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INLEDNING
I det här arbetet illustrerar jag delar av en ung flickas resa när hon 
långsamt lär sig vikten av att stå upp för sig själv, även om man inte 
är som alla andra. Och precis som henne så fick jag själv vara med 
om en resa under tiden som arbetet tog form. Vägen har vindlat sig 
genom både toppar och dalar, resrutten har fått läggas om några 
gånger, men nu har jag kommit fram till slut. 

På de följande sidorna kan du läsa om hur jag fördjupar mig inom 
ämnet illustration. Jag har spenderat nästan tre år på en utbildning för 
grafisk design, och det är också inom det området min huvudsakliga 
kompetens ligger. Trots detta har jag alltid fascinerats av bilden och 
av interaktionen mellan text och bild. Nu skulle jag vilja ta den här 
chansen att bredda min kompetens, och min förhoppning är att mitt 
arbete kanske även kan hjälpa någon annan som precis har börjat 
utforska ämnet.

Mitt fokus har varit tvådelat. Dels ställer jag mig frågan “Vad krävs för 
att bli illustratör?” Vad behöver man tänka på som ny illustratör? Vilka 
problem stöter man på och hur går man vidare? Alla dessa frågor 
ställs också i relation till frågan “Hur illustrerar man för läsplattor?” 
Eftersom jag tycker att det är ett intressant medium så har arbetet 
utförts med det i åtanke. Vad är det för skillnad mellan illustration för 
en fysisk bok jämfört med en platta? Hur anpassar man sig till forma-
tet, och hur utnyttjar man tekniken?



2

BAKGRUND
I de följande styckena kommer information om olika former av il-
lustrationer, vilken roll de kan spela, samt vilka verktyg och knep 
illustratören har till sitt förfogande. Därefter kommer också en kortare 
sammanfattning av illustratörer jag själv har inspirerats av.

Illustrationens roll
illustration (lat. illustrá tio, av illu śtro ‘ upplysa’, ‘bestråla’), bild som 
beledsagar och belyser en text. (Nationalencyklopedin, 2013) 

Det finns många åsikter om illustration av litterära texter.  De negativa 
åsikterna brukar bland annat fokusera på hur bilden kan ge objekt 
och handling en alltför framträdande roll, samtidigt som man tappar 
bort de symboliska aspekterna av det avbildade, eller att bilden häm-
mar läsarens egna föreställningar, eller tappar bort olika synvinklar i 
texten. (Lund, 2002) I boken Illustration säger J. Hillis Miller så här:

A picture and a text juxtaposed will always have di!er-
ent meanings or logoi. They will conflict irreconciably with 
one another, since they are di!erent signs /---/ Neither the 
meaning of a picture nor the meaning of a sentence is by 
any means translatable. The picture means itself. The sen-
tence means itself. The two can never meet. (Miller, 1992, 
citerad i Lund, 2002, s.55)

Det är givetvis sant att text och bild inte går att översätta rakt av från 
det ena till det andra, det blir förstås frågan om en tolkning. Eller en 
dialog. Det fungerar på samma sätt som när en titel till en målning el-
ler ett foto breddar eller ändrar förståelsen eller betydelsen av bilden. 
Bilden kommer alltså alltid att påverka läsupplevelsen, i bästa fall på 
ett positivt sätt.
Enligt Edward Hodnett har illustration av romaner tre olika funk-
tioner. För det första kan den smycka och dekorera sidan, men också 
erbjuda en paus i läsningen. För det andra kan den ge förslag på hur 
karaktärer och miljöer i boken skulle kunna se ut, och för det tredje 
kan den tolka valda delar ur texten. En god illustration gör enligt Hod-
nett allt detta på samma gång. (Lund, 2002)

Bilderböcker och illustrerade texter
Illustrerade texter (speciellt för barn) förekommer nog i allra största 
utsträckning i bilderböcker. Därför finns det mycket information att 
hämta från bilderbokens värld. Lena Kåreland sammafattar bilderbo-
ken så här:
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”Termen bilderbok är en genrebeteckning för en litteratur 
där bilden står för en stor del av innehållet. Bilderboken är 
således en ”symbiotisk” konstart där bokens budskap byg-
ger på en samverkan mellan den verbaliserade berättelsen 
(texten) och den visualiserande berättelsen (bilden). (Lund, 
2002, s65)

Det finns många sätt att klassificera olika bilderbokskoncept. Ulla 
Rhedin har i sin bok “Bilderboken. På väg mot en teori” valt att dela 
upp dem i tre huvudkoncept, “Den illustrerade texten”, “Den expand-
erande texten” samt “Den genuina bilderboken”. Dessa tre är förstås 
inte absoluta. Vissa bilderböcker passar precis in under bara ett av 
nedanstående koncept medan andra kan ha drag från flera. Här kom-
mer en sammanfattning av koncepten, exemplifierade med tre olika 
böcker.(Rhedin, 1992)

1. Den illustrerade texten

Den här kategorin innehåller vanligen en text som berättartekniskt 
står för sig själv. Den är inte skriven med tanke på bilderboksmediet 
och är varken beroende av eller medveten om sina illustrationer. 
Oftast är författare och illustratör olika människor. Illustrationerna 
i den här kategorin är bokstavliga och beskriver sådant som finns i 

Wiland, I. (1983). [Illustration]. 
Titta, Madicken, det snöar!, s.10.

Fig. 1.  
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texten, men kan förstås innehålla icke nämnda element. Till exem-
pel så kallade statister i en stadsscen, som kanske annars skulle se 
onaturligt öde ut.
Ulla Rhedin använder här Titta Madicken, det snöar! som analysex-
empel. Först kan det verka som om texten inte lämnar något större 
utrymme för illustratören, Ilon Wikland, att arbeta på, men tittar man 
närmare kan man se att Ilon använt lite olika grepp för att förstärka, 
tydliggöra eller fokusera på specifika objekt eller händelser i texten. 
Till exempel skiljer hon visuellt på samhällskikten i staden genom 
att låta de fattigare människorna gå klädda i bruna, gråa eller andra 
smutsiga färger, medan det rikare samhällsskiktet (som Lisabeth 
tillhör) går klädda i renare bjärtare färger. Lisabeth har till exempel en 
röd kappa. Det här kommer att göra det väldigt tydligt när Lisabeth 
hamnar i olämpligt sällskap med den otrevliga gubben Andersson, 
eftersom han är klädd i brunt. Så trots att Wiklund är lojal mot texten 
kan hon ändå välja att förstärka vissa aspekter som annars bara 
antyds i Astrid Lindgrens text, i det här fallet samhällsskikten och 
känslan av att Lisabeth hamnat fel. (Rhedin, 1992)

2. Den expanderande texten

Den expanderade texten är jämfört med Den illustrerade texten en 
betydligt mer avskalad och abstrakt text. Rhedin hänvisar här till Den 
vilda bebin får en hund av Barbro Lindgren som ett bra exempel. Första 
sidan lyder som följer:
 

”Den vilda bebin tjatar på sin mamma varje stund, 
nu vill han ha en liten hund!
En liten hund vill alla ha

Eriksson, E. (1985). [Illustration] 
Vilda Bebin får en hund. s.1.
 
Fig. 2.  



5

och bebin allra mest,
och får han ingen hund så vill han ha en häst.”
 (Lindgren & Eriksson, 1985, s.1)

Texten säger ingenting om bebin eller mammans utseende. Den talar 
inte om någon specifik händelse eller situation, utan snarare om en 
företeelse som upprepar sig okänt antal gånger över en längre tidspe-
riod (tjatandet). Detta är det enda illustratören vet med säkerhet, och 
därefter är det upp till denne att skapa scenen och dramatiken.

Hur väljer man då som illustratör att förhålla sig till detta? Bilden är 
trots allt en avbild av en viss punkt i tiden och det går inte att uttrycka 
tidens gång på samma sätt som man gör i text. Illustratören Eva Eriks-
son väljer i det här fallet att placera bebin och hans mamma vid en 
kvartersbutik i samhällets centrum, där man kan se att bebin har ryckt 
tag i en gammal tants hund. Tanten griper hårt om kopplet med båda 
händerna medan mamman ser förfärad ut. Textens brist på bildliga 
ledtrådar innebär att illustratören har fått lov att tolka och expandera 
texten. Istället för att uttrycka en pågående längtan från bebins sida så 
väljer hon att avbilda bebins desperata handling för att få en hund.

I det här fallet är det tydligt att bilden och texten interagerar. Medan 
man visserligen skulle kunna läsa texten som en sorts monolog  eller 
vers så tillför illustrationerna stora mängder information som innebär 
att man tolkar texten helt annorlunda än man annars skulle ha gjort. 
(Rhedin, 1992)

3. Den geniuna bilderboken

Den geniuna bilderboken tillåter bilden att spela ännu större roll än 
den gör i Den expanderande texten. Eftersom texten och bilden är 
så pass tätt ihopvävda så är ofta författaren och illustratören samma 
person, alternativt har ett nära samarbete genomförts. Här använder 
Rhedin den välkända Till vildingarnas land av Maurice Sendak som 
analysexempel. 

Likt den Vilda Bebin-boken i exempel två, så har inte Sendaks böcker 
något vidare ikoniskt språk, utan illustratören (och i detta fall även 
författaren) får själv visa vilken typ av situation texten beskriver. Men 
förutom det faktum att det är illustrationerna och inte texten som till-
handahåller den visuella informationen, så använder Sendak bilderna 
på ett annat sätt. Sendak använder också de negativa ytorna för att 
förmedla en känsla. Boken handlar om Max som i början av boken 
kommer i konflikt med sin mamma och blir skickad i säng utan 
kvällsmat. Då bestämmer han sig för att rymma. Men som en liten 
pojke instängd på rummet kan han inte rymma någon annanstans än 
till fantasins värld. Han rymmer då till vildingarnas land. 
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I början av boken är bildformatet litet och ”trångt” med stora nega-
tiva ytor runt om bilden. Men när Max reser till vildingarnas land i sin 
fantasi så växer gradvis bilderna i storlek, och kulmen nås med tre 
textlösa uppslag med dubbla helsidesbilder när Max utropas till vild-
ingarnas kung. Därefter bestämmer sig Max för att åka hem igen, och 
resan hem, liksom resan dit speglas i bildstorleken som nu minskas. 
Här kan man alltså se att Sendak använder bildens storlek och plac-
ering för att åskådliggöra livsluften kring Max. (Rhedin, 1992) Kanske 
förklarar Sendak detta bäst själv:

“a picture book can be very boring. You turn one page 
after another and that’s it. If you are an adult you may do 
it without complaining. But children are not so polite. One 
of the reasons why the picture book is so fascinating is 

Sendak, M. (1963). [Illustration]. 
Till vildingarnas land, s.2.

Fig. 3.  

Sendak, M. (1963). [Illustration]. 
Till vildingarnas land, s.27-28.

Fig. 4.  
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that there are lots of devices to make the form itself more 
interesting. In Where the Wild Things Are, the device is a 
matching of sizes and shapes. I used it to describe Max’s 
moods pictorially, his anger, more or less normal in the 
beginning, expands into rage; then the explosion of fantasy 
serves as a release from that particular anger; and finally 
there is the gradual collapse of the fantasy and it’s all 
over. The smell of food brings Max back to reality; he’s a 
little boy again. A book is inert. What I try to do is animate 
it, make it move emotionally.” (Lanes 1980, citerat efter 
Rhedin, 1992)

Sammanfattningsvis kan man sluta sig till att det finns många olika 
sätt för text och bild att förhålla sig till varandra. 

Illustratörens verktyg
För att förmedla sitt budskap har illustratören en rad verktyg till sitt 
förfogande, oavsett vilket medium man arbetar med.  Genom smart 
användning av bland annat färg, stil, linjer, ton eller medium kan man 
ingjuta en djupare mening i illustrationer. Det blir en sorts bildens gram-
matik, som kan framkalla känslor eller stämningar som kanske inte 
finns i texten.  Till exempel upplevs ofta rött som en aktiv färg som kan 
förmedla värme, spänning eller fara, medan blå ofta upplevs som lugn 
och kall. På liknande sätt kan man använda diagonala linjer i bilden för 
att skapa dramatik, eller platta, jämna former för att skapa en känsla av 
stabilitet. Ansiktsuttryck, gester, och till och med karaktärens placering 
i bild bidrar också med ledtrådar till hur bilden skall tolkas. (O’Neil, 2011)

I boken Heckedy Peg av Don och Audrey Wood så använder illus-
tratören i stor utsträckning färg för att förmedla atmosfären. Den 
börjar med bilder på en lycklig familj avbildad i guldigt gula, varma 
färger. När modern lämnar barnen hemma för att åka till marknaden 
mörknar plötsligt färgschemat, även om de varma färgerna finns kvar.  
Heckedy Peg, häxan i historien introduceras helt klädd i gråa toner, 
och färgschemat blir plötsligt oharmoniskt. Hon förvandlar barnen 
till guldfärgade matbitar, packar ner dem i sin kärra och åker mot sitt 
hem i den dunkla, färglösa skogen som illustratören avbildar med 
grått och isblått för att skilja från den soliga varma omvärlden. När 
modern sedan räddar barnen är hon fortfarande avbildad i varma 
guldiga toner. De jagar tillsammans bort häxan och landskapet återgår 
till soligt varmt när häxan försvunnit ur sikte. (O’Neil, 2011) Detta är 
ett sätt att använda färg på, och samma principer kan appliceras 
även i andra aspekter av illustrationen, så som form, stil, storlek osv.
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Influenser
Av respekt för eventuella copyrightlagar eller regler så väljer jag 
att inte visa några bilder under denna sektion, men jag uppmanar 
läsaren att gå in på hemsidorna för att själv se bilderna . 

The picsees 
(http://thepicsees.deviantart.com/), (https://www.thepicsees.com/).

