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Abstract.
In my bachelor’s project I have examined how different starting points can affect the
working process and the results, when making picture books or comics. I have made
around 15 experiments, in which I chose a starting point and created a story with this
starting point as a framework. The starting points were related to the different
components one has when making picture books or comics, such as: drawings, aspects of
the book object (size, paper, flickering of pages) and relations between text and image.
The purpose has been to investigate working methods, to learn more about the
medium-specific qualities of the picture book, and to expand my own storytelling.
The final result is four books, in which the four different starting points are
interconnected in the stories.

1. Introduktion
Vad?
Frågeställningen som jag jobbat med har förändrats under projektets gång, men landade till slut i
att jag ville undersöka hur ett antal olika ingångar till att börja skapa bildberättelser påverkar
arbetsprocess och resultat.
För att undersöka detta har jag gjort ett antal korta bildberättelser i bokform. Inför varje liten
bok har jag på förhand bestämt vilken min ingång ska vara. Det dessa ingångar haft gemensamt
är att nästan alla, med undantag för några sidospår, har varit visuella eller haft med
formgivningen av boken att göra.
Jag brukar kalla böckerna som jag har gjort för bildberättelser, eller bilderböcker. Berättandet i
bilderböcker ligger närmast det jag använt mig av. Mina berättelser ämnat att vara korta och
koncisa, och ha en bild per sida eller uppslag. Ett annat begrepp skulle vara serieböcker, men det
känns inte rätt eftersom jag förknippar det med att återge tid i bildsekvenser.

Varför?
Mitt syfte har varit att utveckla min process och metod för att skapa bildberättelser, att få ökad
kunskap om de verktyg jag har till mitt förfogande som bilderboksmakare, och att hitta
intressanta sätt att använda dem på.
Fokus har framför allt legat på att testa olika ingångar till att skapa idéer och berättelser ifrån,
men jag har också velat utveckla hela min process för bildberättande, för att få den så rolig och
levande som möjligt.
En anledning till jag valt arbeta med det visuella som utgångspunkt för en berättelse, är att jag
tycker det allt för ofta antas att den visuella berättelsen är underordnad textberättelsen. Många
gånger tycker jag att man får höra att skapandet av en berättelse ska börja med en idé, som ska
vara noga formulerad och gå att förklaras i ord, och sedan skrivas ner, för att sedan gestaltas i
bild och form.
Ett sånt förhållningssätt förminskar bildens, formen och bokobjektets potential att berätta, och
jag tror att det också begränsar personer som föredrar visuella eller andra uttryckssätt. Därför
skulle jag vilja säga att mitt projekt har en demokratisk poäng. Jag tycker det är viktigt att vara

öppen för flera uttryckssätt, flera arbetsmetoder och flera sätt att läsa/förstå verk, för att det gör
att fler människor kan känna sig bekväma med att skapa och ta del av berättelser.

2. Bakgrund
Anledningen till att jag valt att jobba med just olika ingångar till att få idéer till berättelser och att
utveckla berättelser i bokform, har att göra med att jag tycker att böcker är ett så bra medium.
De kan exempelvis på ett relativt tids- och kostnadseffektivt sätt förmedla en massa känslor och
tankar till läsaren på ett väldigt effektivt sätt. De går att ta med sig, de går enkelt reproducera, de
går läsa tyst eller högt, de är bra att prata om, de går att både läsas, tittas och kännas på, och helt
i sin egen takt. Jag har gjort endel bildberättelser tidigare och känt att bilderböcker är något jag
velat utveckla mina kunskaper och mitt görande inom.
Inom fältet för bildberättande, har jag framför allt sysslat med animerad film tidigare.
Frustrationen över den tid den tekniken kräver, har fått mig att fundera mycket över hur jag
skulle vilja jobba. Snabbare resultat och mer fokus på att skapa idéer och uttryck än att
genomföra, och försöka ha en så kreativ process som möjligt, har jag kommit fram till, och det
har bidragit till upplägget i mitt kandidatprojekt.

3. Kontext
Under en kurs i bilderböcker med Ann Forslind som vi hade i tvåan här på Konstfack, fick jag en
inblick i teorin som finns kring bilderboksberättande.
I En fanfar för bilderboken (Rhedin, Eriksson, K, 2013) , beskriver bilderboksforskaren Ulla
Rhedin hur teorin kring bilderboken växt fram under de senaste två decennierna, med hennes
egna arbete som en anledning till det. I boken presenteras olika kategorier att placera olika typer
av bilderböcker i. Denna läsning har ökat min förståelse för vad texten respektive bilden kan ha
för funktion i en bilderbok, olika relationer mellan text och bild och på vilka sätt de kan skapa
berättelsen. Denna teori har inspirerat mig mycket i val av ämne och i arbetet med projektet.
I Scott McClouds handbok i serieskapande, Making Comics (McCloud, 2006), och i Maria
Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar (Nikolajeva, 2000), finns genomgångar av vad de anser
vara kategorier man kan dela in de olika relationerna mellan text och bild i. Jag sammanställde
en tabell för att kunna utvärdera mina experiment bättre.

Rutorna som ligger bredvid varandra vertikalt motsvarar mer eller mindre samma kategori men
beskriven på olika sätt. De flesta kategorier finns representerade, lite omvartannat i mina
experiment, förutom duo-specific/symmetrisk, som jag inte använt mig av, så vitt jag vet. Den är
den enda kategorin där ord och bild inte är helt nödvändiga, utan en av dem möjligtvis skulle
kunna strykas, utan att läsaren inte skulle missa någon information.
Att som bilderboksmakare vara medveten om vad text, bild och andra komponenter ger för
budskap, handlar om att styra läsarens upplevelse, och göra den så stor som möjligt. Jag tycker
att den här texten från semiotikhandboken This means this, That means that (Hall, 2012, s. 113),
relaterar mycket till arbetet med bildberättande.
It is only when a message is difficult to interpret that we start to look beneath the
surface for the deep structures, unconscious foundations, hidden symbols, or
underlying patterns supporting it. If a message seems transparent then we tend not
to look for these things. Part of the job of a semiotician, then, is to reveal those
factors which sustain and provide the background for the various forms of
communication that we often take for granted. In fact, it is surprising just how much
background information is necessary for us to understand the most ordinary of
messages, even those that appear on the surface to be wholly transparent.
Jag tror att konstupplevelser av alla slag handlar mycket om att betraktaren ska kunna läsa in en
personlig mening i verket, och att det är genom att få vara medskapande som det sker. Därför är
det viktigt, som texten ovan beskriver, att “meddelandet”, dvs berättelsen, ger ett motstånd som
får betraktaren att stanna upp och undra och börja tolka. Det är dock alltid svårt att hitta rätt
balans mellan det lite svårförstådda och det banala, tråkiga, övertydliga, och förstås finns aldrig
ett rätt svar.

