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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar hur en läsares genrekunskap påverkar dennes tolkning av en 
serie. Som projektarbete har jag producerat en kortare episod på fyra sidor, ur en 
längre serie som jag själv skapat, inom genrerna science-fiction och action. I 
bakgrunden går jag igenom Scott McClouds syn på serier, Bordwell och Thompssons 
syn på genrer, samt viss bakgrund och förutsättningar för min series mytologi, 
berättande och estetiska uttryck. 

Jag har genomfört en kvalitativ studie där jag låtit fokusgrupper med olika 
förutsättningar vad gäller förkunskaper och bakgrundsinformation läsa och diskutera 
serien. 

För att skapa serie-episoden har jag studerat andra seriers layout, tecknarstil och 
berättande. Serien bygger på ett tydligt symbolspråk med förankring i verkligheten. 

De slutsatser jag kunnat dra av undersökningen är att mycket bakgrundsinformation 
hämmar nyfikenhet och spekulationsvilja och att en hög kunnighet kring de berörda 
genrerna leder till en modernare syn på könsroller. 

Nyckelord: Serier, science-fiction, action, humor, genre



 

 I 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning................................................................................. I	  
Figurförteckning..................................................................................... II	  
1	   Introduktion........................................................................................ 2	  
2	   Bakgrund ............................................................................................ 3	  

2.1	   Seriens historia enligt Scott McCloud..............................................................3	  
2.2	   Genre-begreppet enligt Bordwell och Thompson ............................................3	  
2.3	   Serien................................................................................................................5	  

2.3.1	   Ikoner........................................................................................................5	  
2.3.2	   Stil.............................................................................................................6	  
2.3.3	   Mytologi ...................................................................................................9	  
2.3.4	   Syfte och form ........................................................................................10	  
2.3.5	   Genre ......................................................................................................11	  
2.3.6	   Bakgrundshistoria...................................................................................12	  

3	   Problemformulering ........................................................................ 16	  
3.1	   Frågeställning .................................................................................................16	  
3.2	   Metodbeskrivning...........................................................................................17	  

3.2.1	   Undersökningsområden ..........................................................................18	  
3.2.2	   Deltagare.................................................................................................18	  
3.2.3	   Val av metod...........................................................................................18	  

4	   Projektarbete .................................................................................... 20	  
4.1	   Berättarstil och mytologi ................................................................................20	  
4.2	   Tecknarstil ......................................................................................................20	  
4.3	   Seriens layout .................................................................................................31	  
4.4	   Genomförda mätningar ..................................................................................50	  
4.5	   Analys av genomförda mätningar ..................................................................50	  

5	   Slutsatser........................................................................................... 55	  
5.1	   Resultatsammanfattning .................................................................................55	  
5.2	   Diskussion ......................................................................................................55	  
5.3	   Framtida arbete...............................................................................................57	  

Referenser............................................................................................... 58	  
Bilaga 1 
Bilaga 2 



 

 II 

Figurförteckning
 

Bild 1 (Scott McCloud, 1994)........................................................................................7	  
Bild 2 (Balla, 1912)........................................................................................................8	  
Bild 3 (Hokusai, ca 1820) ..............................................................................................9	  
Bild 4 Edward Milkban................................................................................................21	  
Bild 5 Edward Milkban................................................................................................22	  
Bild 6 (Mike Mignola, 2003) .......................................................................................23	  
Bild 7 Edward Milkban................................................................................................24	  
Bild 8 (Vasilis Lolos, 2006).........................................................................................25	  
Bild 9 (Tove Jansson, 2010) ........................................................................................26	  
Bild 10 (Jamie Hewlett, 2002) .....................................................................................27	  
Bild 11..........................................................................................................................30	  
Bild 12..........................................................................................................................31	  
Bild 13..........................................................................................................................31	  
Bild 14 (Franquin, 1984)..............................................................................................32	  
Bild 15 (Franquin, 1990)..............................................................................................32	  
Bild 16 (Watterson, 1996)............................................................................................33	  
Bild 17 (Watterson, 1996)............................................................................................34	  
Bild 18 (Hewlett, 2002) ...............................................................................................35	  
Bild 19 (Mignola, 2006)...............................................................................................35	  
Bild 20 (Jansson, 2010)................................................................................................36	  
Bild 21..........................................................................................................................37	  
Bild 22..........................................................................................................................38	  
Bild 23..........................................................................................................................38	  
Bild 24..........................................................................................................................40	  
Bild 25..........................................................................................................................42	  
Bild 26..........................................................................................................................43	  
Bild 27..........................................................................................................................44	  
Bild 28..........................................................................................................................45	  
Bild 29..........................................................................................................................46	  
Bild 30..........................................................................................................................47	  
Bild 31..........................................................................................................................48	  
Bild 32..........................................................................................................................49	  
 



 

 2 

1 Introduktion 
Jag har länge arbetat på en väldigt långtgående Science fiction-historia med stora 
inslag av action. Till mitt examensarbete har jag försökt hitta den grundläggande 
essensen i berättarstilen och uttrycket för händelser, miljö och karaktärer. Historiens 
medium har alltid varit vagt och jag har föreställt mig den som bok, TV-serie, film 
och tecknad serie bland annat, men för att avgränsa mig har jag i det här fallet beslutat 
att se historien som en tecknad actionserie i en liknande genre som Spirou, dvs. med 
trovärdiga1 övergripande händelser och miljöer, men med ett något överdrivet och 
ibland komiskt estetiskt uttryck. Seriens syfte är att vara underhållande för en smal 
målgrupp. Eventuella tankeställare eller politiska budskap tjänar som del i det syftet, 
snarare än att påverka läsaren. 

Jag har i mitt examensarbete försökt att närmare specificera min vision för seriens 
estetik, berättarstil och mytologi. Jag har försökt göra detta genom att ta fasta på 
karaktärers biografier och/eller händelser och hur de ska framställas i serien och hitta 
vad som gör detta speciellt för seriens stil. För att göra detta har jag fokuserat på hur 
serien kan presenteras i en kortare skildring av ett, för serien, ganska typiskt 
händelseförlopp. 

Eftersom serien till viss del är tänkt att vara underhållande genom att retas med 
läsaren ville jag undersöka hur man uppnår den effekten genom olika metoder och var 
läsarens gränser går. Exempel på en idé för att reta läsaren som eventuellt går över 
gränsen är att andromedeanerna (utomjordingar från andromeda-galaxen) inte pratar 
universalspråket (engelska). De talar istället ett fullkomligt obegripligt språk. När en 
sekvens utspelar sig hos andromedeanerna ska all dialog vara obegriplig och utan 
översättning, men serien ska ändå berättas som om man som läsare kan förstå vad de 
säger. Samma sak ska senare hända, men då på tyska (eventuellt hittepå-tyska, men 
troligen riktig tyska som man förstår om man kan tyska eller skriver av texten och kör 
den genom google translate vilket förmodligen är vad jag kommer att göra för att få 
fram den). 

Arbetet handlar till stor del om att specificera en vision för en berättelse i allmänhet 
och för en actionserie i synnerhet.  

Metoden jag har använt är främst undersökningar, där fokusgrupper fått svara på 
frågor och kommentera en kortare episod av serien, med eller utan 
bakgrundsinformation. 

Resultatet är fyra seriesidor som skildrar ett, för serien, ganska typiskt 
händelseförlopp, förankrat i seriens essens och mytologi. 

Den litteratur jag baserar detta arbete på är främst Film Art av Bordwell och 
Thompson (1997) och Understanding comics av Scott McCloud (1994). 

Skälet till detta val av litteratur är att Bordwell och Thompson visserligen skriver om 
film, men deras genomgång om genrer kan appliceras på serier och har ett stort värde 
då serien använder sig av genre till stor del och behöver en tydligt definierad genre 
som grund för min undersökning. 

Scott McClouds bok går igenom grunderna inom seriekonsten och är därför viktig att 
ha som bas i ett arbete som kretsar kring serieskapande. 

                                                 
1Mer trovärdiga än realistiska alltså 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Seriens historia enligt Scott McCloud 
Scott McCloud (1994) menar att det är svårt att definiera serier utan att antingen 
släppa in för mycket som uppenbarligen inte är serier eller utesluta sådant som 
uppenbarligen är serier. Den definition han kommer fram till är lämpligast för de 
flesta behov är ”Juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence intended 
to convey information and or produce an aesthetic response in the viewer” –McCloud 
(1994 sid. 20). Med en specifik definition av serier går det lättare att gå igenom 
seriens historia. Scott McCloud går sedan igenom ett antal mycket gamla konstverk 
från olika kulturer som kan räknas som serier, bland annat ett förkolumbianskt 
bildmanuskript som upptäcktes av Cortés 1519, Bayeauxtapeten och egyptiska 
målningar. Han utesluter dock hieroglyfer då dessa snarare är ett skriftspråk och 
bilderna inte har någon koppling till varandra utöver de ljud de representerar. 
Uppfinnandet av tryckteknik hade mycket stor betydelse för seriens historia. Bland 
annat ledde detta till nya upphovsrättslagar för att skydda tryckta bilder skapade för 
att ses sida vid sida i en följd.  

Rodolphe Töpffer, som gjorde den första kombinationen av ord och bild som setts i 
Europa, blev på många sätt den moderna seriens far och skapade ett helt nytt språk 
som var både konst och skrift och varken eller. Dock kan vi fortfarande, med 
McClouds definition, hitta några av de mest inspirerande och uppfinningsrika 
serierna, som i sin tid inte erkändes som serier, inte så mycket trots sina överlägsna 
kvaliteter som tack vare dem. Serier har en negativ bild och därför får begreppet 
sällan äran för hyllade mästerverk som enligt McClouds definition är serier. 
Fotoserier från fotoautomater och säkerhetsdiagram på flygplan kan också räknas som 
serier, men det är sällan någon som refererar till de som det. Definitionen öppnar 
många dörrar, men utesluter också enrutesskämtteckningar därför att de inte är en 
följd av bilder. Detta räknas dock som vad McCloud kallar en cartoon och även om de 
har ett nära förhållande till varandra är de inte samma sak då det ena är en stil och det 
andra ett medium som ofta använder sig av den stilen. Man skulle kunna byta ut 
definitionen mot användandet av ord och bild i kombination, men enligt McCloud är 
den definitionen för restriktiv. McClouds definition säger inget om stilar, tekniker 
eller synsätt. Att definiera serier är dock en pågående process och framtida 
generationer kommer och bör återuppfinna serier. 

 

2.2 Genre-begreppet enligt Bordwell och Thompson 
 
Bordwell och Thompson (1997) menar att det finns många olika genrer och olika 
kulturer har olika typer av genrer. Ofta korsar olika grundläggande typer av genrer 
varandra (exempelvis science-fiction och komedi). Det är svårt att definiera genrer, 
men både filmskapare och publik känner väl till sin egen kulturs genrer och känner 
därför igen de när de ser dem. 
 
Genretyper tycks ofta följa olika regelverk. Vissa genrer definieras (eller känns igen) 
på känslan filmen vill förmedla till tittaren (skräck, komedi), andra på hur filmen 
framförs (musikal) och en del på tema eller miljö (western, science-fiction). Det finns 
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även undergenrer och inom en genre är reglerna också ofta lösa. Eftersom genrer är  
beroende av publikens uppfattning om dem, förändras genrerna med tiden beroende 
på kulturella trender. 
 
Det är mycket vanligt att blanda genrer, men olika genrer blandas olika lätt med andra 
genrer. Komedi tas upp som exempel på en genre som tycks kunna blandas med 
vilken annan genre som helst. Att genrer kan blandas betyder dock inte att det saknas 
distinktioner bland dem. 
 
Det som kopplar en film till en genre är ofta vissa konventioner som publiken 
förväntar sig att se. Det kan vara konventioner i handlingen, temat eller filmtekniken. 
Genrer kan ofta kännas igen på ikoniska bilder, exempelvis objekt eller miljöer som är 
vanliga, men egentligen inte nödvändiga för en viss genre. Dessa konventioner hjälper 
tittaren att, genom igenkänning hitta igenom filmen och förmedlingen av viss 
information går snabbare. Publiken kan då fokusera på det som är viktigt för historien. 
Filmer kan också bryta mot konventionerna som tillhör dess genre. Konventionerna 
kan då användas för att överaska publiken. 
 
Tittaren förväntar sig att traditioner följs, men kräver också nya variationer. 
 
Det centrala i film kopplat till genrer är spelet mellan det traditionella som publiken 
känner igen, med det som är nytt för publiken. 
 
En slutsats jag tycker mig kunna dra är att det finns tre olika kategorier av genrer 
(kanske fler):  
 
•Miljö-genrer. En viss tidsepok eller geografiskt område som publiken känner igen. 
Här kan man lägga in Western eller polisfilm, men även vissa typer av Science-
fiction. Ett exempel på det är filmen Star Wars Episode IV: A New Hope (Lucas, 
1977), som bygger på en miljö full av futuristiska ikoner (rymdskepp, laservapen), 
men vars historia inte bygger på vetenskapliga framsteg och vars vetenskapliga 
korrekthet ofta kan ifrågasättas. Miljön är här futuristisk, men temat kan närmast 
beskrivas som äventyr eller fantasy. 
 
•Tema-genrer. En viss typ av historia med en viss typ av förutsättningar, exempelvis 
zombiefilm eller science-fiction. Den här typen av science-fiction bygger mer på ett 
tema av vetenskapliga framsteg och kan i vissa fall nästan helt sakna klassiska 
futuristiska ikoner. Aeon Flux (Chung, 1991-1995) är ett bra exempel som visserligen 
innehåller en del futuristisk ikonografi, men mer framhäver en surrealistisk miljö. Ett 
annat exempel är TV-serien Dollhouse (Whedon, 2009-2010) som till större delen 
utspelar sig i nutida miljö och den vetenskap som serien handlar om är, visserligen 
högst futuristisk, men ofta dold i föremål som det inte är otänkbart att man skulle 
kunna hitta hos ett framgångsrikt teknikföretag nu eller inom överskådlig framtid. I 
båda exemplen är temat futuristiskt, men miljön följer vanligen en annan genre. I de 
fall då miljön är futuristisk är det i huvudsak för att etablera science-fiction-temat. 
Miljö-genrer och Tema-genrer kan alltså vara överlappande, men man kan då ganska 
lätt hitta vilka delar som tillhör vilken genre. Ett exempel som ligger inom båda 
genrerna i stor utsträckning är Star Trek som både utspelar sig i en tydligt futuristisk 
miljö, men även kretsar till stor del kring vetenskapliga framsteg. 
 
•Känslo-genrer. Här ska publiken uppleva något speciellt när de ser filmen, 
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exempelvis humor eller skräck. Exempel på filmer inom komedi är Freddy Got 
Fingered (Green, 2001) och inom skräck Drag Me To Hell (Raimi, 2009). 
 
Jag har här valt att inte ta med genretyper som ligger utanför fiktion, som till exempel 
informationsförmedlande genrer, då dessa inte är särskilt intressanta för mitt arbete. 
 

2.3 Serien 
 
Som projektarbete har jag arbetat med en tecknad serie, med fokus på berättandet och 
essensen i dess berättarstil, estetik och mytologi. Skälet till att jag valt att arbeta med 
detta är att jag länge har haft en serie på planeringsstadiet som med tiden utvecklats 
till ett mycket omfattande verk. Innan det här arbetet fanns serien dock bara i 
kladdform, i ett stort antal skisser och nedskrivna idéer till företeelser, bakgrunder och 
historier. Allt utgår ifrån min fantasi och följer således en speciell stil som än så länge 
har varit odefinierad. Jag har istället utgått ifrån vad som känts rätt i varje specifik idé 
eller teckning och förkastat det som inte passar in (ofta sparat roliga idéer till andra 
projekt). Jag har gjort försök till lösa definitioner och att hitta gemensamma nämnare i 
fungerande idéer.  
Jag har i mitt projektarbete gjort ett försök att hårdare definiera essensen i 
berättarstilen, estetiken och mytologin i serien, för att få till en stadigare grund att stå 
på för framtida arbete och undvika företeelser som inte passar in i seriens övergipande 
karaktär. 
 

