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Jag har skapat en kort serieroman med 
tillhörande cd-skiva där bilderna, texten och 
musiken formar en helhet vilken blir som 
störst om alla element tas del av samtidigt.

Min frågeställning har varit, hur skapas ett 
nytt medium genom att kombinera musik 
med en serieroman?

Syftet med det här arbetet har varit att skapa 
ett medium som på bästa sätt drar nytta av 
musikens och den serieromanens styrkor. 
Och att kombinera de på ett sätt som inte 
gjorts förut. 

Jag kommer i den här uppsatsen förklara hur 
jag kom på den här idén, vad jag sedan ska-
pade för produkt och hur min arbetsprocess 
såg ut. Slutligen resonerar jag kring vad jag 
kunde gjort annorlunda och hur mitt arbete 
kan vidareutvecklas. 

Uppsatsen innehåller ocensurerade blog-
ginlägg. Störs du av svordomar och/eller icke 
korrekt formulerad svenska föreslår jag att du 
hoppar över dessa partier.

Sammanfattning
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”Jag har samma relation till mina böcker, skivor och filmer som 
Joakim von Anka har till sina pengar. Jag älskar att dra handen 
längs deras ryggar, dyka ner bland dem och sortera dem. Minns 
ni serien där Kalle Anka lurar i farbror Joakim att kontanter har 
blivit värdelösa och att Riksbanken bestämt att det nya betaln-
ingsmedlet är fisk? Joakim von Anka tvingas bygga upp hela sin 
förmögenhet på nytt. Snart står han intill ett gigantiskt berg av 
sill men när han ska dyka ner i skatten hejdar han sig. Fisken är 
varken trevlig att hålla i eller lukta på. Joakim von Anka inser 
att det inte längre är roligt att vara rik. Samma tomhet upplevde 
många musikälskare efter att ha bytt ut sina vinylskivor mot cd.”

Fredrik Strage
Fredriks krönika: Jag vill inte läsa på en Gameboy
Publicerad 08:46, 19 februari 2010
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Dagens digitala tekniker har tagit bort den fy-
siska produkten ”musik”. Vare sig man tidigare 
lyssnat på musik via en cd- kasset- eller vinyl-
spelare har man haft en fysisk skiva eller kasset 
att ta på och gett musiken ett mervärde.

Tack vare att det är så pass enkelt att ladda hem 
musik i datorn och läsa texterna genom en 
enkel sökning har många övergett den fysiska 
skivan helt.
För vad är poängen med att köpa en dyr fysisk 
produkt?  Som måste hittas i affär och sedan tas 
med hem eller beställas via internet/postorder 
och skickas via post till beställaren. Något som 
kan ta flera dagar, när så gott som all världens 
musik finns bara några få musklick bort.

Jag vill inte kalla mig själv bakåtsträvare. Tvärt 
om, jag älskar den nya tekniken då den hjälper 
mig hitta ny musik som jag aldrig annars skulle 
kommit i kontakt med. 

Men jag har fortfarande starkast relation till de 
skivor som jag faktiskt har ett fysiskt exemplar 
av. I bästa fall en stor vinylskiva med underbart 

konvolut som även utan tillhörande musik 
är en fantastisk skapelse som jag kan ta fram 
och titta och känna på. Något jag kan lägga 
framför mig och titta på medan jag lyssnar på 
den ganska sprakande, dåliga kvalitén som min 
mormors vinylspelare förmedlar.

Det jag har gjort eller i alla fall försökt att 
göra, är att skapa någonting som ger tillbaka 
musiken dess fysiska mervärde. Jag har försökt 
ge den potentiella lyssnaren en anledning att 
inte bara ladda hem min musik utan att även 
skaffa (helst köpa) produkten som denne kan 
hålla i sin hand. Och kanske fokusera helt på 
verket istället för att som man ofta gör, bara 
lyssnar på musik lite i bakgrunden medan man 
”gör något annat”.

Inledning
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Idén kom till mig när jag lyssnade på en 
vinylskiva hemma hösten 2007. Dess upp-
lägg gjorde att musiken och det tillhörande 
sånghäftet skapade en symbios som höjde den 
totala upplevelsen. Detta genom att jag kunde 
följa med i texten i sånghäftet och med hjälp 
av hur sidorna var uppbyggda kunde jag räkna 
ut när nästa paus i musiken skulle komma. Det 
ledde till att jag drevs framåt genom skivan eft-
ersom jag ville veta hur texten skulle sluta. Det 
är annars väldigt sällan jag tar mig tid att sätta 
mig ner och lyssna på en skiva med 40 minuter 
musik eller mer i en sittning.

Det var det här konceptet som jag ville ta reda 
på och vidareutveckla.

Det tog ungefär ett år innan jag började själva 
arbetet. Vad skulle jag göra och hur skulle jag 
utföra detta? Jag insåg att jag nästa år skulle 
behöva skriva en c-uppsatts på min medie-
designutbildning. Jag hade denna idé liggandes 
i bakhuvudet som jag verkligen ville göra.
Men innefattas detta projekt inom mediede-
sign? Jag försökte motivera mig själv genom att 
författa nedanstående text. Det är det första in-
lägget i min blogg som jag fört. Jag tog bort det 
från bloggen eftersom det kändes så negativt, 
men här är det i ocensurerad form. 

Anledningen till att jag gör det här -  ett “strikt” 
konstnärligt c-arbete - är för att jag vill skapa 
något som jag brinner för, något som skapas av 
samma anledning som allt jag skapar borde ha.