Jag har velat studera bilderbokens specifika egenskaper, eftersom jag tror det är viktigt att lära
känna sitt medium. David Lynch (Lynch, 2007, s. 17) beskriver hur han ser på filmens specifika
egenskaper.
”You have so many tools. And so you can express a feeling and a thought that can’t be
conveyed any other way. It’s a magical medium.
For me, it’s so beautiful to think about these pictues and sounds flowing
together in time and in sequence, making something that can be done only through
cinema. It’s not just words or music - it’s a whole range of elements coming together
and making something that didn’t exist before. It’s telling stories. It’s devising a
world, an experience, that people cannot have unless they see that film.
When I catch an idea for a film, I fall in love with the way cinema can express
it. I like a story that holds abstractions, and that’s what cinema can do.

Som Lynch skriver, så tror jag att också bilderboken kan förmedla vissa saker på ett sätt som
andra medium inte kan. Att börja berättelserna utifrån bokkomponenterna är ett sätt att försöka
ta till vara på dess kvalitéer. Att inte låta dem ge form åt ett förformulerat, konkret innehåll, utan
istället först skapa det abstrakta, och sen komplettera med konkretiseringar, är ett försök att ta
till vara på bilderboksmediets abstrakta kvalitéer.
Det finns några exempel på bildberättelser som inspirerat mig till mitt val av ämne. När jag läst
böcker som Molly & Sus (Persson, 2012) av Klara Persson, Hålet (Torseter, 2013) av Öyvind
Torseter och A long piece of string (Wondriska, 1963) av William Wondriska, har jag tänkt att de
verkat vara böcker som haft en visuell första idé. I Hålet finns ett hål på varje sida, som historien
cirkulerar kring. I Molly & Sus bygger berättelsen på att två tvillingsystrar har sina hår
ihopflätade och konflikten byggs upp utifrån det, i A long piece of string är storyn att en tråd
slingrar sig kring diverse föremål. Dessa idéer kan förstås ha kommit till på andra ställen i början
av idéprocesserna, men det går ju åtminstone säga säkert att de visuella elementen finns i
centrum för berättelserna.
Även när jag använt mig av andra komponenter än bild eller ord, såsom formgivningen eller
bokobjektet, har jag försökt att låta den ha en egen relation till berättelsen. På så sätt har teorin
om bildens och textens relation alltid präglat arbetet med berättelserna.
Jag har även läst texter om skapande och idéer, för att få större insikt om min arbetsprocess.
Bland annat har jag tyckt att Pirjo Birgerstams bok Skapande handling (Birgerstam, 2000)
beskrivningar av skissprocessen stämmer väldigt bra in på mitt arbete med böckerna. (s.14)

Skissandet är en handlingskedja med ett speciellt förhållningssätt. Det utgår från den
handlandes eget behov av att ordna sina upplevelser och att ge sitt handlande en
tydlig riktning i en situation med knepiga och oklara omständigheter. Skissandet kan
framför allt föda oförutsedda frågor, idéer och oväntade svar genom att i ett
mångfaldigt myller av information avtäcka ett mer allmängiltligt mönster. Man får
insikt i hur saker och ting samspelar med varandra. Detta ökar handlingsfriheten i
ett sammanhang där det vanliga förnuftsresonemanget inte räcker till. Skissande
hindrar oss från att snubbla över de stenar vi inte omedelbart kan se genom att rikta
uppmärksamheten bort från det redan kända och invanda och genom att ge form åt
det ännu icke uppenbara.
Boken behandlar även området intuition/medvetenhet på ett bra sätt, och som jag kan relatera
till hur jag arbetat: (s.24)
Jag har valt att presentera skissförloppet med utgångspunkt från två skilda
grundläggande positioner som jag tycker mig se i “skissdansen”. Det framgår av
skissberättelserna att dessa till sin karaktär är två helt olikartade sätt att arbeta på.
De intervjuade tycks oavbrutet växla mellan kunskap bortom språket och kan
närmast beskrivas med ord som engagemang, närvaro, flöde, härva, vision, helhet
och sammanhang. Den andra positionen kan kallas för rationell-analytisk. Den har
att göra med kunskap som bearbetas med hjälp av språkliga begrepp och strukturer
och hör ihop med ord som vilja, objektivering, polarisering, kategorisering,
bedömning och kontroll.

4. Metod
4.1 Introduktion till min metod
Att skapa en hel uppsättning av någonting, på kort tid, var någonting jag varit intresserad av
sedan tidigare. Jag tilltalas av att få resultat snabbt, och att idén är i fokus snarare än att lägga
mycket tid på utförandet av gestaltningen.
Denna metod passade också eftersom jag ville lägga fokus på att studera och testa olika sätt att
berätta i bilderboksformen; kunna laborera fram och tillbaka med hur bokkomponenterna
verkar och samverkar. Med komponenter tänker jag på bild, text, formgivning, format,
dramaturgi, bokobjektet, och säkert finns det ännu fler. Jag har velat hitta sätt att arbeta med
dem så att de blir så bidragande som möjligt till att berätta historien.