2.3.1 Ikoner 
Serier använder sig enligt McCloud (1994) till stor del av ikoner. Ikon kan definieras 
som en bild som representerar en person, plats, sak eller idé. Det kan jämföras med 
vad Sjölin (1998) skriver om tecken. De typer av bilder vi brukar kalla symboler och 
tecken är kategorier av ikoner. Bilder är ikoner designade för att likna objekten de 
representerar, men några bilder är enligt McCloud mer ikoniska än andra. I ikoner 
andra än bilder är meningen absolut därför att de representerar något osynligt som är 
samma oavsett hur ikonen ser ut. Bilder däremot har en mer flytande mening med 
varierande avvikelse från verkligheten. Man kan dra en linje från realistiska bilder 
föreställande en person till enklare skämtteckningar, där antalet personer bilden kan 
sägas representera, ökar med enkelheten, från en specifik person, via några tusen, till 
nästan alla människor i hela världen (en cirkel, två prickar och ett streck). Enklare 
bilder är mer involverande för oss eftersom vi har lättare att se oss själva i bilden. 
Skämtteckning (eller cartooning) är inte enbart ett sätt att rita utan även ett sätt att se. 
Vi människor har en tendens att se oss själva i väldigt enkla bilder som kanske inte 
ens föreställer människor. Vi ser då också känslouttryck som egentligen kanske inte 
finns där. Vi har en förenklad bild av oss själva i huvudet och det är den vi känner 
igen i resten av världen. 

Denna medvetenhet kan flyta ut i objekt vi kontrollerar och bli en del av oss själva, 
till exempel fordon, kläder eller vapen. Dessa objekt får då en förenklad bild i våra 
huvuden, på samma sätt som vårt ansikte. Detta gör att vi kan särskilja vår uppfattning 
om världen i två delar, konceptdelen och känslointrycksdelen. 

Genom att skala bort likheten med den fysiska verkligheten till förmån för idén av 
form bildar skämtteckningen (det McCloud kallar cartoon) en konceptuell värld. 
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Används enklare bilder enhetligt genom en historias värld blir historien full av liv. 
Nästan alla serietecknare använder i viss mån vad McCloud kallar cartooning. 
 
Serien ska ha en tydlig men blandad ikonografi. Objekt ska vara tydliga, snarare än 
detaljerade och realistiska och ge en känsla av vad de är. I vissa fall kan detta delas in 
i olika kategorier av objekt, det kan till exempel finnas några olika ikoniska pistoler 
för att frambringa en karaktärs stil. Enlig McCloud (1994) kan man då visa en enklare 
bild av pistolen när karaktären håller i den och en mer detaljerad version om den ska 
befinna sig i fokus. Detta är vanligt i japanska serier. 
Eftersom serien utspelar sig i väldigt många kulturer krävs en tydlighet i ikonografin 
för att framhålla de olika miljöerna och skapa en kontrast. Läsaren ska veta var hen 
befinner sig. Enligt Bordwell och Thompson (1997) kan miljögenrer kännas igen på 
ikonografi och eftersom de olika miljöerna ofta kan kopplas till tydliga genremiljöer 
är det här ett bra sätt att göra resor mellan världar tydliga för läsaren. Denna metod 
används till viss del i Star Wars-filmerna (Lucas, 1977-2005). 

2.3.2 Stil 
Skalan över bildspråk går inte bara från realism till enkelhet enligt McCloud (1994), 
utan också uppåt i en pyramid, där bilden vandrar mot abstraktion och inte längre 
representerar något verkligt, utan enbart betyder det det är. Den mesta seriekonsten 
ligger nära botten, men de flesta serieteckningar har en och annan ”meningslös” linje. 
Genom att inkludera språk och andra ikoner i ett diagram kan man skapa ett 
universum av serier, där varje seriestil kan placeras i ett spektrum inom pyramiden 
verklighet-mening-bild (bild 1), där bild-punkten enbart är bilden i sig utan vare sig 
realism eller mening.  En del tecknare håller sig inom ett snävt spektrum, medans 
andra breder ut sig och använder många olika stilar. Längst ner till vänster finns 
troligen de som attraheras av naturens skönhet, högst upp i toppen, de som attraheras 
av konstens skönhet och längst ner till höger de som attraheras av skönheten hos 
idéer. För att serien som medium ska mogna måste den kunna framställa varje 
tecknares innersta behov och idéer. 
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Bild 1 (McCloud, 1994) 

Alla linjer bär på expressiv potential. Allt från kladdiga och svaga, till helt vanliga 
ovarierade linjer. Alla tecknare använder sig av uttryck i linjer för att på olika sätt 
framhäva känslor i sina historier. Eftersom även den typen av ikoner vi kallar bilder 
kan representera osynliga företeelser innebär det att gränsen mellan bilder och andra 
ikoner, som speciellt är till för att representera det osynliga, blir suddig. Linjerna i 
bilder kan till och med evolvera till att bli ikoner. Ett exempel är hur vågiga linjer 
först representerade rök och sedan gick vidare till att även representera stank, trots att 
stank inte syns i verkligheten, men har använts så mycket att alla accepterar det som 
en del av bilden. Om tillräckligt många tecknare använder en symbol etableras den i 
bildspråket och betraktas som naturlig av läsaren. En svettdroppe visar på ängslighet, 
överdrivet många svettdroppar som flyger av ansiktet representerar mer ängslighet, 
trots att detta aldrig förekommer i verkligheten. I Japan har de en annan grund av 
dessa symboler då Japans seriekultur är mer eller mindre isolerad från den 
amerikanska och europeiska (McCloud, 1994). 

Serien ska vara tecknad i en mycket konkret stil liknande den clear-line stil som bland 
annat Tank Girl (Hewlett, 1988-1995) och Tintin (Hergé, 1929-1983) använder sig av 
(McCloud, 1994). Den ligger någonstans i mitten av pyramiden (bild 1), men något 
närmare realism. Jag har hämtat inspiration till denna stil från flera olika tecknare, 
främst Mike Mignola (Hellboy, 1993-), Jamie Hewlett (Tank Girl, 1988-1995), 
Vasilis Lolos (Pirates of Coney Island, 2007-) och många andra. 

Många konstnärer har jobbat med att försöka fånga rörelse i stillbilder. Om man som 
tecknare ska försöka gestalta en värld full av rörelse måste man vara beredd att teckna 
rörelse. Serieskapare har utvecklat metoder för detta. De första fartränderna var 
ogenomtänkta, skitiga försök att representera de vägar rörliga objekt tar genom 
rummet. De utvecklades genom åren och fick senare, i actionserier, nästan en egen 
fysisk närvaro. När man använder sig av fartränder ritar man vanligen både bakgrund 
och objekt tydligt och rent. Vissa tecknare använder upprepade bilder av objektet i 
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samma ruta för att representera dess rörelse och andra försöker imitera rörelseoskärpa 
från fotografier. Med rörelseoskärpa kan man antingen stanna med bakgrunden och se 
objektet oskarpt susa förbi, men man kan också följa med objektet och bakgrunden 
blir då oskarp och får sina fartränder. Detta var inte populärt vare sig i USA, där 
fartränder var vanligt eller i Europa, där man inte använde fartränder så mycket, men i 
Japan utvecklades detta till en egen stil där läsaren sätts i förarsätet och får följa med i 
rörelsen. Detta ligger i linje med konströrelsen futurism (Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Futurism) och ett bra exempel på detta är Ballas Damen 
Med Hunden (1912). Detta är dock en metod jag ansträngt mig för att undvika, då jag 
tycker den gör bilderna röriga och skapar overkliga objekt som jag tror skadar 
läsarens känsla av delaktighet i bilden vid längre betraktande. Jag använder istället 
verkliga objekt i historien för att skildra rörelse. Två exempel på det finns på sidan 1 
(bild 29) av den kortare episod av serien jag skapat för mitt projektarbete. I ruta 4 
använder jag mig av cigarettrök för att visa hur Edward Milkban snabbt vrider 
huvudet och i ruta 7 av blod för att visa hastigheten och kraften av ett slag. Det blodet 
tjänar även andra syften, bland annat för att visa hänsynslösheten och kraften hos 
karaktären Mushuda. Lägg även märke till hur Edward Milkban fortsätter att blöda 
näsblod på sidan 2 (bild 30), något som dels syftar till att inte glömma bort tidigare 
händelser, hur oviktiga de än kan tyckas vara, och dels bidrar till seriens 
karaktäristiska humor. 

 
Bild 2 (Balla, 1912) 

För att skildra rörelse använder sig min serie av ögonblicksbilder med en tydlig 
rörelse som är på gång. Det ska finnas en spänning i bilden som gör att läsaren kan se 
vart rörelsen är på väg (McCloud, 1994). Exempel på det är Vågen av Hokusai (ca 
1820) 
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Bild 3 (Hokusai, ca 1820) 
 

2.3.3 Mytologi 
Med mytologi menar jag den värld serien utspelar sig i och dess förutsättningar. Jag 
ger en närmare definition av begreppet mytologi i min problemformulering. 

I serier får vi fylla i det vi inte ser själva och detta kan serietecknaren använda till sin 
fördel. Vi antar att någonting finns där som inte är ditritat, därför att det hamnar 
utanför serierutan, men tillräckligt mycket visas för att vi ska ha någonting att utgå 
ifrån i våra antaganden. McCloud använder termen closure. En del closure sker 
automatiskt, exempelvis i hur vi uppfattar bildpunkter som en bild eller bildrutor som 
en film, i andra fall måste vi själva fylla i det vi inte ser, som exempelvis länder vi 
inte varit i eller människor vi inte är i närheten av. Serier ligger mellan dessa två typer 
av closure i att berätta genom att inte visa. Mänsklig fantasi binder samman två bilder 
till en idé. Erfarenhet berättar att något måste finnas mellan serierutorna. Enligt 
McCloud kan man säga att serier är Closure. 

Serien ska ha en mycket stor, komplicerad mytologi. Det ska finnas 
bakgrundshistorier till allt i princip. Detta ska dock inte vara övertydligt, utan mycket 
information ska lämnas utanför för att låta läsaren själv fylla i vad som händer mellan 
rutorna och inte kunna förlita sig på exempelvis faktarutor. (McCloud, 1994) 
Mytologin ska vara trovärdig och konsekvent. Tanken är att serien nästan är en sorts 
evighetsprojekt och den är som helhet således långt ifrån färdig i och med detta 
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projekt, där av användandet av futurum i detta stycke. 

2.3.4 Syfte och form 
Skapande följer enligt McCloud (1994) alltid en viss väg. 

1. Idé. Verkets innehåll, i form av idéer och syften  

2. Form. Vilket medium verket ska ha. Bok, skulptur, serietidning  

3. Idiom. Vilken genre  

4. Struktur. Sätta ihop allt och bestämma vad som ska vara kvar och vad som ska 
tas bort. Hur det komponeras  

5. Hantverk. Kunskap och skicklighet i sammansättandet  

6. Yta. Hur det, rent ytligt, ser ut vid en första anblick 

Både idé och form kan fungera som grund beroende på om man vill säga något om 
livet genom konst eller om man vill säga något om konsten i sig själv. Den som väljer 
form som grund blir en upptäckare som försöker hitta allt konst kan vara. Väljer man 
idé blir ens konst ett verktyg för att framföra idén. Valet behöver inte vara fast och 
båda delarna kommer att spela en roll. Det spelar ingen roll i vilken ordning man 
kommer fram till de sex stegen, i slutresultatet har de alltid samma plats. 

Min serie har sin huvudsakliga grund i formen. Seriens syfte är att vara underhållande 
för en smal målgrupp. Eventuella tankeställare eller politiska budskap tjänar som del i 
det syftet, snarare än att påverka läsaren.  

En av de mer karaktäristiska egenskaperna hos serien är företeelser som är till synes 
ogenomtänkta, men som i själva verket har en mycket noggrann bakgrund och 
framförs med största allvar. Ett exempel på var detta används är serien Hellboy (1993-
) som har fullkomligt absurda förutsättningar som berättas med största allvar och detta 
skapar en komisk effekt av mycket mörk karaktär, utan att serien för den sakens skull 
är en humorserie. Publiken ska få intrycket av att mycket är påhittat vartefter eller helt 
taget ur luften, men (oavsett om så är fallet eller inte) inse vartefter att det i själva 
verket är mycket stora delar av seriens kanon och mytologi. I kontrast till detta kan 
serien Tank Girl (Hewlett, 1988-1995) ställas där man får intrycket av att mycket är 
taget ur luften och inser vartefter att det troligen också är det, när tidigare detaljer 
tycks glömmas bort till förmån för tillfällig underhållning.  

Serien ska ofta visa företeelser som är där bara för att de är häftiga, estetiskt 
tilltalande eller roliga, men som samtidigt har en mycket genomtänkt förklaring. 
Mycket av seriens essens går ut på att kompromisslöst visa det som, på ett ytligt och 
kortsiktigt plan, tilltalar publiken, med en stark förankring i en trovärdig och 
genomtänkt mytologi. 

Om fokus ligger på seriens underhållningsvärde, snarare än ett underliggande syfte 
eller budskap uppstår den intressanta frågan om ett budskap kan agera medel snarare 
än mål. Eftersom serien innehåller en hel del företeelser som kan tolkas som politisk 
observation, är frågan om det kan uppstå ett underhållningsvärde i att, så att säga, 
predika för en redan frälst, eller, kanske ännu bättre, omvända någon, men i ett 
underhållningssyfte snarare än som ett mål i sig.  

Riktar sig serien till en smal målgrupp är det lätt att läsarna blir medvetna om att de 
tillhör en smal grupp människor som tycker om serien. Detta kan då fungera som 
underhållning i sig, då läsaren känner sig utvald eller som en del i en elit. 
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2.3.5 Genre 
 
Min series genre är en blandning av många olika genrer och jag ska här försöka utreda 
vilka de viktigaste genrerna är. Här kan jag använda begreppen tema-genre, miljö-
genre och känslo-genre. Min serie bygger främst på en blandning av tema-genren 
action och miljö-genren science-fiction, men har också en tydlig, men mer 
svårdefinierad känslo-genre. Den känsla jag vill förmedla är främst att det ska vara 
roligt att läsa serien (inte att förknippa med komedi) och man ska som läsare känna 
sig uppspelt, engagerad och utmanad. Som exempel på ett verk som väldigt tydligt ger 
denna känsla skulle jag vilja ta upp den japanska TV-serien One Piece (Eiichiro Oda, 
1999-) som är baserad på en serie med samma namn (Eiichiro Oda, 1996-). Här finns 
en blandning av flera olika känslo-genrer som alla bär lika stor vikt i seriens 
huvudsakliga berättande och som tillsammans ger den känsla jag är ute efter. Att 
konsekvent följa en noga uttänkt och intressant mytologi och inviga läsaren i 
mytologins verklighet är ett viktigt element för att uppnå mycket av de känslor jag är 
ute efter. Man kan säga att det handlar om ett förtroende där läsaren väljer att kasta 
sig handlöst in i historien och lita på att jag som skapare kan lotsa dem till en logisk 
slutsats trots oväntade twister. 
 
