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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: En grupp vars informationsbeteenden (IB) inte studerats utförligt är utövare av 

konstnärliga yrken. I synnerhet saknas djupare kunskap om hur relationen mellan deras IB 

och deras arbetsprocess ser ut. Indikationer finns på att IB skiljer sig mellan olika 

underkategorier av utövare. Därför behövs forskning på olika underkategoriers IB. En sådan 

undergrupp är serieskapare. Dessa är intressanta att studera i sin egen rätt men också för att få 

vägledning om hur man ska förhålla sig till dem i studier med bredare fokus.  

Syfte: att ge kunskap om vad som kännetecknar serieskapares IB. Frågeställningarna är 

följande: hur ser relationen mellan IB och serieskapares arbetsprocess ut? Vilka IB kan 

kopplas till rollen som serieskapare utöver de som är direkt kopplade till produktionen av 

serier? 

Metod: semistrukturerade intervjuer som tolkas genom konventionell kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: serieskapares IB i arbetsprocessen går gradvis från serendipitet och vaga 

informationsbehov till specifika dito och sökningar. Idéer till historier fås genom passiv 

browsing av omvärlden. Dessa utvecklas gradvis till manus vilket ger upphov till sökning 

efter fakta och begränsade behov av feedback. När skiss/bildmanus ska göras uppstår många 

ofta mycket specifika behov av visuella referenser. Behoven tillfredsställs främst via Google 

eller att man tar egna foton. Feedback söks i detta stadium och svaga länkar är mycket 

användbara men används inte alltid. När skisserna är klara avtar informationsbehoven 

succesivt. Musik och podcasts är viktiga för koncentrationen i de mer mekaniska 

arbetsmomenten. Trial and error är en viktig metod för att lära sig nya material. Tvivel 

förefaller hanteras främst individuellt men behöver undersökas ytterligare. Information om 

seriebranschen får man främst genom sociala medier. Mässor är viktiga för nätverkande. 

Serieskapare utbyter information främst med andra inom seriefältet. Det breda begreppet 

inspiration behöver delas upp i mera specifika begrepp om man ska kunna tala om gruppens 

IB på ett meningsfullt sätt. Serieskaparollen är en av många konkurrerande liknande roller 

varför det är viktigt att i studier av gruppen reflektera kring vilken roll man undersöker. 
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BAKGRUND  
Informationsbeteende (IB) är ett av de viktigaste forskningsområdena inom 

informationsvetenskapen. Kunskap om hur människor söker och använder information är 

nödvändig för att man ska kunna utforma informationstjänster med människors faktiska behov 

och beteenden som utgångspunkt (Bawden and Robinson, 2012). 

Forskningsläget inom IB ser olika ut för olika grupper i samhället. Studenter och forskare hör 

till de grupper som undersökts mest. Det är vanligt att studera IB utifrån yrkesgrupp men 

olika yrkesgruppers har ägnats olika mycket intresse (Case, 2007). Författare som ägnar sig åt 

kreativt skrivande har endast studerats i liten omfattning (Desrochers and Pecoskie, 2015). 

Detta är anmärkningsvärt då litterära verk som är ett resultat av kreativt skrivande utgör 

merparten av många bibliotekssamlingar och därmed grunden för en stor del av 

bibliotekssektorns existens. Även bildkonstnärers verk utgör en betydande del av 

bibliotekssamlingar i form av exempelvis illustrationer, tecknade serier  och bilderböcker. 

Visuella konstnärers IB är något mer undersökt än kreativa författares men även där är 

studierna relativt få. Man har huvudsakligen kunnat identifiera grova kategorier i vilka syftet 

bakom gruppens informationssökning kan insorteras (Hemmig, 2008). Gruppens val av 

informationskällor präglas av stor mångfald och vad som anses relevant varierar från person 

till person (Mason and Robinson, 2011). Det finns indikationer på att konstnärers 

informationsbehov skiljer sig mycket beroende på i vilket medium man arbetar (Cobbledick, 

1996) . Dock saknas djupare kunskap om hur relationen mellan IB och den kreativa processen 

ser ut. Vidare indikerar skillnaderna i vad som är relevanta informationskällor för konstnärer 

beroende på medium, att det inte är givet hur man ska förhålla sig till gruppen i 

forskningssammanhang. Det är oklart när det är meningsfullt att studera visuella konstnärer 

som en grupp och när man, på grund av de stora skillnaderna inom gruppen, måste studera 

mera avgränsade undergrupper. Samma fråga kan tänkas vara relevant när det gäller studiet av 

författare inom olika genrer. För att få svaret på detta måste man få djupare kunskap om hur 

IB hos olika undergrupper ser ut. Särskilt intressant är det att ta reda på hur man ska förhålla 

sig till grupper vars verksamhet är gränsöverskridande i sin natur och därför inte enkelt kan 

placeras endast inom en kategori.  

Ett exempel på en sådan grupp är serieskapare. De kan å ena sidan betraktas som författare  

eftersom de producerar böcker och publiceras i tidningar och tidskrifter. De kan å andra sidan 

betraktas som bildkonstnärer eftersom deras verk består av bilder. Denna gränsöverskridande 

natur kan tänkas återspeglas i deras IB. Detta gör att man behöver få djupare förståelse för 
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deras IB om man ska kunna avgöra när och hur de ska inkluderas i urvalet för studier med 

bredare fokus. Samtidigt är gruppen intressant att studera i sin egen rätt för att man inom 

bibliotekspraktiken ska veta hur man ska förhålla sig till den. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ge kunskap om vad som kännetecknar serieteskapares 

informationsbeteende. Denna kunskap kan sedan användas för att vägleda hur man ska 

förhålla sig till gruppen i såväl framtida forskning som bibliotekspraktik. För att kunna uppnå 

detta har jag brutit ned syftet i följande frågeställningar: 

1. Hur ser relationen mellan informationsbeteende och serieskapares arbetsprocess ut? 

2. Vilka informationsbeteenden kan kopplas till rollen som serieskapare utöver de som är 

direkt kopplade till produktionen av serier? 
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TIDIGARE FORSKNING 
Cobbledick (1996) konstaterar att visuella konstnärers informationsbehov i stor utsträckning 

ignorerats av informationsspecialister. Därför genomför hon en studie med syfte att etablera 

ett ramverk efter vilket vidare forskning kan bedrivas. Detta gör hon genom intervjuer med 

fyra visuella konstnärer: en skulptör, en målare, en textilkonstnär och en metalkonstnär. 

Resultaten visar att respondenterna använder biblioteksresurser och tryckta resurser mycket, 

att många av resurserna inte är konstrelaterade, att de föredrar browsing av resurser inom ett 

avgränsat ämnesområde som informationsåtervinningsmetod, samt att de använder sociala 

kontakter för att få kunskap om teknisk information och trender inom konstvärlden. Vidare 

identifierar hon ett antal kategorier i vilka informationen respondenternas söker och använder 

kan indelas: (1) resurser för inspiration, (2) specifika  visuella referenser, (3) teknisk 

information, (4) information om utvecklingen inom konstvärlden, samt (5) affärsinformation, 

alltså information om utställningar, uppdrag och försäljning. Det är mycket stor variation 

mellan vilka typer av källor som är relevanta i kategorierna 1-3. Hon bifogar ett förslag på 

enkät baserad på sitt resultat som appendix. Cobbledicks respondenter är medlemmar av 

konstfakulteten vid ett universitet vilket gör att resultatet inte säger så mycket om konstnärer 

utanför den akademiska världen.  

I sin forskningsöversikt över konstnärers IB konstaterar Hemmig (2008) att Cobbledicks 

kategorisering av konstnärers informationssökning och användning, som han väljer att kalla 

modell, kan sägas ha brett stöd i den (då) befintliga forskningen. Kategori 4 framstår dock 

som mindre distinkt och Hemmig argumenterar för att aspekter som hänger ihop med denna 

istället kan sorteras in i kategori 1, 3 och 5. Andra tydliga mönster är att konstnärer ofta söker 

information som inte är konstrelaterad och att deras IB är idiosynkratiskt. De flesta studier är 

genomförda på konststudenter och lärare inom konst. I diskussionen argumenterar Hemmig 

för det sociala informationsutbytet kan förstås utifrån begreppet praktikbaserad gemenskap 

(community of practice). En praktikbaserad gemenskap är en gemenskap i vilken man lär sig 

genom deltagande. Gemenskapen består inte enbart av individerna utan av hela deras 

omvärld. På detta sätt kan konstnären, hennes nätverk och den omvärld som fungerar som 

informationsresurs för skapande och distribution av konst ses som en praktikbaserad 

gemenskap. Denna gemenskap definieras av mutual engagement, joint enterprise och shared 

repertoire. Mutual engagement är det gemensamma deltagandet i praktiken. Shared repertoire 

är den gemensamma uppsättning resurser och beteenden som krävs för att delta. Joint 

enterprise är ett gemensamt motiv eller mål som alla inom gemenskapen strävar emot. Det går 
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att tala om konstnärsgemenskapen som en praktikbaserad gemenskap när gäller Mutual 

engagement och shared repertoire. Det är dock inte helt enkelt att säga att de har en joint 

enterprise eftersom de huvudsakligen arbetar enskilt med att uttrycka sig själva. Hemmig 

föreslår att den gemensamma motiv som binder dem samman kan vara just 

självförverkligande. 

Hemmig (2009) gör sedan en empirisk studie för att testa om Cobbledicks modell är giltig för 

en specifik konstnärsgemenskap (artistic community) utanför den akademiska världen. Han 

väljer dock att modifiera modellen genom att utesluta kategori 4 enligt resonemanget ovan. 

Datainsamlingen görs genom enkäter. Urvalet är bekvämlighetsurval bestående av konstnärer 

som bor inom ett geografiskt avgränsat område i USA. Enkäten är en modifierad version av 

Cobbledicks appendix och besvaras av 44 konstnärer. Resultatet bekräftar i princip 

huvuddragen i den tidigare forskningen och att modellen är applicerbar på respondenternas 

IB. Hemmigs studie har dock flera svagheter. Resultatet kan inte generaliseras till hela 

populationen. För detta krävs att man på något sätt slumpmässigt väljer element ur en 

urvalsram där det för samtliga element är känt vilken sannolikheten är att de ska väljas 

(Wildemuth, 2009). Ett sådant urval var inte möjligt att göra då det är svårt att identifiera 

vilka som är konstnärer och inte (Hemmig, 2009). Urvalsmetoden är därför rimlig men kan 

kritiseras på en annan punkt. Hemmig verkar utan vidare utgå från att geografisk hemvist är 

den faktor som avgör vem som tillhör en konstnärsgemenskap. Som nämns ovan identifierade 

Cobbledick stora skillnader mellan konstnärer inom olika medium. Utifrån detta kan man 

diskutera huruvida det inte vore mer rimligt att definiera konstnärsgrupper utifrån medium. 

Hemmig tar inte upp detta trots att hans resultat indikerar att det är stora skillnader mellan 

fotografernas och akvarellmålarnas IB i hans studie (Hemmig, 2009).  

Mason och Robinson (2011) studerar IB hos praktiserande konstnärer och designers som 

befinner sig i början av karriären. Studieobjekten är personer som tagit examen inom konst 

eller design högst elva år tidigare och inte längre studerar men fortfarande är aktiva som 

konstnärer/designers. Den löst definierade urvalsramen omöjliggör slumpmässigt och 

systematiskt urval. Genom online-enkäter inhämtar författarna både kvantitativ och kvalitativ 

information från 78 respondenter. Resultaten bekräftar i princip modellen som behandlats 

ovan. Internet visar sig vara mycket viktigt för gruppen och det är ofta den första källa man 

vänder sig till. Vidare bekräftas att i princip vilken typ av information som helst kan vara 

relevant för gruppen och att gruppens IB är idiosynkratiskt. När det gäller 

biblioteksanvändning avviker resultaten från tidigare forskning då browsing inte föredras. 
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Dock förefaller respondenterna i en vidare bemärkelse ”browsa” sin omgivning efter 

inspiration. Resultatet visar att det finns invisible colleges eller praktikbaserade gemenskaper. 

Konstnärer/designers i början av karriären uppvisar två särdrag: för det första föredrar de 

starkt resurser som är gratis då deras ekonomi är dålig. De viktigaste informationskällorna är 

internet och invisible colleges/praktikbaserade gemnskaper. För det andra har de stort behov 

av karriär- och marknadsföringsrådgivning eftersom deras utbildningar dåligt förberett dem 

för livet som fristående konstnär/designer. Sådan information får man främst genom social 

interaktion. Begreppet invisible college kommer från studier av forskare som visar att dessa 

får mycket av sin information via informella kontakter med kollegor (Case, 2007, p. 258).  

I sin masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap (BIV) intervjuar McLaughlin 

(2008) femton visuella konstnärer om deras IB. 33 olika informationsresurser nämns i 

intervjuerna och hon delar in dem i följande klasser: människor, objekt, platser och jaget (the 

self). Jaget representerar information som man hämtar inom sig själv medan övriga klasser 

inkluderar information man hämtar från sin omgivning. Hon konstaterar också att 

respondenterna passivt stöter på information i sitt dagliga liv vilket genererar idéer hos dem 

som leder vidare till skapande. Processen kan ske enligt följande tre modeller där varje steg 

leder till nästa: 

1. Passiv information » idé »  skapande » färdigt verk   

2. Passiv information »  idé »  skapande » informationssökning » färdigt verk 

3. Passiv information » idé » informationssökning » skapande » färdigt verk 

Idén är nödvändig för att ett verk ska kunna skapas men ibland är annan information som 

exempelvis efterfrågan från gallerier viktiga för att trigga igång resten av processen. 

(McLaughlin, 2008). 

Desrochers och Pecoskie (2015) konstaterar i sin forskningsöversikt av forskning om kreativt 

skrivande författares IB att forskningen inte är särskilt omfattande. Trots detta går vissa 

mönster att identifiera. ABM-institutioner (arkiv, bibliotek, muséer) återkommer i samtliga 

undersökta texter. Bibliotek uppskattas av författare som informationsleverantörer såväl som 

fysiska rum och mötesplatser. Referensinformation av olika slag används och flera studier 

visar på betydelsen av personliga samlingar. Något som framträder tydligt är att den främsta 

informationskällan inom den litterära sfären är den litterära sfären, i form av sociala kontakter 

med andra aktörer. Sociala kontakter ger tillgång till information, men kontakt med 

gatekeepers ger även inträde i den litterära sfären som socialt sammanhang. Författare är ofta 
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en icke-exklusiv roll i bemärkelsen att man inneha andra roller, exempelvis yrkesroller, 

samtidigt (Desrochers and Pecoskie, 2015). I sin kandidatuppsats i BIV undersöker Borgström 

(2015) sex författares IB och kommer fram till att informationssökning är en omistlig och 

integrerad del av skrivprocessen. De söker information för fakta och inspiration. Detta gör de 

genom intervjuer, besök av platser, internet och ABM-institutioner. Att göra intervjuer och 

besöka platser är beteenden som inte observerats i forskning om andra konstdiscipliner menar 

hon. Författarna söker källkritiskt objektiv information vilket bottnar i behovet av att få 

berättelsen att framstå som trovärdig för läsaren snarare än ett behov av att all fakta ska vara 

objektiv i vetenskaplig mening. Även tydlig subjektiv information används. De behöver inte 

information om själva skrivhantverket (Borgström, 2015).    