The Picsees är en sorts pseudonym eller konceptnamn för en sam-
ling teckningar som kan ses på bland annat deviantart och deras 
egen hemsida. Ännu finns inget namn på skaparen, utan allt är anon-
ymt, under namnet The Picsees. Bilderna föreställer oftast någon 
icke-mänsklig varelse som ska föreställas ingå i The Picsees-gänget , 
och ofta är det en liten historia på några rader alldeles under. 

Det jag gillar med dem är dels att bilderna, alltid tecknade i blyerts får 
en analog känsla. De har inte den exakthet, och ibland nästan sterilitet 
man kan få i datorn, och de har en grynighet som ofta kan ses i bly-
ertsteckningar. Det andra som, i mitt tycke, utmärker dem är hur väl 
de uttrycker personlighet och känsla i sina bilder. Allt från ansiktsutt-
ryck och kroppshållning till alla de pyttesmå detaljerna i klädedräkt och 
ägodelar. Alla dessa aspekter tycker jag bidrar till en intim och personlig 
upplevelse av bilden. Jag upplever att det är lätt att få en relation och 
en koppling, inte bara till bilderna, utan till karaktärerna i bilderna.

Shaun Tan 
(http://www.shauntan.net/).

Shaun Tan är en Australiensk författare och illustratör. Han arbetar även 
med film, teater och konst, bland annat. I sina bilder experimenterar 
han med olika medier, både blyerts, färgpennor, målning och olika 
trycktekniker.
Min favorit är den ordlösa boken Ankomsten (Tan, 2010). Förutom att 
han hanterar teman om våld, strävande och hopp så har han också 
ett, i mitt tycke, fantastiskt bildspråk. I den här boken använder han 
uteslutande blyerts, och bilderna är ofta detaljerade. Djupkänsla och 
perspektiv är två aspekter som slår mig som framstående, liksom 
blandningen av realistiskt och fantastiskt. Penndragen är också väldigt 
mjuka och flyter väl ihop med varandra. 

Även boken Erik som han har skrivit, är intressant. Där använder han 
sig av lite grövre, mer synliga penndrag, som nästan upplevs som lite 
skissiga. Enkla former och mindre illustrationer med ett närmare per-
pektiv än de mer övergripande landskapen i Ankomsten (Tan, 2010).

http://thepicsees.deviantart.com/
http://www.thepicsees.com/
http://www.shauntan.net/
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Stephanie Pui-Mun Law 
(http://www.shadowscapes.com/)

Stephanie Pui-Mun Law är känd för sina akvarellmålningar av fantas-
tiska världar. Hon målar ofta älvor, feer, sjöjungfrur och andra mytiska 
varelser med en alldeles egen stil. Linjerna är svepande och man får 
ofta en känsla av rörelse och elegans i hennes bilder. Det är som om 
hennes motiv dansar på sidan. Hennes komposition är i mitt tycke 
bra, och hennes linjer leder ögat dit hon vill att fokus ska ligga. Jag 
upplever också att hon hanterar färg mycket bra, ofta använder hon 
komplementfärger så som lila och gult mot varandra för att verkligen 
få färgerna att lysa. Jag är också imponerad av hennes detaljrikedom. 
I många av hennes målningar kan man trots några minuters studier 
fortfarande hitta nya, gömda ansikten som sticker fram i ett lövverk, 
eller en vattenyta till exempel.

Sammanfattningsvis kan man se att samtliga av mina förebilder 
använder sig av traditionella medium, så som blyerts eller akvarell. 
The Picsees redigerar sina i datorn efteråt, men jag tycker att den 
bakgrund de lägger till där faktiskt tillför något så det har jag inget 
emot. Jag tycker mig också kunna se att de flesta exemplen känns 
välarbetade och inte speciellt skissartade.

http://www.shadowscapes.com/
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METOD
Under den här rubriken finns lite närmare information om vilka olika 
metoder jag använt mig av under arbetets gång.

Karaktärsdesign
I Tom Bancrofts bok Creating Characters with personality (Bancroft, 
2006) rekommenderar han tre grundprinciper för en lyckad karak-
tärsdesign. Om man aktivt tänker på dessa tre aspekter när man 
formger karaktären så är det lättare att undvika slentrianmässiga val. 
Jag har själv märkt att jag har en tendens att nöja mig lite för tidigt 
med min karaktärsdesign, och därför har jag försökt hålla koll på 
dessa tre aspekter under själva karaktärsdesignfasen.

1. Form 

Arbeta med grundformer! Cirklar, trianglar och fyrkanter. 
Cirklar används ofta till snälla, gulliga eller mjuka karaktärer. At-
traktiva kvinnor och små barn är klassiska exempel på karaktärer 
som brukar avbildas med mycket cirkelformer. Men även exem-
pelvis tomten och flu!ga djur brukar ha mycket runda former.
Fyrkanter används ofta till karaktärer som är pålitliga eller solida, 
fysiskt starka. Superhjältar tecknas ofta med kantiga grundformer
Trianglar med sin oregelbundna form passar bra till misstänkta, 
lite lömska typer. ”Skurken” brukar ofta ha mycket vassa kanter 
och triangelformer. Exempelvis Darth Vader vars huvud egentli-
gen är en enda stor triangel. 

2. Storlek

Tänk på storlek i termerna stor, medium och liten. En klassisk snö-
gubbe-form till exempel är byggd i en förutsägbar, lite tråkig form 
från stor längst ner till liten högst upp. Vad händer med formen om 
man sätter den minsta i mitten? På det sättet kan man jobba med 
karaktärer också. Stor näsa/liten mun/ stora ögon. Eller kanske långa 
ben/kort torso/normalt huvud? Arbeta med storleksförhållandena i 
ansiktet så väl som kroppen! Långt/kort, smal/tjock, liten/stor. 

3. Variation/Motsättningar

Med variation menas den variation som finns i storlek och former i 
designen. Man kan variera tjocklek och längd på penndragen. Man 
kan väga upp en rak linje på ena sidan av en arm med en kurvad 
linje på andra sidan. Återanvänd vissa former. Kanske återkommer 
samma form i både ögonens, skornas och näsans form? Allt detta 
skapar liv i designen. 
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Anatomisk förstudie
Inför arbetet så valde jag att genomföra en förberedande studie i 
anatomi för att få igång min teckningsvana och hand-öga koordina-
tion och på köpet dessutom ge mig större färdigheter i anatomi. 
Förhoppningen var att det skulle göra mig mindre beroende av refer-
ensbilder för varje tänkbar kroppsställning.

Förutsättningarna var som följer: Jag genomförde en skiss varje dag 
i ca ett halvårs tid. Skisserna varierade i tid, allt mellan 5-60 minuter 
beroende på hur mycket tid och energi jag hade. Alla skisser teck-
nades efter en referensbild och mitt fokus låg framför allt på att hitta 
rätt form, och beroende på min dagsform också få dit skuggningar på 
rätt sätt. Här nedan syns ett urval av alla skisser. Jag tycker att man 
kan se en tydlig förbättring ju längre tiden går. Dels får jag lättare att 
hitta formen snabbt, och man kan också se att mina pennstreck blir 
alltmer självsäkra. Skisserna presenteras i kronologisk ordning. 

Den allra första skissen i förstu-
dien. 

Fig. 5.  
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Fig. 6.  Fig. 7.  

Fig. 8.  Fig. 9.  

Fig. 10.  
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Fig. 11.  
Fig. 12.  

Fig. 13.  Fig. 14.  
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Fig. 15.  Fig. 16.  

Fig. 17.  

Fig. 18.  

Fig. 19.  
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Fördjupning i uttryck & personlighet
I bilagan ”Jakten på en karaktär” kan man läsa om hur jag undersökte 
karaktärsdesign närmare, liksom hur man tecknar trovärdiga karak-
tärer med personlighet och uttryck. Där finns också mer information 
om min tidigare teckningserfarenhet.

Fig. 20.  
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PROCESS
Avgränsningar
Den text jag illustrerar är för lång för att vara en bilderbok, jag skulle 
istället klassificera den som en kapitelbok för barn. Det fanns därför 
ingen möjlighet för mig att hinna illustrera hela boken, och målet var 
istället att försöka göra 2-3 välarbetade illustrationer.

Jag skulle ha kunnat göra illustrationer för en vanlig fysisk bok, men 
e-böcker har länge fascinerat mig, och det faktum att barn spend-
erar allt mer tid  framför en skärm, samt att läsningen har försäm-
rats bland svenska barn och ungdomar, (Carlsson och Johannisson 
red, 2012) får mig att tro att e-böcker kanske skulle kunna göra en 
skillnad i den situationen. Därför begränsar jag mig till lösningar som 
fungerar på skärm, exempelvis läsplattor.

Eftersom jag har en bakgrund inom design tar jag också upp en del 
tankar kring utformningen av e-boken, utöver själva illustrationerna.

Val av text
Det första steget efter att jag bestämt mig för att arbeta med någon 
form av illustrerad text var förstås att välja text. Från början funderade 
jag på att arbeta med en gammal text, exempelvis Tummelisa eller 
Rödluvan eller någon annan äldre text utan copyright. Fördelarna med 
att göra detta skulle kunna vara möjligheten att analysera tidigare 
illustrerade utgåvor av samma text. Man skulle kunna jämföra olika 
stilar, både dåtida och nutida, liksom klassiska eller okonventionella 
tolkningar. Anledningen till att jag inte valde en gammal text var att 
jag var rädd att min obefintliga erfarenhet inom  illustration skulle leda 
till att jag influerades alltför mycket av tidigare illustratörers tolkningar, 
istället för att fatta egna beslut och verkligen göra min egen version. 
Vid tiden för beslutet var jag inte medveten om att vissa historier är 
illustrerade dussintals gånger redan.

I slutändan visade det sig att en vän till en vän nästan skrivit klart en 
bok för barn i åldern 9-10 år. Jag tog kontakt med författaren, fick lov 
att läsa texten och efter en kortare diskussion med författaren om 
målet med arbetet, och spridning av texten så fick jag lov att använda 
den. Min förhoppning var också att jag kanske kunde ha någon form 
av dialog med författaren gällande karaktärerna. Kanske skulle hon 
veta något om dem som inte hade fått plats i texten, men som jag 
kunde uttrycka visuellt, och därmed låta mig komma närmare den 
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funktion som illustrationen spelar i till exempel Den vilda bebisen-
böckerna? Det gick inte riktigt som jag tänkt, och jag fick istället tänka 
själv och arbeta utifrån texten. Mer om det i reflektionen.

Sammanfattning av berättelsen:

Texten handlar om Magda. Magda bor i ett alldeles vanligt villakvarter 
i en alldeles vanlig förort. Hon är en ganska blyg och rädd 9-åring. 
Just den här kvällen är det grillfest hos hennes familj. Men grillfesten 
går inte så bra för Magda. Hon vågar inte riktigt prata med de andra 
barnen och sedan blir hon retad av de vuxna för att hon är blyg. Var-
ken hennes mamma eller pappa, som kanske druckit lite för mycket, 
kommer till hennes försvar. Magda blir ledsen och arg och bestäm-
mer sig för att ge igen. Hon  rymmer ut i skogen för att klara sig själv. 
Men hon blir inte ensam. Istället blir hon upphämtad av ett par vättar 
som tar med henne till sitt hem som de delar med ett gäng andra 
mer eller mindre mänskliga varelser. Magda känner sig omhänderta-
gen och omtyckt trots sin blyghet. Dagen efter får hon följa med 
de två vättarna på en lång färd genom skogen. Magda trä"ar olika 
varelser som alla tycker att världen borde vara på ett visst sätt, och 
att Magda borde tycka som dem. Gradvis lär hon sig att stå upp för 
sig själv, och hon inser att det visst är okej att vara som man är, även 
om man är blyg och rädd. 

Texten är strax över 100 sidor lång, och är alltså betydligt längre än 
en bilderbok.

Typografi
Eftersom slutresultatet är menat att läsas på skärm av barn så 
krävdes det lite eftertanke. San serifer är en typ av typsnitt som 
saknar “klackarna” som man ofta ser längst ner och längst upp på 
bokstäver. De har ofta en enklare och mer avskalad form. Rubrikerna 
i detta arbete är en klassisk serif med klackar, vilka alltså saknas i en 
san serif. Det verkar vara allmänt accepterat idag att san serifer är det 
bästa valet vid läsning på skärm, samtidigt som nya retina-skärmar 
med hög upplösning skapar bättre skärpa och kanske urholkar den 
sanningen en aning. Eftersom retina-skärmar ännu inte är standard 
väljer jag dock att hålla mig till just en san serif i brödtexten. Mitt val 
föll på Bariol. 
Enligt Arne Heine bör man ge akt på följande när man väljer en san 
serif för längre texter, och speciellt i mindre grader: Versala I kan 
lätt blandas ihop med gemena l. Man kan undvika detta genom till 
exempel höjdskillnader på stolparna, eller krokar på gemena l. Man 
bör också kontrollera så att inte rn uppfattas som ett m.  I följande 
bokstavskombinationer bör man inte förväxla några bokstäver (Heine, 
2005).

Ill  l1  ij  rn-m
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Förutom att uppfylla de tidigare nämnda kraven tyckte jag att Bariols 
runda former gav ett vänligt och lättläst intryck som jag anser passar 
för en barnbok. Detta arbete är satt i Bariol.
För att inte tappa associationerna till tradionella tryckta böcker, där 
man oftast väljer traditionella serifer, valde jag en nyskärning av Bask-
erville till kapitelstarterna, nämligen Baskerville Serial.