På ett liknande sätt som TV-serien Firefly (Whedon, 2002) kombinerar Western och 
Science-fiction kombinerar min serie någon sorts modern action i stadsmiljö med 
Science-fiction (där det moderna antar den roll som Western har i Firefly). Läsaren 
ska känna igen sig i miljön, trots att miljön inte rimligtvis är något läsaren någonsin 
upplevt ur ett förstahandsperspektiv. Detta ger även upphov till en viss aspekt av 
seriens speciella karaktäristik som jag ser det.  Av skälet att läsaren ska känna igen sig 
används moderna miljöer och ikoner, men eftersom Jorden inte har någon större roll i 
mytologin måste likheterna med Jorden förklaras på något annat sätt. Detta ska göras, 
vilket ger upphov till absurda och långsökta, men ändock hållbara förklaringar som i 
sig har ett underhållningsvärde i stil med de absurda förutsättningarna i serien Hellboy 
(Mignola, 1993-), som ändå berättas helt seriöst, oftast utan en antydan till att det kan 
betraktas som ett skämt. Eftersom jag inte är bunden till verkliga historiska fakta (inte 
förrän Jorden kommer in i bilden) kan jag dessutom blanda ikoner från olika miljö-
genrer ganska friskt och skapa en sorts kollage-estetik där jag slänger in allt som är 
coolt och passar ihop. Genom att hitta på en förklaring i efterhand kan jag få 
kombinationen trovärdig. Läsaren känner då igen sig i vissa delar, men blir 
överraskad på oväntade sätt genom att det som är nytt kan bryta mot den genre läsaren 
känner igen sig i. 
 
Förutsättningarna för serien är att större delen av mänskligheten bor i rymden och 
större delen av historien utspelar sig där. Eftersom människor inte kan överleva i 
rymden utan hjälp måste man förlita sig på, av människor uppbyggda, rymdstationer 
och större rymdskepp. Allt i miljön är alltså skapat och kontrollerat av 
människohänder, vilket skapar en miljö som på många sätt liknar olika större nutida 
städer. Den huvudsakliga miljön är således den en stadsmänniska upplever, alltså en 
kombination av den egna lägenheten, en miljö man kontrollerar själv, andras 
lägenheter och arbetsplatser, som kontrolleras av andra individer och utomhusmiljön 
(allt från trapphus och butiker till gator och torg) som kontrolleras av gemensamma 
intressen. All teknikutveckling som gör att serien förtjänar att ingå i tema-genren 
science-fiction har alltså skapat en sorts oändlig stadsmiljö.  
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Natur är väldigt långt borta och den man får kontakt med har passerat ett antal 
mellanhänder. Detta skapar alltså obönhörligen ett mycket kommersiellt 
konsumtionssamhälle. På grund av den enorma befolkningsmängd som bor i de olika 
rymdsamhällena skapas en enorm marknad för massproduktion av avancerade 
produkter. Hemmareplikatorer och/eller 3D-skrivare gör att enklare produkter kan 
vara mer individanpassade. Mer individanpassade, avancerade produkter betraktas 
som lyx. 
Detta samhälle är också extremt mångkulturellt på grund av blandningen av 
godbitarna från tusentals planetkulturer. Detta ger en fantastisk grogrund för en 
utbredd popkultur som på många sätt liknar dagens nördkultur. Det blir därför en 
blandning av miljögenrer där grunden är Science-fiction, men på den grunden bygger 
jag upp en annan sorts miljö som tillhör en annan genre. Alltså med företeelser som 
läsaren kan känna igen, men med en bakgrund skild från den bakgrund företeelsen har 
i det sammanhang läsaren känner igen den ifrån. 
 
I kontrast till denna miljö kan planeterna ställas, vilka är betydligt mer primitiva och 
anarkistiska och kan innehålla i princip vilken kultur som helst, både 
igenkänningsbara från Jorden genom historien, igenkänningsbara från andra verk samt 
helt nyskapande. Det uppstår också flera subkulturer i interaktionen mellan de 
moderna rymdsamhällena och de primitiva planeterna. Detta innebär att inom serien 
kan vissa passager gå i en annan genre än vad som är normalt eller innehålla stilgrepp 
och ikoner från genrer som inte normalt förekommer i serien, på ett sätt som liknar 
avsnittet Once More With Feeling av TV-serien Buffy och Vampyrerna (Whedon, 
2000) som hamnar inom musikalgenren, men ändå upprätthåller trovärdigheten och 
kanon hos seriens normala Fantasy-action genre. 
 

Den känsla serien ska förmedla är svårare att definiera. Dess viktigaste egenskap i 
reaktionen hos publiken är tänkt att vara att det ska vara roligt att läsa. För att 
förtydliga menar jag inte att det ska vara en humorserie, även om skämt kommer att 
ha sin naturliga plats i serien, utan snarare att man ska ha roligt när man läser serien 
och ständigt känna att man blir serverad det som behövs för att upprätthålla intresset. 
För att uppnå detta kommer jag att blanda flera olika genrer, såsom komedi, action, 
skräck och tragedi och på så sätt skapa någonting som på många sätt påminner om 
TV-serien Buffy och Vampyrerna (Whedon, 1997-2003) eller filmen Kill Bill 
(Tarantino, 2003) när det gäller de känslor publiken får uppleva. 

Serien är långtifrån hard Science-fiction utan snarare rymdopera eller soft Science-
fiction (Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction). Inbördes 
trovärdighet är betydligt viktigare än vetenskaplig trovärdighet, även om detaljer som 
går stick i stäv med läsarens kunnande om modern vetenskap kan vara distraherande 
och därmed till skada för seriens underhållningsvärde och inbördes trovärdighet. 

2.3.6 Bakgrundshistoria 
Nedan följer bakgrundsinformation för viktiga element och karaktärer inom 
mytologin. Detta är även den text hälften av fokusgrupperna fick läsa igenom vid min 
undersökning. 

Det gamla imperiet 
Inte mycket är känt om det gamla imperiet, men man tror att en intelligent art med 
förmågan att gå i kölddvala, för miljoner år sedan upptäckte ett sätt att resa mellan 
solsystem genom att frysa ner sig och färdas i ljusets hastighet. Med sig hade de också 
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nedfrysta embryon av en sorts apa som genmanipulerats bland annat till att vara 
mycket intelligent, gå upprätt och ha motsatta tummar vilket gjorde det till det 
perfekta arbetsdjuret. Eftersom däggdjur inte kan överleva nedfrysningen i annan 
form än som embryon trodde man aldrig att de skulle bli ett seriöst hot. 

Revolutionen 
För ett antal tusen år sedan upptäckte några av dessa apor (även kallade människor) en 
metod för att resa snabbare än ljusets hastighet. Man upptäckte också sätt att tillverka 
materia och därigenom vatten, luft och mat ur ren energi eller enklare material. Detta 
gjorde att man kunde bosätta sig i rymden och resa runt till olika planeter och 
bekämpa det gamla imperiet och frigöra människor. Revolutionen växte sig starkare 
och det gamla imperiet blev svagare. Det gamla imperiet blev mer och mer 
marginaliserat och idag vet man knappt om det ens finns kvar, bortsett från små 
påminnelser och spår här och där. De flesta planeter blev av med det gamla imperiet 
utan hjälp från Revolutionen och idag är det sällsynt med primitiva planeter som ens 
har några spår kvar. 

Revolutionen pågår dock fortfarande av mestadels byråkratiska skäl. Frigörandet av 
planeter pågår fortfarande, men alla planeter är idag redan fria och Revolutionen 
måste ofta locka med annat än frigörelse för att få planeter att gå med, ibland det 
interstellära samarbetet och ibland gammal avlagd teknologi som för de primitiva 
folken på planeterna är högst sensationell och futuristisk. Revolutionen är idag 
fruktansvärt stor, med hundratals befolkade solsystem och många tusen miljarder 
enheter. Systemet är också mycket korrupt och byråkratiskt och den högra handen vet 
inte vad den vänstra gör. Regler och kultur kan se helt olika ut beroende på var i 
Revolutionens territorium man befinner sig, men på det hela taget råder ändå någon 
form av frihet för dess invånare. Åtminstone på papperet. 

Avhopparna 
Avhopparna (arbetsnamn) är ett mindre imperium med sitt ursprung i Revolutionen. 
De ansåg att Revolutionen var över och ville bilda ett färdigt samhälle präglat av 
mänskliga rättigheter, frihet och öppenhet och fritt från undantagslagar och onödiga 
anfallskrig. 

Avhopparna varken erövrar eller värvar planeter och använder inte ens rymdskepp 
som kan landa på planeter (något som är väldigt dyrt). Istället får vem som helst bli 
medborgare. 

Avhopparnas styrelseskick är en teknokrati och deras beslut fattas mestadels av 
mycket kraftfulla datorer, programmerade med Avhopparnas grundlag. För att 
förändra grundlagen krävs en folkomröstning. 

Avhopparna har ett mycket starkt och vältränat försvar med mycket avancerad 
teknologi, som aldrig sätts in utan goda skäl. 

Hos Avhopparna finns en benhård inställning att aldrig, från statens sida, rucka på de 
egna lagarna, som är formulerade på sätt som gör det näst intill omöjligt att kringgå 
dess andemening. Lagarna är skapade för folket och att leva inom avhopparna, som 
vanlig rymdsvensson, är väldigt lätt. Samhället tar hand om en och man har mycket 
lite att oroa sig för oavsett vilken situation man hamnar i. 

Företaget 
Eftersom Revolutionen till största delen är ett vanligt samhälle drivs här många 
företag. Dessa företag måste naturligtvis rätta sig efter Revolutionens lagar och betala 
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skatt. Att ta sig ur Revolutionen är inte det lättaste och inte heller särskilt intelligent 
eftersom man då i princip är laglös och inte längre har rätt till vare sig beskydd, 
sjukvård eller något annat ett samhälle kan bidra med. Ett fåtal företag har försökt 
detta, oftast med mindre lyckade resultat. 

Det mest lyckade exemplet är troligtvis Företaget. Ett lyxigt säkerhetsföretag som för 
mycket höga priser hyrde ut livvakter och legosoldater. De kom fram till att de inom 
företaget hade allt de behövde från samhället och att deras personal inte behövde 
något annat än företaget. Detta innebar inte bara att de numer slapp betala skatt, utan 
också att de (numer officiellt) kunde utöka sin verksamhet till att även inkludera 
yrkesmord. Idag samlar de upp de hårdaste soldaterna, mördarna, rymdhjältar och 
rymdskurkar och tränar upp de till extrema nivåer. Anställda hos företaget har mycket 
bra villkor och det är svårt att tacka nej om man får erbjudandet. 

Företaget betraktar sig inte som ett imperium, även om de på många sätt är ett 
samhälle i sig. När man befinner sig på Företagets baser jobbar man, vad man gör på 
sin långa fritid bryr sig Företaget inte om och man är fri att mörda oskyldiga på 
primitiva planeter eller bilda familj. 

Edward Milkban 
Edward Milkban kommer från en ökenplanet, styrd av vattenbolaget Water & Power. 
Eftersom vatten måste borras fram är folket beroende av W&P och de flesta arbetar på 
ett eller annat sätt för bolaget. 

Revolutionen tog för många år sedan över planeten, mot löfte att planeten aldrig fick 
dra nytta av Revolutionens billiga vattengeneratorer. Eftersom planeten styrdes av en 
representativ marknadsdemokrati respekterades kravet och nästan ingenting 
förändrades, förutom att Revolutionen då och då hämtar de starkaste och smartaste 
unga männen till att få den ärorika chansen att kalla sig rödskjorta inom 
Revolutionens stora armé. 

Rödskjorta är den absolut lägsta rangen man kan få inom Revolutionen. Skälet till att 
de bär röda skjortor är dels för att undvika att soldaterna får panik vid åsynen av blod 
och dels för att rött är en ganska dålig kamouflagefärg och det lönar sig bättre i strid 
om rödskjortorna måste stanna kvar och slåss och inte har möjlighet att springa och 
gömma sig. 

Edward Milkban är näst yngst i en stor syskonskara i en mycket sträng familj och har 
alltid längtat bort från både familjen och planeten. 

Genom att fuska sig igenom skolgången lyckas han till slut bli antagen av 
Revolutionen och skickas snart på sitt första uppdrag. Tillsammans med ett antal 
stridspittar ska han ta sig in i en av det fruktade Företagets baser på en planet, något 
som är att betrakta som ett rent självmordsuppdrag. 

Edward Milkban begår här myteri och lyckas ha ihjäl större delen av gruppen. Med 
ingen annanstans att ta vägen smyger han in i Företagets bas och stjäl ett rymdskepp. 
Det är detta rymdskepp han har med sig i de flesta av sina kommande äventyr. Dock 
kvarstår frågan hur en nybakad rödskjorta lyckades stjäla ett skepp från det fruktade 
Företaget utan minsta motstånd… 

Revolutionen Kontaktar snart Edward och gratulerar honom till att han överlevde sitt 
första uppdrag, vilket innebär en garanterad befordran i de här kretsarna av 
Revolutionens baksida. Edward Tackar naturligtvis nej till detta erbjudande och drar 
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vidare mot nya äventyr. Han jobbar idag som någon sorts allt-i-allo-rymdhjälte som 
både räddar livet på folk och slåss mot betalning. 

Mushuda 
Mushuda fick ärva sin fars svärdsmedja, där han tillverkade exklusiva katanasvärd åt 
rika maffiabossar, företagsledare och dylikt. Mushuda strukturerade om och utökade 
verksamheten och tillverkar idag mestadels skjutvapen, med samma exklusivitet och 
skicklighet som sin far hade i tillverkandet av sina svärd. Detta är mycket lukrativt 
och Mushuda är, kort sagt, rik som ett troll.  

Mushuda är mycket intresserad av vapen och är mycket skicklig på att både tillverka 
och hantera pistoler och gevär. Hon har också ett stort intresse för popkultur och 
använder stora delar av sin inkomst till moderna kläder, plastiga smycken och 
leksaker. Hon har dock fortfarande kvar en enorm respekt för sin fars livsgärning och 
hedrar honom och den mer traditionella kultur han stod för i allt hon gör. 

Hennes speciella utseende ligger i släkten och är inte speciellt ovanligt på planeter 
med vissa speciella förutsättningar i miljön, men just hennes släkts specifika ursprung 
är okänt. 

Jorden 
Planeten Jorden existerar visserligen inom mytologin, men har mycket liten betydelse. 
Varken mänskligheten eller någon viktig karaktär har sitt ursprung här. 
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3 Problemformulering 
3.1 Frågeställning 
Min frågeformulering lyder: Hur påverkar läsarens genrekunskap tolkningen av en 
given series essens i dess berättarstil och mytologiska grundvalar? 

Frågeställningen innehåller nyckelbegreppen essens och mytologi och jag ska nu 
försöka definiera vad jag menar med dessa begrepp i den här seriens sammanhang. 

Med begreppet essens syftar jag på den grundläggande känslan och stilen i serien. En 
grundläggande uppsättning regler för hur en series berättande får ske för att det inte 
ska bli en helt annan serie. I det här fallet är grundtanken att serien i vissa lägen ska 
avvika från den inbördes normen, men även här finns det regler för hur så kan ske. 
Man skulle till och med kunna säga att det finns regler som säger att så måste ske för 
att just fånga essensen i serien. Som jag ser det har de flesta, för att inte säga alla 
kulturyttringar en liknande uppsättning regler som gör att publiken har vissa 
förväntningar som är det grundläggande skälet till deras uppskattning och fortsatta 
konsumtion av ett verk. Detta är vad jag skulle vilja kalla essens. Detta ska dock inte 
förknippas med förutsägbarhet, men publiken förväntar sig att bli överraskad på ett 
visst sätt och med en viss frekvens. Detta är i synnerhet viktigt för en 
sammankopplad, längre serie verk som är beroende av en stark beundrarskara. I vissa 
fall kanske ett verk bygger på ett annat mål än att tillfredsställa en publik, men även 
där finns en essens som bygger på helt andra regler. 