Att fokus också legat på att generera idéer till berättelser snarare än finslipa på utförandet,
hänger också ihop med att jag tidigare tyckt det varit svårt att komma igång med att skapa
berättelser. Jag har känt prestationsångest, brist på idéer och inte tyckt jag har något att säga. Jag
har dock blivit bättre på att hitta sätt som fungerar för mig, och dem ville jag utveckla i projektet.
Metoden att börja med andra ingångar än text, som i att försöka associera fram en berättelse ur
känslan i en bild eller att hitta möjliga berättelser utifrån en form, har jag använt mig av tidigare,
som ett sätt att sätta upp ramar för mig själv och komma igång med skapandeprocessen. Jag
visste alltså att den processen kunde fungera för mig, och att jag var intresserad av att utveckla
den genom att vända och vrida på den på olika sätt.
En anledning till att göra ett antal skissiga berättelser var också för att sedan kunna sålla ut de
intressanta och jobba vidare på dem. Dessutom tror jag att det kan vara bra att jobba med flera
verk/berättelser/bilder samtidigt för att få lite perspektiv på det man gör.
Under Konstfackstiden har jag ställts inför frågan om hur arbetsprocessen påverkar resultatet.
Ofta har jag fått höra att mina skisser varit mer intressanta och uttrycksfulla än den färdiga
bilden, och det har känts som ett problem som jag funderat över vad det beror på.
Jag tror att processen behöver kännas intressant för mig, för att resultatet ska bli intressant. Om
min föreställning om vad jag ska göra är alltför tydlig, och jag bara ska verkställa en skiss, så blir
resultatet mekaniskt och oengagerat, eftersom arbetet inte är speciellt stimulerande. Jag behöver
vara engagerad och aktiv för att bilden ska bli bra. Det behöver saknas några pusselbitar för att
det ska kännas angeläget att fortsätta skapa. Den här idén har jag tagit med mig till mitt
experimenterande i kandidatarbetet.
4.2 Experiment
Jag delade upp mitt projekt i tre delar. Först fem veckor av experimenterande, sedan en vecka av
utvärderande och beslutande kring vad jag skulle gå vidare med, och sist fyra veckor av
utveckling av utvalda experiment inför vårutställningen.
Jag visste tidigt att jag ville att min research till störst del skulle vara praktisk. Jag lär mig bäst
genom att göra och det var också projektets kärna. Under de fem första veckorna var målet att
göra så många skisser på berättelser som möjligt, 5-15 st skrev jag i projektbeskrivningen. Det
blev (drygt) 15 st.

Inför varje berättelse bestämde jag vilken min utgångspunkt skulle vara. Det fanns några
utgångspunkter jag visste att jag ville testa, men de flesta kom jag på under projektets gång, ofta
som reaktioner på hur andra experiment gick.
Jag har varit öppen för olika typer av ingångar, och försökt formulera vad det är jag håller på
med under projektets gång. Alla har utgått från bilderboksmediets komponenter, och vilka går
dela in i tre underkategorier: typer av relationer mellan ord och bild, på bokobjektets
egenskaper, och teckningar.
I ett experiment utgick jag från textfragment, vilket sticker ut från övriga experiment, men jag
tänkte att det vore logiskt om jag testade att ha det som utgångspunkt också, kanske för
rättvisans skull om inte annat. Det experimentet handlade dock mer om att generera idéer till en
berättelse ifrån en associativ arbetsmetod.
Jag hade två arbetsmetoder som jag växlade mellan. Den ena är den ovan nämnda; att
slumpmässigt skapa några beståndsdelar som jag sedan organiserar, tolkar, bygger en berättelse
från. I den andra metoden skapade jag en linjär berättelse i ett flöde (utan ursprunglig plan), och
gick sedan eventuellt tillbaks i efterhand och arbetade om.
När halva tiden för projektarbetet gått pratade jag med min dåvarande handledare Emma Rendel
om vad jag ville gå vidare med och visa på vårutställningen. Det var fem experiment vars resultat
blivit bättre än de andra. Det de hade gemensamt var att min ingång till skapandet av
berättelserna gjort dem starkare, och att ingången oftast också var relativt tydlig för läsaren.
Deras ingångar skiljde sig också åt, och kunde visa på min poäng om att det finns många
komponenter förutom texten som kan vara med och berätta historien.
Jag hade bara tid att vidareutveckla fyra till utställningen, och ska beskriva hur jag gjorde det
nedan.
“Allt är som vanligt”
Ingången till skapandet av “Allt är som vanligt” var att jag ville göra en berättelse där text och
bild hade motstridiga budskap, något som jag senare gjorde fler tester på. Experimentet kom ur
intresset för hur ihopläsningen av bild och text kan ge en upplevelse som varken texten eller
bilden ger på egen hand.
Jag började med att slumpmässigt rita en bild och skriva en text till. Varför jag tecknade just en
bild som föreställer en cafémiljö kommer jag inte ihåg, men jag tror att jag började med att rita

en profil, det är något jag gör väldigt automatiskt, och att jag sedan ritade en till person i
förgrunden och sedan cafémiljön för att ge ett sammanhang åt profilen.
Jag skrev en text som skulle säga tvärtemot vad bilden sa.

Jag fortsatte med några till bilder, som var en slags påbyggnader av den första bilden. Personerna
i förgrunden var där tillsammans och pratade med varandra.

