.

 

För mig känns det lättare att rita djur istället för människor i serier eftersom jag upp-

lever att jag kan vara mer generell med djur. Med generell menar jag att jag vill skapa 

berättelser som har en slags generisk eller allmänmänsklig klang. Jag tycker djur (eller 

andra figurer som inte är människor) ger en slags frihet i fantasin för en berättelse. 

Detta har också att göra med fablernas tradition, på wikipedia står det att ”en fabel är 

en kort och kärnfull berättelse som inte gör anspråk på att vara sann”. I berättelserna 

behöver man heller inte specificera ”personernas namn, platsen där den utspelar sig 

eller tiden när den utspelar sig” .



http://dagensbok.com/wp-content/uploads/2014/03/rh4_LR.jpg

http://www.tsnok.se/sv/wp-content/uploads/2010/09/artschoolodyssey8.jpg

Ur ”Rymma hem” och ”Art School Odyssey” av Eva Björkstrand

Poesi och känslan av magi är viktiga ingredienser i mina serier. Det oberäkneliga och 

mystiska blir en motpol till de fasta normer och regler som mina figurer vill leva upp till.

3. Hur?

3.1  Att skapa en dröm

En sak som jag ville göra i serien var att skildra det ”rum” som skapas av skärmar. Ofta 

är det i skärmen, oavsett om det är datorer, läsplattor eller mobiltelefoner, som man 

kan nära och följa sin längtan. Vad man än längtar efter så kan man drömma sig bort 

på dejtingsajter, hemnet eller shopping på internet. Det finns ju också mer abstrakta 

drömmar som man kan fördjupa sig i på internet, som subkulturer, musik och film. Jag 

ville rita den världen som skapas när man förkovrar sig i sin längtan på internet. Detta 

”rum” har enligt mig en koppling till förälskelse eftersom man väljer bort omvärlden till 

förmån för någonting som man ser i ett visst sken.



När jag har jobbat med mina egna bilder har jag tittat en del på Arvida Byströms själv-

portträtt, där hon använder skärmen, och belysningen från den, för att skapa en käns-

la av att drömma sig bort och att skapa ett eget rum. 

http://67.media.tumblr.com/9b212acdee7c298e020168b184350618/tumblr_netvc1jOFw-

1qf1d5vo1_1280.jpg

http://67.media.tumblr.com/2c83e48f06a6bfb0b905217e7a613cb3/tumblr_netvc1jOFw-

1qf1d5vo6_1280.jpg

 Arvida Byström        Arvida Byström

     



     

3.2  Kontraster
Kontrasten till den förälskelse som jag ville skildra i reklam och skärmar, ville jag ut
trycka i lägenheten och stadsbilden. För att drömmen om första snön skulle bli verkli
gare så valde jag att använda mig av så mycket grått och brunt som jag kunde i de bilder 
som inte illustrerade första snön eller längtan efter första snön. Egentligen behövde 
jag inte överdriva så mycket, de fotoreferenser som jag använde mig av var ofta väldigt 
gråa, eftersom de föreställde hus i Stockholm. 

http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/KUL/USK-bilder_070226/bagarmkvfrih.jpg

Bagarmossen



http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/KUL/L201_bred.kv.gr.stu.jpg

Bredäng

https://juliayoda.files.wordpress.com/2014/03/dsc_2684.jpg

Björkhagen

Jag använde mig av mycket brunt för att det skulle kännas som en lerig höst. Jag för
sökte skildra minnen som jag har av sen höst, november eller december. Jag lät det 
också vara mörkt dygnet runt eftersom det också är det i Sverige under den här årsti
den. Nästan alla bilder som jag gjorde av staden kom från fotoreferenser som jag hit
tade på internet, jag sökte på ”förort, Stockholm”. Det kändes viktigt att berättelsen 
utspelade sig i Stockholm eftersom reklam och media är en så stor del av berättelsen, 
och jag ville att handlingen skulle utspela sig i en stad där detta var viktigt. Bilder på 
äldre hus som finns i innerstaden i Stockholm hade jag också kunnat rita, men husen 
hade för mycket kopplingar till en romantisk och mysig stad, och det gav inte tillräckligt 
med kontraster. 



Jag ville också att omgivningarna skulle påminna om min uppväxt i Gottsunda, i Uppsala, 
och den stadsplanering som fanns där då, med mycket gångvägar, kullar med gräsmat
tor och hus som såg likadana ut. Jag försökte välja bilder från Stockholms förorter som 
påminde eller som jag kunde göra om så att dom påminde om den känsla som jag hade 
av omgivningarna där. Gottsunda var en plats långt ifrån en stadskärna där det hände 
saker, det fanns mycket utrymme att vandra runt bland husen och drömma sig bort.

     

”Vardagen” i lägenheten skildrade jag med hjälp av stök och disk. Men också avsakna
den att vilja ta tag i saker och göra det bättre för sig. Att diska, plocka bort tidningar 
eller gå och köpa kaffefilter är saker som ses som något som kan få en att må bättre 
och känna sig mer förankrad i verkligheten. Jag ville istället låta huvudpersonen fly 
längre in i drömmar och längtan, detta genom att skildra ensamhet och avsaknad av 
handling eller aktivitet.