Med mytologi syftar jag på det universum en serie verk utspelar sig i och vilka regler 
som etablerats inom det universumet. Alla historier som utspelar sig inom en given 
mytologi måste förhålla sig till allt annat som etablerats inom seriens kanon. I vissa 
fall kan en historia undvika att referera till händelser i andra historier som tagit plats 
inom mytologin. Ett exempel är spelet Portal (Valve, 2007) som utspelar sig inom 
samma mytologi som spelet Half-life (Valve, 1998), men innehåller minimala och 
ofta oviktiga referenser till Half-life. Dock måste Portal alltid förhålla sig till de 
händelser som etablerats i Half-life och vice-versa och kan inte etablera händelser 
som ligger i historisk konflikt med händelser i Half-life.  

Ett relaterat begrepp är Buffyverse, som syftar på den mytologi eller det universum 
som TV-serien Buffy och Vampyrerna (Whedon, 1997-2003) och dess besläktade 
verk utspelar sig i. Jag anser att begreppet mytologi är mer användbart än universum, 
då mytologi anspelar på den rådande ordningens förhållande till historiska händelser 
och personer, naturlagar osv, utan att begränsa sig till eller blanda ihop begreppet med 
just ett universum som fysisk företeelse. 

Man skulle förenklat kunna säga att essens rör ett grundläggande regelverk för ett 
verks presentation och form och mytologin rör ett grundläggande regelverk för ett 
verks innehåll. I viss mån överlappar de varandra, men på det hela taget kan man säga 
att det är två skilda regelverk för ett verks uppbyggnad. 

Jag som skapare vet redan väldigt mycket om den serie jag vill få fram. Jag kan också 
utan större problem avgöra om en idé eller historia håller måttet och är trovärdig inom 
seriens ramar eller dess primära genretillhörighet. Det handlar inte nödvändigtvis om 
huruvida en idé följer kanon, eftersom en idé lätt kan bli kanon, utan i viss mån 
tvärtom; kan en idés invigning i seriens kanon ge upphov till nya idéer som passar in.  
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Alla idéer behöver dock inte ha den betydelsen, men måste ändå vägas mot varandra. 
Kan till exempel ett skämt förändra en karaktärs personlighet för mycket, eller rent av 
inte ha tillräckligt stor påverkan på läsarens uppfattning om karaktären?  

Många bra idéers gemensamma nämnare tycks vara att de ger läsaren det som tilltalar 
henom ytligt och för stunden, men förankrar detta i en genomtänkt och trovärdig 
mytologi. Detta skapar ett underhållningsvärde i sig, som man kan hitta i exempelvis 
Hellboy (Mignola, 1993-) och Buffy och Vampyrerna (Whedon, 1997-2003). 
Företeelserna i serien ger då intrycket av att vara ogenomtänkta, men blir envetet 
försvarade som verklighet inom seriens kanon. En viss form av karaktäristisk 
underhållning uppstår när läsaren tror att någonting är ett skämt eller en fånig detalj 
man kan ha överseende med, men i själva verket tas på blodigt allvar och har en 
mycket genomtänkt förklaring, alternativt att en handling som i grund och botten är 
komisk och fullkomligt absurd drar med läsaren i en spännande och ibland läskig eller 
tragisk historia. Detta ger upphov till svart humor i stil med spelet Portal (Valve, 
2007). För att uppnå detta är det viktigt att inte berätta för mycket så att publiken blir 
medveten om absurditeten eller logiken bakom en absurd detalj för tidigt. McCloud 
(1994) skriver om hur man kan lämna mycket till läsarens fantasi och genom att, som 
skapare, veta hur det ligger till egentligen, få läsaren att fylla i tomrummen vartefter. 

Det är viktigt att serien hela tiden upprätthåller sin trovärdighet, men det är även 
minst lika viktigt att serien alltid upprätthåller sitt underhållningsvärde. Att kombinera 
dessa två förutsättningar är inte alltid så lätt, men när så sker kan man driva saker till 
sin spets och därigenom få en ny nivå av underhållning att uppstå. 

Detta kan kopplas till genrer i det att mycket av vad serien går ut på är att leka med 
blandningar av många olika genrer. Här kan man undersöka hur estetik, berättande 
och mytologi i serien förhåller sig till genre-begreppet och var gränserna går för vilka 
friheter med genreblandningar det går att ta innan det går emot seriens övergripande 
stil. 

Mitt projektarbete är en undersökning i serieskapande, med fokus på berättande och 
underhållningsvärde. Arbetet handlar till stor del om att specificera en vision för en 
berättelse i allmänhet och för en actionserie i synnerhet och även specificera en tydlig 
målgrupp för serien. Denna målgrupp kan gärna vara smal. 

 

3.2 Metodbeskrivning 
Jag har använt mig av Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder (2002) för 
att komma fram till min metod. Här har jag tittat på framförallt avsnittet 
Forskningsstrategier – kvantitativ och kvalitativ forskning (sid. 33), kapitel 9, om 
innehållsanalys (sid. 190) och kapitel 15, om fokusgrupper (sid. 324). 

Min metod består av en kvalitativ undersökning där serien kopplas till läsarens 
genrekunskap. Det gör att jag kan testa mina idéer och få nya intryck. Det finns flera 
områden som är intressanta att undersöka på det här sättet, med koppling till 
frågeställningen. Jag har tittat på Filip Gyllströms (2007) examensarbete och kommer 
använda mig av en metod som skiljer sig en hel del från den han använder sig av. Det 
område han undersökt ligger nära mitt och hans metod kan därför fungera på ett 
liknande sätt. Skillnaderna är att Gyllström fokuserar på att få fram en tydlig bild av 
gott och ont, något jag helst vill undvika då mitt arbete inte kretsar kring en enkel 
uppdelning av hjältar och skurkar utan snarare tvärtom, men metoden går att applicera 
på andra aspekter av mitt arbete, både där tydlighet har betydelse och där jag vill få 
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fram en bild av hur någonting mindre tydligt uppfattas. Jag är dock ute efter att 
undersöka något som är svårare att omsätta i siffror och därför passar en kvalitativ 
undersökning bättre här. 

Undersökningen gick till så att jag producerade en kortare episod av serien (se bilaga 
1) och lämnade alla rutorna på sista sidan tomma. Testpersonerna fick alltså inte se 
slutet på episoden.  

Jag ställde sedan frågor till fyra grupper om tre personer i varje och lät de diskutera 
serien utifrån dessa frågor. Efter ett par av frågorna fick testpersonerna se slutet och 
diskutera utifrån det. 

3.2.1 Undersökningsområden 
•Berättande 

Ett utdrag av serien presenteras för mindre fokusgrupper om tre personer. Vissa 
serierutor i slutet är tomma och grupperna får resonera kring vad de tror händer i de 
rutorna. Grupperna får sedan se slutet och diskutera utifrån det. 

•Estetik och mytologi 

Fokus läggs inte på vare sig estetiken eller mytologin i serien, men den episod som 
presenteras följer den vision jag har på de områdena och utgör på så sätt en viss del av 
undersökningen. 

•Målgrupp 

Två av fokusgrupperna hade en hög kunskapsnivå inom de genrer som serien följer 
och tillhörde därmed målgruppen. Två av grupperna saknade denna kunskap och låg 
därmed utanför målgruppen. En stor del av undersökningen utgick ifrån att testa hur 
deras svar skiljde sig från varandra. 

3.2.2 Deltagare 
Hälften av enkätdeltagarna låg inom eller i närheten av målgruppen för serien, 
medans andra hälften fick agera kontrollgrupp och låg därmed långt utanför 
målgruppen. Gyllström (2007) skriver att hans urval i huvudsak bestod av 
dataspelsstudenter vid högskolan i Skövde och att resultatet därför kan ifrågasättas, 
men en kontrollgrupp utanför den gruppen svarade på liknande sätt, vilket gjorde att 
han kunde dra slutsatsen att resultaten var tillförlitliga. Jag vänder mig visserligen till 
en smalare målgrupp, till skillnad från Gyllström, men jag riskerade ändå i viss 
utsträckning samma problem och ville därför kontrollera resultaten mot deltagare 
utanför det urval jag gjort för att utvärdera vilka skillnader som fanns och vilken 
betydelse de hade för resultaten. 

3.2.3 Val av metod 
Det jag försöker undersöka med metoden är min målgrupps förutfattade meningar om 
ett verk som ligger inom de genrer jag valt att hålla mig till för att på så sätt få 
verktygen att dels ge läsaren det hen vill ha, men också överraska för att upprätthålla 
läsarens intresse. Den kvalitativa undersökningen med fokusgrupper ger en bra 
inblick i läsarens tankegångar när hen läser serien och deltagarnas uppfattningar om 
vad som händer i slutet ger ett resultat som kan användas både för att ge läsaren vad 
hen vill ha och för att överraska läsaren och göra något oväntat. Huruvida deltagarnas 
gissningar sammanfaller eller skiljer sig från det slut jag själv föreställt mig blir också 
det ett intressant resultat i avgörandet om huruvida serien är förutsägbar på ett dåligt 
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sätt eller rent av inte tillräckligt förutsägbar. Genom att sedan presentera ett slut för 
fokusgrupperna kunde jag på ett bra sätt utvärdera de kvaliteter det slut jag valt har i 
förhållande till fokusgruppens förväntningar. 

Ett problem med den här metoden är att mycket i mitt arbete kan betraktas som en 
smaksak och är därmed svårt att mäta, men syftet var att ge mig verktygen för att 
kontrollera hur serien uppfattas och veta vilka grupper jag vänder mig till. Detta gör 
att även om undersökningen inte kan få ett lika exakt resultat som Gyllströms (2007) 
undersökning kunde jag ändå nyttja resultaten för att dra viktiga slutsatser kring 
seriens uppbyggnad och målgrupp. Detta gav mig verktygen att gå vidare med mitt 
arbete och svara på min frågeställning.  

En styrka med denna metod är att jag fick ut specifika utlåtanden från personer ur 
målgruppen, vilket gav nya intryck och idéer och gick in på djupet i deltagarnas 
tankar. Problemet ligger i att underlaget var litet.  
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4 Projektarbete 
4.1 Berättarstil och mytologi 
Jag ska här försöka att närmare definiera och analysera den berättarstil som präglar 
min serie. Jag ska också gå igenom delar av seriens mytologi och försöka förklara 
tanken bakom och hur detta gör serien speciell. Jag ska göra detta genom att analysera 
exempel ur bakgrundshistorien, karaktärsbiografier och idéer till historier inom serien, 
men även exempel på bakgrund, karaktärer och berättelser ur andra verk. 

Berättarstilen i serien går ofta hand i hand med mytologin och en detalj ur 
bakgrundshistorien kan tjäna både som förutsättning för händelserna i berättelsen, 
men även som en underhållande detalj i berättelsen, exempelvis ett skämt. Det finns 
flera exempel på detta, men ett av de tydligaste är anledningen till Edward Milkbans 
Hawaii-skjortor. Eftersom Hawaii inte tillhör karaktärernas begreppsvärld är det 
naturligtvis inte Hawaii-skjortor i ordets rätta bemärkelse utan i själva verket 
militärskjortor från en planet där i princip varenda kvadratmeter yta är täckt av 
blommor. Det är den här typen av bakgrundsskämt och framförallt dess omfattning 
som jag tror till stor del gör min berättelse unik, men även på hur stort allvar jag tar 
dem. Det kan jämföras med avsnittet Smashed (2001) av Buffy och Vampyrerna, där 
det antyds att artisten Billy Idol stulit sin stil från karaktären Spike, något som är 
logiskt hållbart enligt mytologin och även ger publiken insikt om att tillfället då Buffy 
fick veta detta och troligen många andra privata ögonblick inte skildrats inom 
narrativet. Den här typen av information ska dock inte presenteras som just enstaka 
skämt, utan ska snarare långsamt berättas på ett sätt som gör att det går upp för 
läsaren vartefter hur absurda förutsättningarna för historien är. Serien är trots allt inte 
en renodlad humorserie. Detta liknar berättarstilen i Hellboy, där hela Hellboys 
karaktär och permanenta attribut bygger på en fullkomligt bisarr bakgrundshistoria. 
Hans jättestora hand av sten är till exempel en nyckel för att förgöra världen, något 
som publiken i princip fått veta en eller ett par gånger och i resten av historierna 
använder han handen till att slåss med. För att veta ursprunget till handen och dess 
egentliga syfte måste man som läsare vara relativt påläst om seriens mytologi, men 
svaret finns där och historien förhåller sig konsekvent till den etablerade bakgrunden, 
även om den oftast blir ignorerad, både av författaren och av Hellboy själv. 

Exemplet med de blommiga skjortorna kommer från en historia som jag inte hittat på 
än och det är ofta så jag jobbar. Jag utgår ifrån en rolig, intressant eller spännande 
förutsättning och sedan bygger jag upp resten av historien kring detta.  

Jag tror att mycket av det jag finner underhållande handlar om att faktiskt förstå 
tanken bakom en berättelse eller ett skämt snarare än att bara ta del av dess effekt. 
Detta har antagligen att göra med att jag har ett ganska bokstavligt sätt att tänka och 
jag hoppas att jag kan förmedla min förmåga att finna underhållning i en idé till en 
publik som kanske inte tänker på samma sätt. 

4.2 Tecknarstil 
Jag ska här försöka att närmare definiera och analysera den tecknarstil jag försöker få 
fram till min serie. Jag ska göra detta med hjälp av exempel på mina egna teckningar, 
både sådana som jag bedömer som bra och sådana jag bedömer som dåliga, samt göra 
jämförelser med teckningar av andra serietecknare. Jag ska framförallt lägga fokus på 
hur jag resonerat kring designen av mina seriesidor och hur bildernas innehåll 
förhåller sig till begreppen genre, stil och essens. 
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Det finns en fälla jag väldigt lätt hamnar i när jag ritar, framförallt när jag ritar seriöst 
med ett tydligt mål. Det är att mina teckningar saknar stuns. Det är naturligtvis väldigt 
svårt att definiera vad jag menar med begreppet stuns. Jag ska här göra ett försök. Det 
handlar om att det blir lite för noggrant. Min stil är dock inte direkt slarvig. Det skulle 
kunna handla om att det ger ett noggrant uttryck, även fast teckningarna är precis lika 
noggranna eller slarviga som när de blir bra. Den stil jag själv vill ha är väldigt 
rättfram eller burdus. Tanken är att det ska vara en in-your-face-stil. En stil som på 
många sätt speglar den hårda verklighet karaktärerna lever i. De flesta av mina projekt 
och också den typen av serier, filmer och TV-serier jag tycker om har en väldigt 
drastisk framtoning i berättandet. Saker ska inte behöva lindas in, utan en bra idé får 
gärna vara väldigt ren. Detta kan kopplas till det Bordwell och Thompson (1997) 
skriver om att genre-drag till viss del är till för att etablera en sanning snabbt i 
historien. På så sätt kan publiken fokusera på det som är viktigt. För att citera 
Bordwell och Thompson (1997 sid. 53) ”By knowing conventions, the viewer has a 
pathway into the film”. Film kan här bytas ut mot serie. 

