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Förord 

Denna uppsats är en retrospektiv studie av mitt arbete med serienovellen ”Goez & Goez” [gø:s]. Studiens mål är att 

med hjälp av intervjuer och egna observationer undersöka gränslandet mellan skiss och färdig bild. Frågorna ”när är 

man färdig?” och ”vem bestämmer när något är färdigt?” är centrala i denna text och ligger som fond bakom arbetet 

med serienovellen. 

 

När är man färdig? 

Examensarbete 

Axel Carlsson 

 

Redan i unga år bestämde jag mig för att bli industridesigner. Att rita var mitt största för att inte 

säga enda intresse. Glad och naiv i hågen sammanställde jag portfolios och arbetsprover till 

allehanda skolor och praktikplatser. Det enda konstruktiva svar jag någonsin fick på varför jag inte 

blev antaget var att jag inte visade några skisser, att jag endast visade det färdiga resultatet. Med 

åren började jag se mönstret i hur den kreativa yrkesvärlden är uppbyggd. En bild kommer ur lång 

planering och idogt skissande, en form leks fram i en process där ett definitivt streck inte dras 

förrän någon yttre omständighet tvingar kreatören till det. Detta frosseri i skissande – där streck 

dras på måfå i en famlande jakt efter ”den rätta linjen” – skulle för en utomstående nästan kunna ses 

som en process där det viktigaste kreativa instrument som människan har, hjärnan, fråntas sin 

funktion som moderator och länk mellan föreställning och fysiskt utförande. Trots allt handlar 

realistisk visualisering om att kunna förmedla det man i fantasin föreställer sig till handen som ritar, 

samt att med blicken som betraktar det som skapas korrekt återkoppla till fantasibilden. Genom 

mina funderingar på denna uppdelning mellan olika kreativa modeller (skissa sig fram till en 

form/tänka sig fram till en form), som så klart kan förekomma parallellt i olika stor grad inom 

samma projekt, blev jag mer och mer besatt av tanken på vem som bestämmer vilken väg kreatören 

får ta till slutprodukten. Vad är ”rätt”? Vem bestämmer när något är färdigt eller när något 

fortfarande bara är en skiss? Mycket tid och pengar läggs just på skissandet, vad hindrar en kreatör 

att helt enkelt ”göra rätt direkt”? 

 

Att undersöka möjligheterna i att ”göra rätt direkt” var min initiala drivkraft. För att i sanning kunna 

avgöra min förmåga att genomföra ett bildprojekt utan någon som helst möjlighet till 

efterredigering ställdes krav på projektets omfattning. Med andra ord: Att rita en (1) bild utan 

hjälpmedel, skiss och sudd är inte en nog stor utmaning för en person som haft teckning som 

tongivande intresse i 30 år. Denna bild skulle heller inte behöva anknyta till något sammanhang och 

därför kunna så att säga flyga under radarn för vad som definitivt kan sägas vara en korrekt slutförd 
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bild. Dessutom finns aspekter av bildberättande (alla producerade bilder har en berättande funktion 

eller ett syfte att väcka tankar hos åskådaren) där begreppet ”att vara färdig” även kan handla om 

berättelsen i sig: Vad är en fullständig berättelse? Vad är en början, en mitt och ett slut? Vad är det i 

exempelvis en film som får biobesökarna att lämna salongen med känslan av att ha blivit snuvade 

på slutet? 

Min idé kring arbetsmetoden till serienovellen utmynnade i följande regelbeskrivning: Jag skulle 

rita en serienovell på 30-40 sidor utan någon som helst möjlighet att i efterhand redigera, ändra, 

korrigera, rätta eller helt bortse från producerade teckningar (jag fick alltså inte kasta bort en hel 

sida om jag var missnöjd med den). Jag skulle börja med första sidan, rita den färdigt (eller ge efter 

för den känsla av att vara klar som jag av erfarenhet visste skulle infinna sig), vända blad och 

fortsätta rita på sida två. När jag vände blad förbrukade jag helt möjligheten att dra fler streck på 

sida 1, och så vidare. Jag fick inte använda linjal eller andra verktyg för att underlätta 

linjedragningen, perspektivskissandet etc. För att definitivt hindra mig själv från att kunna ångra 

dragna streck skulle jag använda tuschpennor på papper. Att inte rita på dator var ett aktivt 

ställningstagande mot den oändliga möjligheten att ändra en bild genom att aktivera olika lager och 

effekter (vilket gör att kreatören svär sig fri från uppgiften att avgöra när något är färdigt). 