För att det är förbannat jävla kul! Jag vill inte 
kunna sova om nätterna eftersom jag kommit på 
en idé som jag måste “formulera” i mitt huvud. 
Jag vill ta allt det som jag förälskat mig i inom 

design, illustration, musik, trycksaker och samla 
det i ett och samma färdiga verk. Jag vill ta reda 
på alla mina kreativa talanger, jag vill rita - jag 
vill skrika - jag vill spela gitarr - jag vill grotta in 
mig i photoshop och skapa fantastiska bilder - 
jag vill programmera trummor - jag vill rita små 
söta fåglar som dör - jag vill ta fram en fantas-
tisk bok där allt detta samlas - jag vill skapa en 
ljudvärld med små och stora detaljer - jag vill 
göra tvspelsmusik - jag vill skapa karaktärer som 
hade platsat i en kass studio ghibli-film.

Kommer jag få göra detta i arbetslivet? Troligtvis 
inte. Därför gör jag det nu istället. Många tänker 
säkert att det här arbetet ska vara slutprodukten 
av deras utbildning, “titta här vad jag kan”. 
Det är en tanke jag också tänkt och jag kom-
mer förmodligen tänka den igen under arbetets 
gång, säkert också efter att allt är klart. “Varför 
kastade jag bort c-arbetet på att rita fåglar och 
spela in skrikmusik ingen gillar?”

Men jag tänker främst att jag gör detta för att 
det är sådana här saker som fått in mig på den 
här banan, och det är sådana här saker som 
kommer att hålla mig kvar. Visst det är kul att 
dra ihop en hemsida till en kund också, speciellt 
när den ligger där och pengarna kommer in på 
kontot. Men det är inte så jävla kul att skapa. 
Och om jag nu ändå inte får några pengar, 
varför då göra nått jag inte vill - för att jag tror 
att det är det som en eventuell arbetsgivare vill 
se? Fuck it jag kan skita i hela branschen och 
göra något annat istället.

Uppkomsten av idén
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När jag börjat fundera på hur jag skulle 
utföra mitt arbete ville jag titta på vad som 
gjorts förut inom närliggande ämnen. Och 
förhoppningsvis lära mig något av dem och 
vidareutveckla deras idéer.

Vinylskivan
Det första fröet som slutligen landade i det 
här arbetet såddes när jag en kväll satte mig 
ner framför min vinylspelare med Deathspell 
Omegas skiva Fas – Ite, Maledicti, in Ignem 
Aeternum.

Musiken består av väldigt kaotisk metal, det 
är väldigt svårt att urskilja vare sig låtstruk-
turer som verser och refränger eller melodier 
och riff. Skivan är också märkligt mixad då 
trummorna tillsammans med sången ligger 
i förgrunden och tar mest plats. Alltså en 
väldigt svår upplevelse att smälta.

Inne i skivkonvolutet ligger ett tjockt häfte, 
man öppnar det och förstår att det innehåller 
texten till musiken som förväntat. Vad som 
är nytt är att när man följer med i texten så 
är sidorna uppbyggda efter hur musiken är 
uppbyggd istället för att dela in den efter 
respektive låt vilket är vanligast.

Så när man läst den sista texten på varje sida 
slutar den arga kaotiska musiken, man vänder 
blad och möts av en illustration. Man lyssnar 
till ett lugnt stycke musik, mest stämning-
sljud, medan man tittar på illustrationen. Man 
ser att på nästa sida fortsätter texten, man 
undrar när sången börjar igen.

Det jag anser att den här skivan gör så bra är 
hur skaparna anpassat musik, text och layout 
efter varandra. Det ger en lugn och trevlig 
upplevelse. Något som jag själv vill utveckla 
utifrån det här konceptet är att öka mängden 
information som läsaren tar del av under upp-
levelsen. Jag vet inte om den här skivan skulle 
tjänat något på att använda serietidningsfor-
matet på samma sätt som jag gjort istället för 
den nuvarande formen då musiken i deras fall 
är så pass komplicerad.

Bildboken
Jag hade flera sådana här som barn. De består 
av en bok med tillhörande kassettband och 
återberättar historier från kända storfilmer. 
Till exempel Star Wars (min favorit) eller 
Indiana Jones. Man spelar bandet och möts 
av en berättarröst som förklarar hur boken 
fungerar. Rösten berättar att man strax ska få 
lyssna till en historia som man även kan läsa 
i boken. Man vänder blad när man hör ett 
speciellt ljud.

Sedan när man följer med i texten visas även 
bilder. Vid en del tillfällen hörs även ljudef-
fekter. Musik från filmen hörs i bakgrunden.

Det största störningsmomentet är att texten 
och bilderna är så distanserade från varandra. 
Man får ta del av bilderna mer som stämn-
ingshöjare än källor av information. Något 
jag tagit till mig är hur böckerna introducerar 
betraktaren till hur de ska tal del av historien 
med hjälp av introduktionstexten.

Tonsatt bildbok
Jag införskaffade Tove Janssons Vem ska trösta 
knyttet?. Det är en bok som berättar en histo-
ria med text och bild. Separat går det också att 
köpa en cd-skiva med historien tonsatt. Varje 
uppslag utgör en separat låt. 

Det är tråkigt att man måste köpa cd-skivan 
och boken separat. Vet inte köparen om att 
både bok och cd-skiva finns går den miste om 
den totala upplevelsen. 

Reflektion 
När jag studerat mina inspirationskällor kom 
jag fram till att jag kan vidareutveckla deras 
koncept ytterligare. Alla tre använder sig av 
ljud och text i samspel, fast på olika sätt.

Det jag ville göra var att köra ungefär samma 
koncept fast öka hastigheten, få det att hända 
och flyta på mer och använda respektive 
mediums styrkor.

Tidigare liknande varianter
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Omslaget till Deathspell Omegas skiva Fas – Ite, Maledicti, in Ignem Aeternum.