En tanke med de teckningar som blir för noggranna är att de ger en karaktär eller ett 
objekt ett visst specificerat utseende. Detta blir sedan svårt att återskapa, medans en 
enklare stil gör att man inte förväntar sig porträttlikhet. McCloud (1994) skriver om 
hur ju enklare och mer symbolisk en bild är desto mer representerar den. ”By 
stripping down an image to its essential ’meaning’ an artist can amplify that meaning 
in a way that realistic art can’t.” –Scott McCloud (1994 sid. 30) 

 
Bild 4 Edward Milkban 

Bild 4 är ett exempel på en teckning som vid en första anblick ser ganska bra ut, men 
som för mig inte alls har det estetiska uttryck jag är ute efter. Ett av problemen är att 
det inte ser ut som karaktären Edward Milkban, alternativt att det ser för mycket ut 
som Edward Milkban, eller snarare som Edward Milkban skulle kunna se ut om jag 
definierat det tydligare i mina teckningar av honom. I en enklare eller slarvigare stil 
finns det mer utrymme för tolkningar om karaktärens utseende, men de kan 
fortfarande vara tillräckligt välgjorda och detaljerade för att man ska få ut all 
nödvändig information om henom och dessutom kunna njuta av estetiken.  
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Bild 5 Edward Milkban 

Bild 5 är en betydligt mer lyckad variant. Den innehåller förvisso tekniska 
felaktigheter, (örat sitter för långt ner och för nära munnen och jag har ritat 
glasögonskalmen över hårlinjen bland annat) och är betydligt slarvigare, men den blir 
också mer levande och är i mitt tycke mycket snyggare. Den gick även mycket fortare 
att rita än bild 4. 

Tecknarstilen jag är ute efter påminner starkt om min handstil när jag skriver. Detta 
gör att jag drar slutsatsen att den kommer naturligt för mig. När jag misslyckas har jag 
oftast ritat långsammare i ett försök att få ett givet resultat. Dessa teckningar ser ofta 
bra ut för oinvigda, men de går inte ihop med min övriga stil och jag personligen 
tycker inte alls om stilen eller stilarna. 

Det jag behöver hitta är ett mellanting. Jag har märkt att mina teckningar blir bättre 
när jag ritar på fri hand, snarare än att använda ljusbord för att rita av skisser, men 
problemet där ligger i att konsekvent fånga korrekta proportioner, likheten hos 
karaktärer och miljöer och att få allt att hamna rätt i den tänkta serierutan. 

På samma sätt som historien ska framstå som ogenomtänkt ska också teckningarna 
framstå som lite ogenomtänkta och obearbetade. Lite oslipade och nedstrippade. 
Visserligen med många detaljer, men det är då detaljerna i sig som är viktiga, inte hur 
vältecknade de är. Min tecknarstil, när den är som bäst, är drastisk, men då på ett 
estetiskt plan. Ett kännetecken är att rundningar ofta inte är särskilt runda utan har 
många kanter, trots att de i verkligheten inte hade haft det. Detta är delvis för att 
underlätta att rita rundningar, men också för att det får runda saker att framstå som 
hårda. Inte bara bokstavligt hårda utan även bildligt, som exempelvis att en karaktär 
kan vara hård eller att det kan vara en hård värld. Det här är någonting min tecknarstil 
har gemensamt med (och i princip stulit rakt av från) Mike Mignolas tecknarstil (bild 
6). 
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Bild 6 (Mike Mignola, 2003) 

Hellboy (Mignola, 2003) kan nog sägas vara min främsta inspirationskälla, men min 
stil skiljer sig på några avgörande punkter. Vid en första anblick kan man konstatera 
att jag inte skuggar i närheten av så mycket som Mike Mignola. Snarare tvärtom. När 
det gäller skuggningar är det något jag undviker, dels av tekniska skäl. Jag är helt 
enkelt inte särskilt bra på att skugga snyggt och jag tycker inte om att rita över delar 
av mina teckningar med en stor svart skugga, men dels också för att jag är ute efter en 
något lättare stil (se bild 7). Jag skulle hävda att Hellboys genre är skräck-action, 
vilket till viss del förklarar mörkret, men serien är också bildligt väldigt mörk i 
avseendet tragisk med mycket svart humor, vilket troligen förstärks av de bokstavligt 
mörka bilderna. Min serie innehåller dessa element, men i betydligt mindre 
utsträckning och ligger även närmare komedi i sitt berättande. Jag skulle inte hävda 
att genren är action-komedi, snarare ren action, men det finns en lätthet i historierna 
som inte gynnas av en mörk och tung tecknarstil. Man kan säga att den uppvisar en 
annan variant på Hellboys mörka humor. Karaktären Hellboy tyngs ner av alla 
absurda märkligheter han utsätts för och den han är, medans Edward Milkban, genom 
vars ögon vi ser serien berättas, snarare rycker på axlarna, skakar de av sig och går 
vidare till nästa uppdrag. Om jag i ett senare skede berättar historier ur en annan 
karaktärs perspektiv kan det vara värt att överväga en något annorlunda tecknarstil, 
beroende på hur den personen ser sin verklighet. 
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Bild 7 Edward Milkban 

Hårdheten återfinns också hos tecknaren Vasilis Lolos, men där utan samma kantighet 
och överdrivna skuggning. Min bedömning är att han åstadkommer detta med många 
linjer som markerar detaljer och strukturer. Bild 8 kommer från Pirates of Coney 
Island (2006) och föreställer en ung person, men lägg märke till linjerna runt ögonen 
som får personen att se uttröttad ut snarare än gammal. Pirates Of Coney Island kan 
betraktas som action med inslag av skräck och socialrealism. 
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Bild 8 (Vasilis Lolos, 2006) 

En annan viktig sak som skiljer mina teckningar från Mignolas är att jag inte tecknar 
lika realistiskt. Visserligen är inte Hellboy tecknad i en särskilt realistisk stil om man 
jämför med andra tecknare inom en liknande action-genre, exempelvis Watchmen av 
Alan Moore (1986-1987). Det finns många serietecknare som tecknar betydligt mer 
realistiskt, men på det stora hela är proportioner och miljöer väldigt väl 
överensstämmande med verkligheten (där så är möjligt), medan jag mest är ute efter 
att de ska kännas trovärdiga i en någorlunda realistisk historia.  

Mignola använder inte heller samma nivå av övertydlighet i symboler, även om det 
förekommer till viss del. 

I båda dessa aspekter ligger min stil närmare Lolos. 

Ett viktigt element är det överdrivna markerandet av detaljer i objekt eller händelser 
som är viktiga för historien eller underhållningsvärdet. Det blir då nästan övertydligt 
en form av symboler. På sätt och vis är alla bilder symboler, men i den tecknarstil jag 
vill uppnå handlar det om att visa upp naturliga element i bilden som symboler, 
snarare än enbart som en del av bilden, så som det hade sett ut om det varit ett 
fotografi eller en realistisk målning. Det tydligaste exemplet på detta jag kan komma 
på är muminserien där i princip hela serien är uppbyggd kring ett enkelt symbolspråk.  
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Bild 9 (Tove Jansson, 2010) 

I bild 9 är böckerna verkligen en boks ursprungsform och en låda är arketypen av en 
låda. Objekten är nästan mer de objekt de representerar än dess verkliga 
motsvarigheter. I Jan-Gunnar Sjölins bok Att tolka bilder (1998) används begreppet 
tecken, vilket i sammanhanget verkar ha ungefär den betydelse jag är ute efter. 
Muminseriens mytologi är på många sätt väldigt surrealistisk och grovt förenklad. Till 
exempel varar vintern bara i någon dag (Jansson, 2009). Mer behövs inte för att 
berätta den historia som utspelar sig på vintern. För att framhålla denna enkla värld 
behövs tydliga tecken som läsaren kan känna igen. Sjölin skriver om hur ett 
semiotiskt system bara representerar sig själv och inget yttre och på många sätt kan 
muminvärlden sägas vara just detta, men kantad av tydliga förankringspunkter i form 
av stereotypa objekt som hjälper läsaren att orientera sig i denna främmande värld.  

En intressant del av Att tolka bilder är när Sjölin analyserar Magrittes Detta är inte en 
pipa. De flesta som ser den målningen löser problemet med motsägelsen med att säga 
att det mycket riktigt inte är en pipa utan en bild föreställande en pipa, men detta 
menar Sjölin är inte den enda lösningen. I själva verket kan man se den lösningen som 
lite av en fälla eller en återvändsgränd och efter att ha läst Sjölins analys är jag 
benägen att hålla med. Det är trots allt en ganska banal och barnslig lösning. I själva 
verket kan man ifrågasätta texten och snarare se pipan som en sorts urpipa. En perfekt 
representation av alla pipor och därmed också, på sätt och vis, en pipa. Muminserien 
består av dessa urtyper av objekt och världen kan sägas finnas i form av dessa. I vissa 
rutor ser det vid en första anblick ut som att fjärde väggen (Ödeen, 1995) håller på att 
rivas, men i själva verket går det aldrig så långt. Snarare etableras de symboler som i 
en vanlig serie enbart är till för läsaren, som tillexempel bildrutor och pratbubblor, 
som en aktiv del av den värld serien utspelar sig i. På samma sätt befinner sig alla 
serier på en skala av symbolik med olika nivåer av dess symbolers realism, men en 
mytologis invånare måste alltid förhålla sig till dess objekt på de villkor objektens 
egenskaper presenteras för läsaren. 

Enligt McCloud (1994) är alla bilder någon form av symboler som kan vara mer eller 
mindre tydliga, beroende på graden av realism i bilden och i muminserien ligger 
symbolerna långt ifrån realism och närmare ren symbolik. 

Varje ruta visar precis det som behöver visas för att framhålla vad som försiggår. 
Visserligen finns onödiga objekt, dvs. objekt som inte enbart syftar till att framhålla 
huvudhistorien, men de är inte där för att utgöra en anonym bakgrund, utan snarare 
för att förtydliga händelser och känslor i bilden. I de fall då något verkligen 
förekommer i bakgrunden utan att ha någon direkt koppling till huvudberättelsen, 
berättar dessa objekt en historia i sig och tjänar ett tydligt syfte, även om det syftet 
inte nödvändigtvis har något att göra med huvudberättelsen. Muminserien är en 
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surrealistisk humorserie som ursprungligen publicerades som dagsstrippar, med ofta 
väldigt subtil och torr humor.  

I kontrast till muminseriens enkelhet vill jag ställa Tank Girl. 

 

 
Bild 10 (Jamie Hewlett, 2002) 

På den här sidan (bild 10) försiggår väldigt mycket, både i förgrunden och i 
bakgrunden. Tank Girl har också en högre realism i tecknarstilen än muminserien. 
Symboliken finns dock kvar, i synnerhet i bakgrunden. Lägg märke till den 
övertydliga texten på flaskan i den fjärde rutan. I Tank Girl förekommer det även att 
karaktärer tycks byta exempelvis T-shirt mellan varje ruta, men min uppfattning är att 
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det snarare ska uppfattas som ett generiskt T-shirt tryck där trycket är till för läsaren, 
snarare än någon form av elektronisk T-shirt som kan byta tryck, men samtidigt en del 
av seriens verklighet, utan någon alltför djup förklaring. Den här typen av symbolik i 
bildelementen är något av ett mellanting mellan tecknarstil och berättarstil, men det 
har stor betydelse för hur jag vill teckna min serie. Det handlar om att noggrant och 
överdrivet framhålla estetiska uttryck för exempelvis en kultur och på så sätt skapa en 
parodi eller travesti på den kulturen. Detta har främst två syften. Det ena är att väcka 
tankar kring det som parodieras. Det andra kan kopplas till Bordwell och Thompsons 
(1997) tankar kring att skapa igenkänning i en genre. Genom att människor känner 
igen sig i en kultur skapar man vissa undermedvetna förväntningar, som dels kan 
användas av skaparen för att göra läsningen bekväm för läsaren, men också för att gå 
stick i stäv med vad läsaren förväntar sig och på så sätt skapa underhållning. 

Tank Girl är även en serie där teckningarna har en hög lekfullhet. I många fall något 
för hög för min smak, men det visar tydligt på den stuns jag är ute efter i mina 
teckningar. Teckningarna har en hög dynamik där det som behöver vara exakt och 
noggrant är det och det som inte behöver vara det kan vara betydligt slarvigare 
och/eller enklare (sidornas kvalitet är något ojämn för att ta till ett mer illasinnat 
begrepp) och man får känslan av att tecknaren haft roligt under arbetets gång. Ofta 
reflekteras detta i mina teckningar. Har det varit roligt att rita syns det i teckningen 
och det är den känslan jag vill åt. Detta behöver dock inte vara ett så överraskande 
samband eftersom det ofta är roligt när det blir bra, vilket går att se tidigt under 
processens gång, men jag tror att det går bortom det och att det redan i första linjen, 
utan att se om det blir bra eller inte, finns en känsla som går förlorad om processen 
blir för teknisk. Det kan finnas en undermedveten kunskap som är lättare att locka 
fram vid en dynamisk och intuitiv process, än om man är helt medveten om vad man 
gör och bara försöker räkna ut hur man ska göra för att få ett exakt resultat. Mitt mål 
är att öva upp mig till en nivå då jag kan rita väldigt exakt och med ett på förhand 
bestämt mål, men fortfarande vara avslappnad och ha roligt under arbetets gång. 

I muminserien visas i princip bara viktiga element och teckningarna är där väldigt 
exakta och noggranna. I Tank Girl är bilderna snarare oexakta och lite slarviga och 
det kryllar av onödiga detaljer. Båda serierna innehåller små historier i bakgrunden, 
men i Tank Girl framstår de som mer ogenomtänkta och lekfulla. Stilnivån är också 
mindre jämn i jämförelse med Mumin. Muminserien håller sig konsekvent till samma 
stil, när det gäller både realism och konstnärlighet, medans Tank Girl blandar realism 
och symbolik ganska fritt. Detta går väl ihop med Tank Girls genre som är en action-
komedi (med betoning på komedi), starkt baserad på att parodiera postapokalyptiska 
verk i allmänhet, som exempelvis Mad Max-trilogin (George Miller, 1979-1985). 

McCloud (1994) beskriver detta i form av en pyramid (Bild 1), där botten går från 
realism till symbolik. Alla tecknarstilar befinner sig någonstans på denna pyramid, där 
toppen utgör abstraktion. 

När det gäller min tekniska förmåga förlitar jag mig i många fall på min förmåga att 
rita vissa fördefinierade symboler. Jag vet exempelvis hur ett öga ser ut och min 
förmåga att rita ett öga som, i min tecknarstils sammanhang ser ganska realistiskt ut är 
på många sätt inte högre än hos ett barn som försöker rita realistiskt baserat på hur 
han tror att vuxna tecknare gör. Denna förmåga använder jag till stor del i mina fria 
teckningar och det får ofta roliga resultat när jag kombinerar knep för att få vissa 
detaljer i barnsligare och friare teckningar att se realistiska ut.  

Mitt problem ligger till stor del i att jag har svårt att teckna de delar av en bild som 
inte bygger på förinlärda knep eller symboler och fortfarande få fram den stil och grad 
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av realism jag vill ha. Jag blir bättre på att rita hela tiden, men ofta handlar det om 
specifika detaljer eller knep för att få fram någonting som inte ser helt fel ut. Jag har 
till exempel märkt att det är bättre att rita för små huvuden än för stora och att det är 
bättre att rita för långa armar än för korta. När jag väl når en nivå av realism där det är 
roligt att rita för det ser bra ut även om det blir lite fel blir det betydligt lättare att öva 
och med tiden blir också proportionerna mer korrekta. Det kan jämföras med andra 
praktiska kunskaper, som till exempel att cykla, simma och jonglera. Kommer man 
upp i en nivå då det inte känns helt hopplöst och man får en viss förmåga att göra det 
man försöker lära sig, handlar resten av processen bara om att utöka förmågan. Tyvärr 
befinner jag mig i många fall fortfarande på ett stadium då det kräver väldigt mycket 
jobb för att få något att se hyfsat ut, vilket bromsar tecknandet och jag har framförallt 
väldigt lite övning i att rita inom serierutor. 