Steg två var att försöka definiera vad motstridigheten mellan budskapet i denna text och bilden
gav för “effekt” och hur jag kunde använda mig av detta. Mina anteckningar var: nervositet,
osäkerhet, absurditeten i tillvaron, stress och överdriven feltolkning. Jag skrev också: man ser
något men blir presenterad för en “sanning” som är tvärtemot.
I en föreläsning om bilderböcker för vår klass på Konstfack under HT 2013, föreslog Ulla Rhedin
att ett bra sätt att tolka bilderböcker kan vara att fråga sig “med vilken effekt?” en viss
gestaltning används, istället för vad något betyder, eller “varför” något är på ett visst sätt. Jag
tyckte det var intressant och ett lättare och mer direkt sätt att tolka. I mitt arbete med
berättelseexperimenten, som i detta experiment exempelvis, har jag ofta känt mig som en tolkare
av mitt eget material. Mina ingångar har jag ju valt utifrån en känsla av att de vore intressanta att
arbeta med av olika skäl, men inte haft en konkret idé hur jag ska gå vidare och vad de ska
gestalta. Ibland har det känts ungefär som att någon annan har skapat materialet och gett det
mening - som alltså redan finns där och som jag bara behöver hitta. Så är ju inte fallet, men den
känslan kan vara ett kul inslag.
När jag hade ritat några bilder och definierat känslan jag ville förmedla, tyckte jag att berättelsen
började falla på plats och att jag kunde fortsätta på ungefär samma sätt. När det hade blivit en
berättelse och läste igenom den, ändrade jag några texter för att berättelsen skulle hänga ihop
bättre.
Jag kan inte redogöra för exakt alla val i detta experiment, eftersom jag inte antecknat varje
detalj. Men när jag läser den kan jag konstatera att motstridigheten mellan ord och bild har
varierande tydligheten. Ibland går de uppenbart emot varandra, ibland är det oklart om de gör
det eller om vi ser samma sak som texten beskriver. Jag tror att detta blir till en styrka i när man
läser ihop uppslagen till en berättelse. Läsaren försöker lägga pusslet som är berättelsen, och går

från förvirring i början, till att börja förstå vad storyn är, och hur känslan av osäkerhet inför vad
text och bild säger relaterar till storyn.
Experimentet väckte frågor hos mig om orden eller bilden är det som framstår mest som
“sanningen”, i det här fallet verkar det ju som att vi vill se bilderna som sanna och texten som
lögn. I Bilderbokens hemligheter menar Ulla Rhedin att bilden alltid är i påstående form och har
tempus presens. Hon skriver att det är “omöjligt att i bild lagra negationer - den enstaka bilden
påstår alltid”.
Jag tycker det är intressant att fundera på hur det relaterar till hur vi uppfattar saker med våra
sinnen - att ord, vare sig de är tankar eller tal som vi hör, ofta är abstraktioner och funderingar,
men aldrig händelser, medan det är rent visuellt som vi tar in vad som faktiskt händer på riktigt.
Texten driver handlingen framåt i detta fall, om vi bara skulle titta på bilderna skulle ett vagt
förlopp av händelser finns, men inget drama. Om vi bara läste texten skulle den framstå som
fragmentarisk men ha en helt annan stämning än den som uppstår med bild och text ihop. Ingen
berättelse utan både text och bild tillsammans här alltså.
När jag vidareutvecklade boken behöll jag det mesta från dummyn, när det kommer till motivval,
text och struktur på berättelsen. Jag testade några olika sätt att göra bilderna på. Jag hade ingen
stark känsla för hur jag ville ha dem först, jag tänkte att det inte spelade så stor roll hur de såg ut
eftersom stämningn ändå blev stark i och med laddningen mellan text och bildmotiv. Men efter
att ha testat att göra en testbild i färg, förstod jag att jag ville låta bilderna förmedla samma sak i
uttryck som det motiven berättade - det vill säga en sorglig historia. Därför valde jag att arbeta i
svartvitt. Teckningarna gjorde jag enkla av två anledningar - för att låta det viktgaste i bilden
komma fram, och på grund av tidsbrist.

Färgtest

Uppslag ur färdig bok

Jag funderade på om jag skulle skriva texten för hand eller sätta den i ett typsnitt. För att
förstärka känslan av att texten var objektiv och saklig, valde jag att sätta den i ett typsnitt. Det
fick bli Times, som jag förknippar med trovärdighet.

“Liten”
I den här boken var formatet utgångspunkten. Jag tror att idén kom från att det skulle vara göra
en bok som har en annorlunda storlek, som ger en effekt. Jag har tidigare haft en bild i huvudet
av att det vore kul att göra en gigantisk bok (ca 2 meter hög) med fina färgglada bilder, men jag
började med att försöka göra en liten eftersom det är mindre krävande.
Jag gjorde först några försök att leka med bokens storlek, som är skilda från det jag ställer ut på
utställningen. I dem skissade jag, i ord och bilder, på en berättelse om stora saker som skulle
gestaltas i en liten bok. Utifrån att rita och skriva i en väldigt liten dummy (ca 4 x 4 cm) fick jag
idén om att en berättelse om stora saker i det formatet skulle kunna ge en intressant effekt.

Första skisser på idéer till liten bok

Jag gjorde några skisser på berättelser, där mötet mellan ett innehåll som handlade om stora
saker, och det lilla formatet, gav lite olika effekter. Jag försökte göra en berättelse om svårigheten
att förstå stora, abstrakta saker, och känslan att vara liten. Jag tyckte inte att jag lyckades binda
ihop det här till en bra berättelse dock, och började skissa på något nytt. Jag vände på konceptet
och skissade på att göra något litet i den lilla boken. Det var nog delvis en reaktion på att jag ritat
en liten bild på “krig” tidigare, vilket kan tolkas som att förminska krig, vilket är snurrigt och
konstigt.
Jag ritade en liten figur som trängdes på den lilla sidan. Att se en liten figur försöka tränga in sig i
ett litet utrymme skapade en lite absurd känsla. Det kändes komiskt och ledset på samma gång.
Jag tyckte att jag hittade någonting som betydde någonting för mig där, en känsla av mening,
eftersom jag kunde känna igen mig i den här lilla figuren. Jag tyckte att jag hittade nånting att
jobba vidare på, och att formatet och innehållet blev en enhet som inte gick skilja åt.