 

– Do you ever finish a painting? 

– An occationally wise, but usually just obtruse old man once told me, a painting is never 

finished … it merely stops in interesting places. 

Ur serienovellen ”Cages” av Dave McKean (s. 278). 

 

Jag förbjöd mig själv att göra några som helst förskisser, någon storyboard eller grovlayout. Inte ens 

ett skrivet manus fanns tillåtelse till, detta för att inte vara låst vid en given handling utan i stället ha 

möjligheten att låta slumpen – som oundvikligen spelar in när ej redigerbart tecknande utförs – 

styra innehållet i såväl bilder som handling. Feldragna streck skulle alltså tillåtas ta plats och kanske 

forma själva handlingen, slutprodukten skulle ändå upplevas som felfri (men möjligen skissartad 

beroende på vad betraktaren har för förväntningar kring begreppet ”färdigt”). 

 

Jag har använt mig av denna modell i korta projekt (på enstaka sidor) tidigare, men aldrig i ett så 

här långsiktigt projekt. Arbetssättet tvingade mig att tänka först, att fundera ut exakt hur jag ville att 

något skulle se ut innan jag faktiskt ritade det. Tvånget att samtidigt vara öppen för penndrag som 

inte gått som jag velat fick metoden att likna en blandning av barns tecknande där leken vävs in i 

själva tecknandet – där fantasin tillåts ha kontroll över resultatet – och designskolemodellen där den 

framskissade bilden får bestämma vilken riktning nästa skiss ska ta. 
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Jag ville att handlingen i serienovellen skulle återspegla det nyckfulla i arbetsmetoden och 

bestämde mig då för att basera den på drömfragment. Det finns inget i den mänskliga världen som 

är så oberäkneligt men på samma gång tydligt som drömmar: de kan börja var som helst och ändra 

skepnad mitt under pågående handling. Förutsättningar och preferenser behöver inte ens förklaras, 

de upplevs av drömmaren som en nedärvd sanning och kan vara vitt skilda från den vakna världens 

normer, logik och fysiska regler. 

 

Jag funderade över min serie, i och med att jag endast hade en vag idé om var berättelsen skulle ta 

vägen kändes det snarare som att jag var på väg att genomleva den än att den var ett projekt jag 

skulle slutföra. Och jag tänkte på inlämningsdagen och oroade mig, ”kommer jag hinna klart?”. 

Sedan slogs jag av min föresats, att det kanske rent av var jag själv som avgjorde om jag hunnit 

klart eller inte. Behöver en historia ha ett slut? Vad är ett slut på en historia? Innebär det att 

berättelsen tömts på alla ouppklarade hänvisningar? 

 

Du skriver så långsamt, sade hon, du kommer aldrig till slutet. 

Jag bryr mig inte om slutet. 

Ur romanen ”Pölsan” av Torgny Lindgren (s. 92). 

 

Själv uppskattar jag att lämnas av ett verk fylld av frågor, att inte se tillbaka på exempelvis en film 

och känna mig fylld av förståelse och svar. Någonstans hoppas jag nog att ett verk är en inblick i en 

parallell värld som inte slutar existera bara för att jag och den säger upp vår kontakt. Kanske 

hoppades jag under tecknandet av ”Goez & Goez” att jag återigen skulle få kontakt med mitt 

barnjags förmåga att helt uppslukas av en upplevelse. 

 

Det kändes befriande att inte veta var berättelsen var på väg. Att lämna planerandet därhän befriade 

mig på sätt och vis från ansvar samtidigt som jag självfallet ville att slutresultatet skulle vara 

förbluffande bra. Ju mer jag ritade desto mer överraskades jag av bilderna och historien, det var som 

att se det hela utifrån. I planeringen av projekt byggs mycket förväntningar och krav in. Om något 

mål inte finns blir färden det viktiga, även om jag i mitt projekt så klart i slutändan ville hamna 

någonstans där jag kunde trivas. 