Det absoluta flertalet av mina teckningar är kladdpapper. På dessa ritar jag nästan 
ingenting färdigt, utan gör diverse experiment, oftast utan att utmana mig själv särskilt 
mycket. Ibland dyker det upp experiment som får ett oväntat positivt resultat som jag 
sedan bär med mig och försöker att använda i kommande teckningar. Ibland blir ett 
experiment så bra att jag rent av anstränger mig för att klämma in det (den historia jag 
gjort till projektarbetet innehåller en och annan sådan företeelse). 
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Bild 11 

Det här kladdpapperet (bild 11) är ett ganska bra exempel, även om mina kladdpapper 
i vanliga fall innehåller betydligt mer saker. Här finns både lyckade experiment, 
misslyckade försök och helt neutrala teckningar som inte direkt utgör någon som helst 
utmaning, både lyckade och mindre lyckade. Det är ofta i sådana här sammanhang jag 
blir som mest nöjd med min stil. 
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4.3 Seriens layout 
Att skapa en layout för en serie skiljer sig från att göra en layout för någon form av 
trycksak eller tidning där huvuddelen är text och bilder tjänar till att förtydliga texten. 
Detta eftersom bilderna måste följa en tydlig progression, men samtidigt få ha den 
storlek och form de behöver, vilket gör att det även skiljer sig från en storyboard. Det 
blir betydligt mer av ett pussel. Dessutom måste varje ruta hamna på rätt ställe och 
man måste tänka på att avsluta och påbörja sidor med lämpliga rutor. Man måste 
planera serien ganska hårt, i synnerhet om man vill vara kreativ med formen på 
serierutorna. Från början hade jag tänkt göra serien på två sidor (bild 12 och 13 visar 
en enkel skiss på hur jag hade tänkt layouten), men för att öka luftigheten och min 
frihet i layouten bestämde jag mig tidigt för att öka det till fyra sidor.  

 
Bild 12 

 
Bild 13 

Jag hade även tänkt göra seriens layout väldigt grundläggande och enkel för att 
underlätta planerandet. I seriealbumet Högt spel i Bretzelburg (Franquin, 1984) följer 
layouten ett väldigt tydligt mönster (bild 14), där alla rutorna har samma höjd och 
varje sida innehåller ungefär 10 rutor. Det är mycket information på varje sida, vilket 
troligen är ett av skälen till att det förekommer mycket få experiment med just 
layouten. Det kan också ligga i tiden, då albumet först gavs ut 1974. I den senare Den 
Svarta Marsupilami (Franquin, 1990), som först gavs ut 1989, är antalet rutor inte lika 
fast och det förekommer fler avvikelser från mönstret (bild 15). En del sidor påminner 
om Högt Spel i Bretzelburg, men på en del håll förekommer höga rutor som ligger 
bredvid två andra rutor på höjden. Det finns dock fortfarande ett tydligt rutmönster 
som rutorna utgår ifrån och endast avviker ifrån i undantagsfall. Teckningarna håller 
sig också inom rutorna och i ytterst få fall hamnar enstaka streck utanför. 
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Bild 14 (Franquin, 1984) 

  
Bild 15 (Franquin, 1990) 

Serieskaparen Bill Watterson skriver i sin bok Kalle och Hobbes tioårsjubileum 
(1996) om sin kamp mot söndagstidningarnas seriesidors tydliga inrutning (bild 16), 
som fanns där för att redaktörerna lättare skulle kunna ändra om och skära bort delar 
för att få seriesidan att passa in i tidningslayouten.  
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Bild 16 (Watterson, 1996) 

Bill Watterson (1996) skriver om hur han i början av sin karriär var tvungen att hålla 
sig till denna tydliga rutindelning, men lyckades kringgå den genom olika experiment. 
Exempelvis kunde han dela in de fördefinierade rutorna i mindre rutor (det framgår 
inte huruvida han var först med detta eller om det var ett normalt sätt att jobba på, jag 
kan tänka mig att detta var vanligt och kanske till och med meningen) och att låta bli 
att rita ut rutorna och rita bilderna så de ser ut att kunna gå in i varandra, men utan att 
bryta rutsystemet (sid. 36). Watterson tog senare stora ekonomiska risker (och fick 
även utstå personliga påhopp från redaktörer) för att få igenom en friare layout, men 
han ansåg att det var viktigt för utvecklingen av Kalle och Hobbe. Han beskriver på 
sidan 75 hur det inrutade formatet förstörde hans idé, då han blev tvingad att rita för 
mycket i vissa rutor och för lite i andra. Bild 17 visar ett exempel på hur Watterson 
använde den frihet han till slut fick. Den innehåller en större landskapsbild som täcker 
över hälften av seriesidan och mindre serierutor som överlappar den större bilden. 
Seriesidan innehåller dessutom inte det onödiga skämt som tecknare tidigare var 
tvungna att ha med, som redaktören skulle ha möjlighet att ta bort på grund av 
platsbrist i tidningen. 
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Bild 17 (Watterson, 1996) 

Den serie jag skrivit för att använda i min undersökning har 24 rutor vilket gör att det 
bara blir runt sex rutor per sida. I både Hellboy och Tank Girl är sidorna ganska 
tättpackade, men samtidigt väldigt fria i layouten i jämförelse med Spirou och 
Marsupilami. Min tanke var att skapa en luftigare layout, där jag inte nödvändigtvis 
behöver vara bunden till ett tydligt rutmönster. Jag var dock tvungen att komma fram 
till hur layouten på varje sida skulle se ut innan jag började lägga ner arbete på 
teckningarna eftersom båda delarna måste ritas samtidigt om det skulle ske för hand. 
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Bild 18 (Hewlett, 2002) 

 
Bild 19 (Mignola, 2006) 

Tank Girl håller ingen konsekvent linje i hur mycket mellanrum det är mellan rutorna 
och ibland är det inget mellanrum alls utan bara en linje (se bild 18). I Hellboy (bild 
19) är mellanrummet konsekvent (med några få undantag) ganska smalt i jämförelse 
med Spirou. Det är troligen på den linjen jag kommer gå. Tove Jansson gör i sin 
dagsstripp om mumintrollen en del experiment med rutindelningen. Oftast är det inget 
mellanrum utan bara ett streck, men då och då delar hon upp rutorna med någon typ 
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av föremål, relevant för historien, exempelvis taggtråd och svärd, som då plockas ut 
ur bilden och enbart tjänar som rutindelning. I vissa fall använder hon dock föremål i 
bilderna, som på bild 20, där en städare håller upp sin kvast som en rutindelning. Hon 
låter ofta serierutorna bli en del av teckningen, genom att exempelvis föremål hänger 
på rutans övre streck eller att rutan buktar ut vid en explosion. Man skulle kunna se 
detta som ett sätt att riva den fjärde väggen mot publiken, även om det ibland kan 
betraktas som bara ett symbolspråk som egentligen inte är kopplat till historien. 
Muminserien är dock till sin natur väldigt surrealistisk och skadas därför inte av att i 
vissa fall vara inkonsekvent eller komma ut som det påhitt den är. De flesta av dessa 
stilgrepp fungerar således inte för min serie eftersom den är tänkt att ha en hög nivå 
på sin inre trovärdighet. Historien i min serie kan betraktas som en konkret skildring 
av händelser, starkt baserade i verkligheten. Den skulle i princip kunna vara sann från 
läsarens synvinkel och den illusionen är viktig att bevara, även om det varken är 
sannolikt eller fysiskt möjligt. Muminserien är snarare baserad i sig själv och har 
byggt upp sin egen verklighet som inte existerar utanför dess teckningar och den 
representerar och skildrar sig självt snarare än en annan verklighet. Det finns inga 
illusioner eftersom serien, så att säga, är det den är. 

 
Bild 20 (Jansson, 2010) 

Jag hade dock vissa idéer kring hur man skulle kunna inkorporera en variant av detta i 
min serie, genom att använda sig av rymdstationen historien utspelar sig i som 
rutindelning. Problemet låg dock bland annat i att rymdstationen inte hade en lämplig 
form och den här metoden krävde i princip en total omdesign av själva 
konstruktionen, vilket inte hade fungerat eftersom stationen är tänkt som en etablerad 
scen för flera äventyr och därför har funktioner utöver det vi ser i det korta avsnittet 
som jag använder mig av här. Det kan också leda till missförstånd kring läsordningen 
och pusslandet blir dessutom ännu knepigare. Jag använder en variant på denna metod 
på sidan två i serien, där en städskrubb får agera serieruta. Detta ger förhoppningsvis 
en mer instängd känsla, då rutans kanter också utgör väggar för karaktären, men 
bryter inte fjärde väggen. 



 

 37 

  
Bild 21 

Min serie ska ha en väldigt konkret stil och bör därför följa detta till stor del även i 
layouten. Min tecknarstil är också väldigt lätt och luftig, med få svarta fält och med 
många, men tydliga detaljer. Jag tror att detta bör reflekteras i layouten och i dess 
symbolspråk. Jag ser därför framför mig en lös och luftig layout, men välbalanserat 
och med tydliga rutor. Rutorna behöver alltså inte gå ända ut i kanten eller ligga helt i 
linje med varandra, men ändå ha någon form av konsekvent form som 
sammankopplar de och gör att de hör ihop. Jag ser framför mig hur bakgrunden skulle 
kunna utgöra en större etableringsbild, vilket kan vara lämpligt eftersom serien 
utspelar sig i rymden och därför ofta skildrar stora tomrum. På första sidan kan man 
exempelvis rita rymdstationen i bakgrunden utan ruta och det stora tomrummet blir då 
en del av den miljön som det tomrum stationen befinner sig i, vilket då även sträcker 
sig utanför seriesidan (och detta skriver McCloud (1994) om på sidan 103). Denna 
teknik används till viss del av Tank Girl, men då händer ganska mycket i bakgrunden. 
Tank Girl utspelar sig oftast i den australiska öknen och skildrar därför ofta stora 
utrymmen. Det är möjligt att den här tekniken fungerar bäst på första sidan, för att 
sedan leda till en tätare layout och möjligen leda till ett luftigare slut, eller att 
layoutens täthet är kopplad till historien. 
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Bild 22 

Bild 22 föreställer en grundidé kring vilken stil layouten senare kom att följa. Den här 
layouten, med första bilden utan ruta tjänar två syften. Det ena är att visa en 
etableringsbild på den rymdstation historien utspelar sig i och det andra är för att visa 
tomheten i rymden som sträcker sig långt utanför teckningarna. Den här metoden, 
som McCloud skriver om, är perfekt just för en serie som utspelar sig i rymden. 

 
Bild 23 

Bild 23 visar det mer avancerade mittuppslaget. Jag följer fortfarande ett tydligt 
rutmönster, men är fri att avvika vid behov. Jag använder här större rutor som tar upp 
två vanliga rutor på höjden. Detta för att visa ett större utrymme och ge läsaren en 
överväldigande känsla av antingen ett stort utrymme inne i rymdstationen, eller ett 
större objekt som Edward Milkbans rymdskepp (bild 31). Läsordningen kan möjligen 
vara lite konstig i och med ruta 3 (bild 30) men det betraktar jag inte som ett problem 
eftersom den rutan snarast ska läsas som en parallell händelse med det som händer i 
ruta 1 och 2. Det spelar helt enkelt ingen roll när man tittar på den rutan och den 
skildrar heller ingen särskilt viktig händelse. Det räcker helt enkelt med att man ser 
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den i ögonvrån medans man läser ruta 1 och 2. Jag använder även en ruta som är 
formad som den städskrubb Mushuda blir inlåst i. Att rutan och rummet är samma sak 
ger förhoppningsvis en klaustrofobisk känsla och man befinner sig nästan i 
städskrubben tillsammans med Mushuda. Inget försiggår utanför det läsaren kan se. 
Jag valde även att avsluta sidan med den rutan. Detta blir som en liten cliffhanger mitt 
i historien, men eftersom läsaren kan se nästa sida kunde jag inte visa någon lösning 
på problemet där. Lösningen kommer först på sista sidan, efter att läsaren vänt blad. 
Bild 5 på sidan 3 (bild 31) är cliffhangern inför sista sidan. Skurken försöker här täcka 
upp ett stort område och den öppna rutan visar också att mer kommer hända utanför 
papperet, så att säga.  
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Bild 24 

På sista sidan händer väldigt mycket, så här är layouten tät. Ruta 4 (bild 32) är öppen 
för att den skildrar en shootout som tar mycket plats och kanske också längre tid än 
tiden en ruta tar i anspråk. Ruta 7 (bild 32) fortsätter ner utanför bild dels för att få 
plats med att Mushuda står över huvudskurken, men det visar även att saker pågår 
under bild där Edward Milkban står och kanske även att historien inte är slut här, även 
om just den här ”serietidningen” är slut. Ruta 1 ger läsaren en indikation på att hen nu 



 

 41 

får all den action hen väntat på. Skurken blir här överraskad samtidigt som läsaren, 
men för honom är upplevelsen negativ, för läsaren förhoppningsvis positiv. Det 
Edward Milkban säger är till skurken ”nu jävlar!” men till publiken säger han i 
princip ”nu är det dags för underhållningsvåld.” Det kan jämföras med hur 
Dödsguden Ryuk i TV-serien Death Note (Toshiki Inoue, 2006-2007) uppspelt 
förklarar att han visste att människor skulle vara roliga vid ett par tillfällen när 
intrigen börjar tätna. Han inser samtidigt som publiken att det kommer bli spännande 
och bekräftar detta, utan att för den sakens skull tala direkt till publiken. Det Edward 
Milkban inte vet är att han även presenterar händelser som han inte har någon 
inblandning i, men som för läsaren sker parallellt med skottlossningen mellan 
huvudskurken och Milkban i ruta 4. Bild 24 visar en tidig skiss på hur jag tänkte mig 
den täta layouten på sista sidan. 

Nedan följer bilder (Bild 25-28) på de mer seriösa skisserna jag gjorde av hur jag ville 
att sidorna skulle se ut. Att rita av dessa med ljusbord visade sig vara svårare än jag 
trodde och till slut använde jag mig av en metod där jag ritade varje ruta för sig på fri 
hand i flera upplagor. Detta gjorde att slutresultatet på ett par ställen skilde sig en hel 
del från skissen. Grund-layouten och rutornas övergripande innehåll var dock 
fortfarande detsamma. Lägg märke till de små kryssen I rutornas utkanter, som 
indikerar det rutmönster jag utgick ifrån. 
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Bild 25 
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Bild 26 
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Bild 27 
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Bild 28 

Nedan följer de färdiga seriesidorna, med numrerade rutor (bild 29-32). Se även 
bilaga 1. 
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Bild 29 
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Bild 30 
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Bild 31 
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Bild 32 
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4.4 Genomförda mätningar 
Syftet med undersökningen är att försöka få en uppfattning om hur läsarens 
uppfattning och tolkning av serien påverkas av dess kunskap, dels om genrerna action 
och science fiction och dels om seriens bakgrundshistoria och mytologi. Därför har 
jag valt ut fyra grupper av gymnasieelever med tre personer i varje grupp (en grupp 
blev tyvärr inte komplett och hade bara två deltagare) där samtliga deltagare fick läsa 
igenom en kortare episod från serien och efteråt samtala utifrån vissa på förhand 
specificerade frågor. Sista sidan innehöll från början enbart tomma serierutor så att de 
fick diskutera vad de trodde om slutet och efter ett par av frågorna fick de även läsa 
sista sidan så som jag designat den. Två av grupperna innehöll deltagare med 
genrekunskap och två innehöll deltagare utan genrekunskap. En kunnig grupp och en 
okunnig grupp fick läsa igenom en text innehållandes viss bakgrundsinformation om 
seriens mytologi och de viktigaste karaktärerna. Bakgrundstexten finns att läsa i 
kapitel 2.3.6 Bakgrundsinformation. 