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen om konstnärer och designers fokuserat på 

att undersöka vilka resurser som används och endast i liten utsträckning hur IB hänger ihop 

med arbetsprocessen. Cobbledicks modell kan sägas ha stöd i senare forskning men det är 

oklart vilken roll de olika kategorierna spelar i det konkreta arbetet. Vidare har man 

huvudsakligen undersökt brett definierade populationer och inte gjort smalare urval där man 

undersökt IB hos en specifik disciplin. Trots detta finns vissa indikationer på att IB skiljer sig 

mellan olika discipliner, exempelvis förefaller akvarellmålare ha mera gemensamt med 

varandra än med fotografer och vice versa. Forskningsläget när det gäller författare är mycket 

begränsat men ABM-institutioner, intervjuer och besök av platser förefaller vara viktigt för 

gruppen. Man är mån om att införskaffa den information som krävs för att göra sin berättelse 

trovärdig för läsaren. 

Jag har i denna uppsats valt att använda mig av Cases (2007) definitioner av IB och begrepp 

som hänger ihop med detta. Definitionerna är följande: information är en skillnad man kan 

uppleva i sig själv eller sin omgivning. Det är vilken aspekt av verkligheten som helst som 

man kan identifiera. Informationsbehov är upplevelsen av att ens kunskap är otillräcklig för 

att uppnå ett mål man har. Informationssökning är en medveten ansträngning att inhämta 

information för att tillfredsställa ett behov eller fylla en kunskapslucka. Informationsbeteende 

omfattar informationssökning, såväl som alla andra oavsiktliga eller passiva beteenden 

(exempelvis att man skymtar eller stöter på information) samt beteenden som inte involverar 

sökning såsom aktivt undvikande av information (Case, 2007, p. 5). 
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METOD 
Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer med fyra serieskapare. 

Semistrukturerade intervjuer görs med en person åt gången. De har förutbestämda frågor vars 

ordning och exakta formulering kan anpassas utifrån situationen. Det finns även utrymme för 

följdfrågor samt möjlighet att utelämna frågor som kan upplevas som stötande av 

respondenten (Wildemuth, 2009). Jag valde denna metod eftersom studien kretsar kring 

väldigt öppna frågeställningar. Dessa kan ge långa och komplexa svar vilka kräver följdfrågor 

för att förstå. Vidare motiveras metodvalet av det begränsade kunskapsläget när det gäller 

gruppen ifråga. Eftersom det inte finns någon forskning på serieskapare kan man inte att på 

förhand veta vilka frågor eller aspekter som är viktiga att fokusera på. Intervjufrågor kan 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) bedömas enligt två dimensioner: den tematiska och den 

dynamiska. Den tematiska dimensionen handlar om hur väl frågan knyter an till studiens 

frågeställningar. En fråga som tematiskt knyter väl an till forskningsfrågorna producerar bra 

resultat i form av kunskap om ämnet. Den dynamiska dimensionen handlar om hur väl en 

fråga bidrar till att skapa en bra interaktion mellan intervjuare och respondent. En bra 

intervjufråga bidrar till båda dimensionerna. (Kvale and Brinkmann, 2009). Det finns två 

intervjutekniker som är särskilt användbara för IB-forskning: kritisk incident-tekniken och 

tidslinjeintervjuer. Kritisk incident-tekniken är särskilt användbar för att insamla data om 

händelser som inträffar sällan (Wildemuth, 2009). Den är därför dåligt lämpad för min studie 

eftersom serieskapare ägnar sig åt serieskapande ofta. Därför har jag valt att genomföra första 

delen av intervjun som en tidslinjeintervju. Tekniken bygger på att respondenten uppmanas 

beskriva en situation kronologiskt steg för steg. Vid varje steg ställs följdfrågor kring frågor, 

känslor och tankar som uppstått. Dessa ger i sin tur upphov till ytterligare följdfrågor 

(Wildemuth, 2009). Jag bad i praktiken respondenterna att berätta om sin arbetsprocess med 

utgångspunkt i ett eller några få verk. Min första forskningsfråga handlar om IB:s roll i 

serieskapandet som praktik. För att besvara denna fråga behöver man information om deras 

arbetsprocess såväl som deras IB. Genom att utgå från ett verks tillblivelse får man en bild av 

hur arbetsprocessen ser ut samtidigt som man får möjlighet att ställa konkreta frågor om vilka 

IB som präglar denna, samt om hur relationen mellan arbetsprocess och IB ser ut. På så vis 

bidrar frågorna till intervjuns tematiska dimension. De bidrar även till den dynamiska 

dimensionen då det ger en konkret utgångspunkt för respondenten att prata om något som 

annars kan upplevas som abstrakt. Utmaningen här är att hålla en balans i samtalet så att det 

inte handlar för mycket om serieteckning och för lite om IB. Forskningsfråga två kan dock 

inte helt besvaras genom tidslinjeintervju eftersom den behandlar IB som saknar direkt 
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koppling till arbetsprocessen. Beteenden som rör kategori 4 och 5 i Cobbledicks modell kan 

sakna direkt koppling till serieproduktion. Därför ställde jag frågor som knöt an till hur de får 

information om branschen, uppdragsgivare, stipendier etc. Dessa frågor var lämpliga att ställa 

efter tidslinjeintervjun då man genom denna fått en bild av respondentens verksamhet. 

Förståelsen för IB som rör fråga två blev mindre djup eftersom avsaknaden av tidsperspektiv 

gör att relationen mellan processer inte framträder lika väl. Det visade sig dessutom att fråga 

två var betydligt mer komplex än jag kunnat förutse.   

 

Tre av intervjuerna gjordes på distans via Skype eftersom inte var möjligt att rekrytera 

tillräckligt många respondenter lokalt. Distansen kan påverka intervjusituationen negativt då 

man inte får riktigt samma kontakt som när man sitter öga mot öga. Det har dock även vissa 

fördelar för respondenten i det att de inte behöver ta sig till en särskild plats utan kan befinna 

sig var de vill när intervjun görs. Detta kan göra det lättare för dem att passa in intervjun i sitt 

schema. Distansintervjun har också fördelen att respondenterna kan befinna sig på en plats där 

de känner sig trygga när intervjun görs. I praktiken påverkade inte tekniken intervjuerna på ett 

märkbart negativt sätt. Skype-intervjuerna gav minst lika rikt material som den intervju som 

gjordes öga mot öga.   

Intervjuerna transkriberades och en konventionell kvalitativ innehållsanalys av texten gjordes. 

Detta innebär att man identifierar mönster och teman i en text. Baserat på välgrundade 

tolkningar och slutsatser kondenserar man rådatan och delar in den i kategorier eller teman 

genom induktiva resonemang. (Wildemuth, 2009, pp. 308–312). Jag använde mig av denna 

metod eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare forskning för att man på förhand ska 

kunna veta vad som är viktiga faktorer. Därför tvingades jag att induktivt bygga en förståelse 

utifrån texten. I det praktiska arbetet med kodningen utgick jag från Hjerm et al (2014). Enligt 

dem bör den kvalitativa analysprocessen ske i tre steg som delvis flyter ihop i det praktiska 

arbetet. Stegen är kodning, tematisering och summering. Först ordnas materialet grovt genom 

kodning, sedan mera noggrant genom tematisering och slutligen i summeringen drar man 

slutsatser utifrån materialet. Vid kodningen kokar man ned sitt material i ett antal utifrån 

frågeställningarna betydelsefulla beståndsdelar. Passager i texten som innehåller intressant 

information tilldelas koder i form av ord som beskriver innehållet. Man förändrar och förfinar 

kontinuerligt koderna för att de så väl som möjligt ska spegla materialets innehåll. För att 

hålla reda på kodernas betydelse bör man skriva regler för deras användning. I tematiseringen 

reflekterar man över kodernas relation till varandra. Man funderar kring vilka koder som 
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hänger ihop och vilka som är överordnade eller underordnade varandra. Det handlar dels om 

att sortera koderna men är också en viktig del av analysarbetet. Detta eftersom det syftar till 

att presentera teman i och påståenden om materialet, vilka kan ge kunskap om ämnet. I 

summeringen drar man slutsatser av materialet. Man bör verifiera sina slutsatser genom att 

kontrollera att slutsatserna verkligen stämmer överens med materialet (Hjerm et al., 2014). 

Jag gick tillväga så att jag kodade och tematiserade intervjuerna var för sig. Jag inledde med 

att koda hela texterna rad för rad för att sedan gruppera koderna i teman. I summeringen 

jämförde jag resultatet och försökte hitta likheter och skillnader mellan respondenterna. På så 

vis kom jag fram till de resultat som presenteras i kommande kapitel. Jag återvände upprepade 

gånger till materialet för att verifiera mina slutsatser. När jag identifierat teman analyserade 

jag hur resultatet hängde ihop med tidigare forskning och teori. 

Urval 
Vanligtvis har man inte möjlighet att studera alla som är av intresse för en studie varför man 

oftast gör ett urval som får representera den totala populationen. Sedan generaliserar man sina 

resultat till denna. För att resultatet ska vara generaliserbart krävs att man på något sätt 

slumpmässigt väljer element ur en urvalsram, där det för samtliga element är känt vilken 

sannolikheten för att de ska väljas är. Populationen är gruppen man vill dra slutsatser om. Ett 

element är ett objekt som man undersöka, exempelvis en person. Urvalsramen innefattar 

samtliga objekt som man har möjlighet att studera (Wildemuth, 2009). Det finns ingen 

tidigare forskning på konstnärer eller författare vars resultat kan sägas vara statistiskt 

generaliserbart på hela populationen. Detta hänger ihop med att studiet av dessa grupper, i 

likhet med serietecknare, uppvisar flera av de svårigheter som förknippas med special 

populations. Special populations är grupper vars IB och miljöer inte har studerats utförligt. 

För att identifiera ett urval för en studie av en sådan bör man definiera exakt vilka som ska 

inkluderas i gruppen. Det är viktigt att definitionen är så entydig som möjligt. Att skapa en 

urvalsram är en utmaning. Man bör försöka lista alla som ingår i populationen. Går inte det 

måste man skapa en urvalsram som går att arbeta med men inte är idealisk (Wildemuth, 

2009). Jag definierar min population som vuxna personer som själva eller i samarbete med 

andra författar och tecknar serier. Det går inte att lista alla som ingår i populationen varför jag 

tvingades skapa en icke-idealisk urvalsram. Eftersom tidsramen för studien var begränsad 

behövde jag få tag på respondenter relativt fort. Urvalsramen begränsades därför till de 

serietecknare som jag kunde få tag på och övertyga om att ställa upp på intervju. Jag gjorde 

med andra ord ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att man rekryterar 



 
 

10 
 

deltagare på basis av att de är tillgängliga. För att urvalet bättre ska representera populationen 

kan man dock sätta upp vissa kriterier för vilka som ska inkluderas i studien (Wildemuth, 

2009). För att få så nyanserad bild som möjligt försökte jag styra urvalet så att jag rekryterade 

respondenter som skiljer sig åt ifråga om val av genre, stil och publiceringskanaler. De 

kanaler jag hade till mitt förfogande för att rekrytera respondenter var främst sociala medier 

där det finns nätverk för serieskapare. Jag har också vissa personliga nätverk inom fältet till 

följd av att jag själv är serietecknare. Tidigare har mina serier publicerats i dagspress och 

serietidningar men de senaste åren har jag inte varit aktiv i några större sammanhang. Jag har 

även intervjuat serieskapare i en tidigare uppsats och utnyttjade de kontakter jag knöt då. Att 

själv ha koppling till det fält man studerar har både fördelar och nackdelar. Det finns risk ens 

egna förkunskaper, erfarenheter, åsikter och relationer snedvrider resultatet. Samtidigt det 

också en fördel att ha just förkunskaper, erfarenheter och relationer som kan hjälpa en att 

identifiera studieobjekt och att bättre förstå och tolka resultaten. För att motverka partiskhet 

undvek jag att intervjua personer som jag har täta personliga kontakter med. 

I arbete med special populations är det mycket viktigt att fokusera på att behandla sina 

respondenter etiskt. Detta eftersom de oftast inte varit i fokus för studier tidigare och därför 

kan förväntas vara obekanta med hur rekryteringsprocesser för studier ser ut och vilka 

implikationer medverkan kan ge. Därför är det viktigt att vara tydlig med att medverkan är 

frivillig och att informera om hur processen ser ut innan man frågar dem om de vill delta. Det 

är också viktigt att man vidtar åtgärder för att skydda deras anonymitet (Wildemuth, 2009). 

Därför framgick studiens syfte, kontext och hur resultaten kommer att användas tydligt i mitt 

rekryteringsmaterial. Vidare har jag anonymiserat respondenterna i studien och lämnar inte ut 

inspelningar eller intervjuutskrifter till obehöriga. Frågan om anonymitet är i viss mån 

komplicerad i detta fall. Respondenternas serier är unika för dem i bemärkelsen att ingen 

annan gör exakt samma sak. Det är därför tänkbart att en väl insatt person skulle kunna 

identifiera respondenterna utifrån vad som framgår i citaten trots anonymisering. Jag har dock 

uttryckligen bett om medgivande för att publicera citat. Det som avhandlas i intervjuerna inte 

är att betrakta som känsligt på ett personligt plan. Intervjuerna kretsar kring skapandet av 

serier som publiceras offentligt varför detta knappast är hemligt. Det som skulle kunna 

betraktas som potentiellt etiskt problematiskt med studien vore om den röjde 

yrkeshemligheter vilka ger respondenterna konkurrensfördelar. Detta gör den dock inte och 

mina resultat indikerar dessutom att normen inom gruppen är att dela med sig av sådan 

information.  
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Upplägg för resultat och analys 
I följande två kapitel presenteras och diskuteras resultatet av studien i relation till tidigare 

forskning och teori. Dessa kapitel är disponerade som följer: först kommer ett avsnitt som 

behandlar IB i relation till arbetsprocessen vilket först behandlar IB relaterat till idé och 

manus följt av IB relaterat till visualisering. Uppdelningen i dessa två segment motiveras med 

att det finns en skiljelinje i processen där IB som hänger ihop med idé och manus 

karaktäriseras av serendipitet och vaga informationsbehov, medan den del av processen som 

bygger på visualisering karaktäriseras av mer specifika informationsbehov och avgränsade 

sökningar. Detta är en grov indelning och det ska sägas att processen är mer iterativ än denna 

indelning ger sken av, men att det ändå finns ett tydligt mönster som ser ut såhär. Därefter 

kommer ett kapitel om IB som inte är direkt kopplade till arbetsprocessen vilket avslutas med 

en presentation av IB kopplade till branschen. De informationsvetenskapliga teorier som visat 

sig vara relevanta för att förstå resultaten presenteras i korthet i anslutning till de resultat där 

de har bäring. Inledningsvis är också en presentation av respondenterna på sin plats. Jag har 

givit dem fingerade namn för att det ska bli lättare att hålla reda på dem.  