Ljudbok. Tonsatt bildbok. Utan tillhörande cdskiva.
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Min version

Det första jag bestämde var hur allt skulle 
hänga ihop, jag visste att jag ville använda mig 
av bilder, men inte lika enformigt som en bild 
per uppslag utan med mer dynamik.

Jag ville ge min kreation en analog känsla för 
att allt skulle kännas mer genuint.

Processen skulle visa sig bli väldigt icke-linjär. 
Mitt arbete flöt fram och tillbaka mellan att 
skriva handling, skriva musik, göra kon-
ceptskisser, testa typografi, testa musik och 
bildflöde, bestämma färgscheman osv osv (Se 
faktarutor för hela processen). 

tiva perspektiv och olika nivåer av sanning tas 
också upp. Många lösa trådar förklaras aldrig 
och skapar därför en större värld.

Något som många serietidningar gör är att 
de leker så mycket med positioneringen av 
de olika rutorna att jag ibland blir fundersam 
vilken ruta som jag ska titta på efter en annan. 
Watchmen använder sig av ett enkelt rutnäts-
system (se bild längre ner) där varje sida är 
uppbyggd av som mest nio lika stora rutor. 
Ibland smälter flera rutor ihop till en men de 
frångår aldrig det kantiga mönstret. Detta gör 
också att skaparna har kunnat leka mycket 
med övergångar, både med text och med bild. 
Till exempel kan en ruta visa ett ansikte och 
nästa visa samma ansikte fast flera år tidigare ur 
precis samma vinkel. Se bild på nästa sida.

Texten kan beskriva en handling i en parallell-
historia som också samtidigt beskriver vad som 
händer i huvudhandlingen. Se bild på nästa 
sida.

Vad jag tagit reda på från Watchmen är främst 
rutnätssystemet eftersom det gör det så enkelt 
som möjligt att veta var någonstans i boken 
läsaren ska titta. Jag har också försökt ge min 
bok en viss nivå av symbolik och jag använder 
också övergångar på liknande sätt.

Watchmens rutnätssystem.

Serietidningsformatet 
Min favoritserietidning (eller serieroman) är 
Alan Moore och Dave Gibbons Watchmen. Det 
som gör den så fantastisk är hur den utnyttjar 
serietidningsformatet på sätt som jag aldrig sett 
tidigare. 

Den använder sig mycket av symbolik – en 
cirkelform exempelvis, antingen i form av en 
klocka eller ett mänskligt ansikte - med någon 
form av trasighet, kladd eller reva. Jag tolkar 
detta som symbolik för hur bräckligt livet är.

Den porträtterar flera olika filosofiska och 
etiska teman som cynism, nihilism och utilita-
rism. Kontrasten mellan objektiva och subjek-
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Pojken med glasögonen i den andra bilden 
läser en serietidning om en skeppsbruten man. 
Huvudhandlingen “kommenteras” med sym-
bolik av handlingen i pojkens serie.

Exempel på “kameraåkning” och tidshopp.
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Musiken
Jag valde att skriva all musik själv. Det kändes 
som det bästa sättet att skapa ett så komplett 
verk som möjligt. Det hade även gått att skapa 
en serieroman kombinerad med musik som 
någon annan skrivit eller redan existerande 
musik. Men eftersom jag kan komponera, 
framföra och spela in musik själv var det 
självklart att jag skulle stå för musiken själv. 

Jag hade till en början problem med att 
bestämma mig vad för typ av musik jag skulle 
använda mig av. Skulle jag göra något lättlys-
snat? Kanske bara en akustisk gitarr och ett 
piano ackompanjerat av någon duktig sångare? 
Det hade säkert låtit bra och varit väldigt 
enkelt att ta till sig. Men jag kände att jag ville 
ha musik som var så mycket jag som möjligt. 
Musiken jag valde att skriva är därför inte 
skriven utifrån en målgrupp utan är resultatet 
av den musik jag själv velat höra.

För att komma igång så fort som möjligt valde 
jag att använda mig av musik jag redan skrivit 
till det första uppslaget. Den fick senare skrivas 
om en hel del för att bättre matcha bilderna. 

Trots att jag inte är någon duktigt sångare valde 
jag att stå för ”sången” själv. Jag skriver inom 
citationstecken eftersom det egentligen inte är 
sång det handlar om utan skrikande. Det beslu-
tet tog jag för att jag anser sången vara den mest 
ärliga uttryckssättet som finns kreativt sett. När 
jag ritar kan jag ändra det jag ritat men när jag 
spelar in min röst är det som händer där och då 
som fastnar på datorns hårddisk. Det går inte 
att gömma sig även fast jag redigerat nivåer och 
lagt på lite effekter för att få sången att bättre 
smälta ihop med musiken.

Jag velade fram och tillbaka mellan att skriva 
på engelska eller svenska. Jag resonerade kring 
möjligheten att sprida mitt verk utanför Sverig-
es gränser kontra att skriva på ett språk som jag 
behärskar bättre. Samtidigt känns engelska som 
ett språk som är väldigt lätt att gömma sig ba-
kom när man skriver låttexter, det finns alldeles 
för många standardfraser man kan ta till för att 
man är feg eller inte har något att säga. Detta 
är ett problem jag tycker de allra flesta svenska 

artister som sjunger på engelska lider av.  

Momentet som till slut avgjorde mitt val var 
när jag såg på en god väns konsert. Han blan-
dade eget material med covers och framförde 
dessa själv på akustisk gitarr. Jag satt och lys-
snade, tänkte att detta är fint och låter bra. Han 
sjöng på engelska och jag tänkte inte direkt på 
vad han sjöng, mest hur han sjöng. Sedan sjöng 
han en låt på svenska och det var som att hela 
upplevelsen förändrades totalt. Jag följde med 
i hans berättelse och hans musik fick en helt 
annan innebörd.