     

3.3  Hur jag skriver
Den skrivande delen av mitt berättande sker ofta långt tidigare än mitt ritande. Flera 
delar av texten till den här serien hade jag skrivit redan innan jag börjat på masterut
bildningen. Jag skriver ofta när jag är ledsen eller uttråkad, eller så skriver jag när jag 
sitter och brainstormar kring något med kompisar.

Den senare delen av texten, den som jag behövde för att fylla ut berättelsen och också 
den delen som jag använde på reklamaffischer, skrev jag under tiden jag ritade alltef
tersom den behövdes. Om jag ska hitta på något roligt, som en ordlek, har det fungerat 
bäst att sitta tillsammans med något och försöka ”skämta fram” det.



3.4  Karaktärerna
Till skillnad ifrån en del andra serietecknare så använder jag nästan alltid nya karaktärer 
i varje serie som jag gör. Ofta är det en idé om en serie som kommer först, karaktärer
na utvecklar jag sedan för att kunna förstärka min idén i berättelsen. I ”Första snön” 
använde jag mig av två huvudpersoner. Den ena figuren är en brun hund, den andra 
är en grå/svart hund. Den bruna hunden är den som man kanske mest identifierar sig 
med. Den karaktären är mer påverkad av vad som händer runtomkring och i staden. 
Hen påverkas av den trista årstiden, reklamerna som sätts upp i staden och det som 
hen ser i sin mobil. 

     

Den andra karaktären är en grå/svart hund. På ett sätt är den karaktären en motsats 
till den bruna hunden. Jag ville att den grå/svarta hunden skulle stå mer fast i sina 
värderingar, även om det är att bry sig om en tvättsvamp, och inte blir lika påverkad 
av omgivningen, detta gjorde att den blev ganska inne i sig själv. En del som jag fick 
feedback av uppfattade den grå/svarta hunden som en irriterande och självcentrerad 
figur, vilket inte riktigt var min mening, men ändå intressant. Den grå/svarta hunden är 
immun mot längtan kring första snön, eller hen har snarare ”glömt bort” att tänka på 
det. Idén om ”glömska” som ett skydd mot att bli påverkad av omgivningens påtryck
ningar och influenser var något som jag hade tänkt på länge och som jag ville testa i en 
serie. Den grå/svarta hunden fick vara den figurer som jag testade den här idéen på.



     

     



3.5  Hur jag arbetade
Jag hade jättesvårt att börja på min berättelse under första året. Det kändes som om 
jag hade en idé om vad jag ville uttrycka men jag kunde inte komma på hur jag skulle 
göra. Den första scenen som jag gjorde ur berättelsen var när den gråa hunden sitter 
på en bar. Jag gjorde om den flera gånger och jobbade extremt många timmar med 
bakgrunden, med handledning under Emma Rendell. Emma tyckte att jag skulle dra ut 
mer på berättelsen och använda större rutor, fler bilder och mindre text. Jag ägnade 
mycket tid åt att hitta en bra rytm genom att prova olika versioner där jag placerade 
serierutorna på olika sätt. Jag jobbade med att förstora och förminska olika rutor för 
att se vad det fick för resultat. Att byta perspektiv i de olika rutorna eller att zooma in 
och ut gjorde att karaktären fick en aktivt och expressiv känsla kring sig. Det blev en 
dramatik i scenen som som annars kanske inte skulle funnits där om jag hade använt 
många rutor i följd som såg likadana ut. Mitt val av den mer förändliga layouten i vissa 
scener gjorde också att jag kunde porträttera den gråa hunden som en mer aktiv och 
engagerad figur än den lite mer stilla sittande och långsamma bruna hunden. I serie
rutorna på föregående sida kan man se den bruna hunden i en scen med ett mer lång
samt tempo, där nästan ingenting händer och engagemanget för livet är litet, detta ge
nom att ha ungefär samma perspektiv i bilderna och där karaktären är ritad på samma 
sätt på alla rutorna, förutom lite förändringar i ansiktsuttrycket.

     

Grå/svarta hunden i olika perspektiv



     

Bruna hunden i samma perspektiv

I den andra serien som jag gjorde ville jag experimentera med färg och hur pho-

toshop-effekter kunde användas för att skildra förväntning och ångest. Idéen om se-

rien kom jag på efter att ha tittat på ett program på svt om dockskåp. Den ”lilla värl-

den” har alltid fascinerat mig och på ett sätt så påminner idén om dockskåp mig om 

mina serier. Båda är för mig världar där jag kan styra handlingen och spegla sig själv 

genom lek och allvar. Här använde jag mig av ytterligare en karaktär, en björn, som inte 

fick vara med i ”Första snön”. Jag låter under seriens gång bakgrunden spegla björnens 

känslor för sitt dockskåp. Prestationsångesten som björnen känner i slutet av serien 

kanske kan spegla så som jag kände i slutet av det första masteråret. 