Bilder
Manér/Bildspråk

Innan jag började försökte jag hitta undersökningar eller artiklar som 
handlade om barns upplevelse av bilder, och om det finns några 
vetenskapliga bevis för att någon stil är mer uppskattad än andra. 
Ska det vara mycket färger? Många eller få detaljer? Något annat 
nämnvärt? Det är möjligt att det finns någon undersökning som visar 
tendenser åt något håll, men eftersom jag inte lyckats hitta något 
användbart så väljer jag att helt och hållet bortse från alla sådana 
aspekter när det gäller stilen på min illustration. Här nedan kommer 
en sammanfattning av min process och de tankar och beslut som jag 
tagit på vägen.

Min första tanke med maneret var att jag ville flirta lite med tryckta 
illustrerade böcker i ett försök att skapa kontrast mot det digitala for-
matet som var slutmålet. Därför såg jag framför mig helsideillustra-
tioner i akvarell, gärna detaljerade och färgglada med stark inspiration 
från Stephanie Pui-Mun Law. Det visade sig ganska snabbt vara en 
orealistisk idé, av flera skäl. Först och främst så lämnade jag idén om 
helsidor ganska fort eftersom de blir ganska oflexibla när det gäller 
layoutlösningar på läsplatta. Det blir konstigt om man gör en stående 
illustration på en hel sida, och läsaren sedan föredrar att vända plat-
tan i horisontalläge. Då tar bilden bara upp halva ytan. Det behöver 
inte vara fel, men det var inte det resultat jag var ute efter. Förutom 
layoutfrågan har jag dessutom väldigt liten erfarenhet av att göra 
stora helsidesillustrationer. Det blir många fler saker att ta i  beräkning 
och det på en större yta (exempelvis förgrund, bakgrund, djupverkan, 
osv). Givetvis måste man tänka på dessa även i mindre illustrationer, 
men inte i lika stor utsträckning eftersom man avbildar en mindre 
yta. Jag vet av erfarenhet att jag är otroligt långsam i min process, och 
därför skulle det vara väldigt tidsödande att göra hela sidor. Jag ansåg 
inte att jag hade den tiden och valde därför att skala ner till fristående, 
mindre illustrationer.

Jag tog inspiration från en gammal utgåva av Winnie the Pooh där il-
lustrationerna är små, och ibland fler än en per uppslag. Jag tänkte att 
man skulle kunna använda de mindre illustrationerna som byggstenar. 
Då skulle illustrationerna kunna vara flytande och arrangera om sig 
beroende på om plattan lästes stående eller liggande.
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Experiment med akvarellfärger

Fig. 21.  

Jag ville fortfarande använda mig av akvarell eftersom jag tycker 
om den analoga känslan man får och det märks tydligt att det är ett 
traditionellt medium. Jag gjorde en test på en mindre illustration för 
att se hur realistiskt det var. Svaret var att det skulle ta mer tid, och 
dessutom är akvarell ett ganska oförlåtligt medium där det är svårt 
att korrigera misstag. Speciellt om man, som jag, är nybörjare. 

E.H. Shepard (1966). [Illustration] 
Winnie -he-Pooh. s.40

Fig. 22.  
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Istället vände jag mig till The Picsees och Shaun Tans vackra blyert-
sillustrationer för inspiration. Jag bestämde mig för att göra ett test av 
mitt manér och tecknade en karaktär som jag designat sedan tidigare, 
och därför slapp tänka på karaktärens uformning och kunde fokusera 
på att teckna och utveckla mitt manér istället.

Jag tog beslutet att använda mig av blyertspennor. Likt akvarell så är 
blyerts ett traditionellt medium som ger en analog känsla till slutre-
sultatet, vilket var en e"ekt jag eftersträvade. Till skillnad från akvarell 
så är det ett medium jag behärskar förhållandevis väl efter anato-
mistudien. Det är också lättare att göra korrigeringar i blyerts än det är 
i akvarell, både tidigt och sent i processen. Därefter tänkte jag att en 
digital färgläggning skulle gå ganska snabbt och smidigt, möjligtvis 
med en utvald färg per karaktär. Senare kom jag på ett nytt koncept 
gällande färgerna. Magda gör i historien inte bara en yttre resa, utan 
även en inre. Då tänkte jag att illustrationerna gradvis skulle anta allt 

Test av mitt valda manér med en 
karaktär jag designat tidigare. Mer 
info om karaktären finns i bilagan 
“I jakten på en karaktär”.

Fig. 23.  
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mer färg för att symbolisera Magdas ökade självförtroende. Hon är 
fortfarande blyg och kanske lite rädd, men hon har lärt sig att det är 
okej. Tyvärr kom jag inte på den här idén innan jag hunnit teckna upp 
illustrationerns i blyerts redan. Därför avspeglas inte detta i valet av 
illustrerade scener. Alla färdiställda illustrationer är tagna från början 
av historien.

KARAKTÄRSDESIGN
Begreppet karaktärsdesign innebär helt enkelt att man designar 
karaktären. Stort huvud? Små ögon? Vilken typ av skor eller kläder? 
Vilken frisyr skulle karaktären välja, och så vidare.  
 
Heidi & Lisa

“I ljusskenet såg hon två knubbiga figurer stå och glo på 
henne.”

“De var båda två ganska korta och räckte bara Magda till 
midjan. Den som höll lyktan i handen såg trumpen ut. Hon 
hette Heidi och hennes ansikte var brett och grovt med en 
stor, röd näsa. Huden var träig och tjock och från ögonen 
sträckte sig smala rynkor ut. Munnen var som ett smalt 
streck ovanför den runda hakan. På hennes huvud växte 
ett blåbärsris som var fullt av stora, blå bär. Den andra 
vätten hette Lisa. Hon hade samma breda ansikte med 
stora öron och stor näsa, men med en mjukare mun. På 
hennes huvud växte lingonris, fyllt av röda bär. Båda två 
var klädda i bylsiga kläder och hade varsin halsduk virad 
om halsen.”

Heidi och Lisa har två av berättelsens största roller och agerar ofta 
som ett stöd för Magda. 

GRUNDFORMER
På grund av deras lilla storlek är det lätt att man associerar dem med 
barn. Jag valde att använda mig av grundformsprincipen från Ban-
crofts Creating Characters with personality (Bancrost, 2006). Och 
eftersom vättarna är lite gulliga och barnsliga så finns det mycket 
cirkelformer i deras design.

I början smög det sig in lite för 
många triangelformer för min 
smak, och jag fick jobba något 
varv till innan jag hittat grund-
formerna.

Fig. 24. 
Fig. 25.  
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ANSIKTE & KROPP
För att hindra dem från att bli alltför barnsliga tog jag till mig ett an-
nat tips från samma bok, nämligen att ju fler linjer man tecknar ut i 
ansiktet, desto äldre blir karaktären. Därför är jag väldigt noga med att 
linjen från näsan till kinden alltid skall tecknas ut. Dessutom finns det 
beskrivet i texten att båda har stor näsa och stora öron, något man 
ofta ser på äldre människor. 
För att skapa någon form av storleksdynamik i ansiktet (också efter 
Bancrofts metod) gav jag dem förhållandevis små ögon och hakor, 
och i Heidis fall ganska liten mun. Här experimenterar jag lite 

med både huvudets form, 
kinderna och deras buskiga hår.

Fig. 28.  Fig. 29.  

Fig. 30.  Fig. 31.  

Fig. 32.  
Fig. 33.  

Dessa två representerar ganska 
väl slutformen för vättarna. Den 
till vänster representerar hur de 
ser ut i sina nattlinnen, och den till 
höger är hur jag tänker mig deras 
proportioner och anatomi utan 
kläder. 

Fig. 26.  
Fig. 27. 
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Det beskrivs också att både Heidi och Lisa växte upp ur marken. De 
blev uppdragna när ett par andra karaktärer från trädhuset var ute och 
plockade bär. För att spela på deras jordnära natur gav jag dem stora 
fötter och en liten kropp. Jag tänker att fötterna fungerade lite som röt-
ter när de satt där i myllan. 

Fig. 37.  Fig. 38.  

Fig. 35.  Fig. 36.  

Fig. 34.  

Även om de ser näst intill iden-
tiska ut på denna bild, så börjar 
formerna sitt. Kroppen är dock lite 
för liten än, även om jag gillar föt-
ternas storlek. De har fortfarande 
för lite karaktär och påminner för 
mycket om förvuxna bebisar.

Fig. 39.  
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Karaktärernas olika personlighet etableras tidigt:

- Hallå där, svarade en ljus röst strax framför henne.
[…]Magda skrek till av förskräckelse, men tystnade snabbt 
och fastnade med munnen på vid gavel. […]
- Du var en högljudd typ, sa den ena.
- Vi älskar allt som är högljutt! sa den andra.
- Det vet jag inte om vi gör, sa den första. Men vi är i alla 
fall här för att hämta dig.

Min tolkning av Heidi är att hon kan vara en aning trumpen och bryr 
sig verkligen inte om att ”snygga till” sanningen bara för att göra 
någon glad. Det är inte det att hon är elak, det visar hon upprepade 
gånger. Men hon säger vad hon tycker, och tycks ha en livssyn som 
kan uppfattas som en aning negativ. Detta citat säger mycket om 
Heidi tycker jag:

- Jag älskar att klaga över att det är barr i sängen, sa hon 
barskt.
Magin bröts och alla öppnade ögonen.
- Du släpper lös negativ energi, sa en ilsken kvinna. 
Rundan handlar inte om att klaga utan om att vara tack-
sam.
- Men jag älskar att klaga! sa Heidi.

För att spegla hennes attityd även till utseendet har jag jobbat med 
nedåtriktade linjer. Hennes öron är vända neråt, och munnen som 
beskrivs som ett streck ovanför den runda hakan har också fått nedåtv-
ridna mungipor. Som kontrast till allt det här valde jag att ge henne ett 
prickigt nattlinne med spetskanter. Det mest uppenbara vore kanske att 
placera det plagget på positiva och glada Lisa, men jag tyckte att det 
utgjorde en fin kontrast. Det finns inget som säger att barska, trumpna 
Heidi inte skulle gilla prickar eller spets! 

De första experimenten med 
Heidis slokande öron

Fig. 40.  Fig. 41.  
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Det mesta i Lisas design är förstås detsamma som i Heidis. Det breda 
ansiktet och stora öronen beskrivs i texten, liksom halsduken, och 
risbusken till hår. Det som skiljer Lisa från Heidi är förstås hennes 
positiva personlighet. 

- Vad är du? frågade Lisa.
- Jag är ett barn, sa Magda. En människa också förstås. 
En människa som är ett barn.
- Där ser man, sa Heidi.
- Vad kul! sa Lisa.
- Du ska alltid överdriva, sa Heidi.
- Trevligt i alla fall, sa Lisa.

Eftersom Heidi och Lisa alltid syns tillsammans valde jag att kon-
trastera Heidis hängande öron med ett par uppåtriktade ”glada” öron 
på Lisa.  Jag funderade vid ett tillfälle om jag skulle göra båda vättar-
nas öron spetsiga också, men i slutändan tycker jag att spetsiga öron 
ofta förmedlar lite mer elegans, eller i vissa utföranden mer djuriska 
drag. Jag ville hellre att öronen skulle föra tankarna till just barn eller 
”snorungar” som de själva kallar sig vid ett tillfälle. 

Lisas mun är större och, precis som texten föreskriver, lite mjukare. 
Jag gav även henne en nattskjorta, fast den här gången en med 
rakare linjer i herrmodell, mest för att kontrastera mot Heidis sötare 
prickiga linne.

Båda dessa skisser föreställer 
Lisa, trots de olika kläderna. Här 
tycker jag dock att jag fått till bra 
proportioner på kroppen och 
huvudet, liksom hårbusken.

Fig. 42.  Fig. 43.  
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Magda

Magda är en försiktig och blyg flicka som tycker det är jobbigt att 
prata med främlingar och umgås med barn hon inte känner. 

“Hon ville alltid ha nära hem ifall en katastrof skulle inträf-
fa. Hon visste att katastrofer sker väldigt sällan, men hon 
visste också att de nästan alltid gör det när man minst 
anar det. Därför försökte hon gå runt och ana katastrofer 
nästan jämt. På det sättet skulle hon slippa bli överraskad, 
tänkte hon.

Magda var ganska rädd av sig. Hennes mamma brukade 
säga åt henne att inte vara så harig jämt, men det var 
svårt att låta bli. Mamma kunde inte alls förstå hur det var 
att göra någonting fast man var rädd. Hon var ju vuxen 
och vuxna kunde bara låta bli att göra det de var rädda för 
om de inte kände för det. Magda tvingades göra saker hon 
var rädd för hela tiden, men hon blev aldrig mindre rädd 
för det. Mest var hon rädd för att prata med människor 
hon inte kände och det gjorde många vuxna väldigt arga, 
speciellt hennes farmor.

- Ska det vara så svårt att öppna munnen, kunde hon 
muttra när hon presenterade sitt barnbarn för någon 
väninna och Magda inte fick fram ett ljud.

Hon trä!ade som tur var inte sin farmor så ofta. Hennes 
farmor förstod sig inte på folk som inte var precis som 
hon själv. Magdas farmor tyckte nog att hon själv var 
kanske världens bästa människa. Hon skulle aldrig för 
sitt liv kunna förstå att när Magda försökte prata med 
främmande kändes det ibland som att hjärtat skulle bulta 
sönder hela bröstkorgen, för att hon var så nervös. Farmor 
tyckte att det bara var att skärpa till sig lite, men Magda 
hade försökt och förstod inte hur det skulle gå till eller få 
något att kännas bättre.”