Jag spelade in musiken själv eftersom det skulle 
bli enklast att gå fram och tillbaka mellan 
musikinspelning och övrigt arbete. Jag ser 
mig inte som en bra ljudingenjör och musiken 
skulle helt klart fått en annan nivå om jag anli-
tat någon kunnigare att sköta den biten. Men 
då hade jag behövt boka tid och förhållit mig 
till den, något jag inte ville begränsa mig med.

Handling
Handlingen skrevs ganska sent in i processen. 
Jag hade problem med att hitta någonting som 
jag kände starkt för att berätta om. Jag ville dels 
ha en handlig med filosofiskt djup men jag ville 
samtidigt inte skriva någon på näsan med mina 
värderingar. Jag tänkte ett tag försöka behandla 
någon form av mänskligt lidande men eftersom 
jag verkligen inte känner att jag kan porträttera 
något sådan på ett rättvist sätt slutade det med 
att jag valde att berätta om djurs lidande istället.
Visserligen vet jag möjligtvis inte mer om deras 
lidande än mänskligt lidande men det är en 
fråga jag känner starkt för.

Historien som jag skrev handlar om fågeln Ben 
som lever sitt liv på havet i sin båt tillsammans 
med sina vänner. En sen dag blir han och hans 
vänner överfallna. Tack vare att Ben snubblar 
och ramlar av sin båt och ner i vattnet klarar 
han sig precis medan hans vänner blir skjutna.

Handlingen baseras väldigt löst på en sann 
historia som jag tagit del av via låten Potem-
kin City Limits av bandet Propagandhi. Den 
beskriver hur en gris rymmer från ett slakteri 
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och lever sitt liv i det fria tills de lyckas fånga 
den igen. De döper den då till Francis och 
bygger en staty till hans minne som en symbol 
för grisuppfödningen i deras stad. Propagandhi 
vinklar historien genom att ifrågasätta hur de 
låter döda grisar för deras egen vinning men 
när en rymmer ger de den grisen en staty. De 
menar att statyn bara utgör en falsk fasad för 
en mycket grymmare verklighet. Potemkin var 
en rysk fältmarskalk som byggde låtsasstäder 
för att skapa en bild av ett mäktigt rike för 
besökare,

Detta är samma grundläggande tema jag hade 
som tanke när jag började författa min historia. 
Eftersom tiden var en bristvara kunde jag inte 
riktigt sy ihop handlingen så som jag tänkt 
från början. Men tack vare den sista sidans 
text tycker jag ändå att jag lyckats knyta ihop 
konceptet.

Teckningsstil 
Valet av stilen jag tecknade på gjordes främst 
utifrån mina begränsingar som illustratör. Jag 
tycker inte att jag kan teckna realistiskt på ett 
tillräckligt bra sätt för att kunna rita människor. 

Därför föll valet på att rita fåglar som består av 
en bollform som kropp, två runda cirklar som 
ögon och trekanter som vingar och näbb. Jag 
skapade deras form utan vidare tanke till ett 
tidigare projekt där jag ville ha något enkelt 
som visade någon slags känsla.

Jag ville kunna leka med perspektiv och 
bildvinklar på samma sätt som Watchmen och 
vanliga spelfilmer gör. Jag har ingen vidare koll 
på hur man ritar perspektiv så jag fick lära mig 
grundläggande kunskaper i ett 3D-program 
istället. Det använde jag genom att först skapa 
mina scener där för att sedan ta skärmdumpar 
och rita på de enkla formerna.  Rektangel med 
en cylinder som båt med skorsten, en vinklad 
rektangel som front på båtarna och bollar som 
fåglar.

För att ge bilderna en analog känsla ritade jag 
av alla rutor på ett ljusbord och lade till mer lin-
jer och skuggor med blyerts. Sedan skannade 
jag in de teckningarna och lade ihop dessa med 
bilderna jag skapat med datorn.

Mitt tidigare projekt “Flygande trädet” kom-
plett med bollformad fågel i mitten.



   14

Onsdagen den 3 februari
Art direction

Första inlägget!
Har officiellt påpekat att min grafisk-/musikdrivna novell ska 
handla om att ”döda fåglar ute till havs”. Så nu är det spikat!

Här har jag börjat göra de första skisserna. Jag har bestämt hur 
fåglarna ska se ut – skissat förslag på båtarna och gjort en skiss på 
hur jag ska använda ett rutnätssystem för att bygga upp sidorna.

Processen

Min arbetsprocess har växlat fram och tillbaka 
mellan alla de olika moment som resulterat 
i det färdiga resultatet. För att ge en bättre 
inblick i hur mitt arbetssätt sett ut följer nedan 
ett ocensurerat utdrag ur den blogg jag fört – 
komplett med kommentarer där jag tycker att 
det behövs. Processen hade redan påbörjats 
innan det första inlägget skrevs. Därför blir 
inte den här tidslinjen en komplett bild av min 

process, men den är i alla fall en del av den. De 
längre inläggen med historiebeskrivningar och 
textbearbetning har kortats ner. Rapporten du 
läser just nu skrevs innan boken skickats till 
tryck och därför saknar följande utdrag viktiga 
delar som slutgiltigt val av omslag, slutmix av 
musik, inspelning av sång och så vidare. 
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Fredagen den 5 februari
Första utkastet på historien

Sammanfattning av handling och första scen:
Historien handlar om protagonisten X, en liten fågel likt de flesta 
andra små fåglar lever sitt liv på havet i sin lilla båt.
En dag bli han och hans vänner överfallna av ett gäng monster 
som skjuter och dödar alla i hans närhet. Mirakulöst klarar han 
sig, och vaknar flytandes brevid sin båt med sina vänners lik 
omkring sig.