     



Under hösten jobbade jag vidare med en del andra scener som jag tänkte kunde vara 

med i berättelsen ”första snön”. Jag jobbade i blindo rätt mycket och det mesta av det 

som jag gjorde under hösten kom sedan inte med i berättelsen. Det var inte förrän i 

slutet av hösten som jag kände att jag hade fått fatt på berättelsen och kunde kunde 

skissa upp en dummy över hela handlingen. Två scener som jag då hade gjort kom med 

i slut-versionen, det var ”baren” och ”slutet”. Resten av bilderna ritade jag under våren.

 

Del ur dummyn

Efter att jag hade gjort dummyn så gick arbetet med berättelsen relativt snabbt. Jag 

hade då också bestämt det mesta av innehållet i serien, huvudpersonerna, bakgrunds-

miljöerna, färgerna, storyn, texten osv. Det som var kvar var egentligen att rita ut alla 

sidorna. Eftersom jag jobbade i photoshop så kunde jag kopiera och klistra in olika 

delar av bilder och på så sätt återanvända dem i bilder som såg liknande ut. Det gjorde 

att det gick snabbare. Efter att ha ägnat 1 ½ år åt, vad det kändes som, inte komma 

fram till någonting så gick slutet ändå rätt snabbt och smidigt. Antagligen hade jag löst 

många problem redan under min tröga fas i början, men jag hade kanske inte reflek-

terat över det.



4. Utställningsmiljö och rum

I våras gjorde jag och Channa Hansén en gemensam show där vi visade en serie och 

skulpturer. De var båda gjorda på samma tema men kunde komplettera varandra ge-

nom de olika materialen. Att skapa ett fysiskt rum som en del av att visa mina berättel-

ser i framtiden kändes spännande efter den erfarenheten.

Jag upplevde att det var svårt att skildra det som jag ville på vårutställningen. Jag be-

stämde mig för att skapa ett rum som skulle se ut som om det var en del av serien, 



med en utemiljö, en trottoar, affischer, byggnader etc. Ju närmare utställningen, de-

sto längre ifrån detta blev själva resultatet. Eftersom också Cecilia Flumé från Master 

Visuell Kommunikation hade gjort en serieroman så tyckte vår handledare att vi skulle 

ställa ut gemensamt och försöka skapa en plats som inbjöd besökaren att sätta sig ner 

och få ro att läsa våra böcker. Vi tyckte att detta verkade som en bra idé, och bestäm-

de att vi skulle bygga bänkar tillsammans. Till detta hade vi varsin vägg-plats bredvid 

varandra, och vi byggde också varsitt podium.

Sketch på väggmålningen

Mycket av det som jag hade planerat blev således bort-prioriterat, och jag bestämde 

mig istället för att bara måla en vägg-målning istället för att bygga upp ett helt rum. 

Ovanpå väggmålningen fäste jag också utskrivna objekt som skulle lysa. Som om de var 

en del av bilden men ändå inte. En tanke som jag hade kring detta var att de skulle vara 

gömda från lilla hunden, men ändå tydliga för besökaren. De skulle vara i samma värld 

men ändå inte.



Vårutställningen



5. Examination & feedback

Min opponent under examination var Josefin Svenske, hon jobbar som redaktör med 

barnserier och har också ett eget serieförlag, Kolik förlag. Hennes feedback kretsade 

mycket kring det jag tänkt på under arbetets gång, vilka val jag har gjort i berättelsen, 

t.ex. ritat djur istället för människor, vilken omgivning jag har ritat samt hur jag har valt 

att gestalta de filosofiska idéerna i berättelsen. 

En sak som kom fram under examinationen var hur min stil kunde förväxlas med en bok 

som är riktad mot barn. Vi pratade vidare om hur jag skulle kunna behålla min stil och 

hur jag också kunde göra den mer ”vuxen”. Det är något som jag har tänkt vidare på 

efter examinationen och som jag ser fram emot att försöka utveckla.

6. Reflektion

Det jag har lärt mig under arbetets gång har främst varit hur jag kan jobba för att kunna 

göra en längre berättelse. Att jobba med referensbilder, samt att kopiera/klistra in bil-

der har gjort att jag kunnat jobba mycket snabbare än vanligt. Hur jag ska kunna knyta 

ihop en längre berättelse är något jag har mer erfarenhet av nu, jag har lärt mig att lita 

på mig själv när det gäller mina idéer och hur olika delar kan hänga ihop. Mycket av det 

jag har lärt mig har varit av praktisk karaktär. Jag har tidigare kämpat med att att både 

försöka få klart serier och att göra längre serier, mitt långsamma sätt att rita och att 

också vilja göra saker i färg har gjort att det tagit lång tid för mig. Jag känner mig nöjd 

över att jag har kunnat få ihop en 80 sidor lång serie på ett år. 

Jag ser fram emot att fortsätta att jobba med mina serier och att göra längre seriebe-

rättelser även i framtiden.