Magda var en utmaning för mig att designa. Jag tänker mig att hon 
ser ganska alldaglig ut, och utmaningen var då att inte göra henne 
alltför tråkig, eller ge henne ett alltför utåtriktat och självsäkert ut-
seende vilket jag var inne på vid ett flertal tillfällen.
För att se till att inte tappa bort hennes barnsliga ansikte har jag sett 
till att hon har runda kinder och en rund näsa. Hon har visserligen sitt 
hjortronhår i större delen av historien, men jag kände ändå att det var 
viktigt för mig att fundera på hur Magda ser ut när hon inte är i sko-
gen. Eftersom hon är en ganska blyg flicka tänker jag att hennes eget 
val skulle vara ganska långt hår som man kan gömma sig bakom när 
man inte vill prata med människor.
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Mina tre första försök att teckna 
Magda. Nummer 1 tycker jag sr 
lite för gammal ut, nummer två 
lite för självsäker, och nummer tre 
kändes bara lite tråkig.

Försöker använda mig av 
basformsmetoden för att se 
hur Magdas kropp skall se ut. I 
de flesta förslagen till vänster 
får hon kanske lite för mycket 
höfterm och en sorts omvänd 
timglasform. 

Fig. 44.  Fig. 45.  Fig. 46.  

Fig. 47.  Fig. 48.  Fig. 49.  
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Här känner jag äntligen att jag 
hittar rätt. Ett långt , lite vågigt hår 
att gömma sig bakom när man 
är blyg.  Runda kinder och lite 
uppnäsa. 

Fig. 50.  

Fig. 51.  
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Att välja scen att illustrera
Tanken var att boken skulle ha ett illustrerat uppslag per kapitel, och 
när jag valde scener försökte jag helt enkelt att plocka ut de viktigaste 
ögonblicken i just det kapitlet. Ett ögonblick när Magda kände sig 
stark och klarade av något hon inte trodde hon kunde, eller när hon 
möter vättarna för första gången, eller när hon trotsar sin egen rädsla 
för att försöka hjälpa någon annan.

Detta är scenen där Magda trä"ar Heidi och Lisa. Den passagen är 
citerad längst upp i deras karaktärsdesign-sektion. Jag kände att 
det viktiga i denna del var att fokusera på vättarnas intåg i historien 
och verkligen låta deras personligheter och relation synas. Heidi ser 
skeptisk ut, medan Lisa ser lite mer glad och välkomnande ut. De står 
nära varandra, eftersom de sällan eller aldrig syns ensamma. Lisa 
står med handen på Heidis axel. Jag föreställer mig att Lisa är den 
som visar vänlighet utåt i både kroppsspråk och vänligt tal, medan 
Heidi istället visar sin vänskap genom handling och rättframhet. Allt 
det här försökte jag uttrycka i min illustration. 

Fig. 52.  
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I scenen ovan måste Magda hoppa över en bäck för att ta sig till 
trädkojan. Men hon tycker bäcken ser väldigt bred ut och tror inte hon 
kommer att klara sig över. Naturligtvis gör hon det, och jag valde att 
avbilda henne mitt i språnget. På andra sidan bäcken står Heidi och 
Lisa, som trots sin lilla storlek redan har tagit sig över. Även här har 
jag försökt arbeta med att visa deras personlighet, och i Magdas fall 
hennes tvekan på om hon kommer klara sig över eller inte. I det här 
fallet gav scenen mig en möjlighet att dela upp illustrationen i två de-
lar, en med Magda och en med vättarna. Då tänker jag mig att de två 
delarna kan vara flexibla byggstenar när man skall göra både stående 
och liggande layout för en läsplatta. Avståndet mellan “byggstenarna” 
kan variera beroende på layouten, och texten skulle kanske kunna 
flöda mellan istället för en illustrerad bäck.

Fig. 53.  
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RESULTAT
Bilder

Det här är bilden där Magda trä"ar vättarna första gången, pre-
cis som skissen i rubriken ovan. Man har hunnit komma en bit in i 
historien i detta skedet, men inte speciellt långt, och därför är stora 
delar av bilden färglösa. Först tänkte jag att jag skulle låta deras bär i 
hårbusken vara det första som tog färg, men när jag provade såg det 
väldigt dött och kallt ut. Jag tänkte efter och kom fram till att huden 
är något som känns mänskligt och har en tendens att skapa värme 
och kontakt människor emellan. Därför är hudfärger det första som 
börjar dyka upp i bilderna. Därefter börjar grönskan komma in i håret, 
men jag tänker mig att det precis börjat ske i just den här punkten i 
historien, och därför är håret fortfarande ganska grått och bären har 
inte börjat få färg ännu.  Nästa steg blir att helt och hållet fylla i det 
gröna håret, och därefter gå vidare mot kläder och tillhörigheter. 

Om jag haft tid till detta skulle jag ha animerat bilden på så sätt att 
deras ögon skulle ha blinkat då och då, och möjligtvis skulle lyktan ha 
fått vaja svagt i vinden. 

Fig. 54.  
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Den här situationen är bara några sidor senare än den tidigare bilden, 
och därför är färgläggningen i stort sett på samma nivå. Om jag 
skulle animera den så skulle jag se till att hennes hår fladdrar lite i 
vinden som om hon tagit sats och sprungit fram till kanten.

Jag valde också att uttrycka Magdas personlighet genom hennes val 
av ryggsäck som har ett fint sick-sack-mönster.

Fig. 55.  
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Den här bilden tillhör samma situation som ovan.  Jag har försökt se till 
att vättarna behåller samma kroppspråk som i den första illustrationen. 
Heidi ser rätt bestämd ut med händerna i sidan medan Lisa ser positiv 
ut och hejar på med knutna nävar.

Applicerat på e-bok
Här finns ett utkast på hur jag skulle vilja att e-boken ser ut. En enkel 
design som inte distraherar från läsupplevelsen.

Fig. 56.  

Fig. 57.  



34

Här är ett exempel på en tvådelad illustration. Vättarna står på den 
ena sidan av “ordbäcken” medan Magda precis ska hoppa över. Jäm-
för med bilderna nedan där layouten är stående, precis som om man 
vänt på läsplattan. Beroende på layoutens orientering så kan bilderna 
få ta lite olika stor plats, och i de tvådelade bilderna kan avståndet 
mellan delarna variera.
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Tips till andra!
Ett resultat av arbetet som jag inte reflekterade över så mycket på 
förhand är förstås alla de konkreta tips jag lärt mig som funkar för 
mig. Eftersom det tog ett tag innan jag lärt mig dessa (och vissa lär 
jag mig än!) skulle jag vilja dela med mig av dem. De fungerar kanske 
inte för alla, men förhoppningen är att de ska kunna utgöra en start-
punkt om man vill börja titta närmare på illustration. Orkar man inte 
läsa hela rapporten är min förhoppning att dessa punkter kan hjälpa 
till på ett mer konkret sätt. Jag förutsätter här att man känner sig 
bekväm med själva tecknandet/målandet, och fokuserar på det som 
skiljer illustration från fritt tecknande.

INNAN DU BÖRJAR - Vad är illustration?
Jag har gått igenom det jag upplevde som viktigast under ru-
briken Bakgrund, men det finns otroligt mycket intressant mate-
rial att läsa om man är intresserad av illustration. Ta dig tid och 
bekanta dig med olika typer av illustration, hur man kan använda 
olika typer av illustrationer och de olika grepp man kan använda 
för att förtydliga eller kanske fördjupa innebörden i bilden. Färg, 
komposition, symboler, och så vidare.  
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Låna böcker! Analysera. Inspireras. Vilka symboler finns i bilder-
na? Vad säger pennstrecken, penseldragen, linjerna, färgerna, 
innehållet? Varför har illustratören valt just exakt den här situ-
ationen att illustrera? Vad har illustratören själv bidragit med i 
bilden som inte redan sägs i texten? Har han/hon utelämnat 
något? Ändrar bilden på något sätt uppfattningen om texten? Det 
finns gott om fantastiska illustratörer. Lär av dem.

NÄR DU BÖRJAR
Alla har vi en egen stil som vi känner oss bekväma inom. Kanske 
handlar det om ett material, ett visst perspektiv, eller en viss typ 
av motiv. Oavsett vad det är – kan du göra det annorlunda? Kan 
du addera något? Eller ta bort något? Kan du mixa två aspekter 
du inte brukar mixa? Experimenterande är enda sättet att utveck-
las. Om du är osäker, titta på inspirerande illustratörer du redan 
känner till!

Tänk igenom i vilken ordning du bör göra saker, och hur du ska 
göra dem. Det är jobbigt, men det hjälper! 

NÄR DU KÖR FAST
Kan du arbeta på någon annan del av projektet? Börja skissa på 
en annan illustration? Designa en annan karaktär? Ta en kopp te! 
Ibland behöver hjärnan arbeta i fred medan händerna gör något 
annat. När du går tillbaka till problemområdet kanske du fått nya 
insikter.

Om inte det hjälper, kör tvärt-om metoden. Även om det står i 
texten att karaktären är knubbig och kort med lockigt hår, skissa 
precis tvärt om! Då kan du komma på ännu fler idéer som kan-
ske löser det ursprungliga problemet.

Ge inte upp. Ibland handlar det bara om att lida sig igenom och 
stå ut. Teckna. Gör en variation. Teckna ytterligare en variant. Och 
en till!

Var inte rädd för arbetet. Ibland kan strävan efter perfektion hin-
dra en från att börja. Men ett halvbra jobb är bättre än inget alls. 
Du kan alltid fixa till ett halvbra jobb, men du kommer ingenstans 
om du är för rädd att börja.



37

REFLEKTION
I slutändan kan man lugnt säga att jag, likt Magda har fått vara med 
om en resa. Det var mycket som inte gick så som jag hade tänkt, 
mestadels eftersom jag inte visste riktigt vad jag gav mig in på in-
nan jag började. Jag hade stora planer om att hinna både illustrera, 
färglägga, animera och allra helst även designa e-boken. Tyvärr var 
min entusiasm lite större än det tidsspann som fanns till förfogande, 
vilket ledde till att jag fick tänka om och reducera arbetet till en mer 
realistisk omfattning. Men så här i efterhand är jag ändå nöjd med 
resultatet. Jag tycker att jag lyckats integrera allt från mina övningar 
i anatomi, med fördjupningen i karaktär och uttryck och slutligen 
appliceringen av detta på någon annans text. Jag tycker att min idé 
om en gradvis ökad färgläggning kommer att avspegla Magdas inre 
resa på ett bra sätt, och jag tycker att min användning av blyerts ger 
illustrationerna en fin analog känsla. 

Att teckna sig igenom svårigheter

Innan jag påbörjade det här projektet så trodde jag att jag hade gan-
ska bra koll på vad jag tagit mig an. Jag kunde redan teckna förhål-
landevis bra. Vad jag inte insåg var hur mycket mitt fria tecknande 
skiljde sig från illustrerandet av någon annans text. När jag tecknar 
själv så kan jag alltid låta bli att teckna sådant som gör mig obekväm. 
Får jag inte ordning på vissa detaljer kan jag alltid utesluta dem, för 
det finns inga riktlinjer för hur mina egna bilder ska se ut. Där är det 
jag som bestämmer. På det sättet gillar jag hur illustrationen knu"ar 
mig över mina egna gränser, och ser till att jag inte alltid kan välja den 
enkla vägen ut. Jag kan bli tvingad att teckna något som jag skulle ha 
ansett alldeles för tidsödande eller jobbigt om jag hade haft ett val. 
Till exempel vättarnas blåbärs- och lingonris till hår. Det tog säkert en 
timme för vardera buske första gången, men i slutändan är jag glad 
att jag var tvungen att göra det, för jag tycker att resultatet blev bra 
och jag har lärt mig något. 

Samtidigt var det också utmaningen som såg till att min process blev 
olidligt långsam. Som oerfaren illustratör har jag inte utvecklat de me-
toder eller det självförtroende jag behöver för att ta mig ur en svacka 
i rimlig tid. Jag kan inte se om det jag gör är en bra idé, som bara 
behöver lite mera jobb, eller om det helt enkelt är en dålig idé som 
bör skrotas. Rädslan för att kanske inte vara bra nog fick mig många 
gånger att tappa lusten och energin och det var svårt att plocka upp 
pennan och faktiskt teckna sig igenom svårigheterna. Men i slutändan 
fann jag ändå att det är precis det jag måste göra. Även om varenda 
skiss efter en hel dags arbete ser hemska ut i mina ögon, så har jag 
ändå arbetat mig igenom det. Sannolikheten är då stor att nästa dag 
faktiskt blir riktigt lyckad. För även om jag inte fick ett bra resultat gav 
jag inte upp, och det innebär att jag mentalt slipper börja i samma 
uppförsbacke nästa dag. 
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Andra gånger behöver man en paus. Ibland behöver man lägga ner 
pennan, ta en kopp te, kanske lyssna på musik eller prata med någon 
annan. Det tar tid innan man lär sig att skilja den ena situationen från 
den andra. Jag kan inte säga att jag bemästrar den konsten riktigt än, 
men jag har åtminstone förbättrats sedan jag påbörjade projektet.

Ny eller gammal text?

Med dessa tankar i bakhuvudet så tror jag att jag hade gynnats av 
att välja en gammal, tidigare illustrerad text. Helst en som blivit il-
lustrerad ett flertal gånger så att jag hade kunnat sätta mig ner och 
jämföra olika utgåvor. Mina egna rädslor till trots, så tror jag faktiskt 
att det hade kunnat vara ett stöd i processen, och skillnaden mellan 
olika tolkningar hade kunnat visa vilka möjligheter som fanns till min 
egen tolkning. När jag valde bort det alternativet så tänkte jag inte på 
att vissa klassiska sagor faktiskt blivit illustrerade dussintals gånger, 
och tänkte nog att det var dumt att ha en förlaga som jag var rädd att 
härma. Hade jag varit medveten om de många tolkningar som finns 
tillgängliga hade det inte känts lika konstigt att göra en egen.