Diskussionerna ägde rum i ett klassrum på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna vid tidig 
eftermiddag. Detta hade främst praktiska skäl, men klassrummet utgjorde troligen 
också en miljö som känns bekant för deltagarna, vilket kan tjäna som syfte att lätta 
upp diskussionen. En liknande effekt bör infinna sig av att deltagarna kände varandra 
och därför kunde känna stöd från varandra. 

Att använda sig av gymnasieelever hade främst praktiska skäl, men jag tror också att 
den åldersgruppen kan utgöra en bra representation av seriens målgrupp. Ett stort 
problem som jag upptäckte under undersökningens gång var svaga kunskaper i 
engelska, vilket gjorde att flera deltagare inte läste texten i serien utan tycktes enbart 
titta på bilderna.  

4.5 Analys av genomförda mätningar 
Nedan följer mina slutsatser kring gruppernas svar. Jag har delat in mina analyser i 
underkapitlen berättarstil, mytologi, estetik och genrekonventioner. 

För de exakta frågorna samt de svar jag baserat slutsatserna på, se bilaga 2. 

4.5.1 Berättarstil 
”Och sen blir han säkert tillsammans med tjejen som är fast i städskåpet” 
… ”Det tror inte jag… Hon ser ut som en tuff brud. Hon har ju Fan 
tatueringar!” – Bilaga 2, 1.3 

När jag frågar om vad som händer på sista sidan tycks den okunniga gruppen med 
bakgrundsinformation utgå ifrån att någon form av romans kommer uppstå mellan 
Edward Milkban och Mushuda. Det som pekar emot är enligt gruppen att hon är tuff 
och har tatueringar. Mushuda verkar inte fylla någon annan funktion än att möjligen 
bli tillsammans med Edward Milkban i deras ögon. Denna slutsats kan ha sin grund i 
äldre och lite enklare berättelser med en tydligare koppling till gammaldags 
patriarkalt sagoberättande. Detta kan bero på att gruppen kastas in i en kort historia 
med få förankringspunkter och placerar den i den typ av historier de känner till. 
(bilaga 2, 1.3) 

Den okunniga gruppen med bakgrundsinfo resonerar också kring ett romantiskt 
förhållande mellan Mushuda och Edward Milkban, då på frågan om vem som är 
hjälten. De säger sig se en spänning mellan de, trots att jag försökte skapa en 
avslappnad stämning dem emellan. (bilaga 2, 2.4) 
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Den kunniga gruppen utan bakgrundsinfo gör, på frågan om vilken relation 
huvudkaraktärerna har till varandra, först en ganska korrekt analys om att de är 
kompisar. Troligen snappar de upp den avslappnade stämningen mellan karaktärerna 
på första sidan (bild 29) och läser av tecken på att de känner varandra, bland annat att 
Mushuda kallar Edward Milkban vid hans förnamn när de är ensamma och att de 
förolämpar varandra. Att de inte har en romantisk relation, för att hon beter sig för 
manligt, liknar slutsatsen en av deltagarna i den okunniga gruppen utan bakgrundsinfo 
drog (se ovan). (bilaga 2, 3.1) 

Okunniga gruppen utan bakgrundsinformation drar slutsatsen att de jobbar 
tillsammans, vilket är en logisk och till viss del korrekt slutsats, men deras slutsatser 
kring en romantisk relation framstår som något krystade. De verkar inte kunna se 
några tydliga tecken, men vill ändå få till någon form av romans. Detta kan bero på att 
frågan om ifall de har en relation i sig i viss mån kan ses som ledande, men samma 
fråga ställdes till de kunniga grupperna och de drog inte samma slutsatser, dessutom 
tog de okunniga grupperna upp en eventuell romans även under tidigare frågor som 
’vem är hjälten?’. (bilaga 2, 3.3) 

”Nej, för annars brukar alltid hon vara typ … eller tjejen brukar alltid vara 
den här hjälplösa som inte kan nånting alls” … ”Som bara står och 
skriker” – bilaga 2, 8.3 

När jag frågar om ifall de ser någon form av budskap eller sensmoral drar samtliga 
grupper någon form av slutsats av typen ”kvinnor kan” (Den okunniga gruppen utan 
bakgrundsinfo är makalöst imponerad av att Mushuda lyckas ta sig ut själv), vilket är 
lite tråkigt. Tanken med Mushuda är inte att hon ska vara en stark kvinnlig karaktär, 
utan snarare att hon ska vara en stark karaktär som råkar vara kvinna. Detta är dock på 
gott och ont och i serien i stort hoppas jag kunna etablera en tydlig och självklar 
jämställdhet mellan könen, men ändå bevara en viss rollindelning baserad på den som 
fortfarande finns i sekulära västerländska kulturer idag. Könsroller ska helst stanna 
vid att vara mer eller mindre estetiska val. (bilaga 2, 8) 

4.5.2 Mytologi 
Tyvärr försvann större delen av inspelningen ifrån den kunniga gruppen med 
bakgrundsinformation, på grund av tekniska problem. Detta är således till viss del 
hämtat ur mina sparsamma anteckningar och mitt eget minne. 

En av deltagarna drar slutsatsen att Mushuda kommer med en MacGyver-lösning och 
bygger ett vapen för att besegra vakterna innan han fick se slutet (bilaga 2, 1.2), något 
kunniga gruppen utan bakgrundsinfo nämnde först när de sett vapnet Mushuda 
faktiskt bygger i serien. (bilaga 2, 1.1) 

Denna grupp pratade betydligt mindre än den kunniga gruppen utan 
bakgrundsinformation. Detta kan naturligtvis bero på att de bara var två (vilket 
berodde på tidsbrist för gruppdeltagarna) eller ett rent sammanträffande när det gäller 
de olika gruppernas respektive personligheter och gemensamma personkemi, men det 
kan också bero på att bakgrundsinformationen stillade deras nyfikenhet och därmed 
också deras vilja att spekulera. Detta får stöd av att båda de grupper som fick läsa 
bakgrundsinformationen hade betydligt svårare att komma på andra verk som serien 
påminde om än grupperna utan bakgrundsinformation. (bilaga 2, 5) 

Gruppen har höga förväntningar på den kvinnliga karaktärens uppfinningsrikedom 
och räknar rentav med att hon kommer att bygga ett vapen av saker hon hittar i 
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städskrubben (bilaga 2, 1.2). Detta kan baseras på hennes biografi i 
bakgrundsinformationen. 

På frågan om vad de tror händer på sista sidan drar den okunniga gruppen med 
bakgrundsinformation inga omedelbara slutsatser om karaktärernas våldsamhet, utan 
utgår ifrån att Edward Milkban kommer att hämta förstärkning (bilaga 2, 1.4). En 
logisk slutsats om man utgår från verkligheten. Detta kan bero på att 
bakgrundsinformationen ger en förankring i någon form av sammanhållen verklighet, 
dvs. seriens mytologi, vilket får resultatet att den inte passar in i den typ av historier 
de känner till och då blir bara verkligheten kvar. 

”Alltså när jag läste bakgrunden tänkte jag mycket på samhället som det 
ser ut idag eller vad man ska säga, av ganska många olika anledningar 
som jag inte kan minnas eftersom vi inte antecknat” – bilaga 2, 7.4 

Den okunniga gruppen med bakgrundsinformation gör en koppling till samhällsläget 
och världen så som den ser ut politiskt, när jag frågar om vad serien får dem att tänka 
på (bilaga 2, 7.4). Det här en bra tolkning då de samhällen historien utspelar sig i till 
viss del ska vara en reflektion över de samhällen som vi känner till från verkligheten. 
Eftersom det ska ligga i bakgrunden och mer utgöra spelplanen för action-historierna 
är det inte konstigt att de grupper som är mer fokuserade på Science-fiction och action 
inte lägger märke till det. 

4.5.3 Estetik 
När jag frågar om hur grupperna uppfattar miljön får jag en del intressanta svar från 
de båda kunniga grupperna (bilaga 2, 6.1, 6.2). De uppfattar miljön som väldigt kall, 
dystopisk och industriaktig. Detta är lite av en besvikelse, som troligen har att göra 
med mina sparsmakade teckningar som inte innehåller så mycket bakgrundsdetaljer 
som jag hade velat. Den kunniga gruppen utan bakgrundsinformation lägger märke till 
Mushudas besöksstol (bilaga 2, 6.1), som de tycker ser hemtrevlig ut, men det är 
också det enda tecknet på den mysiga eller lyxiga känsla jag helst skulle vilja att man 
fick av Mushudas kontor och i viss mån också fabriken i stort. Det är dock positivt att 
de uppfattar miljön som hård, då detta är något jag velat få fram genom min 
tecknarstil (se kapitel 4.2 Tecknarstil). Baserat på dessa svar kan jag troligen med 
ganska enkla medel få fram den känsla jag vill ha, genom att bland annat öka 
detaljnivån i bakgrunden och lägga till möbler och leksaker av den typ som passar 
Mushudas smak och stil. 

Den kunniga gruppen med bakgrundsinformation och de båda okunniga grupperna 
verkar ha svårt att se några direkta Science-fiction-kopplingar i miljön och stilen 
(bilaga 2, 6.2, 6.3, 6.4), vilket är intressant, med tanke på att tanken med serien är att 
den ska visa upp en mer nutida miljö, som skildrar ett science-fiction-tema. Den 
okunniga gruppen med bakgrundsinformation drar inga kopplingar till andra verk när 
jag frågar om det (bilaga 2, 5.4), men de övriga grupperna lyckas återkoppla till verk 
inom både Science-fiction och action (bilaga 2, 5.1, 5.2, 5.3), dock få verk som jag 
själv medvetet hämtat estetisk inspiration från. De verk som omnämns är Star Trek, 
Femte elementet och serieversionen av V av kunniga gruppen utan 
bakgrundsinformation (bilaga 2, 5.1), Star Wars av kunniga gruppen med 
bakgrundsinformation (bilaga 2, 5.2) och Smallville och Men In Black av okunniga 
gruppen utan bakgrundsinformation (bilaga 2, 5.3). Okunniga gruppen med 
bakgrundsinformation kommer inte på något exempel (bilaga 2, 5.4) och det enda 
verk som nämns av mer än en grupp är the Matrix som nämns av båda grupperna utan 
bakgrundsinformation (bilaga 2, 5.1, 5.3). Det är således en väldigt stor variation 
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mellan grupperna och det är svårt att säga vilka, om några, av dessa serien påminner 
om på ett estetiskt plan. Kunniga gruppen med bakgrundsinformation gör en koppling 
till den tecknade delen av Kill Bill vol. 1 (bilaga 2, 7.2). Serieversionen av V kände 
jag själv inte till, men jag misstänker att den till stor del omnämndes mer som en 
science-fiction-action-serie än av estetiska skäl.  

Jag drar slutsatsen att den tecknarstil serien representerar är ganska ovanlig och har 
inte påträffats i någon högre grad ens av de grupper som är kunniga inom genrerna 
Science-fiction och action. Stilen verkar dock i stort fungera som medium för 
historien.  

4.5.4 Genrekonventioner 
”de här som går runt och är arbetare, de blir nedskjutna, så det bara splatt 
över hela golvet” … ”Hon skulle ju kunna vara nån sån härn super ninja 
som hoppar ut där och spöar allihopa…” – bilaga 2, 1.1 

Den kunniga gruppen utan bakgrundsinformation förväntar sig stora mängder våld på 
sista sidan och har höga förväntningar på den kvinnliga karaktären när det gäller just 
utövandet av våld (bilaga 2, 1.1). De förväntar sig dock en inbördes logik som inte 
tillåter att Mushuda kan slå sig fri förbehållslöst. Detta baseras troligen på deras 
kunskap om liknande genrer och deras förväntningar är fullkomligt rimliga i seriens 
sammanhang. 

Den kunniga gruppen utan bakgrundsinformation inser att Edward Milkban är ett för 
enkelt val till att bli hjälte och förväntar sig en twist här (bilaga 2, 2.1). De spekulerar 
även kring vad som förekommer utanför narrativet och vill ha en fortsättning på 
historien. Att den kvinnliga karaktären är van vid att skjuta folk ger slutsatsen att 
något är fel på världen. Huruvida den manliga karaktärens vana vid att skjuta folk ger 
samma slutsats framgick inte under samtalen. Detta kan bero på att just kvinnliga 
karaktärers våldsamhet ger en negativ koppling, antingen baserat på samhälleliga 
könsroller eller på könsroller i de verk gruppen känner till, men det kan också ha att 
göra med karaktärernas roller i historien och antingen det faktum att Edward Milkban 
faktiskt framställs som ganska dålig och inte träffar någon eller att Edward Milkban 
framstår mer som den bekymmerslöse psykopaten, medan Mushuda till viss del 
framställs i rollen som ansvarsfull och seriös företagsledare och inte verkar roas av 
situationen. Hon är även mer eller mindre tvingad att bruka våld, medan Milkban gör 
det av väldigt fåniga skäl (se bild 31, ruta 2). 

Jag är mer eller mindre slumpmässig i utdelandet av könstillhörighet till mina 
karaktärer. Skälet till att Mushuda är kvinna är inte för att hon ska hantera en massa 
kvinnofrågor utan snarare för att jag ville ha en karaktär med en viss typ av stil som är 
traditionellt kvinnlig. Jag ville helt enkelt ge henne så tydliga attribut som möjligt för 
att underlätta för läsaren att placera henne i facket leksaksälskande nörd och 
därigenom skapa en spänning i hur detta övergår i en besatthet av vapen. Det är också 
därför hon har asiatiska drag (något ingen deltagare reflekterat över) för att föra 
tankarna till framförallt Japans popkultur, vilket jag medger är ett något tveksamt 
berättartekniskt drag, men den typen av stereotyper passar faktiskt i viss mån in i 
seriens karaktär (i synnerhet med tanke på att hon, rent tekniskt, inte är asiat eftersom 
Asien, som reell företeelse, inte har någonting att göra med hennes ursprung och 
knappt är värt att nämnas som företeelse inom seriens övergripande mytologi). Jag 
inser dock att även könstillhörighet skapar ett objekt med specifika attribut och precis 
som att en stereotyp låda förväntas fylla en lådas funktion eller att en pipa förväntas 
fylla en pipas funktion, vilket jag gick igenom i kapitel 4.2 Tecknarstil, förväntas 
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också en man uppfylla en mans funktion och en kvinna en kvinnas funktion. I dagens 
politiska klimat har dock dessa tydliga roller mer och mer suddats ut, men jag tycker 
mig se vissa tecken på att det ändå finns kvar till viss del. Antingen genom att mannen 
förväntas vara hjälten eller genom att kvinnan förväntas vara hjälten, men då som en 
medveten avvikelse från normen. Tydligast blir dock dessa normer när en man och en 
kvinna placeras i samma rum. Då finns en sexuell funktion som det är svårt att göra 
sig av med. Den stereotypa mannen och den stereotypa kvinnan tycks ha en högst 
heteronormativ funktion i förhållande till varandra som de måste förhålla sig till. De 
kan antingen ha ett intresse för varandra på det planet, ett ensidigt intresse från den 
ena parten, eller inget intresse från någon av dem, men det är ändå ett subjekt som de 
på ett eller annat sätt måste förhålla sig till och relationen kan aldrig bli ett vakuum. 
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5 Slutsatser 
5.1 Resultatsammanfattning 
Det fanns en hel del skillnader mellan de kunniga grupperna och de okunniga 
grupperna. Den främsta skillnaden låg i synen på könsroller. De kunniga grupperna 
förutsåg att den kvinnliga karaktären skulle få en aktiv roll i slutet av historien, 
medans de okunniga grupperna förutsåg att hon skulle behöva räddas av Edward 
Milkban. De okunniga grupperna förutsätter också att det finns någon form av romans 
mellan Edward Milkban och Mushuda. De kunniga grupperna ser de snarare som 
kompisar. Alla grupperna verkar betrakta Mushuda som något okvinnlig, baserad 
främst på hennes tatueringar och våldsamhet. 