 Anna har frilansat på heltid som serietecknare, illustratör, föreläsare och 

workshopledare i ungefär fem år. Hon har gett ut en serieroman och arbetar på 

uppföljaren. Serien är en humoristisk scifi/fantasyserie. Detta projekt har pågått i över 

tio år och det är om denna process jag intervjuat henne om i processdelen.  

 Maria är utbildad bibliotekarie som nu går andra året på en serietecknarutbildning på 

folkhögskolenivå. Hon gör nu ett projekt där hon utgår mycket från egna erfarenheter i 

ungdomen. Processdelen av intervjun kretsade främst kring tillkomsten av ett kapitel i 

det längre projektet. 

 Stina är frilansande serietecknare, illustratör och skribent på heltid sedan ungefär ett 

år tillbaka. Hon gör serier i flera genrer. Jag valde att i processdelen intervjua henne 

om en barnserie hon gör för en specifik tidning. 

 Erik gör en serie som är i genren samhällskommenterande/satir vilket jag intervjuat 

honom om i processdelen. Serien har publicerats i flera tidningar och går för 

närvarande löpande i en tidning. Erik har alldeles nyligen påbörjat en utbildning som 

grafisk konservator. Tidigare arbetade han 50% som konsthallsassistent och 50% som 

frilansande illustratör, serietecknare och korrekturläsare och det är främst i den 

kontexten som hans IB ska förstås. Detta eftersom den präglat honom under den 

tidsperiod intervjun främst behandlar. 
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De är alla omkring trettio år gamla. Anna, Stina och Erik har alla gått på Serie- och 

Bildberättarprogrammet som var en tvåårig utbildning i serieskapande och bildberättande som 

tidigare fanns vid Högskolan i Gävle. 

Eftersom följande kapitel behandlar en process och beteenden som kan upplevas som rörig 

och främmande för många läsare har jag utifrån studiens resultat har jag konstruerat en 

mycket förenklad modell av arbetsprocessen och dess IB (se Figur 1). Arbetsprocessen och 

dess IB är, som framgår nedan, betydligt mer komplex och iterativ än modellen ger sken av. 

Det går dock att dra slutsatsen att vissa IB huvudsakligen hänger ihop med vissa stadier i 

processen och att de förekommer i olika hög grad beroende på stadium. Modellen visar 

processen som en tidslinje där stadierna följer på varandra. De färgade fälten representerar IB 

som kan kopplas till respektive stadium. Fältens storlek representerar ungefär hur mycket jag 

uppskattar att de olika beteendena förekommer jämfört med varandra i respektive stadium. 

Denna uppskattning är mycket osäker och vad man ska ta fasta på är inte exakt hur stor 

skillnad det är mellan fältens storlek, utan poängen är att det finns skillnad mellan dem. Att 

fälten är jämna ska inte tolkas som att de IB förekommer med i en jämn grad under respektive 

stadium. Tvärtom kan IB variera i intensitet under ett och samma stadium i processen. Som 

framgår av modellen förekommer mest identifierbara IB i samband med bildmanus och skiss-

stadiet. Stadiet browsing av omvärld är i viss mån ett konstant tillstånd snarare än ett stadium 

eftersom det är ett beteende som respondenterna har ständigt i sin vardag. Då beteendet i hög 

grad är passivt är det mycket svårt att säga hur stort fältet serendipitet i det stadiet ska vara. 

Modellen är inte tänkt som ett slutgiltigt svar på min första forskningsfråga utan som en 

illustration som kan underlätta för läsaren att tillgodogöra sig de resonemang som följer i 

nedanstående analys. IB kopplade till musik och podcasts inkluderas inte i modellen. 

 

Figur 1 
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ARBETSPROCESSENS INFORMATIONSBETEENDE 
Under analysen framkom det tydligt att det i sammanhanget vanligt förekommande begreppet 

inspiration är komplicerat och behöver operationaliseras. Enligt Nationalencyklopedin är 

inspiration en ”ingivelse eller påverkan som förlöser den skapande förmågan spec. i 

konstnärliga och relig. sammanhang” (“inspiration - Uppslagsverk - NE,” n.d.). Utifrån hur 

mina respondenter använder begreppet kan en sådan påverkan vara olika konkret. Inspiration 

kan å ena sidan vara information som leder till en konkret idé. Det kan å andra sidan vara 

information som får en att känna sig inspirerad i bemärkelsen uppfylld av motivation och 

skaparlust, men utan att tillföra några konkreta uppslag till vad man ska skapa eller hur. Ur ett 

IB-hänseende är det skillnad på inspiration som källa till konkreta idéer och inspiration som 

allmän motivation. Jag har därför i nedanstående analys valt att hålla isär dessa företeelser. 

Jag har operationaliserat begreppet inspiration på följande vis: 

 Inspiration är information som har en (ibland vag) identifierbar koppling till beslut 

som tas angående den kreativa produktens form eller innehåll. Inspiration tillför något. 

Information med begränsande påverkan (exempelvis att en redaktör säger att man inte 

får använda färg) innefattas inte av begreppet inspiration. 

 Motivation betecknar den allmänna känsla av arbetslust och skaparglädje som i 

dagligt tal ofta betecknas som att känna sig inspirerad. 

Idé och manus 
När det gäller IB kopplat till arbetsprocessen finns några generella mönster som presenteras 

nedan. Det ska dock påpekas att processen är relativt iterativ varför avvikelser från dessa 

generella mönster förekommer. För att kunna göra en serie måste man ha en idé att bygga en 

historia på. Idéer får samtliga respondenter från sin omgivning på olika sätt. De har en 

förmåga att omvandla information de passivt stöter på i sitt dagliga liv till idéer som kan bli 

till serier. Anna har baserat mycket av sin serie på subkulturella utryck hon observerat hos 

sina bekanta:     

Under den perioden så var det ganska […] bra klubbtid för syntare. Så jag hade rätt 

många vänner här och var som var inne i den scenen. Och jag var inte inne i den alls 

[…] men jag tyckte det var så fascinerande att de fortfarande existerade de här 

grupperingarna när syntare för mig var ju liksom… ja men lite en svunnen tid som man 

har hört talas om. (Anna) 

Annas fascination för subkulturer blev en viktig del av hennes serie. Egna erfarenheter är en 

viktig källa till idéer, i synnerhet för Maria som i hög grad arbetar självbiografiskt:  
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Det kom nog av sig själv för att det nog ändå bottnar i att jag har ett minne [av en 

särskild händelse] Så att det för mig var en stark scen som var viktig att ha med. Sen får 

man väl sätta sig och skriva manus och då får man ju tänka lite mer aktivt liksom hur 

det ska vara. (Maria) 

Det kan alltså finnas en fördröjning mellan att man upplever något och att man plockar upp 

det och baserar en serie på det. Alla upplevelser kan vara potentiella källor till idéer och idéer 

kan bli liggande länge i väntan på rätt tillfälle att använda dem. Maria tittade också igenom 

gamla dagboksanteckningar från tiden serien behandlar som inspiration. Stina använder ofta 

saker personer i hennes omgivning sagt eller gjort och vittnar om flera tillfällen när sådana 

idéer grott under en längre tid: 

En av karaktärerna är baserad på min förra sambo. Hon hade olika egenheter som jag 

tyckte var väldigt roliga, […] hon hade en egenhet att hon är lite av en hoarder och hon 

brukar ha jättebra ställen för olika saker i sitt hus men sen hittar hon inte vad hon söker 

och då hade jag jämfört henne med en ekorre i nåt läge. Så då tänkte jag att jag ville 

göra en serie baserat på det, att nån har saker på massa coola ställen i sitt rum men  

hittar inte det som hon faktiskt söker. För ekorrar brukar begrava nötter och sånt och 

sen hittar de dem inte på vintern utan hittar oftast andras grejer. Så det var mer att jag 

ville göra en serie om henne och den historien hade jag haft lite i bakhuvudet men 

aldrig använt. (Stina)  

Stina hade alltså haft en idé om att göra något baserat på sin förra sambos beteende länge 

innan det faktiskt blev av. Erik skiljer ut sig i det att han mer aktivt än de andra letar efter 

idéer från givna källor. Han arbetar främst med politisk satir och samhällskommenterande 

serier där han baserar mycket av sina idéer på aktuella nyhetshändelser. För honom ser därför 

början på idéprocessen därför ut såhär: 

[Det börjar] med omvärldsbevakning, jag tittar regelbundet på nyheter, läser 

regelbundet båda dags- och kvällstidningar och sen […] nån gång ibland så har det hänt 

att jag har fått information om nånting som har hänt via Facebook eller nåt i flödet. 

(Erik) 

Troligtvis avviker han från övriga respondenter på detta sätt eftersom han har ett väldigt 

specifikt fokus för sin serie då han oftast baserar den på nyhetshändelser. Han påpekar dock 

att han ibland gör serier om mer allmänna ämnen. När så sker faller han tydligt in i samma 

mönster som övriga respondenter: 

Ofta är de lite mer avancerade kan jag tycka och de behöver nästan komma till en, de 

[mer allmänna] idéerna. De är svåra att trycka fram. Det är lättare att trycka fram de 

som handlar om nånting aktuellt, för då har man ofta nånting att utgå ifrån på en sajt 

eller sådär. Att man ’åh det här var dumt […] det här måste jag göra nånting på’ liksom. 
(Erik) 

När Erik gör serier om mer allmänna ämnen så är den slumpvisa interaktionen med 

omvärlden viktig på samma sätt som för de övriga. När han under en period hade målet att 
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göra tre avsnitt i veckan uppstod behov av att aktivt söka stimulans för att få idéer. Han satte 

sig då ner och googlade efter nyhetshändelser. Anna vittnar om ett motsatt förhållande, att 

även avsaknad av stimulans kan leda till idéer: 

Och då hade jag så jävla tråkigt på dom här knegen [som fastighetstekniker] så jag 

började hitta på en hel bakgrundshistoria till [serien] och figurer och det är i grund och 

botten de prylarna som faktiskt sen blev grunden till [serien]. (Anna) 

Uppenbarligen kan alltså yttre stimulans av rätt sort leda till idéer medan stimulans av fel sort 

kan ha en hämmande effekt, på så sätt att om Annas jobb varit stressigt hade hon troligtvis 

inte haft tid att fundera på sin serie. IB som hänger ihop med att komma på idéer påverkas 

alltså i viss mån av ämnesinriktning. Gör man en serie med en smal ämnesinriktning så ökar 

både möjligheterna och behoven av att avgränsa sina inspirationskällor. Även om Erik har en 

mera given uppsättning inspirationskällor så är beteendet jämförbart med övriga 

respondenters i det att det bygger på serendipitet. Han vet inte exakt vad han letar efter förrän 

han hittar det. Detsamma gäller övriga respondenter som inte heller kan veta på förhand vilka 

intryck som kommer att leda till idéer. För att kunna identifiera intressanta företeelser i sin 

omgivning eller sitt förflutna att utgå ifrån måste samtliga respondenter därför vara öppna för 

att saker de ser eller upplever kan utgöra grunden till en historia. Man kan säga att de alla 

passivt browsar sin omvärld och sitt inre för att hitta uppslag till historier på samma sätt som 

Mason och Robinsons respondenter. De passar även in i McLaughlins modell i bemärkelsen 

att de får idéer genom passiv exponering för information. Det är också tydligt att de 

informationskällor som ger idéer till serier inte är till för detta. Annas vänner som var syntare 

var inte syntare för att hon skulle ha något att berätta om lika lite som DN skriver om nyheter 

för att Erik ska ha något att berätta om. Detta att man utgår från information från andra 

domäner är, som också nämns nedan, något som kännetecknar serietecknares IB. När det 

gäller de kategorier för informationsresurser som Cobbledick och Hemmig identifierar så är 

det tydligt att kategorin (1) resurser för inspiration främst förekommer på detta tidiga stadium. 

Resurserna kan vara i princip vad som helst tecknaren kan förnimma och hittas genom 

serendipitet. Det rör sig främst om inspiration enligt min operationalisering av begreppet och 

mindre om motivation.      

Det finns ytterligare IB kopplade till det tidiga idéstadiet. Ovan har jag talat om idéer i ganska 

generella termer som embryon till historier. Det är dock värt att poängtera att det kan vara 

skillnad på hur man får idéer till konkreta historier och hur man får idéer till de världar som 

serierna utspelar sig i och de karaktärer som serierna handlar om. Man kan i viss mån se olika 

mönster när det gäller att skapa konceptet för en serie och att skapa den eller de enskilda 
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berättelserna i serien. Det är inte helt lätt att skilja på koncept och berättelse eftersom de går 

in i varandra men hos tre av mina respondenter, i synnerhet hos Anna och Erik, kan man se en 

tydlig skillnad mellan IB som hänger ihop med skapandet av konceptet och IB som hänger 

ihop med enskilda avsnitt eller böcker. När jag talar om koncept menar jag det ramverk som 

respondenterna inledningsvis satt upp för sin serie. De har på ett tidigt stadium beslutat hur 

världen serien utspelar sig i ska vara beskaffad, vilka som är de viktigaste karaktärerna, vilken 

genre serien ska vara i, samt hur och i vilket format den ska vara tecknad. Dessa 

grundpremisser, med mindre justeringar, råder fortfarande trots att respondenterna i vissa fall 

arbetat med serierna i många år. Anna vittnar om att utöver vänners subkulturintressen så var 

även annan populärkultur viktig i det tidiga stadiet och att det inte alltid är ett medvetet val att 

inspireras av andra. Det är inte heller nödvändigt att det man inspireras av håller en hög 

konstnärlig kvalitet: 

Jag tror, jag vet inte om det är så, jag vill helst inte veta om det är så, men jag tror 

mycket väl att [huvudpersonens] generella stuk, alltså att han ska vara lite tanig och 

blek och sådär, att det kan jag mycket väl ha tagit från nån sån där skitkass animé från 

sent 90-tal. Jag vill helst inte tänka på det faktiskt för det var så mycket dålig skit 

(skratt). (Anna) 

Anna är inspirerad av animé men kan inte alltid säga exakt hur förhållandet mellan inspiration 

och idé ser ut. Erik var starkt influerad av andra serier när han skapade konceptet för sin serie. 

Han inspirerades särskilt av serier som har en slags anti-estetik. Genom att inspireras av serier 

som var tecknade på ett medvetet slarvigt manér fann han ett sätt att vända sin svaghet till 

styrka: 

Det var viktigt i början för jag kände att, jag har alltid känt mig lite underlägsen när det 

gäller den tekniska biten med att teckna liksom. Det är så många som gör det så mycket 

bättre än mig liksom så jag lutade mig lite på att det inte behövde vara så jävla snyggt. 