Om man är intresserad av att illustrera en text för första gången tror 
jag att man bör fundera noga på fördelar och nackdelar det finns att 
arbeta med tidigare illustrerade verk. Beslutet bör fattas beroende på 
vilken typ av person man är gällande exempelvis självständighet och 
egen stil. Följden för mig av att arbeta med en ny text  var att det inte 
fanns något stöd att hämta någonstans. Det slår mig så här i efter-
hand att det kanske hade varit lättare om jag hade letat upp en extern 
mentor av något slag. Någon som själv jobbar med illustration, och 
som jag kunnat bolla idéer med, och kanske fått feedback ifrån. Men 
under tiden var jag alltför begravd i själva processen för att tänka den 
tanken på allvar. Med facit i hand hade det nog varit bland det bästa 
jag kunde göra, och det är något jag skall tänka igenom inför even-
tuella framtida projekt.

Den andra reflektionen jag har gällande just textvalet är att valet 
gjordes innan jag hunnit slutföra researchen och hade koll på vilka 
olika sorters texter och illustrationer det finns. Jag hade aldrig re-
flekterat över sådana skillnader som Rhedin talar om med sina tre 
grundkoncept. Det jag såg framför mig när jag tänkte illustration var 
vad Rhedin benämner som Den illustrerade texten. Alltså en illus-
tration som är lojal mot texten utan att införa några nya meningar. 
Som mest kan den lyfta fram och fokusera på olika nyanser. Så här i 
efterhand tror jag att det hade varit intressant att jobba mer med en 
text som faller inom Den expanderande texten. Jag tror att det funnits 
fler möjligheter till att jobba med symboler och verkligen se till så att 
illustrationen förändrar läsarens uppfattning av texten. Å andra sidan 
hade det kanske tagit ifrån mig de utmaningar som jag nämner ovan 
gällande fastslagna utseenden på saker och ting, som jag då behöver 
lära mig att teckna. Mitt försök att införliva åtminstone någon aspekt 
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av Den expanderande texten var att ta kontakt med författen i hopp 
om att hon kanske skulle ha uttänkta bakgrundshistorier eller andra 
anekdoter om karaktärerna som helt enkelt inte fått plats i boken. Då 
tänkte jag att man kanske kunde låta dessa erfarenheter speglas i 
karaktärens yttre. Tyvärr så hade författaren inte  jobbat på det sättet. 
Jag fick visserligen större insikt i inspirationen bakom karaktärernas 
beteenden, vilket hjälpte en hel del, men inget som jag tyckte gick att 
ta med visuellt. Istället fick jag själv försöka utveckla lite egna idéer 
kring deras bakgrund. Vättarna till exempel, bär nattlinnen till vardags. 
Jag tänker mig att de fått ärva dem av någon annan boende i träd-
huset, eftersom jag upplevde karaktärerna och stämningen i den lilla 
familjen var precis sådan att någon skulle kunna skänka dem nattlin-
nen att ha på sig utan en extra tanke på att det skulle vara konstigt.

Författarens omdöme

Jag bad också Johanna att skriva några rader om vad hon som 
författare tycker om min tolkning efter att ha sett de färdiga bilderna.  
Hon skrev som följer:

Eftersom jag är en typisk textmänniska som knappt tänker i bilder 
överhuvudtaget har det varit jättekul att se vad Terese har gjort 
med min text. Hon har verkligen lyssnat både till min text och mina 
ord och när jag ser hennes bilder känns det som att de passar in i 
min bild av karaktärerna. Samtidigt har hon satt sin egen prägel på 
bilderna och gett dem en sagokänsla som jag tycker är jättefin. Även 
tanken med att färgerna förstärks under berättelsens gång tycker jag 
mycket om. Sammanfattningsvis har det här varit en väldigt positiv 
upplevelse som fått mig att se nya aspekter av min text.

Jag har verkligen ansträngt mig för att undersöka texten noggrant, 
och respektera känslan och historien. Därför kändes det otroligt roligt 
att höra att jag lyckats fånga författarens bild av sina egna karaktärer, 
samtidigt som jag gjort en egen tolkning.

Estetik och inspiration

Jag tycker att man i de färdiga bilderna kan se drag från mina influ-
enser, huvudsakligen från The Picsees med sina uttrycksfulla karak-
tärer och detaljrika bilder. Och även om man kanske inte ser Shaun 
Tan så mycket i mina bilder så har han hela tiden funnits där, och det 
har varit skönt att se att vissa illustratörer faktiskt jobbar uteslutande i 
blyerts under vissa projekt. 
Inspirationen från Stephanie Pui-Mun Law syns tyvärr inte mycket 
alls eftersom jag fick utesluta akvarellen efter akvarellexperimentet. 
Dessutom var det inte realistiskt att göra helsidebilder, vilket är något 
som hon gör fantastiskt väl. I framtiden skulle jag vilja lära mig att 
jobba mer med komposition, färger och symboler för att öka dju-
pet och meningen i mitt arbete, samt lära mig att att använda olika 
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medier bättre. Akvarell, kol, digitalt och pastell. Jag skulle också vilja 
prova arbeta med en text som faller under Den expanderade texten, 
där illustrationen faktiskt förändrar hela synen på texten.  

Vidareutveckling

Ursprungligen hade jag velat kombinera både illustration och design 
i det här projektet, och kanske hinna gräva ännu mer i hur man kan 
utnyttja illustrationer i just e-böcker. Nu visade det sig att illustrationen 
krävde all energi och tid, och därför har jag valt att bara ta upp lite 
kort hur jag tänkt kring layout och typografi. En annan aspekt som 
fick stryka på foten var att jag gärna velat utforska möjligheten till 
mindre animeringar för att vidare uttnytja e-boksformatet. Inte heller 
det hanns med eftersom jag överskattat min egen arbetstakt en an-
ing. Jag ser dock stora möjligheter till fortsättning.

Till exempel skulle jag vilja animera illustrationerna. Jag tänker mig 
då små animationer i form av blinkande ögon, blåbärsris som svajar i 
vinden eller en lykta med flackande ljus. Tillräckligt stora animeringar 
för att synas, men inte så mycket så att det distraherar från läsnin-
gen. I början på kapitelstarter skulle man också kunna ha lite större 
animeringar. En skalbagge som vandrar över ett hörn eller ett löv 
som blåser förbi. Jag tycker dock att dessa större animationer endast 
bör förekomma i kapitelstarter så att inte läsaren sitter och väntar på 
sådana händelser där inga finns istället för att läsa boken.

Jag har också tänkt att det vore fint med en liten mätare längst ner 
som visuellt visar hur långt man kommit i boken. När jag själv läser 
e-böcker tycker jag att det är väldigt svårt att avgöra hur långt jag har 
kommit. I en fysisk bok kan man bara stänga boken och se hur långt 
in bokmärket sitter. Jag skulle vilja förmedla någon liknande här. 

Slutligen...
Vad krävs då för att bli illustratör? Min uppfattning efter det här 
arbetet är att man blir illustratör genom att upprepa den process du 
just läst igenom, igen och igen och igen. Genom en kombination av 
hårt arbete och medveten tanke på vad man egentligen vill att bilden 
ska säga. Genom många timmar med pennan i hand, men säkerligen 
lika många timmars tankar och ibland hopplösa tårar. Det handlar lika 
mycket om skicklighet med pennan eller penseln som det handlar 
som skicklighet i koncepttänkande. Och det handlar om att inte ge 
upp när man tvivlar. Trots allt:

“What wonderful thing didn’t start out scary?” 
- Warm Bodies 
(Hoberman, Lieberman, Papandrea & Levine, 2013)

Det finns så otroligt mycket kvar att lära inom området illustration. 
Det känns som om jag bara hunnit ta första steget på vad som kan 



41

bli en mycket lång resa. Jag skriver i inledningen att jag äntligen 
kommit fram, men sanningen är nog att jag bara stannat vid första 
rastplatsen. Men på den korta bit jag hunnit gå så har jag lärt mig 
otroligt mycket om den roll illustrationen kan spela, och om min egen 
process, och jag ser verkligen fram emot att fortsätta utvecklas och 
lära. Vem vet var jag kan hamna då?
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BILAGA 1

FENOMENET
Vad är det som gör att vissa tecknade karaktärer, i filmer, i serie-tidningar, eller bara i 
illustrationer känns så trovärdiga, trots att de inte är tecknade med fotorealism? Hur 
kan det komma sig att vissa teckningar som är tekniskt bra, med korrekta skuggor och 
proportioner inte känns levande alls, medan andra som verkar ha minst fem olika ljuskäl-
lor och helt felaktiga proportioner kan få en att stanna till och känna något?
Det här projektet sy!ar till att försöka ta reda på hur man tecknar en trovärdig och 
engagerande karaktär, genom en blandning av studier och praktisk övning.

BAKGRUND
När jag var liten tecknade jag massor. Det kunde bli flera teckningar varje dag, och jag 
kommer tydligt ihåg att jag sällan bara tecknade en fin prinsessa i en vacker klänning. 
Allt som o!ast hittade jag på en spännande historia till den här personen som jag 
försökte teckna. Det var en stor del av tecknandet, att hitta på historier. Det var inte 
så viktigt egentligen om någon annan kunde se samma historia som jag såg när man 
tittade på slutresultatet. Det var snarare processen som var det viktiga, och naturligtvis 
slutresultatet som jag själv kunde se. 

Men någonstans i de tidiga tonåren så rann den där tecknarglädjen bort. Högstadiet 
fylldes med läxor, inspirationen fanns inte kvar, och de där historierna som virvlade runt 
i huvudet bleknade bort. Tonårsångesten infann sig, och det var på något sätt dags att 
bli vuxen. Så kändes det då i alla fall. För mig innebar det att mammas och pappas väl-
menta ”gör bara ditt bästa, så blir det alltid bra” istället blev till stress och depression. 
Det är knappast unikt för mig, men högstadiet blev i slutändan ett par av mina värsta 
år. Vissa människor bearbetar sina känslor med just kreativitet. Att avbilda känslorna 
och på så sätt placera dem utanför. Det gjorde inte jag. Istället försvann långsamt krea-
tiviteten, teckningar och skisser blev allt mer sällsynta, vilket också innebar att jag aldrig 
blev nöjd, e!ersom jag övade för sällan, och missnöjet spädde bara på den dåliga trenden.

När jag passerat de värsta ångestgroparna och jag började gymnasiet så tecknade jag 
sällan eller aldrig. Dessutom fanns det många duktiga människor på internet, som istäl-
let för att inspirera, fick mig att verkligen se hur långt jag hade kvar innan jag var ”bra”. 
Vid det laget hade jag nog accepterat att det här med tecknande och målande aldrig 
skulle bli något jag var riktigt bra på. Dessutom hade jag valt att gå Naturvetenskaplig 
linje tillsammans med massor av ambitiösa människor. E!er högstadieåren låg därför 
fokus mer på att klara mig bra i skolan utan att bränna ut mig än att börja teckna igen. 
Skaparglädjen fick utlopp genom stickning istället vilket jag återupptäckte under dessa 
år. När man stickar följer man bara mönstret och då blir slutprodukten o!ast bra. Inga 
konstiga proportioner eller leder som inte ser ut att sitta rätt på kroppen!

Jag klarade aldrig av att slänga mina pennor eller block däremot. Det blev några skisser 
varje år, men aldrig tillräckligt för att faktiskt se någon utveckling. Och så fortsatte det 
under några år. Det var inte förrän förra året, när jag valde till kursen Estetisk Träning 
som jag började om. Under kursen fick jag för första gången riktig handledning. Någon 
som pekade på vad jag kunde göra bättre, och hur, och berömde det jag hade gjort bra. 
Plötsligt kom jag ihåg hur otroligt lugn jag blir av att teckna. Jag kunde lägga en eller 
två timmar på en hemuppgi! där jag skulle teckna av min fot. Och jag insåg skillnaden 
mellan att sticka och att göra bilder. För när jag stickar så har jag alltid det där mön-
stret. Dessutom kan jag sticka samtidigt som jag gör något annat. När jag tecknar, teck-
nar jag, och när jag är klar är det ingen som dragit linjerna åt mig. Med en penna känns 
det inte som om det finns några gränser. När man stickar måste man tänka på vilket 
garn och vilka stickor som passar till vad. Precis samma sak innebär förstås att tecknin-
gen är tio gånger svårare för mig att göra, men belöningen känns också mycket större!
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E!er kursen tog jag ett beslut att jag aldrig skulle låta mig själv tappa bort den känslan 
igen. Jag började teckna en skiss om dagen. Vår lärare hade sagt just det, att är man seriös 
så tecknar man varje dag. Jag har hört det många gånger förr, men jag tror aldrig det har 
gått in. Nu står jag dock inför ett nytt problem. Jag vill verkligen kunna använda de här 
färdigheterna i riktiga projekt.  Men det innebär också att jag inte kan göra som när jag var 
barn, och nöja mig med att jag vet historien bakom bilden. Bilden måste berätta historien. 
Den måste ha känsla och personlighet som talar också till andra människor. Därför har 
jag valt att spendera den här fördjupningen på att undersöka vad man ska tänka på för 
att göra just en trovärdig karaktär.

METOD
INSPIRATIONSRESA: LONDON

Hollywood Costume 
Exhibition

Wicked (musikal)
Sherlock Holmes 

Museum

Jag hade aldrig tidigare varit i London, och jag och Gina valde att inte göra några jät-
teexakta planer inför resan, men vi hade några hållpunkter, två av dem var Hollywood 
Costume Exhibition på Albert & Victoria museum, och den andra var att vi skulle se 
en musikal. När vi var där kom vi också på att vi ville gå på Sherlock Holmes museum. 
Samtliga tre visade sig vara riktiga guldgruvor för karaktärsstudier, och därifrån tog jag 
med mig diverse aspekter som jag tänkte fokusera på inför själva tecknandet. Mer om 
det under processen.

STUDERA ANDRAS BILDER:
Det sägs att man kan lära sig mängder genom att titta på vad andra 
gjort, vilket jag försökt utnyttja under den här tiden. Jag har tittat 
på bilder och försökt se vad det är jag gillar med dem. Vad är det 
som framhäver personlighet hos motivet.