Första skissade dummyn av boken “Liten”

För att understryka att figuren var gestaltad i skala 1:1, kom jag på att den skulle få gömma sig
bland små saker som trådrullar och gem.
Sedan fick jag idén att figuren skulle bli mer och mer angelägen om att ta mindre plats, efter att
den haft en obehaglig upplevelse av att bli upptäckt. Sidorna fick bli mindre.
Efter att ha krympt och krympt blir sidorna så små att figuren nästan försvinner. Jag tycker om
effekten det verkar ha på läsaren, när jag testat boken. Litenheten blir superpåtaglig. Många
skrattar. Det blir en bra kontrast mot innehållet tänker jag, som är väldigt tragiskt just då.
Jag hade vissa svårigheter med att göra slutet på berättelsen. Jag visste att figuren skulle bli
större och sluta gömma sig. Men jag hade svårt att komma på vad anledningen skulle vara och jag
tyckte att sidorna kändes som ett problem nu - figuren skulle bli stor men sidorna var ju
begränsande.
Efter att ha testat olika varianter har jag landat i att figuren ska tänja ut sin låda som hon sitter
inklämd i, och på slutet ska den gå sönder och figuren kryper ur. Berättelsen säger det jag vill figuren når en gräns där hon bestämmer sig för att hon förtjänar mer plats, hon vågar också ropa
på hjälp, och med självrespekten växer hon. Berättelsen relaterar också på ett bra sätt till
formatet på slutet, när den markerar dess litenhet, och figuren kliver ur.
Jag har funderat kring hur man kanske kan se relationen mellan formatet, bilden och texten som
olika delar som bidrar med olika saker och som helst ska ge olika information för att berättelsen
ska bli så bra som möjligt - ungefär som att när bild och text säger samma sak så blir en av dem
överflödiga, och resultat ofta platt.
I den här berättelsen berättar bilden/formatet berättelsen snäppet före texten. På första
uppslaget ser vi en liten person som trycker in sig i ett litet utrymme, på nästa uppslag beskriver
texten det. Jag tror att texten behöver förklara för att man ska förstå, men att det är bra om
bilden/formatet inte beskriver samma sak exakt samtidigt.
Hela krympningen sker i formatet och beskrivs bara ganska vagt texten. Texten och det som
händer i bilden/formatet är dock beroende av varandra för att förmedla berättelsen.
När man börjar läsa berättelsen kan man, så fort storleken på sidorna börjar förändras, få en
aning om hur förloppet kommer se ut. Man kan ju dock bara gissa sig till varför och på vilket sätt
utvecklingen sker, så jag hoppas att det inte ska förstöra läsupplevelsen. Att de sista sidorna
döljer varandra på grund av att de är av samma storlek, är jag glad över. Upplösningen är hemlig

innan man kommit dit.

“Liten” som färdig bok

“Ett, två, tre...”
Det här experimentet började med att jag tecknade en bild på måfå. Det var en eftermiddag då
jag var lite trött i huvudet och tyckte att jag hade rätt att just rita lite på måfå, eftersom projektet
skulle uppmuntra mig till att följa min känsla och inspiration och hitta arbetssätt som var roliga
och naturliga för mig.

De första bilderna till “Ett, två, tre…”

Jag tecknade först bilden uppe till vänster. Först träden, sedan personerna och kroppskonturen. I
likhet med hur jag ritade den första cafébilden, kom motiven automatiskt. Deras utformning
hade att göra med att jag använde en svart penselpenna, annars skulle linjerna i träden, luggen
och marken inte sett ut på det sättet. Jag tror det är för att jag tycker linjer gör sig väldigt bra
med svart penselpenna, de blir böljande och levande.
För att börja skapa fragment till en berättelse gjorde jag ytterligare teckningar i samma teknik,
som skulle kunna utspela sig i samma miljö, med samma karaktär och samma stämning. Den
första teckningen var ingången till berättelsen, som dock tog relativ lång tid att utveckla till vad
den nu är. Jag gjorde fler och fler bilder som hängde ihop med varandra, men utan att jag hittade
vad kopplingen mellan dem (berättelsen) var.

Fortsättningen på bildskapandet

Jag började rita att figuren var halvvägs ner i jorden. Ritade också en bild där figuren var
mångdubblad på varandra. Båda dem är varianter motiv jag återkommer till ibland i mina
teckningar. Jag funderade på om berättelsen skulle handla om att stenarna och gräset var
ansikten på personer som låg begravda? Grävde hon ner sig för att dö där? Det kändes drastiskt
och jag hittade ingenting intressant med det.
Att jag fortsatte arbeta med bilderna trots att jag inte visste vad meningen var med den, berodde
nog på att jag tyckte om bilderna. De uttryckte en fin stämning, jag tror att det är tekniken,
linjerna och motiven. Det finns en mystik över dem som kan göra en nyfiken tror jag. Stämningen
är melankolisk vilket jag tycker om, även om det känns lite som att jag har gjort något med den
här stämningen förut, så att det på så vis är lite gammalt för mig.

Undersökandet av vilken berättelse som kunde finnas i bilderna, gjorde att jag hade ett ganska
fritt förhållningssätt till dem. Genom att testa att arrangera bilderna i olika ordning kom jag på
att personen kanske inte gräver ner sig, utan upp. Sedan tror jag att det var en blandning av att
ha gjort många bilder med nästan samma motiv, och att jag lyssnade på en radiointervju med
med en person som beskrev hur hon var tvungen att berätta historien om sin skilsmässa massor
av gånger för att kunna bearbeta den. Jag kunde förstå känslan och tänkte att det kanske är något
sånt som jag ska berätta i den här historien.
Efter att jag kommit fram till det, som blev kärnan i berättelsen, varvade jag att skriva en text och
att rita ytterligare bilder, och testa olika sätt att arrangera dem. Jag tror att jag kan vara influerad
av min bakgrund inom film, för att testa olika sätt att organisera bilderna kändes ungefär som att
jag klippte en film. Jag satte fast bilderna på gem på sidorna och använde tejp och post-it-lappar
åt texten, för att kunna laborera med ordningen. En bra arbetsmetod.
Det som varit svårt med den här berättelsen, förutom att hitta vad kärnan var, blev att hitta en
balans i texten för hur mycket jag skulle berätta om vad som försegick. Den pendlade mellan att
vara alltför redovisande, gå alltför parallellt med bilderna, till att bli något svårförståelig. Det kan
förstås bero på vad läsaren föredrar också.
Berättelsen är en metafor för en känsla eller upplevelse, som jag i berättelsen inte vill skriva ut
vad den står för, jag vill att läsaren ska kunna få en känsla som den kan lägga in eget innehåll i.
Jag vill dock inte att berättelsen ska vara så pass luddig och abstrakt att den blir ointressant och
upplevs sakna röd tråd.
Jag har helt enkelt försökt hitta en balans mellan de mystika bilderna och händelseförloppet, och
förklarande texten. Att ge berättelsen en vardaglig inramning med bussresan och ett vardagligt
språk, tror jag att den kan bjuda in till att lättare leva sig in i och hitta en egen tolkning till vad
som händer.