(Erik) 

När han utvecklades som tecknare så ändrades inspirationskällorna något:  

Men sen så utvecklades det lite grand jag tänkte att fan jag behärskar ju 

teckningsmediet, jag vill göra nånting lite mer intrikat. Så istället då så tittade jag lite på 

[…] [en annan serie] och det första egentligen som jag gjorde, då snodde jag layouten 

bara från [den] för jag tyckte det var en så jävla klockren layout med fyra rutor, väldigt 

enkelt liksom upplägg så. (Erik) 

Erik är mycket medveten om hur andra serier påverkade honom när han skapade konceptet 

och använde dessa både som inspiration till vad han skulle göra och som motivation att 

övervinna sitt tvivel på den egna förmågan. Att skilja på IB som hänger ihop med att skapa 

koncept och att skapa enskilda serier är komplicerat då det inte går någon klar skiljelinje 

mellan koncept och historia. När det gäller Anna och Erik har det dock gått flera år sedan de 
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skapade sina koncept varför det är möjligt att identifiera skillnader mellan då och nu. 

Ovanstående inspirationskällor kommer endast upp när vi talar om hur konceptet skapades. 

Nu när konceptet är färdigt och arbetet följer det uppsatta ramverket är respondenternas IB ett 

annat. Det kan dock tänkas att detta beror på att deras generella IB förändrats över tid snarare 

än att det hänger ihop med skillnaden mellan skapandet av koncept och enskilda avsnitt eller 

böcker. 

Vad som sammanfattningsvis kan sägas om IB kopplat till den initiala idén är att olika former 

av passiv browsing av omvärlden såväl som minnen är källan till idéer. Om man ska göra en 

serie av ett tydligt avgränsat ämne kan man avgränsa sin browing men det förefaller i detta 

stadium omöjligt att formulera en tydligt avgränsad sökfråga. Information av vitt skilda slag 

kan leda till idéer vilket stämmer väl överens med den tidigare forskningen om konstnärers IB 

som visar på att man använder en mångfald av källor. Feedback förekommer inte i detta 

stadium. Idéer kan ligga och gro under längre tid i väntan på att rätt tillfälle att använda dem 

ska dyka upp.   

Innan vi kommer in på nästa steg i processen är det nödvändigt att diskutera ytterligare 

faktorer som ligger bakom inledandet av en arbetsprocess. Dessa hänger delvis ihop med hur 

man får idéer och kretsar kring information som triggar igång arbetsprocessen. Maria och 

Stina kom igång med sina projekt som en reaktion på information. Anledningen till att Maria 

kom igång var att hon kom in på en serieutbildning och därmed fick förutsättning att 

genomföra sitt projekt. Stina fick i samband med ett panelsamtal på en seriemässa höra av en 

redaktör för en barntidning att de sökte serier och inledde arbetet utifrån det: 

Jag gick till bibliotek och läste igenom en massa [tidningar] […] för jag hade tänkt 

specifikt sikta in mig på en baksidesserie, […] Så jag kollade på vad för slags 

baksidesserier de hade haft innan, ungefär vad jag tycker är bra med [tidningen] och 

vad jag skulle vilja att min serie skulle vara. Och sen så designade jag en idé som 

innehöll det jag tyckte om med [tidningen] (Stina) 

Hon inledde alltså skapandet av konceptet med en form av sökning efter information om 

tidningen, dess innehåll och format och anpassade sig efter det. Hon brukar också fråga vad 

de har för tema för de nummer medverkar i och anpassar avsnitten efter det. Man kan säga att 

information om marknaden påverkar hennes kreativa beslut. Marknaden triggar rimligtvis 

skapandet av den typ av serier som marknaden efterfrågar och sällan det motsatta. För Anna 

var den avsaknad av stimulans hon upplevde i det enahanda arbetet som fastighetstekniker i 

viss mån en trigger för skapandet. Erik i sin tur blev i ett tidigt skede uppmuntrad av sin 

mentor när han gick på en folkhögskola. Anna och Erik inledde dock sina projekt med 
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svagare yttre stimulans än Maria och Stina, men feedback som de fick på ett tidigt stadium 

triggade dem att arbeta vidare och utvidga projekten: 

Jag fick en idé som tajmade ganska bra med att jag ville göra nåt som jag hade fått reda 

på som hette fanzin. Och jag tyckte att [serien] skulle väl bli en väldigt bra oneshot att 

göra en serietidning [av], en pytte såhär A5-sak, svartvit på 20 sidor […] Men grejen 

var ju att folk frågade hela tiden när kommer nästa del? (Anna) 

Feedback på ett tidigt stadium kan vara en viktig trigger som leder till att små projekt 

omvandlas till större projekt. Sammanfattningsvis kan man säga att på samma sätt som 

respondenterna baserar sina idéer på intryck de får från sin omvärld styrs också vilka idéer de 

väljer att satsa på delvis av information från omvärlden som de passivt stöter på. Denna typ av 

triggers har i den tidigare endast identifierats av McLaughlin, troligtvis eftersom tidigare 

forsknings fokus främst legat på att ta reda på vilka informationskällor man använder och 

ganska lite på om, när och hur de påverkar arbetet.  

När respondenterna fått sin grundidé till en serie så uppstår behovet av att utveckla och förfina 

den till en historia. Tre av respondenterna skriver manus i textform där dialog och händelser 

skrivs ned. Stina gör så ibland men väljer ofta att skriva dialog och skissa på ett bildmanus 

samtidigt. Ett bildmanus, eller storyboard som det också benämns, är en enklare skiss av 

seriesidorna där rutlayout och bildkomposition skissas upp. Maria och Erik gör inget egentligt 

bildmanus utan avgör i textmanuset hur rutindelningen ska göras. Vad som är viktigt att ta 

fasta på ur IB-synpunkt är att informationsbehoven blir mer specifika ju längre fram man 

kommer i processen och att olika stadier karaktäriseras av olika beteenden.  

Arbetet på manusstadiet med att omforma sin idé till en konkret historia ger, för första gången 

i processen, upphov till konkreta informationsbehov som går att omvandla till avgränsade 

sökningar. Behov av att söka efter fakta för att utveckla sin idé uppstår. Det skiljer sig dock 

mellan respondenterna hur mycket fakta man söker på detta stadium. Erik gör nästan alltid en 

sökning där han fördjupar sig i ämnet han ska göra en serie om:  

Då hamnar man ofta tycker jag på källor som är betrodda. Jag använder mig mycket av 

DN, har haft en prenumeration på DN också utifrån det. Och även, alltså jag gör mycket 

narr av Aftonbladet så jag hamnar mycket på Aftonbladet. […] även andra nyhetssajter 

som skildrar samma sak på olika sätt. Jag kan ofta använda mig av Nyhter24 trots att 

det är en vidrig informationsplattform på många sätt (skratt) och det har också hänt att 

jag hamnat på saker som Fria Tider och sådär, bara för att jag måste ha den synvinkeln 

om jag ska göra en grej på Sverigedemokraterna eller nåt annat halv liksom nazistgrej. 

Att han använder nyhetskällor är förståeligt då han gör serier som kommenterar nyhetsflödet. 

Ibland läser han på forum för att hitta information som kan vara svår att hitta på andra platser.  

Han uppvisar också ett behov av att använda betrodda källor samt av att bilda sig en 
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uppfattning om olika synvinklar. Detta skiljer honom från övriga respondenter som dels inte 

har samma behov av att göra fördjupade faktasökningar, men inte heller utrycker samma 

behov av att utgå från betrodda källor. Anna sätter historien i första rummet och förhåller sig 

därför ganska fritt till sanningen: ”jag körde ganska hårt på mina fördomar faktiskt (skratt). 

Jag frågade somliga av mina vänner lite saker. Ville dubbelkolla.”. Troligtvis ligger denna 

skillnad i att man inom olika genrer har olika anspråk på att tala någon slags sanning. Att 

Anna som gör humoristisk fantasy/scifi kan förhålla sig mera avslappnat till fakta än Erik som 

gör samhällskommenterande politisk satir är inte särskilt förvånande. De kan måhända 

betraktas som två extremer i varsin ände av ett spektrum och Maria och Stina ligger 

utplacerade någonstans emellan dem. Stina dubbelkollar att fakta hon tänkt ha med i serierna 

stämmer, främst via Wikipedia. Maria uttrycker inga behov av att göra faktakoll i 

manusstadiet, troligtvis för att hon arbetar mycket självbiografiskt och därmed berättar om 

sådant som är henne bekant.  

I manusstadiet uppstår även för Anna, Stina och Erik behov av feedback från andra 

människor. Det rör sig huvudsakligen om feedback från en eller några få närstående: 

Det är framför allt när jag går runt och spånar om hur jag vill ha saker. Typ: är det 

orimligt att han dyker upp här? Plötsligt kommer det tillbaka liksom och så måste jag… 

då är det med [min sambo] jag pratar. Jag pratar typ aldrig om storyn med någon annan 

för folk har alldeles för mycket åsikter (skratt) […] Berättelsen, vad som ska hända, det 

är bara med min sambo överhuvudtaget. (Anna) 

Annas val att endast diskutera berättelsen med sin sambo verkar hänga ihop med en vilja att 

undvika information overload och en oro att det skulle inverka negativt på processen. 

Samtliga som söker feedback på detta stadium vänder sig till sin partner. Stina och Erik vände 

sig även till en vän vardera. Detta kan delvis förklaras med Zipfs lag om minsta möjliga 

ansträngning. Enligt denna lag försöker människor alltid att lösa uppgifter på det sätt som 

innebär minst ansträngning (Case, 2007, p. 151). Valet att fråga sin partner eller vän kan 

tolkas som ett sätt att tillfredsställa ett informationsbehov med minsta möjliga ansträngning, 

då dessa personer troligtvis hör till dem som oftast finns tillgängliga att fråga. Det behöver 

dock inte vara så enkelt. Beteendet kan också tolkas som ett uttryck för att processen upplevs 

som personlig eller sårbar, varför endast närstående ges förtroende att ta del av den. Vidare är 

Annas behov av att undvika information overload ytterligare en faktor som talar emot att 

beteendet enbart beror på viljan att minimera ansträngningen. Detta betyder dock inte att 

respondenterna inte handlar enligt Zipfs lag i detta läge. Det är tänkbart att beteendet ibland 

styrs av Zipfs lag och ibland styrs av en medveten strategi att undvika information overload 
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eller av en upplevelse av att informationen är känslig, beroende på situation. Det ska också 

sägas att Stinas partner också är serietecknare och att de har samarbetat tidigare så att han har 

insyn i hennes process. Detta gör det svårt att skilja mellan hans roll som serietecknare och 

hans roll som partner. Denna typ av dubbla roller förefaller ganska vanliga eftersom flera 

respondenter nämner att de har vänner som också är serietecknare. Maria tycker det är 

problematiskt med feedback tidigt i processen innan det finns något konkret att visa upp och 

tala om: 

Kanske väl tidigt liksom… jag försöker bli bättre på det i och för sig, att förklara med 

ord hur jag har tänkt mig nåt, men jag tycker ändå att det är svårt att göra. Att bara säga 

jag ska göra en serie om det här, det är svårt…Det känns inte som att det finns nåt att ge 

feedback på då. (Maria) 

Visualisering  

Jag har valt att kalla nästa fas för visualisering eftersom den präglas av att historien här går 

från idéer och text till konkreta bilder som ska fästas på papper (eller digital motsvarighet). 

Respondenterna skiljer sig lite åt i hur de arbetar här, två föredrar att göra enklare bildmanus 

och sedan göra mer detaljerade skisser utifrån dessa medan två skissar seriesidorna direkt. 

Oavsett arbetsgång är det tydligt att det under processen när bildmanus och skisser ska göras 

uppstår informationsbehov som tydligt hänger samman med detta arbete. Det finns några 

gemensamma drag hos respondenterna: samtliga har på bildmanus/skiss-stadiet behov av 

visuella referenser som ibland kan vara mycket specifika; det enklaste och vanligaste sättet att 

hitta referenser är via Google. Samtliga fotograferar även själva referensbilder och samtliga 

samlar på sig referensbilder förebyggande. Respondenterna skiljer sig dock i hur de gör detta 

och hur de förhåller sig till sitt beteende. I skiss/bildmanus-stadiet uppstår ofta konkreta 

behov av att ta reda på hur saker och ting ser ut vilket leder till en aktiv sökning: 

Till exempel […] så skulle jag rita ett pariserhjul hade jag tänkt, där jag ville ha det i 

bakgrunden för att visa att det var ett tivoli. Och då […] använde jag mig av Google för 

att det var enklast att bara googla ferris wheel och sen få fram en bild där man tänker 

liksom ja men den där, den kan passa. Och sen hade jag den på skärmen samtidigt som 

jag skissade av den. (Erik) 

Att googla efter bilder verkar vara den vanligaste lösningen på sådana problem. I citatet ovan 

var behovet relativt specifikt, men även vagare behov kan tillfredsställas av bildsökningar  

Så fort jag kör fast och bara inte vet hur jag ska göra så brukar jag faktiskt sätta mig ner 

och… och jag tycker det är ganska tråkigt att Googla på referenser egentligen. Det är 

bara det att när jag väl har det, då blir det liksom som en språngbräda och så kan man 

väva in det. För har man en visuell cue, då är det lättare att få läsaren att tänka som jag 

vill att de ska tänka. (Anna) 



 
 

21 
 

Anna googlar alltså även bilder för att få mera generell inspiration. Man förhåller sig till 

Google på olika sätt. Stina föredrar att använda egna foton och upplever även att det blir 

lättare att ta kreativa beslut när hon besöker fysiska platser för att få referenser: 

Det brukar vara svårt för mig att komma igång med en komposition om inte jag har nån 

känsla för platsen som saker ska utspela sig på så då brukar jag göra antingen 

fältstudier, det vill säga att jag går dit och ritar av eller att jag tar en massa foton. Och 

ibland är det också att jag har en massa idéer i huvudet och att gå till en plats och 

studera den hjälper mig att förstå hur jag ska gå till väga. (Stina) 

Att besöka platser handla alltså för Stina inte bara om att få objektiv information om hur saker 

ser ut utan även subjektiv information om hur platsen känns. Hennes förkärlek för egna foton 

bottnar även i att hon kan använda dem hur hon vill utan att riskera att begå upphovsrättsbrott. 

Tidsbrist gör dock att hon ofta istället väljer Google enligt Zipfs lag. Hon är inte ensam om att 

plågas av tidsbrist, behovet av att producera snabbt är något de alla påverkas av. Samtliga 

respondenter tar egna foton men ingen uppvisar lika stark preferens för detta som Stina. Att ta 

foton handlar för övriga mycket om att Google inte alltid kan tillgodose behoven: 

Jamen när jag inte är nöjd med bilder jag googlar så kanske jag kollar. Typ jag ville 

[veta] hur det ser ut när man går in i en affär och jag hittade inga bilder som var tagna 

från det håll jag ville se det och då gick jag och kollade lite nästa gång jag var och 

handlade. (Maria) 

När Maria tittade i affären passade hon också på att fotografera och tillstår att hon inte alltid 

är helt bekväm med att fotografera på allmän plats. 