Historen berättas av en fågel, den enda som kan flyga. En mask 
döljer dens ansikte, en banjo hänger på dens rygg.

Scener:
1. Fåglarnas död
Börjar med anfallet på fåglarna – vansinne, mörker, agression – 
berättas av den flygande fågeln. Söta fåglar som dör hemskt.
Flashback till precis innan anfallet – glädje, dur, ljus – solnedgång 
(monstren kommer efter mörkret inträdit), berättaren spelar på 
sin banjo (eller någon annan fågel spelar på den, vilken blir dödad 
varpå berättaren tar upp banjon)
Hopp fram till anfallet, visas ur ett annat perspektiv där man får 
se X ramla av sin båt och klara sig. Mer våld? Mycket våld ska det 
vara.
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Tisdagen den 9 februari
Test av tekniker

Börjat skissa lite för hand, insåg snabbt att jag är väldigt kass på sådant.
Byggde sedan lite modeller i c4d och förstår att det är ju det här som är 
skiten!
Se arbetsförlopp:
(storyboard – 3D modell – färdig bild.)
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Måndagen den 15 februari
Författning av den första texten

Första utkast på texten till första 3+ rutorna
Det är helt klart helvetes svårt att skriva text till förutbestämda antal 
ord. Lyckligtvis blir det inget mer sånt.
Måste döpa karaktären!!
Observera tystnaden före sista raden!

Onsdagen den 17 februari
Komplett skiss på första uppslaget med tillhörande text

Liten session, fixat utkast på första uppslaget.

Jag hade spelat in mig själv med hjälp av datorns webbkamera när jag 
spelar början på låten. Sedan satte jag mig ner med texten och videon 
på mig själv och försökte få allt att passa ihop. Problemet jag hade här 
var att jag ville att sången skulle matcha cymbalslagen på trummorna. 
Eftersom musiken följer ett bestämt mönster fick jag anpassa texten efter 
musiken. Detta var väldigt svårt men jag tycker att jag fick ihop det bra 
i slutändan.
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Fredagen den 19 februari
Spånande av namn på huvudperson, titel, logotyp och 
typografival

kan fågeln heta Grigorj efter Grigorj Potemkin?
Francis är uteslutet. Kanske en annan gris?

Namntänk:
Ta kål på fågel
fågL

Logotypen borde återspegla innehållet givetvis. Vad är det då?
”Barnboksserietidning med söta fåglar blandat med våld, död.”
Ska loggan anspela på barnbokskänslan? mörkret? bägge?

Känns serietidningen som en seriff eller som en sans-seriff? 
Seriffen känns mer ”vuxen”, seriös, gammal. Som om tidnin-
gen utspelar sig för länge sedan. Det är ju iofs sant, den mest 
avancerade teknologin är ångkraft. Så jag antar man kan sätta 
tiden till 1800-tal i alla fall.
Men är seriffen lättläst inne i själva tidningen då? Alla serietid-
ningar jag läst kör med handstil som ligger närmast sans-ser-
ifferna. Men det känns lite kliché att köra den stilen rakt av. Jag 
får nog helt enkelt prova mig fram.
Men seriffen känns just nu mest passande pga seriositeten i 
den, den ger tidningen ett lite ”ädlare” uttryck. Tänk ”Fas – 
Ite…”.
Sen gillar jag seriffer just nu. Sans-seriffer känns så enkelt, ”vi 
drar in helvetica så är det klart!” typ. Gå tillbaka till rötterna! 
Typografin var mycket intressantare förr. Hade vart kul att 
använda Arno kanske?

Intressant hur jag resonerar kring användandet av Arno här, 
som jag sedan till slut använde mig av. Jag försökte koppla ihop 
namnet på huvudpersonen till antingen grisen i den verkliga 
historien jag inspirerats av eller namnet på personen som Pro-
pagandhi använder sig av i låttiteln i deras tolkning av samma 
historia.
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Tisdagen den 23 februari
Första bildrutan

Påbörjat arbetet med den första rutan. Behövs högre upplös-
ning? Måste studera flygande trädet närmare.

Börjat prova lite färger osv.
Kan det här vara nått?
Skulle det kanske behövas zoomas in? Får testa att skriva ut. 

Jag syftar på min illustration jag tidigare gjort. Jag var nöjd 
med hur jag lyckats få till detaljerna och linjetjockleken. Jag 
tittade på den igen för att se hur jag gjort där. 

När jag bestämde färgerna tänkte jag att jag vill ha något vack-
ert, ganska mörkt men inte helt svart. Får inte bli för ensidigt. 
En solnedgång är perfekt, den är både början och slutet på 
något.
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Fredagen den 26 februari
Fortsätter arbetet med nästa ruta

Har börjat med ruta nr 2 samt färdigställt ruta 1.
Måste skriva ut en guide för alla inställning på alla lager så som 
opacitet osv så det blir lättare att duplicera.
Nästa steg: få klart uppslaget så jag kan spela in lite tunes.

Måndagen den 2 mars
Testar skriva ut och fortsätter med resten av uppslaget

Testat att skriva ut för att kolla hur stor texten ska vara och hur 
tidningens stortlek känns.
Nu har jag fått ihop en första sida som går att köra på. De 3 sista 
bildrutorna är bara ihopfuskade av rutan innan och ska göras klart 
sen. Jag har påbörjat nästa sida och fått klart en hyffsad positioner-
ing. Får leka runt lite mer med 3dvyn.
 