“Öppna”
Här var min ingång att jag ville testa använda bokens form som en metafor, symbol eller för att
gestalta något. Min spontana liknelse med att vända blad i den avlånga, tomma dummyn som jag
satt ihop, var att det var lite som att öppna ett fönster. Att öppna ett fönster skulle kunna
innebära att man ska släppa in luft, prata med någon, eller släppa ut ett bi. Jag fick idén att
bläddringen skulle kunna innebära att ett fönster öppnades och att det ledde till att utsikten på
andra sidan förändrades. Det skulle bli ett lite interaktivt inslag, att läsaren bläddrade skulle
berätta att fönstret öppnades.

Ett bi skulle vara anledningen till att personen i berättelsen öppnade fönstret, som då bytte
utsikt, personen fortsätter att öppna fönstret och samma sak händer igen. Det skulle bli en
ganska flummig berättelse märkte jag. Jag tänkte att det behövs text för att göra den tydligare.
Text i dåtid, eller kanske futurum vore kul? Det gav en läskig känsla tyckte jag. Texten gav
känslan av att det var en slags allsmäktig röst som visste vad som skulle hända i framtiden.

Första skisser av boken “Öppna”

När utsikten förändras ett antal gånger, säger berättarrösten “Vad ska du göra nu?”. Jag skrev
det, sen funderade jag lite på hur berättelsen skulle sluta. Öppnandet av fönstrena verkade bara
leda till nya världar, vilket huvudkaraktären verkade chockad över. Jag kom på att om boken
bläddrades bakåt, alltså om det andra fönstret på vänster uppslag öppnades istället, skulle hon ju
kunna återgå till ursprungsläget.

Slutet till första versionen av “Öppna”

Den här berättelsen handlar i den första versionen (ovan) framför allt om att förmedla en
stämning av obehag, mystik och att överraska. Det finns en story men jag vet inte själv vad den

skulle kunna vara en metafor för; i vilka andra situationer man skulle kunna ha den här känslan.
Kanske är det av den anledningen jag inte riktigt ännu blivit helt nöjd med den. Bidragande kan
också vara att jag inte tror att mina tankar bakom kommer fram riktigt, exempelvis att
bläddringen ska representera fönsteröppningen, vilket jag tycker är ganska viktigt.
För att kunna testa berättelsen på andra gjorde jag en ny dummy, då framför allt fönstret och
miljön utanför var tydligare.

Bild från andra versionen av “Öppna”

Fortfarande verkade berättelsen inte riktigt nå fram, så jag bestämde mig för att förtydliga
berättelsen med mer text och mer bilder. Jag gjorde sidorna där fönster skulle öppnas utfallande
och i helsida, medans andra bilder fick vara mindre.

“Öppna” version tre

Tidigare hade jag ritat på måfå att personen satt och jobbade vid en dator, bara för att ge
berättelsen ett slags nutida sammanhang. I denna version har personen blivit en författare som
kämpar med att skriva en text. Förmodligen var jag “inspirerad” av mitt eget gnetande med
denna berättelse. Efter att ha påbörjat en trist text om blommor kommer getingen surrande som
får henne att öppna fönstret.
Kopplingen mellan att sidor bläddras och att världar förändras, får ett till lager i och med att
personen nu är en författare som vill resa i fantasin (även om hon dock har skrivkramp) och inte
i verkligheten.
Jag bestämde mig för att göra ut denna dummy för att andra skulle kunna förstå den bättre och
ge mig bättre feedback, samt för görandet av bilderna skulle kunna göra det lättare för mig att
tänka vidare och få en bättre känsla för berättelsen. Det blev ett tidskrävande jobb men jag
tänkte att det blir bra att på utställningen ha åtminstone två böcker där jag lagt mer tid på
utförandet av bilderna.
Jag färdigställde boken till utställningen trots att jag inte var helt och hållet nöjd med den. Jag
tyckte att berättelsen spretar lite för mycket, jag irriterade mig på att det inte fanns en tydlig
logik i vad personen egentligen borde göra med livet, jag ger ingen lösning på hennes
skrivkramp. Men efter att jag fått höra att den lämnade lagom mycket åt eget tolkande, och att
bilderna var fina och kompletterade de andra böckernas bilder, bestämde jag mig för att den
kunde få ha en plats bland de andra.

Några av de färdiga bilderna från “Öppna”

4.3 Halvtidspresentation och arbetet inför utställningen
På halvtidsredovisningen försökte jag förklara min process och mina metoder för att göra
experimenten. Jag ville egentligen framför allt visa berättelserna och få feedback på dem, men jag
ville inte visa dem på en pdf eftersom att det är viktigt för flera av dem att man kan bläddra själv
och få den taktila upplevelsen av boken. Istället beskrev jag först min process och lät sedan de
fem experiment jag beskrivit om ovan, rotera i gruppen.
Kommentarerna jag fick efter presentationen handlade framför allt om att jag borde visa min
process för att göra böckerna, den uppfattades som viktigare än själva resultaten. Jag höll med
om att processen varit väldigt viktig, men att den funnits för att skapa berättelser, och att absolut
ville presentera böckerna i utställningen. Jag ville, och vill, att böckerna med sina variationer i
uttryck ska förmedla just att “allt berättar”, och att det inte var jätteviktigt att förstå exakt hur jag
gjort böckerna. Jag ville att berättelserna skulle kunna stå på egna ben och förmedla upplevelsen
jag velat skapa utan att läsaren först läst ett slags “facit”.
Det var dock roligt att höra att lärarna verkade tycka att min metod var intressant, och jag
förstod deras tolkning av att jag borde framhäva den på utställningen dels eftersom min