Inte jätte[bekväm]… fast då hade jag min man med mig så då sa jag typ: jamen kan inte 

jag få ta ett kort på dig när du går in genom de här spärrarna? Och då känns det lättare 

för då känns de som att man också på nåt sätt förklarar för omgivningen vad man gör. 

[låtsas illustrativt prata högt] ’kan inte jag få ta ett kort på dig’ …så hör de vad man gör. 

(Maria) 

Detta problem upplevde inte övriga respondenter. Troligtvis kan personlighet ha stor 

betydelse för hur bekväm man är med att göra fältstudier, men det kan också tänkas att hur 

stark identitet man har som serietecknare spelar in. I min kandidatuppsats undersökte jag hur 

programverksamhet på bibliotek som involverar självpublicerade serietecknare kan bedrivas. I 

uppsatsen framkommer att dessa har ett komplicerat förhållande till serietecknaridentiteten. 

Att vara professionell serietecknare sammankopplas med att tjäna pengar på att teckna serier. 

Det är inte givet att man identifierar sig som serietecknare för att man tecknar serier och 

identiteten som professionell är något man tillägnar sig gradvis över tid (Olsson, 2015). Maria 

går en serietecknarutbildning och är i början av sin karriär. Därför det är tänkbart att hennes 

identitet som serietecknare är svagare än exempelvis Annas som frilansat i fem år och gett ut 

en bok. Att uppträda avvikande genom att fotografera referensbilder på allmän plats är ett 
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beteende som hänger ihop med serietecknarrollen och Anna kan troligtvis göra det med en 

större pondus och självförtroende än Maria. Detta eftersom Anna i högre grad fått bekräftelse 

på att hon är serietecknare. Maria är medlem i Dotterbolaget som är ett feministiskt kvinno- 

och transseparatistiskt serieskaparnätverk vars syfte är att motarbeta de patriarkala strukturer 

som de menar genomsyrar seriebranschen, samt att stödja kvinnors och transpersoners 

verksamheter inom densamma. Maria vittnar om att medlemskapet i detta gör det lättare att 

agera med pondus gentemot omvärlden: 

Man känner sig som en del av nåt […] Det är ju lättare att gå till ett ställe och säga får 

vi göra en utställning här? än att gå dit själv […] nu har ju Dotterbolaget i alla fall i 

serievärlden blivit ganska etablerat, så då har man ju det i ryggen på nåt sätt. […] Och 

att det kan vara lättare att säga vi har gjort värsta fanzinet, vi i Dotterbolaget, än att säga 

det om sitt eget. (Maria) 

Genom dotterbolaget får alltså Maria en styrka att ta plats på ett sätt som är svårt att våga på 

egen hand. Det ska dock sägas att serietecknarrollen ändå är en relativt svag roll som 

inkräktas på av andra roller vilket tas upp i avsnittet Informationsbeteende som hänger ihop 

med branschen. I det avsnittet tar jag huvudsakligen upp påverkan från andra professionella 

roller eftersom det främst är sådana som kommer upp i intervjuerna. Förekomsten av ett 

feministiskt kvinno- och transseparatistiskt serieskaparnätverk indikerar dock att även andra 

roller, i detta fall kopplade till genus, också kan inverka på beteendet. Samtidigt kommer 

genusaspekter inte upp som en faktor när jag ställer frågor om just IB. I min tidigare uppsats, 

om självpublicerade serietecknares motiv att delta i serierelaterade aktiviteter, framkom att 

motiven att delta ibland hänger ihop med respondenternas intressen inom andra områden, 

exempelvis politiska engagemang (Olsson, 2015). Behovet av ett kvinno- och 

transseparatistiskt serieskaparnätverk bottnar alltså troligtvis i att en bredare 

samhällsproblematik med diskriminering kopplad genus finns även i seriebranschen snarare 

än att kvinnor, män och transpersoner tecknar serier på olika sätt. Det finns inget i mina 

intervjuer som tyder på att det finns tydliga genusskillnader när det gäller serietecknares IB. 

Erik som är den enda manliga respondenten uppvisar visserligen vissa skillnader i IB jämfört 

med övriga men dessa skillnader kan, som jag nämner både ovan och nedan, tillskrivas genre 

snarare än genus.  

Ibland kan behovet av en specifik visuell referens vara så stort att man går väldigt långt för att 

tillfredsställa det. Detta behov kan också komma överraskande för att man på manusstadiet 

inte insett eller valt att ignorera hur man ska lösa problemet med referenser. Anna vittnar om 
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att hon behövde veta hur en väldigt specifik typ av båtar ser ut för att kunna färdigställa en 

scen som planerat:  

Där [i bildmanusstadiet] någonstans insåg jag till min fasa att det här med [båt] är ju… 

min filosofi annars är ju såhär: jag hittar på först och sen så kan jag lösa det efteråt. För 

om man ska begränsa sig, tänka typ budget eller nånting om man ska jämföra med film, 

redan på manusstadiet då tänker jag att man kanske begränsar själva äventyret. Så 

därför så tänkte jag verkligen inte på att det skulle kunna vara ett problem att ha med en 

[båt] förrän ögonblicket som jag satt där och insåg att jag vet verkligen inte hur en [båt] 

ser ut. (Anna) 

När behovet av en viss typ av båt uppstod började hon med att googla efter lämpliga 

referenser. När det inte fungerade ställde hon frågan på sociala medier och fick tips om en 

förening för den typen av båtar. På föreningens hemsida fanns ett register på båtar och hon 

googlade båtar som verkade motsvara hennes önskemål för ytterligare information och 

lyckades så småningom identifiera en som passade. Båten låg ute till försäljning och på så vis 

kunde hon få tag på ägarens telefonnummer och denne visade sig vara villig att visa upp båten 

varpå hon gjorden en resa på ca 60 mil tur och retur för att ta referensfoton på båten. Trots att 

denna process var mycket tids- och arbetskrävande menar hon att alternativet, att bygga en 

3D-modell utifrån gissningar och det material hon dittills kunnat hitta, skulle vara mer 

arbetskrävande. En intressant faktor i sammanhanget är att Anna gör fantasy/scifi och som 

nämns ovan har ett ganska pragmatiskt förhållningssätt till de fakta hon använder i sina serier. 

När det gäller visuella referenser är hon däremot mycket noggrann. Erik som gör nyhetssatir 

och därför är mycket noga med faktakoll har däremot inte alls lika specifika behov av visuella 

referenser. Han fotograferar i extrema undantagsfall eftersom han tycker det mesta finns på 

internet. Den troligaste förklaringen till denna skillnad ligger i genre och stil. Anna har en 

mycket detaljerad och i många avseenden realistisk stil vilket skapar behov av detaljerade 

referenser. Erik tecknar betydligt mer stiliserat varför de visuella behoven blir mindre 

specifika. Man använder även av andra källor för referenser exempelvis 3D-modeller, 

handböcker i perspektivteckning, tutorials, stock photos och klädkedjors hemsidor (för 

referenser på klädesplagg). Man skapar även egna referenser i form av att man i förväg gör 

skisser på karaktärer eller att man använder sina tidigare serier som referenser. 

Dessa är alla exempel på informationsbehov som uppstår när idéer ska kläs i bild och de 

sökningar som följer på dessa. Samtliga respondenter samlar dock även på sig referenser 

förebyggande som de kan gå till vid behov. Dessa referenser stöter de på passivt enligt ett 

mönster som liknar det sätt på vilket de finner inspiration till idéer. De är på olika sätt öppna 

för att saker de ser kan komma till användning i framtiden. Samlandets koppling till 



 
 

24 
 

arbetsprocessen är indirekt i det att det inte görs som reaktion på ett akut behov. Anna och 

Stina passar exempelvis på att fotografera när de är ute och reser:    

Jag är nästan lite irriterande att resa med för det. Jag tog en sån här interrail-resa med 

min lillebror i somras och då var det verkligen att jag fick stoppa honom hela tiden för 

att jag skulle ta foton för att nån gång så kan de här komma till användning. Fast det 

roliga med det är att det är inte så jätteviktigt att det blir en fin bild egentligen utan det 

är bra kompositioner [som är viktiga] för då har jag nånting bra att utgå ifrån. […] om 

man reser med nån så behöver de inte de kliva ut ur bilden, för det är bara bra att det är 

en person där så att man ser hur stora människor är i jämförelse byggnader och sånt. 

(Stina) 

Av citatet ovan framgår även att vad som är en bra referensbild och ett snyggt semesterfoto 

inte är samma sak. Detta kan delvis förklara varför man ibland misslyckas med att hitta bra 

referensbilder via Google. Bilderna på webben är oftast skapade i andra syften vilket 

begränsar deras användbarhet som referenser. Erik har också ett referensbibliotek som han 

använder sig av för han tycker det är trevligare än att googla. Det är böcker om maskiner och 

sådant som han gillar att rita. Även Maria och Stina samlar på sig böcker att ha som referens 

när de tecknar. Det rör sig då främst om andra serier de samlar förebyggande och dessa 

används som generell inspiration snarare referens på hur saker ser ut: 

Jag har ett eget bibliotek hemma till saker som jag vill kunna återkomma till och läsa 

om eller kolla hur tuschade den här tecknaren. Jag har typ ett gäng bara för tusch nästan 

och ett gäng för historia och sådär, som jag kan gå till så fort som jag fastnar. (Stina) 

Referensbiblioteket är alltså i Stinas fall snarare till för det manus- och tuschstadiet snarare än 

skisstadiet. Även Maria tittar på andra serier i de senare faserna i processen, bland annat som 

inspiration till färgläggning. Man sparar även i varierande utsträckning ner bilder från webben 

på datorn. Även där rör det sig om saker man inte har ett direkt behov av för stunden:  

Det kan väl vara både om jag liksom hittat nåt som jag tror… jamen nåt snyggt sätt att 

färglägga som jag tyckt att det här kanske jag vill titta på igen. Eller om jag hittat nån 

bra bild typ. […] jag sparade nyligen, jag hittade nån kille som hade […] tagit kort på 

sig själv när han hade olika kläder i massa olika vinklar […] och då tänkte jag att det 

kan […] jag nog vilja titta på många gånger. […] Det började nog med att jag […] ville 

titta på bilder på luvtröjor för att jag bestämde att en [karaktär] skulle ha på sig det och 

sen hittade jag ju honom då som hade gjort luvtröja. Men sen när jag såg att han hade 

gjort det med fler plagg att jag liksom tyckte att… ja, då blev det ju förebyggande. 

(Maria) 

Det är tydligt att behovet av visuella referenser är stort och att man i hög utsträckning 

använder sig av bilder som inte är avsedda för serietecknare. När det gäller IB på 

manusstadiet såväl som bildmanus/skiss-stadiet uppvisar respondenterna flera likheter med 

författarna Borgström undersökt. Beteendet att besöka miljöer är uppenbarligen inte unikt för 

författare utan förekommer även bland serieskapare och som, McLaughlin visar, även hos 
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konstnärer. För Borgströms författare handlar miljöbesöken mycket om att söka subjektiv 

information i form av en personlig upplevelse av miljön, medan det för serietecknarna handlar 

mer om att ta reda på hur miljön ser ut och fotografera denna. Stina söker dock även en 

subjektiv upplevelse på samma sätt som författarna. Mina respondenter gör inga regelrätta 

intervjuer som författarna gör men Anna dubbelkollar populärkulturell fakta med insatta 

personer på ett sätt som indikerar liknande behov. Det finns flera exempel på serier som 

inkorporerar intervjuer i berättelsen, exempelvis Maus (Spiegelman, 1996), varför man kan 

sluta sig till att metoden förekommer även bland serietecknare. En annan likhet mellan 

respondenterna och författarna är förhållandet till objektivitet. Författarna söker källkritiskt 

objektiv fakta men det viktigaste för dem är inte att all fakta i deras böcker är objektiv i 

vetenskapligt mening. Mina respondenter har alla utom Erik ett liknade förhållningssätt till 

fakta. Att dubbelkolla fakta med en insatt vän eller kolla Wikipedia räcker för att kunna 

övertyga läsaren om att berättelsen är trovärdig vilket bedöms tillräckligt. Eriks behov av 

djupare faktakoll hänger ihop med hans ämnesinriktning som ställer högre krav på research. 

Man kan se på användningen av visuella referenser på ett liknande sätt. Anna tecknar i många 

avseenden i realistisk stil vilket gör att om hon exempelvis ska teckna en båt så måste den 

vara realistiskt återgiven med samma detaljrikedom som andra element i serien för att 

upplevas som trovärdig. Det innebär inte att hon måste basera allt hon tecknar på verkliga 

förlagor men om hon avviker för mycket från den inslagna vägen kommer läsaren reagera på 

stilbrottet vilket äventyrar trovärdigheten i hela berättelsen. Erik, som tecknar mer stiliserat, 

skulle om han exempelvis hade med en båt i sin serie, inte behöva teckna den lika realistiskt 

som Anna för att övertyga läsaren om att båten hör hemma i seriens universum. De har alltså 

olika specifika informationsbehov när det gäller referensbilder men ingen av dem använder 

referenser för att ge en 100% korrekt återgivning av båten, utan för att ge en återgivning som 

är tillräckligt korrekt för att upplevas som trovärdig. 

Utöver behovet av visuella referenser uppstår även behov av feedback i bildmanus/skiss-

stadiet men det varierar mellan respondenterna. Anna söker feedback mycket aktivt och 

systematiskt:   

När det gäller bildmanus och hur det, alltså, är det här läsbart? Funkar det här som 

avsett? Då har jag några testläsare, som jag […] litar på i deras egenskap av antingen att 

de själva är serieskapare, eller att de har bra koll på text specifikt och hur man läser en 

text och hur en story är upplagd. Men de får inte vara folk som jag hänger med varje 

dag. Jag skulle inte ge det till nån nära kompis för att det blir konstigt liksom. (Anna) 
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Testläsarnas uppgift är att se serien från en annan synvinkel än hon själv och peka ut problem 

som hon missat. Hon söker aktivt feedback från personer med en annan bakgrund än sin egen 

för att få annat perspektiv: 

Till exempel, en snubbe som följer mig på Twitter och vi har setts i lite olika 

jobbsamanhang. Vi känner inte varann jättebra, vi är bekanta. Och jag skrev på Twitter 

att jag skulle behöva nya provläsare men jag behöver folk som vet vad de håller på med 

och som kanske har lite koll på dramaturgi […] Då svarade han jag har gått ett antal 

kurser i kreativt skrivande och jag har skrivit liksom så och så och jag är ett fan av din 

serie, om du skulle tycka det var okej så skulle jag jättegärna titta. Då visade det sig att 

han hade ju en del input som var ganska intressant för han kommer inte från 

fanzinhållet eller seriehållet, han är serieläsare som har ett intresse av dramaturgi. Det 

betyder att han inte är insyltad i min tankeprocess överhuvudtaget, vilket var väldigt 

bra. Han såg saker som många av de andra inte såg, framförallt folk som känner mig. 