TECKNA SJÄLV:
Jag har skapat ett fåtal karaktärer som jag sedan 
försökt utveckla ute!er de saker jag lärt mig i London 
och genom att kolla på andras bilder. 

LÄSA: 
Jag hittade till slut ett par hjälpsamma böcker om just 
karaktärsdesign och animation. Tyvärr fick jag inte tag i 
dessa förrän alldeles för sent i projektet, men jag har ändå 
försökt att tillgodogöra mig innehållet.
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PROCESS
LONDONRESAN
KOSTYMUTSTÄLLNINGEN
Victoria & Albert muséum har mellan oktober – januari en utställning med ca 100 
kostymer från några av Hollywoods största och kändaste produktioner. Allt från Charlie 
Chaplins ikoniska hatt och byxor till Darth Vaders kostym fanns på plats att beskåda. 
Utställningen är från en kostymdesigners synvinkel och varje kostym hade en kommen-
tar från designern där man fick veta lite hur de tänkt vid klädvalet. 

Karaktären Jack Sparrow till exempel, med sin flaxande rock och hatt, håret med pärlor 
ii, och stövlarna, är faktiskt är inspirerad av Keith Richard, en känd rocklegend. Det kan-
ske inte är något man omedelbart tänker på, men så fort man fått det påpekat för sig 
kan man verkligen tänka sig Sparrow som en dåtidens rockstjärna.
Eller Jason Bourne som är klädd för att allt ska vara funktionabelt och framför allt 
neutralt. Som spion måste man kunna försvinna i folksamlingar och ha så lite utmär-
kande drag som möjligt. Det är nog inte många i filmpubliken som ger Bournes klädsel 
en tanke, vilket – precis som en designer hade påpekat – är precis vad som är poängen 
med kostymdesign. Du ska se karaktären, inte kläderna. Om man tänker på vad karak-
tären har på sig så har designern i de flesta fall misslyckats. 
Mördaren i No Country for Old Men hade en intressant kommentar från sin designer. 
Designern hade föreställt sig att karaktären gått in på närmaste secondhand af-
fär när han kom till staden för att ska!a sig kläder som skulle låta honom smälta in i 
småstadsmiljön. Han var klädd i enkla jeans och en jeansskjorta, men hade ett par röda 
spetsiga läderskor som desigern hade föreställt sig hade påmint honom om ett vapen 
och därför tilltalat karaktären. Det var den enda detaljen i kostymen som faktiskt sa 
något om hans personlighet. 

Tyvärr fick man inte fota inne på utställningen, annars hade fotona varit en guldgruva. 
Men oavsett så var det en fantastisk resurs e"ersom kostymer till film inte är så hemskt 
annorlunda från att illustrera en karaktär. Några nyckelpunkter jag tog med mig: 

Med mycket få undantag skall betraktaren inte tänka på hur karaktären är klädd, 
man skall istället se karaktären och dess personlighet. 

Man skall alltid tänka på att karaktären har ett liv före historien börjar. Kläderna kan-
ske ser nötta ut? Det där armbandet som inte har någon betydelse alls i historien kan 
ändå vara viktigt för karaktären. Kanske har de fått det av någon familjemedlem? 

Vilken typ av roll spelar kläderna? Framhäva eller gömma? Ska de uttrycka en rock-
stjärnepersonlighet eller en osynlig spion? 

Ibland om man befinner sig i historisk tid kan det fortfarande vara givande att 
sväva ut lite istället för att strikt hålla sig till dåtidens mode eller normer. Så länge 
det känns rätt för sammanhanget och man inte påstår att det är historiskt korrekt.

Här finns ett videor som visar delar av utställningen:  

http://www.youtube.com/watch?v=Dn_PzkgBxzI  

http://www.youtube.com/watch?v=mh2JH9671Ls 

Rolig detalj: Många skådespelare 

kan inte lära känna rollfiguren riktigt 

innan de fått på sig kläderna. Det 

säger en hel del om klädselns be-

tydelse för att förmedla en karaktär. 
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SHERLOCKMUSÉET
Sherlockmuséet finns i en liten byggnad på Bakerstreet. Det består av tre våningar med 
två rum i varje, och rummen är inredda som man kan tänka sig att dess invånare skulle 
ha gjort själva. Sherlocks och Watsons hyresvärd Mrs Hudson har en blommig servis, 
och spetsnäsduk bland annat, medan man i Sherlocks rum kan hitta alla möjliga konsti-
ga instrument i röran. Watson som är läkare har stetoskop och medicinflaskor stående. 

Det är svårt att förmedla atomsfären, men det blev otroligt tydligt för mig hur man 
verkligen måste påminna sig om att fundera på hur en påhittad karaktär skulle beté sig 
i en verklig värld. Vad äter de? Vad äter de på och med? Skulle de inreda sitt hem eller 
ser de knappt tapeten på väggarna? Nu kommer inte den här fördjupningen handla 
speciellt mycket om bakgrunder eller miljöer, men det är fortfarande viktigt att tänka 
på hur karaktärens val, antingen medvetna eller omedvetna påverkar omgivningen. Och 
det inkluderar ägodelar, såväl som de kläder som karaktären bär, och andra ting som 
karaktären kommer i kontakt med. Att sätta sig in i hur karaktären tänker kan hjälpa till 
att ge ett djup till karaktären, 

MUSIKAL: WICKED
Wicked var en fantastisk inspiration som verkligen gjorde mig peppad och inspirerad 
rent allmänt. Vi fick platser ganska högt upp och långt bak, vilket var lite synd, för 
man såg inte så mycket av ansiktsuttryck eller detaljer i kläder eller scenografi. Det jag 
däremot tänkte på var hur tydligt pjäsen ändå förmedlades till oss så högt upp, tack 
vare tonfall och kroppspråk. Det är svårt att förmedla tonfall i illustration, men jag skall 
i framtiden tänka mycket mer på i vilken kroppställning jag tecknar mina karaktärer. Är 
de utåtriktade och glada, eller blyga och tillbakadragna? Jag har en dålig vana att för 
det mesta teckna i ställningar jag är bekväm med, men det innebär också att person-
ligheten snabbt försvinner, e!ersom det mesta ser likadant ut. Ungefär som en skylt-
docka med kläder på.

Dessutom hann jag också tänka på hur kul det hade varit att sitta närmare och kunna 
se till exempel ansikteuttrycken. Som det var kunde jag inte ens se det klarröda läpp-
sti!et som en av huvudrollerna hade. Med det i åtanke skall jag jobba på med mina 
ansiktsuttryck, vilket jag också upplever som en svag punkt i mina illustrationer. 

Ett hörn av Sherlocks rum.
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BILDANALYSER
Jag har tittat på bilder och försökt komma fram till vad det är som gör att just de 
bilderna har personlighet. Det kan vara allt från färgval till vinklar på ögonen eller kläd-
valen. Egentligen vad som helst som bidrar. Det här är bara några av de många bilder 
jag tittat närmare på.

Av respekt för eventuella copyrightlagar eller regler så väljer jag att inte visa några 
bilder under denna sektion, men jag uppmanar läsaren att själv gå in på hemsidorna för 
att se vad jag pratar om.

Give Gau Food  av Sarah R Straub
http://sarahrstraub.deviantart.com/art/Give-Gau-Food-281841398

Jag gillar humorn i bilden och ansiktsuttrycket. Kroppshållningen antyder att han är 
något av en slav under begäret, han tittar upp mot den tilltänkta köttbiten. Höjda 
ögonbryn och vidgade ögon med pupiller högt upp ger ett fokuserat, nästan förvän-
tansfullt uttryck tillsammans med munnen. Den något djuriska personligheten uttrycks 
i grönt ovårdat hår, och vad som er ut som ett djurmönstrat plagg, eller kanske några 
pälstufsar?
Det är roligt när enkla skisser som denna blir så uttrycksfulla! 

Snickerdoodle av Lois van Baarle
http://loish.deviantart.com/art/snickerdoodle-338576457

Jag gillar attityden. Det märks att tjejen har personlighet, och tror på sig själv. 

Det åstadkoms genom perspektivet, man tittar upp på henne. Hon är någon att se 
upp till. De slitna kläderna och dreadsen i håret upptas väldigt fint i den grovt tecknade 
stilen där man lämnar kvar delar av skissen. Ögonbrynen, pupillerna och hållningen är 
utmanande

If tears le! scars av Alice de Ste Croix
http://destinyblue.deviantart.com/art/If-tears-le!-scars-297919598

Känslan i bilden förmedlas i huvudsak av ansiktsuttrycket, lutningen på huvudet och de 
uppdragna axlarna man kan se en del av. Lätt uppåtvända ögonbryn, och sänka ögon-
lock. Munnen är allvarlig, utan att mungiporna sänks för mycket. 

Young wife från sionra.deviantart.com
http://sionra.deviantart.com/art/Young-wife-253474686

Bilden visar en så vardaglig handling som att fläta håret. Det jag slås av är hur naturlig 
och avslappnad den känns, vilket jag tror uppnås genom den svaga lutningen på hu-
vudet, ögonen som verkar se något långt bort, och en avslappnad, halvöppen mun. 
Dessutom är hon lätt frånvänd, och hö!en ser ut att lägga vikten mer på ett ben. 

Rincewind and the Luggage av Cecilia Petrucci
http://septendecim-fool.deviantart.com/art/Stu"-from-Discworld-Insepara-
bles-318842010

Det här är för mig en bekant karaktär, men från en bok utan bilder, (Color of 
Magic,Terry Pratchett) och jag har alltså ingen förutfattad bild. 
Jag gillar humorn i bilden, och hur man förmedlar overkligheten i böckerna. Jag tror 
att de förvrängda proportionerna och det överdrivna ansiktsuttrycket åstadkommer 
mycket. 
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Our friend Ingo and his snail från Thepicsees.deviantart.com
http://thepicsees.deviantart.com/art/our-friend-Ingo-and-his-snail-336888316

Detta var bilden som startade hela det här projektet. Jag älskar allt med denna bild. 
Hållningen säger så mycket, ögonbrynens lutning, mungiporna, till och med öronen 
som pekar nedåt. Skorna där tårna sticker fram och de handsydda byxorna med tydliga 
stygn. Alla detaljer bidrar till en fantastisk karaktär!
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LÄSNING
Jag sökte länge e!er böcker inom ämnet, men fann att det var väldigt svårt att hitta 
något som passade riktigt bra. Till slut hittade jag två böcker: Creating Characters with 
personality1 och Character Mentor2 båda av Tom Bancro! som är en framstående ani-
matör hos Disney. Tyvärr fick inte jag tag i dessa böcker förrän precis dagarna före nyår, 
och de skulle ha vart som allra hjälpsammast i början. Här följer ändå ett antal punkter 
från hans böcker som jag tyckte var extra hjälpsamma

DESIGN
Basformer: För att förenkla tecknandet av samma karaktär, om och om igen är det 
bra om man kan bryta ner designen i enkla geometriska former. Det här är något 
som kanske är mest användbart om man tecknar för animation, men att tänka på 
formerna är ändå ett bra tips! E!ersom böckerna anlände sent fick jag inte så stor 
möjlighet att använda mig av detta, men jag kom på egen hand in på samma spår 
när jag upptäckte vikten av att notera ansiktets form. En smalare form på ansiktet 
blev en helt ny karaktär! 

Jobba med proportioner: Om du inte är ute e!er en verklighetsbaserad teckning, 
så jobba med proportionerna! Testa att göra händerna större eller mindre, eller 
benen tjockare eller smalare. Din karaktär kanske blir “bottentung” eller “topptung” 
beroende på hur du fördelar kroppsmassan.  

Personlighet i klädval: Om man har tre olika karaktärer, som samtliga går på samma 
skola och har samma skoluniform kommer de fortfarande att se olika ut! Plug-
ghästen kanske stoppar in skjortan i byxorna medan den coola killen köper en 
storlek för stora och har häng på byxorna med skjortan utanför. Så tänkt inte bara 
på vilka plagg/ägodelar de har på sig utan även hur de bär dem. 

Ålder: Det finns mycket att tänka på när man ska hålla sig till en specifik åldergrupp.   
Huvudets storlek spelar ganska stor roll: Små barn består av runda linjer, och har 
alltid ett stort huvud. Äldre barn har fortfarande större huvuden proportionellt 
än vuxna har, men har o!a ganska raka linjer. Tonåringar börjar har fortfarande 
lite större huvuden än de fullvuxna. Flickorna är o!a lite kurvigare, och pojkarna 
har o!a stora händer och fötter. Dessutom är tonåringar o!a väldigt bra på att 
uttrycka sin personlighet genom yttre attribut: kläder, frisyr, smycken, väskor, osv. 
Många tonåringar (inte alla) har en lite osäker kroppshållning, e!ersom många har 
lite dåligt självförtroende i den åldern. De vuxna har “vuxit i” sina kroppar. Ögon, 
öron, fötter och händer är inte lika stora som hos tonåringen, och många har en 
lite självsäkrare hållning. När man blir gammal börjar allt hänga. Kinder, öronsnibbar, 
mage. Dessutom fortsätter öron och näsa att växa. Ett bra sätt att få en karaktär 
att se äldre ut är att ha fler linjer i ansiktet. Tex runt ögon och mun.

 
UTTRYCK

Prioriteringsordning ansiktsuttryck: Ögon, ögonbryn, mun, hals och näsa.  
Ögonen är det vi människor tittar på först. Själens fönster. Men om ögonen är 
fönster så kan ögonbryn vara gardiner. Det är ögon och ögonbryn som drar det 
tyngsta lasset i känslouttryck. Munnen definierar mer exakt ditt uttryck, och en 
lätt vridning på halsen kan förstärka detta. Näsan är faktiskt minst viktig, den 
påverkas mest vid riktigt starka känslouttryck som tex ilska. 
Ex: Ett par ögon med sänka ögonlock, och rynkade ögonbryn blir ledsna, lägg se-
dan på en lätt leende mun och en mindre vridning på nacken så har man en ledsen 
figur som försöker vara tapper. 