presentation fokuserat på den, och för att min frågeställning handlar om ett undersökande av
arbetssätt, men den handlar också om att se till hur arbetssätten påverkar resultaten.
Efter redovisningen var jag fortfarande övertygad om att böckerna var viktiga för mig att visa,
men att det skulle kunna göra mitt arbete intressantare för besökaren att ta del av min metod
och tankarna om processen också. Så länge dessa delar var separerade och böckerna helst stod i
fokus, så trodde jag att det vore en bra idé.
Jag började skissa på en bok om min process. Först genom skriva i word och försöka tänka ut en
struktur och vad det viktigaste var, sen kom jag på mig själv med att jag borde använda mina
metoder jag arbetat med i projektet - och började skissa på text och bild utan att organisera dem
linjärt. Det gick mycket bättre och jag tycker det blev en bra sammanfattning av mina metoder
och diverse tankar jag haft under projektet.
Jag bestämde mig dock för att presentera min process på väggen istället för i en bok. Det skulle
bli mer passande på en utställning, jag hoppades att bilder på väggen kunde fånga upp besökare,
få dem att stanna upp och öppna böckerna, om de inte redan gjort det.
Det blev inga förklarande texter om processen eller mina tankar om berättande eller skapande,
som jag tänkt när jag skissat på metodboken.. Jag ville inte att mina resultat och mitt konstnärliga
uttryck skulle överskuggas av en pedagogisk, förklarande röst, och hade inte tid att skissa på sätt
att visa och förklara.
Jag tog med allt mitt material till utställningsplatsen ett par dagar innan vernissagen och började
sålla och organisera det. Jag bestämde mig för att visa alla dummies jag gjort till de
vidareutvecklade böckerna, och några exempel på hur originalen såg ut i böckerna. Utöver dem
så valde jag ut några dummies eller bilder till berättelser som jag inte arbetat vidare på. Detta för
att kunna visa på fler ingångar till berättelser, och för att visa upp hur min process sett ut, vilket
jag alltså fått höra var intressant.
Min plan var att låta de första utgångspunkterna till berättelserna forma en cirkel på väggen, och
låta deras processer gå utåt i olika riktningar.
Efter att curatorn och utställningsproducenten råkat gå förbi min utställningsplats, där jag hade
tejpat upp materialet på väggen för att testa kompositionen, bestämde jag mig för att testa en
annan struktur.

Skiss 1 på presentation av process

Dessa personer menade att min utställning kunde uppfattas som rörig, och föreslog att jag skulle
testa att använda linjer istället. Efter att ha gjort skissen ovan i photoshop och sett att min layout
skulle se ut som en blomma, bestämde jag mig för att följa deras råd och testa en annan
komposition.

Skiss 2 på presentation av process

Jag ställde ut böckerna på varsinna podier. Jag målade dem i varsin färg, och lät dem byggas lika
höga men med olika bredd. Detta för att förtydliga deras olikhet. På väggen använde jag samma
färg till respektive boks linje. Till vänster om linjerna skrev jag en kort beskrivning av
ingångarna.
Ingångarna till berättelserna forumlerade jag såhär: Att börja med en teckning / Att börja med
att bllanda textbitar och sen pussla ihop med bild & mer text / Att börja med att rita en bild, sen
skriva, sen rita / Att börja med bläddringen / Att börja med formatet / Att börja med en krock
mellan text och bild.
På min verksskylt kunde besökarna få en kort beskrivning av mitt projekt;
ALLT BERÄTTAR
Det antas ofta att skapandet av en bildberättelse ska inledas med ett manus eller en
tydligt formulerad idé. Mitt projekt handlar om att utforska andra ingångar till idéer
och berättelser, och se vilka resultat som kan komma fram.

Bilder från utställningen

4.4 Utställningen och slutredovisningen
Många kom fram för att läsa böckerna och titta på väggen, så jag känner mig väldigt nöjd med
hur jag presenterade materialet - jag tänker att användandet av färg, presentationen och att det
fanns både enskilda bilder och berättelser att ta del av, gjorde att många kom och intresserade
sig för utställningen. Jag tog inte själv kontakt med besökare, men flera kom och ville prata om
böckerna och projektet, framför allt var de illustratörer. Boken “Liten” var den som fick mest och
tydligast respons - dels stannade många till för att bläddra i den, och sedan såg jag också många
som skrattade när de läste den, speciellt när de kom till mittens pyttesmå sidor. Folk vinkade till
sig sina vänner för att läsa den, föräldrar läste för sina barn. Det var väldigt uppmuntrande.
På slutredovisningen fick jag återkoppling av bilderboksmakaren Anna Bengtsson. Hon tyckte
utställningen och visandet av min process var bra men att böckerna var det som var mest
intressant för henne.
Den bok hon fastnat mest för var “Ett, två, tre...”, som hon trodde att många människor kunde
relatera till. Där tyckte hon också att jag lyckats väga berättandet i text och bild på ett bra sätt,
vilket gjorde mig glad eftersom jag jobbat mycket med det.

Med “Liten” tyckte hon att slutet förhöjde berättelsen och gav den ett djup som hon inte tolkat in
tidigare.
Vissa uppslag i “Allt är som vanligt” hade gjort henne förvirrad; vilken av personerna var “du”
och vilken var “jag”? Raden “Ett trevligt ställe” hade en ironisk ton. Boken skulle alltså kunnas
göras “tightare”, även om den fungerar i nuläget.
“Öppna” pratade vi inte om, vilket inte gjorde mig något, eftersom jag under utställningen känt
mer och mer att den är en svag länk.