De kanske har lite för stort förtroende för att jag fixar saker och ifrågasätter inte vissa 

grejer som de kanske skulle behöva ifrågasätta och då är det bra att ha ett par personer 

som kommer lite utifrån. (Anna) 

Här kan man se att Anna utnyttjar styrkan i svaga länkar. Svaga länkar betecknar inom social 

nätverksteori band man har till personer som är olika en själv och som befinner sig i andra 

sociala kontexter. Teorin går i korthet ut på att de sociala kontakter som man har starka band 

till tenderar att likna en själv. På grund av detta och på grund av att man genom täta kontakter 

delar information med dessa, så tenderar de att sitta på samma information som en själv. För 

att genom sociala kontakter få veta något man sannolikt inte redan vet måste man därför 

vända sig till personer som är olika en själv och som agerar inom en annan social kontext. 

Detta gör att svaga länkar blir betydelsefulla för informationsförsörjning eftersom de är 

kanaler genom vilka man kan få ny information (Johnson, 2004). Genom att medvetet söka 

feedback från personer i utkanten av det sociala nätverket och personer med annan 

professionell bakgrund ökar Anna sina chanser att få feedback på sådant hon själv missat. 

Även övriga respondenter värdesätter och söker feedback i detta stadie men inte alls i samma 

utsträckning. De är heller inte lika mån om att få input från svaga länkar. Dock vittnar även 

Maria om att man får olika sorters feedback från olika personer 

Tecknarkollegor kan väl ge mer konkreta tips på hur man ska göra. Medan familj och 

vänner blir ju mera vanliga läsare […] som kan säga att: men här förstår jag inte vem 

den här personen är”. (Maria) 

Man kan på detta sätt hävda att familj och vänner som privat är starka länkar i viss mån blir 

till svaga länkar när de ger feedback på ens serier. Detta eftersom de inte har någon 

professionell koppling till seriebranschen och därmed betraktar serierna som en utomstående. 

Maria får kontinuerlig feedback från lärare och klasskamrater genom hela processen tack vare 

upplägget på sin utbildning. Erik skiljer åter ut sig mot de andra i det att han ganska sällan 
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söker feedback på sina teckningar utan oftare behöver feedback på manus. Troligtvis är det 

åter en fråga om genre och stil, hans serie är ofta mer komplex språkligt än visuellt. Alla utom 

Maria måste även på något sätt förhålla sig till feedback från redaktörer. Stina har mest aktiv 

redaktör och vittnar om att de främst hjälper till med korrläsning och ibland kommer med 

idéer som hjälper henne i den kreativa processen. De övriga har mindre kontakt med 

redaktörerna och vittnar om att vi i Sverige har en tradition av att serieredaktörer inte lägger 

sig i arbetsprocessen så mycket.  

När det gäller feedback överlag verkar alltså behovet vara störst på bildmanus/skiss-stadiet för 

alla utom Erik och bottnar i ett behov av att få hjälp att se sin serie med andra ögon. Att 

behovet av feedback ökar i detta stadium för dem som gör serier där det visuella i hög grad 

dominerar berättandet är logiskt. Dels eftersom det är först då man kan visa hur man tänkt att 

det ska se ut, men också för att det är i detta stadie man måste ta viktiga beslut om hur saker 

ska se ut. I tusch-stadiet utgår man nämligen från skisserna och gör inga större förändringar i 

kompositionerna. Behovet av att se sin serie med annan betraktares ögon för att se svagheter 

bottnar i serietecknarens behov av att göra sig förstådd. Man vill att berättelsen ska nå fram 

och vara begriplig. Anna pekar ut att följande frågor: ”är det här läsbart? Funkar det här som 

avsett?” behöver besvaras innan man tuschar. Detta innebär inte att man inte kan tolka serier 

på olika sätt eller göra serier vars budskap är outtalat eller tvetydigt, snarare att tecknaren 

söker den information som behövs för att graden av tvetydighet ska vara i linje med vad man 

vill uppnå. 

När sidorna är skissade så tuschas de vilket innebär att man fyller i allt på skissen som ska 

vara svart, antingen med traditionellt tusch på papper eller med digital motsvarighet. 

Informationsbehoven som har en direkt koppling till tuschandet är relativt få. Maria tittar 

ibland tutorials på Youtube för tuschteknik där hon söker videos efter ämne, exempelvis cross 

hatching. Som nämns ovan använder Stina andra serier som inspiration till tuschandet. 

Respondenterna har även andra IB som hänger ihop med tuschande men de är delvis att 

betrakta som generell fortbildning i arbetsteknik vilket i viss mån sker vid sidan av 

arbetsprocessen. Därför behandlas dessa i nästa avsnitt. Detsamma gäller flera saker som 

hänger samman med färgläggning och applicering av gråskalor eller raster som kommer sist i 

processen. Generellt avtar informationsbehoven i de senare skedena av processen men Maria 

brukade innan hon började på serieutbildning ibland vända sig till Facebookgrupper för att få 

svar på frågor: 
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Om man ska lägga upp [frågor] i nån grupp då bör det vara en väldigt specifik fråga. 

Jag lade upp i nån serietecknargrupp: här blev ju de här bokstäverna mycket tjockare än 

de andra, finns det nåt sätt att få dem smalare i Photoshop? Det är ju en väldigt specifik 

fråga. (Maria) 

Behovet av att vara specifik i sina frågor på Facebook bottnar i att det där är svårare, än vad 

det är ansikte mot ansikte, att diskutera sig fram till vad problemet är och hur det ska lösas. 

En sak som avslutningsvis är viktig att ta upp är betydelsen av musik och podcasts. Det finns 

ett tydligt mönster att detta är något som spelar en viktig roll och att dess betydelse skiftar 

under processens gång. 

När jag skriver så lyssnar jag på typ filmmusik eller TV-spelsmusik för att om det är 

ord i sången så kommer jag bli distraherad när jag skriver. Men när jag ritar då får det 

jättegärna vara nåt med en story. […] Jag brukar ge mig själv belöningar, typ när jag 

tuschar analogt så brukar jag unna mig att lyssna på [min favoritpod][…] och det är så 

härligt att lyssna på att jag inte får lyssna på det om jag inte tuschar analogt vilket jag 

också tycker är ganska långtradigt. Så nu har det blivit en belöning för att jag gör det 

jobbiga så får jag lyssna på den här underbara podcasten. (Anna) 

Anna är representativ för samtliga i det att hon är känslig för distraktioner när hon skriver och 

att hon betraktar tuschfasen som ganska mekanisk. Även Erik och Stina lyssnar på 

instrumental musik i manusstadiet eftersom ord stör koncentrationen och övergår sedan till 

musik med text eller podcasts när de börjar teckna. Maria vill ha helt tyst i manusstadiet och 

även då hon behöver fatta beslut om hur saker ska vara i skisstadiet. När hon tuschar och 

färglägger lyssnar hon däremot gärna på podcasts. Det är tydligt att arbetsprocessen är sådan 

att man gradvis behöver tänka mindre varför yttre stimulans gradvis övergår från att vara 

störande till att vara till hjälp. Samtliga vittnar på olika sätt om att musik och podcasts hjälper 

koncentrationen i de mer monotona arbetsmomenten: 

[Det] är roligare [att arbeta med musik eller pod i bakgrunden] och på ett sätt är det 

kanske lättare att koncentrera sig för då är man ändå så… jamen sitter man i Photoshop 

så är det lätt att ta upp internet och då slutar man nästan förstå vad man gör. Men om 

man lyssnar på nåt blir mer sysselsatt på nåt sätt och då händer inte det riktigt. (Maria) 

Erik, som främst lyssnar på musik, för liknande resonemang om att musiken hjälper till att 

utestänga omvärlden. För Stina har musiken dock en något djupare betydelse: 

Mitt serieskapande kommer mycket ifrån att jag pluggade filmvetenskap ett bra tag och 

i film betyder ljud väldigt mycket. Så jag brukar tänka mig bakgrundsmusik till nästan 

alla mina serier och tänka ett bildmanus som att det är en filmsekvens ungefär [och] då 

hjälper musik mig att sätta mig i rätt stämning. Sen när det gäller att lyssna på podcasts 

och sånt där så är det mest för att få tiden att gå lättare. (Stina) 
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Musiken spelar alltså för Stina en roll som vag inspirationskälla såväl som motivationshöjare 

när hon gör bildmanus medan podcasts får tiden att gå. Det är fullt möjligt att teckna serier i 

tystnad men musik och podcasts har stor positiv inverkan på koncentrationen. 

Mina respondenter passar väl in i mönstret Mason och Robinson identifierar hos konstnärer 

och designers i början av karriären. För dessa är de viktigaste informationskällorna internet 

och sociala kontakter. Mina respondenter är alla utom Maria, som fortfarande utbildar sig, att 

betrakta som konstnärer i början av karriären enligt Mason och Robinsons definition. Det är 

därför logiskt att de passar in i mönstret. Vad min studie kan tillföra forskningen är dock en 

förståelse för när man utnyttjar internet som respektive sociala kontakter. Internet och i 

synnerhet Google, används av serietecknare för att få fram fakta i manusstadiet och 

referensbilder i bildmanus/skisstadiet. Sociala nätverk, både analoga och i sociala medier, 

används i viss mån för att få fakta i manusstadiet men framförallt för att få feedback. 

Feedback söker man från ett fåtal individer på manusstadiet men från betydligt fler i 

skisstadiet. Redaktörer ger i viss mån få feedback men har mindre betydelse. När det gäller 

Cobbledicks informationskategorier så är kategori (2) specifika visuella referenser tydligt 

förknippad med bildmanus/skissfasen. Det är också tydligt att dessa är mycket viktiga och att 

det är svårt att slutföra processen utan dem. Kategori (1) resurser för inspiration förekommer 

även i samma stadie då både Anna och Stina använder bilder respektive platser för att få en 

”visuell cue” respektive ”känsla för platsen”. Kategori ett är dock inte lika tydligt kopplad till 

ett stadium utan resurser för inspiration används på alla stadier. Kategori (3) resurser för 

teknisk information har överlag svag direkt koppling till processen utan behandlas främst 

under nästa avsnitt. 

Ser man processen som en helhet kan man identifiera ett antal gemensamma drag hos 

respondenterna. Deras IB uppvisar tydliga likheter med McLaughlins modell i det att de 

inledningsvis genom passiv exponering för information får en idé som i sin tur leder till 

informationssökning som leder vidare till skapande. Dock är McLaughlins tre flödesscheman 

för hur detta går till inte helt applicerbara på mina respondenter. Den första kategorin (Passiv 

information » idé »  skapande » färdigt verk) förekommer inte alls hos mina respondenter. Att 

få en idé och göra en serie utan att behöva göra någon form av informationssökning förefaller 

ovanligt. Informationssökning är en viktig del av processen och verkar ibland förekomma 

oftare hos mina respondenter än hos McLaughlins. En tänkbar förklaring kan vara 

komplexiteten i mediet kombinerat med behovet att göra sig förstådd. En serie består av 

många element som samspelar. Det är en historia som genom att en mängd bilder tillsammans 



 
 

30 
 

med texten ska berättas på ett intressant och begripligt sätt. En tavla består vanligtvis av en 

bild. En abstrakt målare kan därför skapa ett verk enligt McLaughlins första kategori om hen 

exempelvis ser en form, får en idé att måla en sådan form, och sedan gör det. Serietecknares 

process ser sällan ut så eftersom en serie innehåller fler komponenter än en enskild tavla. 

Mina respondenter gör sällan serier som består av mindre än fyra bilder, ofta rör det sig om 

många fler. En serieroman kan bestå av tusentals bilder. Detta ökar oddsen för att en sökning 

ska behövas. Till detta kommer historien och texten som också kan ge upphov till 

informationsbehov. Slutligen kommer tecknarens vilja att göra sig förstådd. Även om mina 

respondenter kan vilja lämna vissa saker öppet för tolkning är inte hela serien öppen för 

tolkning. De vill styra läsaren att tänka och känna mycket mer specifika saker än vår 

hypotetiska abstrakta målare. Dessa faktorer tillsammans gör att serieskapande är mycket 

informationskrävande. Ska man beskriva serietecknarens IB i samband med processen kan 

man säga att den inleds med en idé som är ett resultat av passiv exponering för information 

eller i vissa fall browsing. Idén utvecklas sedan, först genom serendipitet och sedan, när man 

hittat ett fokus genom mer aktiv sökning. På skisstadiet uppstår en mängd specifika behov av 

visuella referenser samt behov av feedback. Behovet av feedback hänger delvis ihop med att 

det nu finns något konkret att få feedback på. Behoven avtar sedan när man börjar tuscha. 

Man kan se att mönstret har vissa likheter med Kuhlthaus (2004) modell över 

informationssökningsprocessen. Kuhlthau har genom en rad studier konstruerat en teori om 

hur en informationssökningsprocess ser ut och vilka beteenden och känslor som karaktäriserar 

processens olika stadier. I korta drag ser den ut så att man inledningsvis blir medveten om ett 

informationsbehov som leder till att man påbörjar en sökning. Inledningsvis söker man brett 

och försöker bilda sig en uppfattning om ämnet. I takt med att man lär sig mer upptäcker man 

motstridigheter mellan olika källor vilket, kombinerat med att man inte finner vad man letat 

efter, leder till att den inledande optimismen förbyts mot obehag. Genombrottet i processen 

kommer när man utifrån vad man hittar lyckas formulera ett fokus som man kan avgränsa sin 

sökning utifrån. Då ökar självförtroendet och man börjar samla på sig mer specifik 

information som man sedan kan användas (Kuhlthau, 2004). Om man jämför serieskaparnas 

arbetsprocess med Kuhlthaus process ser man vissa likheter. Serieskaparna har inledningsvis i 

idéstadiet svårt att formulera sina informationsbehov i sökfrågor utan söker inspiration genom 

browsing vilket liknar de tidiga stadierna i Kuhlthaus process. Informationsbehoven blir 

gradvis mer specifika när man skriver manus för att bli mycket specifika i bildmanus/skiss-

stadiet. När man formulerat ett fokus kan man i Kuhlthaus process börja göra avgränsade 

sökningar vilket på många sätt liknar i viss mån manusstadiet och i synnerhet 
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bildmanus/skiss-stadiet, då serieskaparna hittar ett tydligt fokus för sina informationsbehov 

och gör detsamma. En viktig skillnad mellan Kuhlthaus modell och arbetsprocessen är dock 

att jag inte sett några indikationer på att känslolivet påverkas på motsvarande sätt av 

arbetsprocessen. Medan Kuhlthau ser tydliga samband mellan olika steg i processen och olika 

känslotillstånd så finner inte jag några motsvarande tydliga mönster. Vidare tål att påpekas att 

exempelvis Annas sökprocess när hon behövde referensbilder på båten som nämns ovan, i 

princip helt följer Kuhlthaus modell. Med andra ord är den rimligaste tolkningen att 

arbetsprocessen har vissa gemensamma drag med Kuhlthaus modell men bör ses som en 

separat process. Denna process ger i sin tur upphov till sökbeteenden som ibland följer 

Kuhlthaus modell.  