Lördagen den 13 mars
Linjerna för sida 2 färdigställs

Har fortsatt med att skissa upp sida 2, bytt text på sida 1 och 
bestämt hur de tre sista rutorna på sida 1 ska fungera. Även ändrat 
skottet så det blir mer tydligt, bra påpekat av putte. Kör samma 
stil på skotten som i Preacher. Ska jag kanske köra outline på 
blodet också? 

Med putte menar jag min klasskamrat Patrik Ilola. Han påpekade 
att det var svårt att förstå vad som händer eftersom skottet som skjuts 
genom fågeln i ruta 1 inte är speciellt tydligt. Ändrar detta med inspi-
ration av serietidningen Preacher av Garth Ennis och Steve Dillon. 
Skotten är nu en lång strimma av gult ljus med svarta kanter.
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Onsdagen den 24 mars
Börjar med schemalagda dagar på skolan

Har börjat med schemalagda arbetsdagar in the mothership! Och även 
kvällar som det ser ut nu. Borde bli mer fläk iaf.
Senaste handledningen: börja tänka mer på syfte, ”process”, här gör jag 
en serietidning – den processen kan jag applicera på annat osv.
Skrev ner lite tankar inför mittseminariumet:
Fredrik Strage : ”Jag har samma relation till mina böcker, skivor och 
filmer som Joakim von Anka har till sina pengar…”
- En fysik produkt är mer värd än en som bara existerar i datorn. Hur 
skapar man en produkt som gör det värt att skaffa sig den fysiska 
produkten? Cdskiva? nej.

Dagens färdigställning – se nedan – börjat få till färger och moln på 
första sidan.
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Fredagen den 26 mars
”Endast döda fåglar flyger” spikas

En dag av jobb åt helveta pga sjukhet. Räddar den med lite 
titelspåneri.
”Endast döda fåglar flyger” 
”Bara döda fåglar flyger”
”Blott döda fåglar flyger”

Efter en pratstund med min vän Andreas Persson kom jag fram 
till att ”Endast döda fåglar flyger” låter elegantast av de tre al-
ternativen. Ordet ”bara” kan också göra att meningen misstolkas 
som att det är nakna fåglar som flyger.

Lördagen den 27 mars
Spånar omslag

Det här omslaget är en direkt kopia på ett omslag till filmen 
Fåglarna av Alfred Hitchcock. Det gjordes för att testa ifall jag 
ska försöka mig på ett omslag som binder samman innehållet 
med symbolik istället för att bara köra samma illustrationsstil 
rakt av.
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Torsdagen den 1 april
Justering av musik och typografitänk

Skrivit ihop text och lagt ut hur den ska funka med bilderna.
Skrivit om musiken till första scenen lite. Lagt till en takt precis 
innan banjon kommer in så att scenen där fågeln flyger blir lite 
längre.
Imorgon hoppas jag att jag blir klar med uppslaget så jag kan spela 
in lite musik!

Känns dom att de lutar åt den klassiska serietypografin i rutorna 
iaf. Kanske blir en bra kontrast mot en nice seriff i ”loggan” och i 
kapitelrubrik osv?
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Söndagen den 4 april
Musikinspelning

Helgen, främst fredagen har tillägnats att spela in musik. Efter att ha 
skrivit ut en a3 med uppslaget hade jag det som guide när jag spelade 
in. Jag insåg att det borde vara en lite större ”paus” mellan första och 
andra rutan så att läsaren inte blir borttappad från början. Därav 
tillkomsten av introduktionen av tvspelsljudet och 8:an och basen 
tuggande unisont (YES!). Har börjat fundera lite på hur snabbt 
läsaren måste förflytta ögonen mellan rutorna, i kontrast till hur 
mycket innehåll de faktiskt har, och ifall det är jobbigt med för kort 
paus eller för långttråkigt med för lång paus.

Detta var bara en inspelning av musiken till det första sidan. Jag blev 
senare tvungen att spela in den igen på grund av ändringar jag gjorde. 
Men inspelningen fyllde en viktig funktion då jag kunde testa hur allt 
fungerade i praktiken för första gången.

Måndagen den 5 april
Analog teknik

insåg att det är dags att dra in lite handritat! Ett försök att dra in lite 
analogt i tidningen. Analogt är bra. Provade på första rutan.
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Tisdagen den 6 april
Enkel storyboard

gör en väldigt enkel skiss på resten av tidningens storyboard.
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Tisdagen den 6 april
Fortsättning 

Gjorde storyboarden mer detaljerad och ruta för ruta. Körde fast 
ett tag men insåg att den ändå kommer att ändras eftersom och 
struntade i en del saker.
Tänkte på: När går solen ner? osv

Torsdagen den 15 april
Kompletta uppslag i skissform

Gjort klart resten av uppslagen i skissform. Lite text kvar att 
skriva.
Även gjort noteringar i skisserna för musiken: Snabbare, långsam-
mare, vart det ska byta tempo, breaks, tvspelsmusik osv. 
 
Se bilder på nästa sida.
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Måndagen den 19 april
Temat för dödskeppet

Kom på att dödskeppet ska ha tvspelsmusik som tema

Tisdagen den 20 april
Schema

Gjort ett detaljerat schema för vad som är kvar att göra, vad som 
ska göras och vad som ska göras om i mån om tid.
Kanske dags att sätta en deadline så det blir tid över till uppsatsen?
”Skrivit” musik till sida 3 & 4.
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Fredagen den 23 april
Producerande

Puh! Fy fan vad jag har megajobbat de senaste 2 dagarna, har 
gjort 3d, ritat på ljusbord, scannat, fört in i ps, ritat fåglarna 
ungefär som jag ska ha dom – på alla rutor utom den sista! Gud 
förbannat vad jag är ball.
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Måndagen den 26 april
Omarbetning av sida 6, förädling av arbetsprocessen