1. Bancro!, T. (2006). Creating charachter with personality. New York: Watson-Guptill Publications.

2. Bancro!, T. (2012). Character Mentor. Waltham: Focal Press.
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“Squash & Stretch”: Detta är något som är extra viktigt inom animation, men som 
kan hjälpa till även i vanlig illustration. Det handlar helt enkelt om att trycka ihop 
och förlänga delar av kroppen beroende på hur den gör sig. En figur som gäspar får 
ett längre ansikta med utdragna linjer. Om man ler brett blir kinderna rundare.  

Kroppshållning & Kroppsspråk: I många fall spelar det ingen roll hur snyggt desig-
nad din karaktär är, speciellt inte om den ska attrahera icke-kreativa människor. Det 
som verkligen spelar roll är om karaktären “känns” som en riktigt person, har hon 
personlighet? Detta åstadkoms genom kroppshållningen. Ett bra tips är att rita 
klart posen, och sedan kolla vad den säger innan man tecknar in ansiktsuttrycket! 

Vikt & Balans: Det måste kännas som om karaktären väger något. Viktkänslan 
åstadkoms genom att platta till valda delar. Exempelvis blir rumpan platt om man 
sitter på den, fingrarna plattas till om de håller i en penna, osv. Det är en vari-
ant på squash & stretch. Det kan tyckas självklart när man läser, men det är lätt 
att glömma det när man tecknar. Med vikt följer också behovet av balans. Många 
gånger kan en karaktär vara fint designad, och kanske ha en ganska bra pose men 
det ser ut som om han håller på att trilla. Motverka sådana e!ekter genom att 1) 
ha fötterna under majoriteten av kroppsvikten, och 2) se till att delar som sticker 
ut åt ena håller får en motvikt åt det andra hållet. Ex: om man sträcker ut och upp 
höger hand, kommer vänster ben o"a att röra sig ut mot vänster för att balansera 
upp kroppen. 

Jag önskar verkligen att jag hade ha" de här böckerna väldigt tidigt i processen. Istäl-
let läste jag dem under de sista 1-2 veckorna och hann inte applicera lärdomarna på 
speciellt många skisser. Böckerna var också uppbyggda så att man kunde göra ett antal 
uppgi"er och på så sätt få en lättare kurs i karaktärsdesign.

MINA KARAKTÄRER
Jag hade länge svårt att bestämma mig för hur jag skulle göra med karaktärerna. Skulle 
jag ha många och inte djupdyka så mycket, eller skulle jag skapa några stycken bara? I 
slutändan valde jag ut några, för att kunna arbeta med grundligt, även om det blev skill-
nad även mellan dessa. Vissa är mer arbetade än andra, och anledningen till det är nog 
hur pass väl jag skapat karaktären till att börja med. Jag fick helt enkelt mer inspiration 
till vissa. De karaktärer som jag genast kopplade till kunde jag bara “se” antingen i olika 
situationer, eller kanske hur deras kroppsspråk ser ut. Lektion: Gör alltid en bra grund!

NINA
Nina är ungefär 16-17 år gammal. Hon är inte från vår värld, utan jag tänker mig en 
något steampunk-inspirerad värld till henne. I början av hennes historia bor hon tillsam-
mans med sin mamma som är textilfärgare och också väver och stickar på beställning. 
Nina brukar få hjälpa sin mamma i deras marknadsstånd, coh stickar o"a beställnings-
varor som hennes mamma inte hinner med. Hon förväntas nog ta över när hennes mor 
blir för gammal. Hennes pappa dog för många år sen i kriget där han var stridspilot. 

Nina är en glad och ganska självsäker tonåring. Hon är något av en snäll rebell och 
vägrar gå i kjol som en bra flicka skulle göra, och ger sig gärna ut på egen hand i staden, 
eller tillsammans med sin bäste vän Noel. Hon skulle dock aldrig göra något för att såra 
sin mor, och sköter alla sysslor ordentligt. Hon vill bara gå sin egen väg utan att förstöra 
för någon annan.

Min tanke med Ninas historia är att den börjar bra, sedan råkar hennes mamma ut för 
en olycka och helt plötsligt står hon på egna ben och livet blir svårt. 
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PROBLEM & UTVECKLING
Nina är en karaktär som jag ha! i huvudet länge. Jag började skriva på en liten historia 
för några år sen, som det aldrig blev något av, för jag är ingen vidare författare. Kanske 
kan jag illustrera den en dag istället. I vilket fall så var den största svårigheten för mig 
att hon är från en annan värld och kultur. Hur klär man sig där? Jag funderade lite och 
jag tänker mig att de fina damerna bär stora kjolar, ordentliga korsetter och små hattar 
med en "äder i. Nina är ingen fin dam, utan en dotter till en ensamstående textilar-
betare. Hennes mamma är dock duktig och blir o!a anlitad för att göra vackra lyxiga 
plagg eller accessoarer. Därför tänker jag mig att Ninas mamma gärna skulle se henne 
“propert klädd”, men Nina som den tonåring hon är vill klä sig som hon själv vill. Därför 
har hon valt bort kjolen helt och hållet (I hemlighet brukar hon klättra uppför fasaden 

Det här är Ninas slutgiltiga design, 

även om hennes proportioner kom 

att ändras lite. Här är hon alldeles 

för lång, och jag gjorde dessutom 

huvudet för litet. 

Men den omsydda militärjackan 

sitter, hon har fått en topp med ett 

spännande mönster på och byxorna 

är vad som borde vara en ganska 

praktisk vidd så man inte snavar över 

dem, utan att vara alltför avslöjande 

tajta. DET skulle kanske vara lite väl 

opassande.

Jag tycker också att ansikte och 

hållning känns som den tjej jag 

föreställer mig.
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på ett gammalt hus och sitta där på taket och titta på folk och sticka på sin mammas 
uppdrag ibland. Då behöver man ha byxor). Och medan hon säkert inte kan ha lika hög-
kvalitativa kläder som hennes mors kunder är hon ändå en vandrande reklampelare och 
har därför en vackert stickad spetssjal och en tröja i ett ovanligt mönster som hennes 
mamma färgat. Kappan är en gammal arme-jacka från hennes far som hon sytt om och  

vägrar att lägga undan trots mammans protester.
Jag känner att jag lyckats rätt bra med Ninas design med tanke på hennes personlighet. 
Däremot skulle jag nog behöva ett helt eget projekt för att designa hennes värld och 
verkligen vara säker på att hennes klädval och utseende är socialt acceptabelt, om än 
lite udda. Som det är nu har jag helt enkelt bestämt att det funkar. 

T.V. Här är en annan tidig skiss som 

jag faktiskt gillar. Pösbyxorna har 

tillkommit, håret blev lite lockigt 

(om än lite långt än då länge) och 

hennes kroppshållning är hy!sat 

bra. Jag tänker mig att det här är lite 

senare i historien när hon är ensam 

och sorgsen 

T.H. Korsetten kändes inte bra, men 

jag hade ingen aning vad jag ville 

ersätta den med. Det ska kännas 

som en kvinnligt plagg, men inte för 

styvt. Så jag skissade upp klänning 

för en fin dam, och tog lite inspira-

tion ifrån den. Lite pu"ga ärmar, och 

istället för de turnyrliknande tygla-

gren på baksidan av kjolen finns det 

några tyglager på hennes högra hö#.

T.V. Första skissen av Nina.  Långt, 

rakt hår, något korsettliknande un-

der kappan och smalare byxor.

T.H. En fulskiss på korsetten och ett 

snabbt porträtt. Korsetten kändes 

alltför styv och hindrande för Ninas 

personlighet och sociala status, men 

jag visste inte vad jag skulle ersätta 

den med. I porträttet har hon fått 

början på hennes karaktäristiska 

lugg, och lite kortare hår.



11

BILAGA 1

Ett annat problem som jag stötte på var svårigheten i att teckna henne från olika 
vinklar. Framför allt ansiktet. Hon var den första karaktären som jag gjorde det med, 
och det var oväntat svårt. Jag har blivit bättre på detta, men har fortfarande svårt att 
veta exakt hur jag ska manipulera ansiktsdragen för att skapa känslor utan att hon blir 
oigenkännlig.

Hennes kroppsform har också utvecklats genom skisserna. I början var hon väldigt lång   
mest av den anledningen att jag o!a tecknar människor som långa (framför allt benen). 
E!er ett tag tänkte jag till, och jag vill att hon ska vara kortare och ha lite rundare for-
mer, vilket jag tecknade mer i slutet. Jag har också försökt att visa på ett ganska självs-
äkert och utåtriktat kroppsspråk, med undantag från när hon är ensam eller ledsen, se 
några exempel här nedan.

T.V. På vissa av dessa tycker jag att 

man kan känna igen henne, och på 

andra känns det som en helt annan 

tjej. En stor del av av likheten tycker 

jag sitter i huvudformen. Speciellt 

när man tecknar såna enkla små 

teckningar som här. Speciellt den 

svagt tecknade skissen högst till 

vänster har ett mycket smalare 

ansikte än de andra.

T.V. I den här bilden har hon en 

tidig version av sin tröja. Tyglagren 

hamnar i mitten istället för på sidan. 

När det gäller posen så tänker jag 

mig att hon sitter ute på en sten vid 

stranden, och jag tycker den passar 

rätt bra. Här har jag också använt 

ett knep från en av böckerna. Lämna 

ansiktet tomt så ser man lättare om 

posen uttrycker det man vill, istället 

för att lita för mycket till ansiktsut-

trycket. 

T.H. Den här skissen är ett fint 

exempel på balans som jag pratade 

om längre upp. Hennes högra ben 

sticker fram för att balansera den 

tillbakalutande torson och armarna. 

Dessutom ser hon självsäker ut. 
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T.V. Jag tycker posen är bra, det ser 

ut som om hon har stått och väntat 

på någon som till slut dyker upp. 

Dock är den lite ur balans. Hon ser ut 

att kunna falla framåt när som helst. 

Om hennes högra ben stuckit ut lite 

mer hade det nog kännts bättre. 

Handen på hö!en känns bra dock. 

T.H. Den här bilden har en bra tanke, 

men balansen är alldeles fel. Hennes 

vänstra ben skulle behöva flyttas 

en bra bit åt höger för att väga upp 

överkroppen.

T.V. Den här har jag tagit med för att 

jag inte gillar den. Dels känns den 

inte alls som Nina, och dels blir hon 

lite för mycket av ett objekt. Dessu-

tom är benen för långa. Igen!

T.H. Den här var tänkt att kännas 

lite sorgsen, med istället känns den 

nästan lite flirtig. Inte helt lyckat 

alltså.

Här är några försök till att framställa 

Nina som lite mindre och kortare, 

och samtidigt uttrycka hennes 

personlighet. 

Skissen till höger är kanske ett en 

bättre och tydligare variant på sorg/

förtvivlan än försöket ovan.
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ALBERT
Albert är en husalf. Han bor i ett stort hus som blivit omgjort till lägenheter, så Albert 
har massor med människor i sin familj. Egentligen är Albert riktigt gammal. Han har 
själv tappat räkningen, men ett par decennier har han nog hunnit med. Det märks dock 
inte. Han har behållit barnasinnet och är en sann optimist och entusiast. Han älskar 
sitt “jobb” och hjälper gärna människorna han bor hos med diverse sysslor. På gott och 
ont. Han slänger gärna ner lite extra russin i degen om han bakar åt en. Om han syr i en 
knapp kan det hända att han tycker att just den här kavajen skulle se lite snyggare ut 
med röda knappar istället, och då blir det så. Han försöker alltid hjälpa, men ibland blir 
det kanske lite tokigt. 
Hans favorittid på året är julen, och de boende i hans hus har vant sig vid att lussebul-
larna bakar sig själv och paketen blir inslagna över natten. Ingen vet riktigt hur, även om 
ett par kanske misstänker...

Även här jobbar jag med kropp-

språket, och har även lekt lite lätt 

med proportionerna. Jag tänkte 

också att det kunde vara kul att 

göra två karaktärer som interag-

erar.

Jag är väldigt nöjd med den här 

bilden på Albert. Den lustiga mössan 

med en bjällra i, randiga strumpbyxor 

och lappade kläder, och framför allt 

uttrycket i hans ansikte! Målet med 

hela fördjupningen var att kunna 

producera fler sådana här bilder!

När det gäller Albert har jag verkli-

gen försökt arbeta med proportion-

er. Långa smala ben, stora händer, 

stora fötter och öron, medan själva 

krippen är ganska smal, och så ett 

ganska stort huvud på det, vilket gör 

honom lite barnslig.
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PROBLEM & UTVECKLING:
Alberts design kom nästan av sig själv. Jag gjorde några snabba skisser i början, men de 
kändes fel på en gång. Nästa försök blev Albert! Jag fick bara jobba lite på detaljerna, 
men kroppsformen fanns där. Det jag försökte tänka på var att han är gammal, fast 
med ett ungt sinne. Dessutom är han nog lite magisk också. Med andra ord så bör han 
se lite barnslig ut, men hans fysiska ägodelar kan vara lite slitna. E!ersom han “lånar” 
saker av människorna han bor hos så är de i många fall omatchande. Jag kan tänka mig 
att hans tröja skulle ha kunnat vara ett gammalt nattlinne som han “snyggat till” lite 
med randiga och prickiga tyglappar han sytt på. Och halsduken och mössan är förstås 
för att han älskar vinter och julen. Han smyger runt och gömmer sig för de boende, 
och har därför inga skor. Däremot har han en bjällra i mössan, men det är nog typiskt 
Albert. Vissa detaljer kommer han ihåg, andra missar han helt, hur uppenbara de än 
tycks vara.