Mina respondenter liknar på många sätt Borgströms författare i det att informationssökning är 

en integrerad och omistlig del av arbetsprocessen. Betydelsen av ABM-institutioner för 

författare som både Borgström och Desrochers och Pecoskie betonar saknar dock tydlig 

motsvarighet hos serieskaparna. Man använder visserligen bibliotek, främst för att få tillgång 

till andra serier men det har jämförelsevis liten betydelse i processen. Arkiv och museer har 

mycket liten betydelse för mina respondenter. Det kan dock tänkas att genre spelar in. ABM-

institutioner kan tänkas ha samma betydelse för en skapare av historiska serier som 

dagspressen har för en satirtecknare. När man tittar på serieskaparnas process finns tydliga 

gemensamma mönster i när och hur olika IB uppstår och varför. Mina respondenter har i 

informationshänseende relativt lite utbyte med personer från andra kreativa discipliner och då 

det sker är det främst närliggande sådana. Sociala medier överbygger de fysiska avstånden. 
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INFORMATIONSBETEENDEN UTAN DIREKT KOPPLING 

TILL ARBETSPROCESSEN 
Det finns ett antal beteenden som inte är direkt kopplade till arbetsprocessen i bemärkelsen att 

de inte alltid utlöses av att ett konkret behov uppstår i arbetet med en enskild serie. Det rör sig 

dels om IB som hänger ihop med respondenternas förhållande till seriebranschen, vilket 

behandlas i nästa avsnitt, men också om behov av fortbildning samt om uppkomsten av tvivel 

på den egna förmågan. När det gäller fortbildning har samtliga respondenter behov av att 

förbättra sina färdigheter som tecknare och lära sig nya material. Detta arbete kan göras i 

andra sammanhang än i serieprocessen men det är främst Stina som i högre utsträckning ägnar 

sig åt separat fortbildning på ett utpräglat sätt: 

[Det är viktigt] att försöka förbättra sitt tecknande hela tiden genom att antingen göra 

fältstudier eller rita av människor som kroki, eller att joina olika internetfenomen som 

typ Inktober när folk försöker träna upp sig på att tuscha saker. Jag tror att såna 

[fenomen] är populära och ganska viktiga för tecknare för att väldigt många tecknar 

hemifrån eller på en ateljé och träffar inte så många kollegor […] Så det blir ett sätt att 

få nån sorts gemenskap med andra. (Stina) 

Inktober är ett fenomen på sociala medier där man gör en tuschteckning varje dag under 

oktober och delar på sociala medier. Stina deltar gärna i den typen av evenemang och ägnar 

sig åt fortbildning även på andra sätt. Hon har läst på om färgteori samt har ett årskort på en 

djurpark för att kunna gå dit och teckna av djur som övning. De övrigas fortbildningsarbete 

har starkare koppling till processen men kan ändå delvis separeras från denna. Erik och Anna 

utmärker sig i sin användning trial and error som metod när det gäller att anpassa sig till de 

förutsättningar materialet ger. Erik gjorde ursprungligen sin serie i svartvitt och övergick så 

småningom till färg:  

Egentligen är det såhär med [serien] att alla [avsnitt] är i färg och sen är de inskannade 

och gjorda svartvita i datorn. […] det är en omvänd process. Men jag upplevde att min 

scanner tog upp färger bättre än […] gråskalor. Så det var egentligen därför [den var 

svartvit] från början och så var det enklare att tweeka [färgbilder] i Photoshop […] jag 

tyckte det var snyggare. Jag är mer bekväm i det svartvita och tyckte inte att jag riktigt 

att jag behärskade färg. Men jag använde ju färg [för] att kunna få fram olika nyanser i 

det grå. Det är dumt men så var det. Jag lärde mig till exempel att orange var en väldigt 

bra färg för att få till en viss typ av [grå] nyans[…] Så att de originalen ser ju ut som 

bara helvete […] det är färger överallt på jättekonstiga ställen och i konstiga 

kombinationer. Men ju mer jag använde mig av det här desto mer lärde jag mig om det 

akvarella mediet så att när jag gick över till färg sen så kändes det ganska naturligt. Jag 

fick bara tänka på ett annat sätt. Då fick jag tänka att om jag vill ha en blå himmel då 

får jag göra en blå himmel. (Erik) 

Skannerns begränsade förmåga att återge färger tvingade Erik att hitta ett annat sätt att arbeta 

på och han gjorde detta genom att prova sig fram. En bieffekt av denna process är att han 

lärde sig mer om akvarellteknik. Detta gjorde att när en tidning sedan bad honom börja göra 
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serien i färg hade han lärt sig så pass mycket att han kunde göra detta utan större problem. 

Anna har börjat tuscha digitalt för att spara tid och lär sig genom att prova sig fram. Hon 

påpekar att serieteckning är en ständig läroprocess där hon provar nya saker i hopp om att 

kunna göra något effektivare, roligare eller snyggare. Annas och Eriks trial and error-beteende 

för att bemästra materialet är delvis kopplat till arbetsprocessen i det att det hänger ihop med 

vissa moment i denna. Samtidigt är det materialet snarare än processen som tvingar fram 

beteendet. Maria går på serieskola vilket gör att det mesta hon gör i viss mån kan betrakta 

som ett fortbildningsarbete i sig. Hennes beteende i det avseendet kan tänkas vara starkt 

påverkat av utbildningens läroplan. Även övriga respondenter har tidigare gått 

serieutbildningar men det är tydligt att avslutad formell utbildning inte innebär att man är 

färdigutbildad. Vad man kan ta fasta på är att serieskapare ständigt behöver vidareutvecklas 

som tecknare och att fortbildningen kan göras, och delvis görs, vid sidan av serieskapandet. 

Behovet bottnar inte alltid av ett konkret problem som uppstår i processen utan i en generell 

vilja att bli bättre eller effektivare. Behovet blir därför aldrig fullt tillfredsställt på det sätt som 

behovet kopplade till enskilda arbetsprocesser kan bli. Fortbildningsorienterade IB är tydligt 

kopplade till Cobbledicks kategori (3) teknisk information. Mycket av informationen får man 

från materialet i sig genom trial and error. Stina söker sig dock mera utåt och använder sig av 

såväl yttre informationsresurser och finner motivation genom gemenskap i sociala medier.  

Ett annat IB som också hänger ihop med motivation är hur respondenterna hanterar tvivel. 

Samtliga tvivlar ibland på vad de gör och samtliga har ett gemensamt beteende i det att de på 

olika sätt går till sig själva för att finna styrka: 

Det är väl ändå i slutändan det här att om jag inte gör det här, då kommer ingen att göra 

det här. Då blir det inte av och då kommer det inte finnas och det är ju en fruktansvärd 

tanke och det är nog lite värre än huruvida jag suger. Sen är det ju det här problemet att 

man ska ha råd att göra det också och det är alltid ett problem. Alltså är jag för dålig för 

att göra det här? […] Om jag inte har råd att göra det här för att jag är för dålig för att 

hålla igång det liksom. […] man ju alltid tänka men då får man göra en utvärdering: är 

det mer värt för mig att det blir gjort? Är det så pass viktigt att göra att det tillochmed är 

okej om jag gör det? (skratt) och oftast är svaret ja. Nån måste göra det och då får jag 

göra det. (Anna) 

Anna upplever tvivel främst när hon för att försörja sig måste arbeta med andra projekt än det 

hon brinner mest för. Hon finner styrkan att kämpa vidare genom att gå tillbaka och påminna 

sig själv om hur mycket hon vill att hennes hjärteprojekt ska realiseras och vetskapen att om 

inte hon förverkligar det kommer det aldrig att förverkligas. Att serien blir till är viktigare än 

att den blir perfekt. Det är intressant att Annas tvivel triggas av att marknaden i ekonomisk 

bemärkelse efterfrågar andra produkter av henne än den hon helst vill göra. Tvivlet har på så 
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sätt ingen tydlig koppling till arbetsprocessen utan snarare till en bredare problematik kring 

hur konst värderas i samhället. Hos övriga respondenter har intervjuerna, när jag frågat om 

tvivel, främst kretsat kring hur man hanterar sådant och mindre om hur det uppstår. Därför 

kan jag tyvärr inte säga så mycket mer om hur tvivel uppstår. När det gäller hur man hanterar 

det har övriga respondenter dock en strategi gemensamt: 

Då bara skakar man av sig det och så tänker man på framgångar man har haft istället. 

Jag har lärt mig att vara rätt nöjd ändå faktiskt. Jag är ändå nöjd med det jag gör, […] 

Man behöver inte vara så att man hävdar sig, men man kan ändå vara nöjd utan att vara 

dryg tycker jag. (Erik) 

Även Maria och Stina fokuserar på saker de gjort som varit bra för att övervinna tvivel. Stina 

utrycker även att beröm är viktigt. Eriks val att, när han skapade sitt koncept, tydligt 

inspireras av tecknare med ett medvetet slarvigt manér för att hitta ett sätt att vända svagheter 

till styrkor, kan också ses som ett sätt att använda information för att hantera tvivel. Det är 

inte självklart hur IB kopplat till hantering av tvivel passar in i Cobbledicks kategorier. Det 

skulle möjligtvis kunna sorteras under (1) resurser för inspiration om man använder en bred 

definition av begreppet. Detta blottar åter behovet av att dela in begreppet i snävare 

kategorier. Hanteringen av tvivel är överlag något som inte syns tydligt i tidigare forskning 

trots att Kuhlthau etablerat det som en viktig faktor i informationssökningssammanhang. 

Mina respondenter svarar alla med eftertryck att tvivel är något de måste förhålla sig till. 

Samtidigt har de svårt att verbalisera sitt förhållningssätt vilket är anmärkningsvärt då de i 

övrigt är mycket vältaliga. Detta kan förklara varför IB kopplat till tvivel inte är framträdande 

i tidigare forskning trots att det förefaller kunna ha stor betydelse. 

Informationsbeteende som hänger ihop med branschen 
I intervjuerna hade jag inte möjlighet att gå på djupet när det gäller IB kopplat till branschen. 

Det var tydligt när vi kom in på frågor rörande detta att ämnet är tillräckligt omfattande för att 

fylla en egen uppsats. Därför kommer jag endast gå igenom några huvuddrag som framträder 

samt förklara varför frågan om branschinformation är mer komplex än man först kan tro. När 

det gäller att få information om seriebranschen så är den enskilt viktigaste 

informationskanalen sociala medier. Respondenterna är kluvna när det gäller frågan om hur 

lätt det är att hitta branschinformation:  

Nu tycker jag att jag får ganska mycket [information], men jag kan tänka mig att det är 

som en värld att ta sig in i på nåt sätt. För det bygger mycket på att man träffar folk, lär 

känna folk… ja det är lite kluvet det där, för samtidigt får ju såklart alla vara med i en 

Facebookgrupp. (Maria) 
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Marias vittnesmål är talande för hur det ser ut. Å ena sidan finns mycket information öppet 

tillgängligt på sociala medier men å andra sidan finns det tröskel, i bemärkelsen att man måste 

veta var man ska leta och vilka aktörer man ska följa. Mässor har betydelse för samtliga 

respondenter. Mässorna har framförallt betydelse som en mötesplats där man kan nätverka 

och finna gemenskap och allmän motivation: 

Men jag tycker att det är viktigt att man [besöker mässor] inte minst för att träffa folk i 

verkligheten [vilket] ger en sån himla energiboost och man känner att man inte är 

ensam. För det är väldigt lätt att sitta på sin kammare och rita sina serier och tycka synd 

om sig själv. Så jag tycker man både ska försöka ha grundkoll genom sociala medier 

och sådär om vad som händer, men om man har möjlighet så tycker jag också att man 

får ta och masa sig iväg på nån typ av mässa bara för att känna att folk finns på riktigt. 

(Anna) 

Nätverkande på mässorna sker huvudsakligen informellt där man knyter kontakter och 

vänskapsband med andra tecknare. Att man visar sin portfolio för förlag på mässor i Sverige 

är ovanligt men Stina har gjort det på en mässa i Frankrike. Man kan även få 

branschinformation men mässor har mindre betydelse för spridningen av sådan än sociala 

medier. Överlag verkar man vara mycket solidariska och delar med sig av vad man vet. Stina 

uttrycker att hon tittar mycket på vad som händer i branschen internationellt medan övriga 

främst pratar om Sverige. Internet möjliggör en internationell bransch men det är oklart hur 

mycket internationellt utbyte serieskapare har. Ett annat gemensamt drag är att 

respondenterna rör sig i en domän där egenföretagande är norm varför IB kopplat till detta 

uppstår. Alla utom Maria har företag och hon är beredd på att hon kanske behöver skaffa det 

när går ut skolan.  

Ett problem när man talar om IB som hänger ihop med branschen är att det inte är helt lätt att 

hålla isär vad man pratar om. Jag har specifikt undersökt IB koppat till rollen som 

serieskapare och genom att utgå från arbetsprocessen i större delen av intervjun har jag tydligt 

kunnat bena ut relationen mellan IB och serieskapande. När man kommer in på 

branschinformation blir det svårare att hålla reda på vilken roll som hänger ihop med vilka IB 

eftersom respondenterna innehar många roller som går in i varandra: 

Det [jag försörjer mig på] är framförallt föreläsningar och workshops, det är mycket 

sånt. Jag gör även serieillustration, alltså att nån helt enkelt vill ha en liten kort serie att 

illustrera en artikel eller nånting med. Men oftast så är det regelrätta illustrationer. Jag 

har också hoppat in som serieredaktör och såna saker. Så jag försörjer mig helt och 

hållet på saker som har att göra med mitt seriekunnande även om det inte alltid är att 

rita andras serier. Det är mycket att jag ritar mina egna serier och tack vare det så får jag 

andra uppdrag. Så jag blir anlitad i egenskap av att jag ritar serier. Jag kallar det för 

hönan och ägget. (Anna)  
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Anna gör alltså en mängd olika typer av uppdrag där hon går utanför serieskaparrollen i 

bemärkelsen att hon gör annat än tecknar serier. Samtidigt får hon uppdragen tack vare det 

hon gör i den serieskaparroll som jag intervjuat henne om i processdelen. Rollerna påverkar 

alltså varandra. Vad som är hennes bransch blir därför komplicerat eftersom det dels är 

seriebranschen men också en bredare kulturbransch där hon intar rollen som föreläsare, 

pedagog, illustratör och redaktör. Även Erik och Stina är mångsysslare på liknande sätt. När 

det gäller ovanstående resonemang om nätverk och mässor är det tydligt att det är om just 

seriebranschen de talar, men när det gäller andra IB kopplat till branschen blir gränserna 

suddiga. Att undersöka IB kopplat till frilansarrollen är en uppgift stor nog för en egen 

uppsats. Därför nöjer jag mig med att påpeka att man i framtida forskning måste vara beredd 

på att serieskapare ofta har flera relaterade roller. Forskare måste därför bestämma sig för 

vilka roller man vill undersöka och anstränga sig för att säkerställa att det är just dessa man 

undersöker. Man kan dock utifrån mitt material säga några generella saker om serietecknares 

frilansarroll i stort. Anna, Stina och Erik har gemensamt att de främst arbetar med massmedia. 