Har gjort om sida 6 då jag ville ha mer detaljer och mer 
död. Är riktigt nöjd med hur den börjar växa fram.
Arbetsprocessen har påskyndats i o m att jag bygger do-
kumenten som en bild istället för en bild per bildruta dvs 
lägger alla färger på ett lager etc. Den kan bli problem om 
jag vill flytta runt saker men tidsbristen får gå före.
Musiken till dödsscenen borde bli som Cult of Luna – 
Finland introt. Har ju en låt som fungerar på samma sätt så 
de blir fint.
Måste börja skriva musik! Är sjukt taggad, det börjar kän-
nas att det var några år sen sist.
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Fredagen den 30 april
Spånar omslag

Jag spenderade en dag på att ta fram flera olika 
förslag på omslag. Det jag kom fram till var att 
jag egentligen vill ha ett foto som omslag. Syftet 
med det är att ge hela verket en realistisk udd 
och att låta omslaget ha en egen identitet ungefär 
som gamla filmaffischer. På 60-talet till exempel 
var det vanligt att man lät en illustratör tolka 
filmen.
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Måndagen den 3 maj
Logotyp och typsnitt

- Spikat Arno som typsnitt. Pga form och frihet. Det är som 
att leka i en godisaffär.
Börjat få ihop hur ”loggan” ska se ut. Tänker klassisk bo-
komslag / film.
Frågan är ju, är jag, ”Bergström” stor och tar plats, eller är 
det verket som ska lyftas fram. Viskar jag?



   33



   34

I det här kapitlet förklarar jag hur boken 
fungerar och varför.

Det första betraktaren får titta på är en text 
som även läses från cd-skivan. Där förklaras 
det att boken läses som låttext och att när den 
sista pratbubblan är läst är det dags att vända 
blad.  

Detta gjordes för att betraktaren ska kunna 
förstå hur boken fungerar.

Första rutan kopplas ihop med den sista i och 
med att det som står i den första textbubblan är 
det som sker i den sista. 

En rolig detalj jag lade till för att ge texten och 
bilderna ett djup.

Handlingen är icke-linjär. Den startar med att 
en fågel blir skjuten. Den fortsätter vidare med 
att en till blir skjuten och slutligen alla fåglar 
utom huvudfågeln. Sedan hoppar historien 
tillbaka i tiden till strax före det att den första 
fågeln blir skjuten, medan det fortfarande är 
mitt på dagen. Senare återberättas det som 
hände på första sidan igen, fast ur andra vinklar 
och mer detaljerat.

Det var eftersom jag använde tidigare skriven 
musik det blev så här. Jag börjar musiken 
med att spela brutalt och mörkt för att senare 
gå över till glad musik. Då kändes det mest 
logiskt att hoppa tillbaka i tiden för att visa 
när något glatt händer. Att sedan återberätta 
allt igen blev resultatet av detta.

När färgschemat ändras från solnedgång till 
dagsljus byter musiken från moll till dur för 
att visa på den glada känslan som eftersträvas. 
Musiken byter senare till dur flera gånger utan 
att färgschemat ändras. Men då är syftet att 
skapa kontrast mellan det hemska som händer 
och musiken. Också för att skapa hopp, ungefär 

”det behöver inte gå till så här, vill vi kan vi 
ändra på detta.”

Färgskiftningen använder jag för att visa hur 
musiken upplevs.

Historien berättas av den flygande fågeln. 
Oftast är han inte i bild utan då förmedlas 
texten i textrutor. Han har en banjo på sin rygg. 
När han slår sig ner och spelar på den hörs en 
banjo i musiken.

Jag ville att berättarrösten skulle tillhöra någon 
i historien. För att kunna förflytta sig överallt lät 
jag berättaren vara den enda fågeln som flyger och 
för att ge en anledning till att endast den kan flyga 
bestämde jag att det bara är döda fåglar som kan 
flyga och lät den vara död. Detta förklaras redan 
i titeln.
Han spelar banjo för att jag ville ha med något av 
instrumenten i bilderna. Jag valde banjo för att det 
låter så pass annorlunda jämfört med de andra 
instrumenten jag använder mig av, för att det är 
lätt att bära med sig , fågeln kan ha den på ryggen 
samt för att jag gillar hur en banjo låter.

Jag använder rutnätssystemet för att skapa och 
upprepa mönster. Alla sidor utom de sidor som 
är endast en bild har tre rutor i nedkant för att 
öka tempot mot sidornas slut. Två rutor på 
samma ställe (på sida 3 och 5) är har samma 
vinkel. Skillnaden är att skeppet har kommit 
närmre på den senare och fågeln som tidigare 
stod i sin båt nu ligger död bredvid. Flera av de 
tre-ruts-systemen använder en ”kameraåkning” 
för att driva framåt. Horisonten är alltid 
vinklad så att den bildar en nedförsbacke så att 
läsaren drivs framåt.

Här har jag varit väldigt inspirerad och framför 
allt tagit stor lärdom av Watchmen och hur den 
använder sitt rutnätssystem.

Text, bild och musik drar handlingen framåt. 
Nedan följer en beskriving – steg för steg – hur 
bild, text och musik förhåller sig till varandra.

Förklaring
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Text beskriver en händelse som inte visas – 
bilden visar en fågel bli skjuten.

Texten visar ”Tyst” – Musiken tystnar.

Texten beskriver dagar som är förbi – bilden 
visar sedan en sådan dag.

Texten går över från att berätta om huvudper-
sonen till att beskriva vad som händer i bild.

Berättaren går från att berätta vad som händer 
till att även lägga in värderingar i det som 
händer (sida 6)

Texten går tillbaka till att resonera fristående 
från bilderna medan bilderna drar handlingen 
framåt mot slutet.