5. Resultat
Resultatet av mitt undersökande arbete blev alltså ca 15 skissdummies till berättelser, fyra
böcker och en utställning som visar ett urval av dummies och bilder från min process,
presenterade med korta förklaringar av ingångarna till berättelserna.
De jag blev mest nöjd med var “Liten” och “Allt är som vanligt”. Där har resultatet överraskat
mig, och mina ingångar har haft en stark roll i berättandet av historien och de ger en stark effekt.
Jag känner att jag med metoden här lett till att jag fått nya idéer.
“Ett, två, tre...” har jag lite blandade känslor inför, den känns lite för mycket som en berättelse
som jag redan gjort, när det kommer till typen av berättelse, texten och stämningen. Kanske
bilderna är det jag är mest nöjd med, och speciellt då de bilder jag gjorde när jag inte hade
historien klar för mig. Här kanske man kan säga att metoden gjorde att majoriteten av bilderna
kunde skapas på ett fritt sätt, där jag inte var bunden till att de skulle föreställa något särskilt,
och den fria inställningen syns i dem. Jag tycker i och för sig om berättelsen som växte fram
också, men hade jag haft mer tid skulle jag velat arbeta vidare med den för att göra den mer unik.
“Öppna” tycker jag har lite för många svagheter för att vara riktigt bekväm med. Som jag tagit
upp tidigare tycker jag att storyn spretar lite för mycket, och bläddringens betydelse, som var
min utgångspunkt, blev för subtil. Jag tycker ändå att det känns lärorikt att ha arbetat med boken
och haft med den på utställningen. I och med detta har jag märkt att det inte är så farligt att ställa
ut något som jag inte är helt nöjd med, och också att känslan av att en berättelse inte klaffar, går
att lita på. Som den är nu så tror jag att den är mer som ett första kapitel till en bok än en färdig
bok; den börjar skapa en stämning, den skapar förvirring, och ställer frågor hos betraktaren. En
vidareutveckling skulle innebära att fortsätta berätta, svara på frågorna och reda ut förvirringen.

De färdiga böckerna

6. Diskussion
Jag tycker att jag har uppnått ett av mina syften med projektet: att utveckla min process och att
skapa intressanta berättelser genom att kombinera bilderbokens komponenter på olika sätt.
Tiden för experimenten var min favoritperiod i projektet, och jag skulle gärna fortsatt längre
med den. Jag är ännu mer peppad på att skapa berättelser nu än jag var när jag började med
projektet, så det tycker jag är lyckat.
Jag skulle kunna ha varit mer konsekvent i mina val av experiment. Jag skulle kunna utgått
endast utifrån visuella och formgivningsmässiga ingångar, och inte haft några experiment som
grundade sig i ingångar som hängde ihop lösare med de andra, som då jag började med
textfragment. Jag hade också kunnat göra experiment som var motsatsen till vad min
undersökning gick ut på, dvs att försöka arbeta med textmanus, och försöka skapa en berättelse
utifrån att tänka fram den, eller att utgå ifrån ett ämne. Det kanske hade varit bra för att kunna
jämföra. Men det hade blivit ett annat projekt, och jag tror inte alla dessa ingångar skulle rymts
inom dessa tio veckor.
En sak jag börjat fundera över är vad som skiljer en “ingång till att börja skapa en berättelse”
från “en idé till en berättelse”. Jag brukar beskriva metoden jag jobbat med är att jag börjar skapa
berättelser utan att ha en tydlig idé, inget manus, ingen färdig berättelse. Men, ingen berättelse
kan ju vara färdig innan den är skapad, förstås. En idé kan finnas, men berättelsen är ju inte
komplett innan alla ord, bilder, formgivning finns på plats, och därtill behövs ju även en läsares
tolkning och meningsskapande.

Jag tänker nu också att vad jag kallat “ingångar” kanske också kan kallas idéer. Format,
bläddring, en teckning, en känsla eller en tanke om att en krock mellan text och bild kan gestalta
något, kan vara idéer. Dock var dessa idéer väldigt abstrakta, och möjliga att tolka väldigt fritt,
innan jag började lägga till (ytterligare) ord, bild och formgivning till dem, och började skapa
berättelser ifrån dem.
Jag är nyfiken på hur jag kan ta med mig mina nya erfarenheter till framför allt längre projekt. Jag
känner en viss rädsla inför hur ett längre arbete med exempelvis en bok kan göras lustfullt och
kreativt. Jag tror att det handlar mycket om att se ens möjligheter, att det finns möjligheter till att
berätta, på så många sätt. Det kan också handla om att medvetet dra ut på att svara på frågor i
sin process, för att det osäkra tillståndet kan vara kreativt och ge nerv till arbetet. Jag fortsätter
att vara nyfiken inför detta med arbetsprocessens upplägg för upplevelsen och resultatet.

7. Slutsatser
Jag ville i mitt projekt undersöka hur ett antal olika ingångar till att börja skapa bildberättelser
påverkar arbetsprocess och resultat. Genom ca 15 berättelseexperiment, som ledde till fyra
vidareutvecklingar av berättelser, arbetade jag med detta.
Att sätta upp tydliga förutsättningar för berättelserna gjorde att jag snabbt kom igång. Att
fokusera på att skapa ett flertal experiment och ett flertal böcker, och att ha en struktur att
förhålla mig till, gjorde att jag inte uppehöll mig vid att det jag gjorde skulle vara intressant för
en läsare. Utvecklandet av berättelserna och mitt berättande var det viktiga. Jag tror att dessa är
viktiga anledningar till att min arbetsprocess var, som jag minns, fri från prestationsångest.
Ingångarna medförde också att jag hade tydliga frågor att jobba med i varje bok. De var ett slags
ramverk - eller struktur som jag skrev ovan - som gjorde att jag kunde arbeta intuitivt och
associativt, utan att vara rädd för att tappa bort mig. I ett projekt som examensarbetet är det ju
lätt att känna stress över tiden eller sin prestation, och upplägget på mitt projekt gjorde att jag
kunde arbeta fritt men ändå vara ganska säker på att jag skulle ha något att visa upp i slutet.
När jag ser på resultatet kan jag också säga att ingångarna gjorde att berättelserna överraskade
mig själv, i två (i närheten av tre) fall av fyra, och verkar ha fungerat även utanför
experimentkontexten.
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