De säljer endast i undantagsfall fysiska original utan fokuserar på att få sina alster publicerade 

i media. Därför är förlag och reklambyråer viktigare för dem än exempelvis gallerier. De 

påverkas av vad som händer i mediebranschen och vad de stora förlagen gör. Även 

pedagogiskt arbete är viktigt varför potentiella uppdragsgivare för föreläsningar och 

workshops är viktiga att hålla koll på. Samtliga betraktar Svenska Tecknare som en viktig 

organisation och tar del av information från dem. Detta gör att såväl Cobbledicks 

(Cobbledick, 1996, pp. 368–371) som Hemmigs (Hemmig, 2009, pp. 702–703) enkäter, vilka 

huvudsakligen ställer branschrelaterade frågor med utgångspunkten att respondenten säljer 

originalverk, inte är applicerbara på serieskapare. Aktörer i förlags- tidskrifts- och 

reklambranschen finns inte med som informationskällor i enkäterna vilket osynliggör IB 

kopplat till serie- och illustrationsuppdrag i resultaten. Illustrationsuppdrag är rimligtvis en 

viktig inkomstkälla även för andra bildkonstnärer än serietecknare vilket gör detta till en stor 

svaghet. Frågor som relaterar till pedagogiskt arbete saknas också.  

Detta blottar åter problematiken om hur man ska betrakta konstnärer som grupp. Hemmigs 

förslag att betrakta konstnärer som en praktikbaserad gemenskap går både att stödja och 

motsätta sig utifrån mitt material. Serieskapare som grupp har ett mutual engagement i sin 

praktik där de vänder sig till varandra för feedback och branschinformation. De har också en 

shared repertoire i form av en gemensam vokabulär och arbetsmetoder. Frågan är om de har 

en joint enterprise. Hemmig pekar som sagt ut att denna aspekt är svår att se hos konstnärer då 
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de huvudsakligen utrycker sig individuellt. Hos mina respondenter finns dock vissa uttryck 

för att inte betraktar varandra dom konkurrenter det utan som kollegor med en gemensam 

strävan att göra seriemediet större: 

När det går bra för nån annan serieskapare, då ökas utrymmet som man själv kan 

existera i för att då ökar utrymmet för alla serieskapare. Så man ska fanimej bara liksom 

lära sig lyckönska andra. (Anna)  

Annas menar att för varje lyckat serieprojekt växer seriemediet vilket ökar utrymmet för alla 

serieskapare. Därför ligger det i allas intresse att det går bra även för andra serieskapare. Även 

Stina är inne på liknande resonemang och det är troligt att de kan ha påverkat varandras 

synsätt. Övriga respondenter ger inte så explicita uttryck för en gemensam strävan men 

utrycker inte heller att de betraktar kollegor som konkurrenter eller att de undanhåller andra 

information för att få konkurrensfördelar. Det finns alltså indikationer på att det finns ett joint 

enterprise och att det i så fall är att få seriemediet att växa, men indikationen är relativt svag. 

Svårigheten att etablera en joint enterprise för kreativa yrken gör att praktikbaserad 

gemenskap kanske inte är ett optimalt ramverk för att diskutera gruppen utifrån. Invisible 

colleges är möjligtvis en bättre term. De IB som hänger ihop med feedback och 

branschinformation indikerar starkt att ett invisible college av serieskapare som utbyter 

information existerar. Invisible colleges är dock ett ganska vagt begrepp som, jämfört med 

praktikbaserad gemenskap, ger ganska få verktyg för att förstå relationen mellan kontexten 

och informationsutbytet. I min kandidatuppsats valde jag att betrakta seriebranschen som ett 

socialt fält utifrån Pierre Bourdieus teorier om sociala fält och olika former av kapital. 

Teorierna erbjuder fler verktyg att diskutera kontexten utifrån än vad Invisible colleges ger, 

samtidigt som man slipper problematiken med att identifiera en joint enterprise. Inom 

forskning om författares beteenden har Bourdieus teorier använts (Toane and Rothbauer, 

2014).  En viktig poäng angående hur man ska se på serieskapare som grupp är att de har 

relativt lite utbyte med personer från andra kreativa discipliner. De har däremot mycket 

kontakt med varandra över sociala medier. Detta gör att deras grupptillhörighet inte är 

geografiskt betingad utan bestäms av disciplin. Det är rimligt att anta att detta kan gälla även 

andra discipliner. Detta undergräver Hemmigs studie som utgår från antagandet att konstnärer 

oavsett disciplin boende i samma geografiska område ingår i samma gemenskap. Faktumet att 

akvarellmålarnas och fotografernas IB i studien avviker så pass mycket från varandra 

föranleder misstankar om att de tillhör i hög grad separata gemenskaper. Oavsett hur det 

ligger till med det så måste IB hos olika discipliner studeras djupare för att man ska kunna 

veta hur resultatet av studier med samma urvalsmetod som Hemmigs egentligen ska tolkas. 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 
En av frågorna denna studie försöker besvara är hur relationen mellan IB och serieskapares 

arbetsprocess ser ut. Svaret är att det trots individuella avvikelser finns det några tydliga 

mönster i hur relationen mellan IB och arbetsprocess ser ut. Idéer är resultat av passiv 

exponering för information. Vetskapen om detta gör att serieskapare ständigt browsar sin 

omvärld såväl som sitt inre efter idéer. Om man arbetar med serier om ett smalt ämne kan 

man browsa ett mera avgränsat urval informationsresurser men arbetet att få idéer präglas 

alltid av serendipitet, i avseendet att man inte vet exakt vad man letar efter förrän man får en 

idé. Intryck behöver inte genast leda till idéer, ibland kan minnen leda till idéer långt senare. 

Idéerna används inte alltid med en gång utan ibland väljer man att vänta på rätt tillfälle att 

använda dem. Externa faktorer har betydelse för vilka idéer man väljer att satsa på. När man 

har fått en idé behöver den vidareutvecklas till ett manus. På det stadiet uppstår ett visst behov 

fakta. Man förhåller sig olika till fakta beroende på vilket sanningsanspråk man har, vilket i 

sin tur kan härledas till genre. På detta stadium kan man söka viss feedback från en eller några 

få närstående. Feedbacken begränsas dock av att det ännu inte finns så mycket att visa upp. 

Man är på detta stadium känslig för information overload och processen kan även på ett 

personligt plan upplevas som känslig, varför man undviker feedback från många personer. 

När manuset ska omvandlas till bild i form av bildmanus och/eller skisser inträder att antal IB 

med tydlig koppling till detta. Behov av visuella referenser uppstår. Dessa kan ofta vara 

väldigt specifika och avgörande för att man ska kunna genomföra arbetet som planerat. Att 

Googla efter bilder är den vanligaste lösningen. Man tar även egna foton som referensbilder, 

antingen för att man inte hittar vad man söker via Google eller för att man upplever att arbetet 

hjälps av att man besöker platsen serien utspelar sig på. Tidsbrist är en faktor som påverkar IB 

här såväl som i hela processen. Därför är Zipfs lag giltig ibland men inte alltid. Man samlar 

även på sig referensbilder förebyggande genom ett browsing-beteende som liknar beteendet i 

det tidiga idéstadiet. Man är hela tiden medveten om att visuella intryck kan komma att bli 

användbara referenser i framtiden. Därför fotograferar man och samlar på andra sätt på sig 

bilder förebyggande. Detta IB har alltså en indirekt koppling till arbetsprocessen. Man 

använder sig även av andra resurser för visuella referenser exempelvis böcker och 3D-

program samt skapar egna skisser som man utgår ifrån. Feedback är viktigt i bildmanus/skiss-

stadiet och man är mer benägen att söka sådan från flera personer samt personer som man har 

svag koppling till än tidigare. Behovet bottnar i att man behöver hjälp se sina skisser med 

andra ögon för att säkerställa att läsaren uppfattar budskapet som avsett. Feedback från svaga 
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länkar kan vara mycket användbart i detta läge men trots detta hämtas feedback ändå främst 

från närstående och andra serieskapare. Studenter på serieutbildningar skiljer sig från 

fristående tecknare i det att studenter ständigt är omgivna av personer som kan ge feedback 

och inte behöver söka det lika aktivt. 

När man börjar tuscha och sedan eventuellt lägger gråtoner, färg eller raster minskar 

informationsbehoven eftersom man huvudsakligen utgår från skisserna. Man tittar dock på 

andra serier för inspiration till teknik, ställer tekniska frågor till kolleger på sociala medier, 

och tittar på video-tutorials. Musik och podcasts spelar en viktig roll i arbetsprocessen. I det 

inledande idé- och manusstadiet är man känslig för distraktion. Därför lyssnar man på musik 

utan sång då ord upplevs som störande eller arbetar i tystnad. När man kommer in på skiss 

och framförallt på tusch och färgläggning/raster/gråtoner blir arbetet mer monotont. Musik 

och podcasts fyller då en viktig funktion i det att det hjälper koncentrationen. Vad som 

karaktäriserar serieskapares IB i samband med arbetsprocessen är man använder sig av en 

mängd oliks informationsresurser som nästan uteslutande skapats för andra syften än som 

information för serieskapare. Detta innebär att de hela tiden måste söka information från 

andra domäner vilket kan leda till problem. I princip allt kan vara användbar information för 

serieskapare vilket gör att nyckeln till att förstå deras IB inte ligger i vilka enskilda resurser de 

använder. Tittar man bara på detta kan det nämligen bli svårt att identifiera mönster. Nyckeln 

är istället det mönster som beskrivs ovan där arbetsprocessens olika stadier ger upphov till i 

behov och beteenden som i hög grad är gemensamma för utövarna.  

Den andra frågan denna studie försöker besvara är vilka andra IB som kan kopplas till rollen 

som serieskapare utöver de som är direkt kopplade till produktionen av serier. Här finns några 

tydliga mönster. IB kopplat till fortbildning som tecknare löper i viss utsträckning parallellt 

med de enskilda arbetsprocesserna. Trial and error är en vanlig metod för att lära sig olika 

tekniker och tekniken sätter gränser för vad man kan göra. Även fältstudier förekommer. En 

del fortbildning har en social prägel i det att man i sociala medier uppmuntrar varandra att 

dela sina bilder och ger kommentarer. Serieskapare måste hantera tvivel på den egna 

förmågan och förefaller i hög utsträckning övervinna sådant genom att på olika sätt gå till sig 

själva, snarare än söka uppmuntran från andra. Man fokuserar på sina tidigare framgångar 

eller på sin övertygelse om att det man gör är viktigt. En respondent nämner dock även beröm 

som en viktig faktor. Vad som är källan till tvivel är oklart men det finns indikationer på att 

det ibland kan hänga ihop med en bredare problematik om hur konst värderas i samhället 

snarare än arbetsprocessen.  
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Information om seriebranschen får man främst genom sociala medier. Även mässor har stor 

betydelse för möjligheten att nätverka med andra serieskapare. Man är överlag solidarisk med 

kollegor och delar gärna information. Frilansande serieskapare har informationsbehov som 

hänger ihop med företagande. När man talar om branschen är det svårt att skilja 

serieskaparrollen från andra roller då de som frilansar ofta gör uppdrag där de ikläder sig 

andra med serieskaparrollen besläktade roller. Man måste därför när man studerar gruppen 

vara noggrann med att fastslå utifrån vilken roll man studerar dem. Om man tog reda på hur 

frilansande serieskapares olika roller påverkar varandra i den bredare frilansarrollen skulle 

man få en bättre bild av hur gruppen ska behandlas i bredare forskning om konstnärers IB. 

Vad som kan sägas om frilansarrollen utifrån denna studie är att de främst arbetar med 

massmedia som kund samt att de även utför pedagogiskt arbete. När det gäller IB med tydlig 

koppling till serieskaparrollen är det tydligt att de tillhör en serieskapargemenskap. De har 

främst professionell kontakt med andra inom seriefältet och endast i mindre utsträckning med 

andra konstnärliga discipliner. De tillhör ett invisible college av serieskapare som tack vare 

sociala medier inte definieras av geografisk hemvist utan av rollen som serieskapare.  

Serieskapare passar väl in i den tidigare forskningen om konstnärers och författares IB i 

bemärkelsen att i princip allt är potentiellt användbar information för dem. I det avseendet 

framstår deras IB som idiosynkratiskt vilket man i tidigare forskning hävdar att konstnärers IB 

är. Serieskaparnas IB uppvisar dock tydliga gemensamma mönster när man studerar det med 

arbetsprocessen som utgångspunkt. Min slutats är att serieskapares IB inte alls är särskilt 

idiosynkratiskt i bemärkelsen att individers IB varierar mycket och är höggradigt 

oförutsägbart. Tvärtom är det på många sätt relativt förutsägbart. Den tidigare forskningen om 

konstnärers IB har huvudsakligen fokuserat på vad man använder för resurser utan att ta 

hänsyn till processen. Därför behöver man nu undersöka huruvida olika undergrupper av 

konstnärers IB kan förstås utifrån sina respektive processer på samma sätt som serieskapares. 

Min hypotes är att så är fallet. Man kan utifrån det ifrågasätta huruvida det överhuvudtaget är 

meningsfullt att studera konstnärer eller författare som generell grupp innan man tagit reda på 

vad som kännetecknar de respektive undergrupperna. Kunskap om undergrupper är nödvändig 

för att förstå hur man ska tolka resultaten av generella studier, men också för att förstå hur 

man ska göra urvalet för sådana. Utan denna kunskap riskerar man att jämföra äpplen och 

päron. Ett resultat av denna studie är också insikten att begreppet inspiration kan rymma 

konkreta beteenden såväl som abstrakta känslor. Därför behöver det delas in i smalare 

kategorier om man ska kunna beskriva kreativa yrkens IB med önskvärd precision. En djupare 
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förståelse för dessa gruppers IB skulle ge en bättre förståelse för vad dessa yrkesgrupper gör 

konkret och vad som påverkar deras arbete. Kunskap om detta skulle exempelvis kunna 

förbättra utbildningar inom kreativa ämnen och vägleda kulturpolitiska beslut. Det skulle 

också ge bättre förståelse för hur relationen mellan konsten och samhället ser ut. När man 

studerar konstnärers och författares IB studerar man hur det går till rent konkret när 

konstnärens upplevelse av sin omvärld, såväl som sitt inre liv, omvandlas till konstnärliga 

utryck. 
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