Bakgrundsinformationen verkade hämma spekulationsviljan hos både den okunniga 
och den kunniga gruppen som fick läsa den texten. Den okunniga gruppen verkar 
dock dra kopplingar till verkligheten i högre grad. Detta kan bero på att 
bakgrundsinformationen kapar eventuella kopplingar till den typ av verk gruppen 
känner till och då blir bara verkligheten kvar. Den kunniga gruppen kan snarare enkelt 
placera in serien i en kategori verk, vilket gör att möjligheterna minskar. Den kunniga 
gruppen utan bakgrundsinformation var väldigt pigga på att spekulera kring 
mytologin och hade en hel del teorier, varav vissa låg väldigt nära den tänkta. Denna 
grupp var också den som verkade mest intresserad av att läsa serien och få mer 
information. De andra grupperna var nyfikna, men verkade inte särskilt entusiastiska 
över att få veta mer. Detta intresse är troligen en stor del av vad som får en läsare att 
stanna kvar och vilja veta mer. Man vill veta om ens teorier stämmer och man vill bli 
överraskad och få ny information. Det verkar dock inte som att man vill få 
informationen serverad i en längre text eller en faktaruta, utan man vill snarare jobba 
för den och utforska världen själv, samtidigt som man blir underhållen. 

Hos de okunniga grupperna tog vissa saker längre tid för att nå fram, även om 
informationen fanns tillgänglig. De kunniga grupperna kunde lättare orientera sig i 
historien och snappade antingen upp små signaler som gav en fingervisning om vart 
historien var på väg eller kunde dra paralleller till andra verk. De okunniga grupperna 
snappade upp signalerna efter ett antal omläsningar. Ett exempel på detta är hur 
skurkarna antyder att Mushuda är farlig. Detta visar också att skurkarna innehar 
kunskap som ligger utanför berättelsen, vilket ger en inblick i hur berättelsen existerar 
i ett större perspektiv. Den här typen av ledtrådar gör att seriens värld växer bortom 
det läsaren kan se, vilket också det eggar nyfikenhet. 

5.2  Diskussion  
En av de mer intressanta resultaten av undersökningen är hur bakgrundsinformationen 
hämmar spekulationsviljan och eventuellt också nyfikenheten kring de 
bakomliggande förutsättningarna. Avsaknad av bakgrundsinformation verkar, 
framförallt hos den kunniga gruppen som inte fick läsa den texten, stimulera till 
nyfikenhet och tankar kring mytologin. Det är ett mycket positivt resultat eftersom en 
stor del av det jag vill ska föra läsaren framåt i historien är just viljan att lära sig mer. 
De kunniga gruppernas hårda koppling till andra verk är också den intressant eftersom 
mycket av essensen i seriens underhållning ligger i att just bryta konventioner och 
retas med läsare med stor kunskap. Just den episod som användes för undersökningen 
gav dock inte riktigt den typen av överraskning. Troligen till stor del för att den var 
alldeles för kort och det är svårt att retas med läsaren i en så pass kort historia utan att 
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läsaren finner hela historien orimlig och tappar intresset. En så här pass kort historia 
kan lätt skapa intrycket hos läsaren att den berättarstil som används är den berättarstil 
som kommer att användas konsekvent igenom hela serien, vilket gör det viktigt att 
inte använda sig av en specifik, alltför avvikande stil, även om avvikelser från normen 
kan betraktas som mer eller mindre normalt i sig. För att jämföra med Buffy och 
vampyrerna (Whedon, 1997-2003) avvek den TV-serien ofta från sin sedvanliga 
skräck-action-genre, men hade en testpublik enbart fått se avsnittet Once more with 
feeling (Whedon, 2001) hade de lätt kunnat tro att hela TV-serien tillhörde genren 
musikal. 

När jag skrev episoden hade jag vissa mål i bakhuvudet. Vissa företeelser ville jag att 
de skulle vara med, bland annat ville jag ha med minst en kvinnlig karaktär. Serien 
som helhet innehåller många intressanta kvinnliga karaktärer och är också kraftigt 
inspirerad av samtida verk som skildrar kvinnliga karaktärer i viktiga roller. Exempel 
på dessa är Kill Bill (Tarantino, 2003), Alien Återuppstår (Jeunet, 1997) och kanske 
framförallt Buffy och Vampyrerna (Whedon, 1997-2003). Jag ville även visa upp 
andra färgstarka karaktärer och inte bara Edward Milkban. Här lyckades jag slå två 
flugor i en smäll, då jag redan hade karaktären Mushuda i seriens karaktärs-galleri, 
som uppfyllde båda kriterierna. Episodens korthet gjorde att två viktiga karaktärer 
kändes lagom och skurkarna fick därför vara mer generiska brottslingar, vilket också 
gjorde mig fri att låta de dö utan större konsekvenser för fortsatta historier. Det 
faktum att historien var ganska hafsigt påhittad ville jag få att svagt skina igenom, då 
detta på ett subtilt sätt passar in i seriens essens. Det syns främst i skurkarnas illa 
genomtänkta plan för att ta över Mushudas rymdstation, något enbart okunniga 
gruppen med bakgrundsinformation snappade upp på. Detta är dock inget större 
problem just eftersom att det ska vara subtilt. 

Just genusperspektivet får lite för mycket fokus i undersökningen, vilket gör att jag till 
viss del tänker att det kan ha varit ett misstag att ge Mushuda en så pass stor roll, men 
det belyser också testpersonernas syn på könsroller, vilket är ett intressant ämne att 
utforska för ett verk inom den genre jag försöker hålla mig till. De kunniga grupperna 
tycks vara väl bevandrade inom den typen av verk som serien till stor del inspirerats 
av, där kvinnor just har en så etablerad normöverskridande roll att den börjat bli norm 
inom genren. Det hör helt enkelt till genren att kvinnor framställs som actionhjältar. 
Man är som skapare inte längre originell och nyskapande om man ger kvinnor en 
aktivare roll som våldsverkare. Det betyder inte att det är bättre att låta kvinnor återgå 
till rollen som prinsessor som måste räddas av en riddare i skinande rustning, utan 
snarare är en sådan skildring närmast pinsam inom den moderna action-genren. 
Frågan är om detta är en norm som det kan finnas ett intresse i att avvika ifrån. Om så 
sker är det viktigt att vara försiktig och kreativ för att inte halka tillbaka in i en uttjänt 
norm, utan istället utveckla fenomenet. Dock kan det vara så att det helt enkelt hör till 
genren och därmed också hör till seriens essens, vilket gör att avvikelser enbart bör 
ske i undantagsfall. Det kan också vara så att publiken nu förväntar sig nästa steg i 
utvecklingen. Man ska heller inte blunda för möjligheten att de kunniga grupperna 
tillhör någon form av bildad elit och den här typen av verk i själva verket fortfarande 
tjänar en roll som normöverskridande för den breda massan. Kanske är det lätt att vara 
blind för rådande normer inom den typ av verk inom action-genren som gemene man 
avnjuter om man själv har en smalare och mer selektiv smak. 

De okunniga grupperna är snarare fast i den äldre norm som många moderna verk 
inom action-genren försöker överskrida. De okunniga grupperna förutsatte även 
någon form av romans mellan Edward Milkban och Mushuda. 
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5.3  Framtida arbete 
Det skulle vara mycket intressant att genomföra en liknande undersökning med en 
längre historia som tydligare följer seriens essens och mytologi på flera plan. I en 
sådan här kort episod är det svårt att hålla en jämn nivå på vad som kan betraktas som 
seriens essens och det är lätt att det blir för mycket eller för lite av vissa viktiga eller 
nödvändiga element. Exempelvis kan det vara en del av essensen att avvika från 
normen till en ganska hög grad, vilket kan ske på flera olika sätt. I en berättelse på 
fyra sidor är det svårt att etablera en norm att avvika ifrån och dessutom är det lätt att 
man bara får rum med enstaka avvikelser och då lätt ge intrycket att den specifika 
avvikelsen är normen vad gäller avvikelser, eller, ännu värre, normen för hela serien. 

Ett annat skäl till att en längre historia vore lämplig är för att historien i sin helhet 
innehåller väldigt många företeelser och essensen har väldigt många aspekter, något 
som det är svårt att visa upp på så här lite utrymme. På samma sätt som Buffy och 
Vampyrerna har roliga avsnitt, spännande avsnitt, sorgliga avsnitt och läskiga avsnitt 
utan att avvika från sin essens, måste den här serien kunna göra det och den aspekten 
vore det mycket intressant att undersöka. Hur de olika delarna inom seriens essens 
fungerar med läsaren. 

Det skulle även vara intressant att utföra liknande tester med andra upplägg i 
historierna. Exempelvis enbart manliga eller enbart kvinnliga karaktärer eller rent av 
enbart könlösa utomjordingar, som i övrigt agerar precis som mänskliga karaktärer 
inom samma genre. 

Det skulle också vara intressant att genomföra liknande undersökningar, men då på 
andra serier, exempelvis Hellboy (Mignola, 1993-) eller Tank Girl (Hewlett, 1988-
1995). Detta för att eliminera min subjektivitet i ämnet och göra ett mer akademiskt 
arbete, med ett resultat som är mindre fokuserat på att vara användbart för ett specifikt 
verk och mer allmängiltigt. 

I den här uppsatsen har jag lagt ett mer allmänt fokus på seriens essens som helhet, 
det vill säga visuell estetik, berättarstil och mytologi. I framtida undersökningar vore 
det intressant att fokusera på en av dessa. 

På det hela taget verkar mina idéer kring seriens stil och essens fungera, men det vore 
intressant att exempelvis göra en spinoff eller en kortare parallell historia i en annan 
genre och undersöka om samma tankar är applicerbara i det fallet. Naturligtvis skulle 
detta behöva följa seriens mytologi, men eftersom den är så omfattande är det troligen 
ingen större utmaning att hitta aspekter som fungerar inom de flesta genrer. Det är 
också möjligt att serien i sig utvecklas i en oväntad riktning. Vartefter läsarskaran 
samlar på sig mer och mer information kanske de förväntar sig något mer seriöst. Den 
här undersökningen skrapar bara på ytan på förutsättningarna för en helt ny serie. Det 
skulle kunna vara intressant att genomföra en liknande undersökning med en serie 
som pågått i många år. Man skulle exempelvis kunna presentera en ny episod för en 
fokusgrupp som följt serien länge och har en gedigen kunskap om dess mytologi. 

Den undersökning jag genomfört var kvalitativ. Detta för att mycket som rör seriens 
essens är en smaksak och svårt att omsätta i siffror. Dock så kan intrycken från denna 
kvalitativa undersökning underlätta en kvantitativ undersökning, baserad på de svar 
jag fick från fokusgrupperna. Detta för att förankra resultaten i statistiskt säkerställda 
siffror. Genusperspektivet är ett exempel, där man med enkla frågor kan testa olika 
gruppers förväntningar på kvinnliga respektive manliga karaktärer. Man skulle 
möjligen också kunna testa hur viljan att spekulera påverkas av tillgången till 
bakgrundsinformation. 



 

 58 

Referenser 
Balla, G. (1912), Damen med hunden 

Bordwell, D. Thompson, K. (1997), Film art, an introduction. The McGraw-Hill 
Companies, Inc. 

Bryman, A. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder. Liber Ekonomi 

Chung, P. (1991-1995), Aeon Flux. MTV 

Franquin, A. (1946), Spirou et Fantasio. Éditions Dupuis  

Franquin, A. (1984), Högt spel I Bretzelburg. Tintins äventyrsklubb 

Franquin, A. (1990), Den svarta marsupilami. Tintins äventyrsklubb 

Futurism. (2010). Hämtad den 24:de Juni, 2010, från Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Futurism  

Green, T. (2001), Freddy Got Fingered. 20th Century Fox 

Gyllström, F. (2007). Visualisering av karaktärer: Reflektioner kring hur 
fysionomiska formelement och kontext påverkar tolkningen av persongestaltningar. 
Hämtad från, 12 februari, 2010:  

http://his.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:3054 

Hewlett, J. (1988-1995), Tank Girl. Deadline Publications Ltd. 

Hewlett, J. (2002), Tank Girl. Titan Books 

Hewlett, J. (2002), Tank Girl: the Odyssey. Titan Books 

Hokusai. (ca 1820), Vågen. 
Jansson, T. (2009), Mumin – Tove Janssons samlade serier, del 2. Alfabeta 

Jansson, T. (2010), Mumin – Tove Janssons samlade serier, del 1. Alfabeta 

Jeunet, J. (1997), Alien återuppstår. 20th Century Fox 

Lolos, V. (2006-) the Pirates of Coney Island. Image Comics, inc 

Lucas, G. (1977), Star Wars Episode IV: A New Hope. 20th Century Fox 

Lucas, G. (1977-2005), Star Wars. 20th Century Fox 

McCloud, S. (1994), Understanding comics: the invisible art. HarperCollins 

Mignola, M. (1993-), Hellboy. Dark Horse Comics 

Mignola, M. (2003), Hellboy – the right hand of doom. Dark Horse Comics 

Mignola, M. (2006), Hellboy – strange places. Dark Horse Comics 

Miller, G. (1979-1985), Mad Max. Warner Bros 

Moore, A. (1986-1987), Watchmen. DC Comics 

Oda, E. (1996-), One Piece. Shueisha 

Oda, E (1999-), One Piece. Toei Animation 

Raimi, S. (2009), Drag me To Hell. Universal Pictures 

Roddenberry, G. (1966-1969), Star Trek. NBC 



 

 59 

Science Fiction. (2010). Hämtad den 15:de februari, 2010, från Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction 

Sjölin, J (1998), Att tolka bilder. Studentlitteratur 

Tarantino, Q. (2003), Kill Bill. Miramax Films 

Toshiki, I. (2006-2007), Death Note. Nippon Television Network Corporation 

Valve. (1998), Half-Life. Dataspel Sierra Studios 

Valve. (2007), Portal. Dataspel Valve 

Watterson, B. (1996), Kalle och Hobbes tioårsjubileum. Carlsen Comics 

Whedon, J. (1997-2003), Buffy the Vampire Slayer. The WB 

Whedon, J. (2001) Buffy the Vampire Slayer, säsong 6, episod 7: Once More, with 
Feeling. The WB 

Whedon, J. (2001) Buffy the Vampire Slayer, säsong 6, episod 9: Smashed. The WB 

Whedon, J. (2002), Firefly. Fox 

Whedon, J. (2009-2010), Dollhouse. Fox 

Ödeen, M (1995), Dramatiskt berättande. Carlsson 