Genom att variera textens funktion skapar jag 
en dynamik vilken gör upplevelsen i mitt tycke 
mer intressant.

Musiken är uppbyggd så att vid varje sidbyte är 
det en instrumental paus från sången. 

Detta är gjort så att betraktaren ska hinna 
vända blad.

Elektronisk/tv-spelsmusik spelas vid en del 
tillfällen, antingen då fåglarna skjuts eller när 
skeppet där från skotten kommer visas. En 

Nintendo Entertainment System logotyp pry-
der skeppets skrov för att koppla ihop musiken 
till skeppet som ett tema.

Som jag tidigare berättat i avsnittet om musiken 
är all musik jag skrivit för det här projektet ett 
resultat av vilken typ av musik jag själv vill lys-
sna på. Jag ville därför ha med tv-spelsmusik. Jag 
placerade en känd tv-spelslogotyp på det stora 
skeppet och lät därför musiken bli ett tema för 
det samma.

Huvudpersonen Ben visas redan i den första 
rutan. Det är dock först i den första rutan på 
sida fem som man får veta vilken av fåglarna 
Ben är. Detta visas dock väldigt subtilt med att 
texten lyder ”Ben slöt sina ögon”, och om man 
tittar noga på bilden så ser man att en fågel har 
sina ögon stängda medan de andra har sina 
öppna. På samma sida men ruta fem blir det 
slutligen helt klart vem Ben är då han ramlar av 
båten och detta beskrivs i texten.

Jag har strukturerat upp historien på det här 
sättet för att redan på första början väcka frågan 
”Vem är Ben?”. Det har jag gjort för att betrak-
taren ska bli intresserad och vilja veta vad som 
ska hända.
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Titeln på detta arbete är ”Hur skapas ett nytt 
medium genom att kombinera musik och seri-
eroman?” Jag har svarat på den frågan genom 
att visa hur jag tittat på liknande verk fungerat 
och hur jag försökt vidareutveckla dessa. Inom 
det här finns det fortfarande mycket nytt att 
upptäckta. Jag har många idéer som jag på 
grund av tidsbrist inte kunnat prova. Jag skulle 
vilja arbeta mer med röstskådespelare och 
låta olika karaktärer interagera med varandra 
istället för att som nu bara ha en berättare och 
en röst. Det hade varit intressant att blanda 
musikstilar mer med varandra och använda de 
mer som stämningsmusik till en talad dialog så 
som den används i film. 

Jag har lärt mig mycket om mig själv, speciellt 
hur jag fungerar under tidspress och hur jag 
bäst lägger upp arbete. Valet av arbetsplats till 
exempel har spelat en stor roll i hur produk-
tiv jag kunnat vara. Från början arbetade jag 
uteslutande från hemmet. Jag upptäckte en bit 
in i processen att det fanns för många störn-
ingsmoment där som hindrade mig från att 
dels börja arbetsdagarna då jag ville och dels 
till att jag tagit för många pauser. När jag sedan 
bytte arbetslokal till skolan kom jag igång med 
arbetet på ett helt annat sätt. Det blev mycket 
lättare att skilja mellan arbete och ledighet.

Det här arbetet känns som ett utlopp för en 
väldigt stor del av min kreativitet. Jag har skri-
vit lyrik, illustrerat – både med hjälp av dator 
och med penna och papper, författat en histo-
ria, fotat i studiomiljö, skrivit musik, spelat in 
musik, skrikigt, mixat musik, formgett en bok 
och tagit mitt typografitänk till en ny nivå. Jag 
kan säkert komma på fler saker jag gjort men 
det här är det viktigaste för mig just nu.

Det här arbetet har gjorts främst för mig själv. 
Idén uppkom långt innan jag börjat tänka på 
att det skulle mynna ut i ett examensarbete. 

Projektet hade säkert i någon form blivit av 
även utanför skolans ramar. Att det nu tog sin 
form av ett c-arbete ser jag som en fantastisk 
fördel då jag kunnat ta hjälp av lärare och 
klasskamrater för att göra ett bättre arbete.

Hjälp utav av andra är något jag resonerat 
mycket kring när jag jobbat. Slutresultatet 
hade kunnat bli bättre om jag tagit in personer 
som är bättre än mig på de områden jag berört. 
Istället för att skrika själv hade jag kunnat 
använda mig av en kompetent sångare. Istället 
för att rita själv hade jag kunnat använda mig 
av en illustratör. Istället för att skriva texten 
själv hade jag kunnat anlita en skribent. Fast 
varje gång jag tänkt i dessa banor har jag kom-
mit fram till slutsatsen att då kan jag lika gärna 
låta någon annan göra allt jobb åt mig. Och 
vad hade då varit poängen med arbetet? Jag 
har gjort allt detta för att jag vill uttrycka mig 
själv. Både inom fält jag haft kunskap inom 
innan och de jag tidigare inte berört.

Jag har frågat mig själv vad jag skulle göra 
annorlunda ifall jag skulle utföra ett liknande 
projekt igen. Jag tror att en exakt likadan situa-
tion inte är möjlig att reproducera, mitt arbete 
har sett ut som det gjort på grund av hur jag 
lärt mig nya saker under arbetets gång. Skulle 
jag fortsätta med ett liknande projekt eller rent 
av göra en uppföljare på det här projektet har 
jag visserligen lärt mig mycket som kommer 
att hjälpa mig. Tidsplanering, kombinationen 
av analoga och digitala tekniker och så vidare. 
Men det jag framförallt vet är att jag aldrig 
kommer att känna mig full-lärd inom ämnet 
mediedesign. Det är att lära mig nya saker som 
är roligt. Klara projekt är bara en trevlig bonus. 

Diskussion