Det här är några av de tidigaste 

skisserna för albert. Jag spenderade 

som synes inte många minuter per 

skiss, för det kändes snabbt att det 

inte blev rätt. 

Den längst till höger på övre raden 

är  är nog närmast.

Den här skissen blev början till 

slutversionen av Albert. I nästa ver-

sion ändrade jag så att han fick lite 

roligare detaljer så som prickig ficka 

och randigt ärmslut, samt diverse 

lappar på kläderna, och öppnade 

snörningen i halsringningen för ett 

mer levande uttryck. 
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Dessutom har jag valt att alltid rita ut linjerna vid kinderna för att han inte ska se alltför 
barnsligt slät ut (mer linjer i ansiktet åldrar folk). Notera också bitmärkena i ena örat. 
Han vaknade upp en gång för många år sen av en liten mus som satt och gnagde på 
örat! Liksom med Nina var det otroligt svårt att teckna ansiktet från olika vinklar utan 
att man tappade bort hans utseende. Se försöken nedan!

E!ersom mina första skisser av Albert var sittande var det lite svårt att teckna om 
honom stående. Hur långa ben får han då? Hur blir proportionerna? Det där känns fort-
farande en aning flytande, men jag har gjort honom med långa smala ben och en ganska 
smal kropp i övrigt. Notera också händerna på de  bilder där jag skissat i dem. Det syns 
kanske inte jättebra, men han har fått långa tunna fingrar med tjocka bulliga fingertoppar.

T.V. Här är mina första försöka till 

att hitta Alberts siluett. Nr 3 är den 

som kom närmast.

T.V. Jag hade lite svårt att bestäm-

ma mig för vilken längd han skulle 

ha på benen, så de varierar lite. 

Dessutom syns här några försök till 

olika ansiktsuttryck, med varierande 

resultat. 

T.V. Föregående försök var förstås 

långt ifrån perfekt,men jag kände 

att det var dags att börja leka ilte 

med Albert. Jag kan se honom göm-

ma sig bakom hörn eller smyga runt 

i lägenheten. Kanske tom Slappa i en 

skål eller sticka lite?
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HOLGER
Holger är pensionerad sedan några år tillbaka och bor i en liten villa i ett villaområde 
alldeles vid en liten skog. Han bor tillsammans med sin fru Märit, och de har varit gi!a 
i 42 år nu. De har två döttrar, Annika och Karin och ett litet barnbarn. Holger brukade 
arbeta på det lilla mäklarkontoret i stan före pensionen. 
På fritiden gillar Holger att snickra fågelholkar. Ju mer avancerade desto bättre, han 
gillar att kalla dem fågelpalats, men grannarna skojar och kallar honom Holger i Holken. 
Han är väldigt nöjd med livet och en riktig mysfarbror. När han inte snickrar holkar tyck-
er han det är trevligt att ta en ka"e på verandan med frun eller någon granne kanske. 
Och det allra bästa är förstås när dottern Annika kommer förbi med barnbarnet William.

PROBLEM & UTVECKLING:
Mitt största problem med Holger har varit hans ålder. Min första skiss gick riktigt bra, 
men det är otroligt svårt att teckna honom med något annat än en nöjd min. Jag vet 
inte riktigt hur jag ska manipulera ansiktsuttrycken med alla linjer, och ändå få honom 
att se ut som sig själv. Dessutom var det otroligt svårt att få till rätt kroppshållning! 
Han bör vara lite krumm i benen och ha böjd rygg. Med alltför mycket får honom att se 
ut som 90 istället för runt 70. Eller också hamnar inte tyngdvikten där den ska, och det 
ser ut som om han håller på att trilla omkull! Jag försöker komma ihåg balanstipsen från 
boken när jag sitter och tecknar, men det är fortfarande svårt. Jag tycker det blev lite 
bättre mot slutet i alla fall. Skissen nedan visar första fullfigursförsöket.

När det gäller hans kläder så tänker jag mig att den där kepsen alltid sitter på huvudet 
så fort han går utanför dörren. Och Holger gillar att vara utomhus! Han har en ko!a 
som kanske är lite för stor över axlar och armar e!ersom han blivit lite smalare där 
på gamla dar, medan den sitter rätt tajt runt magen som kanske vuxit en aning e!er 
pensionen. Byxorna är säkert sen 70- eller 80-talet. Varför slösa pengar på nya när de 
gamla inte är trasiga?

Den största teckningen här är den 

först av Holger. Den längst till höger 

känns också som honom, liksom den 

till vänster. Skissen högst upp är 

också ganska bra, men prickar inte 

riktigt rätt.
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E!er att Holgers design var klar var 

det dags att fundera på kropp-

språket. Det första försöket (ovan) 

gick inte så bra. Här kan man se 

en tydlig skillnad. Den första till 

vänster är bara dålig. Det finns 

ingen form och ingen ålder. På den 

andra  är hållningen bättre men det 

finns ingen kontrast i designen. För 

att motverka det så gav jag honom 

en smalare halls, lite större huvud, 

en rundare rumpa och ett par 

illasittande byxor. Jag tycker det 

gjorde stor skillnad!

Detta är ett fint exempel på en 

misslyckad skiss. Det ser ut som om 

Holger är 90 år och behöver en rulla-

tor för att ta sig fram. 

Här har jag försökt jobba lite mer 

med hållningen och kroppspråket 

igen, fast i olika situationer. Han he-

jar på grannen, sitter vid utebordet 

och tittar på fåglar, eller bygger en 

fågelholk. Jag har försökt tänka ex-

tra mycket på vikt & balans e!ersom 

Holger har visat sig extra krävande 

på det området. 
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REFLEKTION
UPPLÄGG
Med facit i hand så borde jag ha gjort upp en striktare plan. Problemet var nog att jag 
inte visste riktigt vart jag skulle börja någonstans. Min första ingivelse e!er inspiration-
sresan var att jag ville läsa något om ämnet för att styrka mina egna slutsatser, men 
det visade sig lite svårt att hitta något. Jag tror att om jag hittat och fått tag på Creat-
ing Characters with personality och Character Mentor ganska tidigt i projektet så hade 
jag lagt upp mitt projekt på ett annorlunda sätt, för de var verkligen pedagogiska och 
grundliga. Som det nu var körde jag bara igång, e!ersom jag redan hade fått en sen 
start. Om jag skulle göra om projektet idag så skulle jag nog börja med att läsa böcker-
na och skapa karaktärerna. Sedan skulle jag gå igenom övningarna i böckerna, fast med 
mina egna karaktärer (boken ger dig karaktärer att jobba med). Det här skulle helst inte 
få ta mer än kanske halva tiden, eller 2/3. Däre!er skulle jag ha spenderat resterande 
tid på att teckna lite mer detaljerade teckningar av karaktärerna för att verkligen prakti-
sera det jag lärt mig i böckerna och nöta in det utan en bok vid min sida.

Nu blev det ju inte riktigt så utan istället har jag famlat mig fram på egen hand, vilket 
har tagit mycket längre tid. Det tar tid att inse såna saker som att det är just huvudfor-
men som gör att det inte ser rätt ut, eller det är pupillerna som tittar åt olika håll och 
får karaktären att se lite knasig ut. Det blir bra mycket lättare när man får alla tipsen 
serverade. På grund av detta valde jag till slut att bara ha med tre karaktärer. Jag har 
ett par tre skisser vardera på två andra karaktärer, men jag tyckte inte att det var 
tillräckligt för att ta med här, och i slutändan fokuserade jag större delen av tiden på 
dessa tre, vilket jag tycker var ett klokt beslut så här i e!erhand. Då är det lättare att 
djupdyka lite mera och försöka få fram nyanser i karaktären. 

Utöver en allmänt dålig tidsplan hade jag av någon anledning fått för mig att deadlinen 
för inlämning var en dryg vecka senare, vilket innebar att jag inte hann göra klart den 
sista delen som jag velat. Tanken var att ha 3 bilder (en per karaktär) av samma kvalité 
som den jag gjorde av Albert. Där man lagt ner tid och energi på detaljer såväl som ut-
tryck och verkligen fåt presentera karaktären lite mer slutgiltigt. Men jag är ändå nöjd 
att jag kommit så långt som jag gjorde.

TECKNINGSTEKNISKT
Allt har tagit längre tid än vad jag trodde, och mycket av det beror på att jag alltid tror 
att jag kan teckna och skissa ganska snabbt men verkligheten ser ganska annorlunda ut. 
Speciellt med tanke på att jag inte använt mig av några referensbilder. Det tar fortfar-
ande tid för mig att få anatomin att se hy"sat rätt ut, vilket är viktigt när man arbetar 
med kroppspråk. 

E!ersom jag inte känner att jag har en egen definierad stil på mina teckningar ännu, så 
märkte jag att jag, e!er att ha läst böckerna, drogs mot att teckna enklare karaktärer, 
precis som i exemplena. Att hålla det enkelt kan nog vara en fördel när man övar på 
kroppspråk eller ansiktsuttryck, men samtidigt är det inte en stil jag e!ersträvar, e!er-
som jag inte satsar på animation, vilket böckerna främst riktar sig mot. Förhoppningsvis 
går det dock att föra över de inlärda kunskaperna även till andra stilar.

Något intressant som jag noterat nu är också att jag, e!er att ha läst böckerna, verkar 
ha lättare för att se på mina gamla skisser och se vad som är fel, och vad som bör åtgär-
das. Tidigare vill jag minnas att jag kunde se att något var fel, men inte var jag skulle 
göra för att ordna upp det. Jag vet inte om det beror på just böckerna eller om det helt 
enkelt är att jag fått lite mer distans från teckningarna. I vilket fall är det en intressant 
observation, och något som kommer komma till stor nytta i framtiden! 
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KARAKTÄRERNA
Jag är allra mest nöjd med Albert, och däre!er Nina. Jag känner att jag greppar dem, 
de finns i mitt huvud. Jag tycker att jag fått fram Alberts lekfullhet och oskyldighet, 
och jag tror att Ninas självförtroende och glädje går fram i de flesta bilderna. Jag tycker 
också att jag lärt mig att teckna Albert bäst. Kanske för att han inte är mänsklig, så 
mina ögon är inte lika känsliga för mindre fel i hans anatomi. Den är redan lite annor-
lunda. 

Holger är jag inte lika nöjd med. Jag vet inte om det är för att han är äldre, och att jag 
har svårt att teckna honom, eller om det är för att han är för ensidig i mitt huvud. Jag 
har svårt att se honom arg eller frustrerad. Han är lite som en filbunke. Jag tycker också 
att hans skisser av någon anledning är de som kommit att bli mest förenklade och 
nästan lite tråkiga ibland. Men det är något att jobba vidare med! !

SLUTSATS
Det här har varit ett väldigt intressant projekt, jag har aldrig tidigare varit så pass 
analytisk i mitt tecknande. Dessutom har det varit nästan som en liten tur tillbaka till 
barndomen att sitta och teckna personer med en bakgrund och historia igen. Ett sånt 
här projekt kan egentligen inte ha ett slut, utan det handlar om livslångt lärande, bara 
man fortsätter. Med det sagt tycker jag ändå att jag fått en bra början. Jag skulle gärna 
se att mina nuvarande skisser såg lite bättre ut, och hade en mer definierad stil, men 
jag hoppas det kommer. Alla små knep som jag lärt mig bör kunna appliceras på alla 
stilar, och jag har fått en helt annan insikt i hur man ska tänka när man tecknar. Och hur 
många gånger man kan behöva försöka innan man hittar rätt. 

Min tidigare inställning har varit lite så att man testar en gång, och blir det bra så är 
det jackpot, och blir det inte bra så testar man ett annat motiv. Nu tänker jag istället 
att man tänker om motivet och testar igen! Kanske från en annan vinkel, eller också be-
höver man bara flytta ett ben eller en arm en liten bit. Att arbeta med en bild har fått 
en helt annan innebörd för mig, det handlar verkligen om att arbeta och bearbeta det 
man redan skapat och det ska bli intressant att försöka praktisera detta i framtiden.

En annan sak som jag ska börja med inom kort är nog att ändra mina dagliga skisser, 
som hittills bestått av att teckna av referensbilder till att försöka hitta en stil att arbeta 
med. För det är något av en konst att kunna använda en referensbild och bara ta ut den 
information man behöver istället för att försöka teckna av den så verklighetstroget som 
möjligt. Att avsiktligt ändra en del former och proportioner men ändå få teckningen att 
se trovärdig ut.

Något som inte egentligen ingått i projektet, men som jag ändå tittat lite på är kom-
position. Det är något jag tror att jag kommer att få användning för i examensarbetet 
senare där jag troligen kommer att illustrera hela scener med bakgrund och karaktärer 
som interagerar. Det kommer bli min största utmaning någonsing (åtminstone inom 
illustrationsomårdet), men jag tror också att jag aldrig varit så förberedd som nu.
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Fig. 1. Wiland, I. 
(1983). [Illustration]. 
Titta, Madicken, det 
snöar!, 10. 

Alla bilder i denna bilaga är skapade av mig, Terese 
Brännström, om inte annat anges.
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Fig. 2. Eriksson, 
E. (1985). [Illustra-
tion] Vilda Bebin 
får en hund. s.1. 

Fig. 3.  Sendak, M. 
(1963). [Illustration]. 
Till vildingarnas 
land, s.2.
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Fig. 4.  Sendak, M. 
(1963). [Illustration]. 
Till vildingarnas 
land, s.27-28.
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Fig. 13.  
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Fig. 15.  
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Fig. 21.  E.H. Shepard 
(1966). [Illustration] Win-
nie -he-Pooh. s.40
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Fig. 53.  
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Fig. 54.  
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