 

Redan i början av projektet insåg jag att det inte skulle gå att få ett absolut svar på frågan ”när är 

man färdig?”. De vänner och bekanta som är inblandade i kreativa projekt (musikproduktion, 

formgivning etc.) gav vaga svar och verkade mest bli uppslukade av denna grumliga del av 
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skapandets natur. De flesta var överens om att det är en känsla som infinner sig när något är klart. 

Det kändes som att jag skulle kunna skriva en hel uppsats endast bestående av frågor. Ju mer jag 

funderade över det här med att bli färdig och pratade med folk om det, desto större kändes ämnet. 

Jag bestämde mig omgående för att ställa några personliga favoriter mot väggen om det här med 

kreativitet. 

 

En av dem är serietecknaren Liv Strömquist. Karaktäristiskt för hennes serier är ett feministiskt 

engagemang som samtidigt rymmer en drift med själva feminismen. Jag beundrar hennes enkla 

teckningsstil: med få och kontrollerade streck lyckas hon fånga personer och uttryck. 

 

AC: Beskriv din kreativa process! 

LS: Ofta börjar det med att jag får en lös idé, det kan vara att jag gör en iakttagelse eller får höra 

några roliga fakta om något. Sedan har jag det i bakhuvudet eller skriver upp det i mobilen eller ett 

Word-dokument. Sedan kan det dröja jättelänge innan jag gör någonting av det, det kan vara att det 

saknas delar av spaningen, och då väntar jag tills jag har allt jag behöver. Ett exempel är till 

exempel idén till ”Våra allra mest älskade torskar”, då jag var tvungen att vänta tills jag har 

tillräckligt många bra torskexempel. Då kan jag exempelvis messa olika vänner och fråga om de har 

förslag eller gå till biblioteket och leta. Jag letade jättemycket i olika biografier inför torskserien. 

Jag ville jättegärna ha med Winston Churchill. Det finns nämligen en jättebra beskrivning av att 

hans pappa (som också var känd politiker) köpte sex, men jag hittade ingen uttalad beskrivning av 

att sonen Churchill gjort det. Så då letade jag i flera dagar utan att få resultat. Jag jobbar oftast på 

flera idéer samtidigt och skriver flera manus parallellt. När själva spaningen är klar formulerar jag 

texten och delar upp den, hur den ska delas in i rutorna. Sedan ritar jag upp rutorna och skriver in 

texten, och oftast hittar jag inte på bilderna förrän precis i slutet. 

AC: Brukar du göra utkast eller skisser? 

LS: Ja, jag gör oftast en enkel skiss som jag sedan fyller i på ljusbordet, men en del bilder ritar jag 

direkt med tuschpenna på pappret om jag till exempel har bråttom eller inte känner för att skissa. 

Ofta gör jag teckningarna ganska spontant, med vissa undantag där jag letar upp referensbilder, till 

exempel vissa avritningar jag gjort av kända konstverk, eller så bildgooglar jag Nancy Reagans 

kläder eller liknande. De senaste böckerna jag har gjort har jag bara ritat linjerna till teckningarna, 

sedan har jag scannat in dokumentet och gjort svarta ytor (med hällverktyget) och rättningar i 

Photoshop. Det existerar alltså inga fina original till mina serier. I min första bok tuschade jag dock 

svärtan för hand. 

 

Idéerna verkar komma mestadels utifrån för Liv Strömquist. Det ligger en hel del 
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bakgrundsplanering och efterforskning innan själva tecknandet sker. Jag valde en motsatt metod, 

dels genom att basera den inledande handlingen på drömmar: jakten på termosen från det imaginära 

varuhuset Goez & Goez (nej, det finns inte i verkligheten) och incidenten med ”Den perfekta 

trekanten” är direkt hämtade från drömmar (se efterord). Bordstermosen Alfi finns mycket väl, men 

den är inte ritad av någon som fötts i Dallas utan av Ole Palsby från Danmark. Den riktiga 

logotypen för Alfi ser inte ut som jag ritat den i serien. Jag fann ingen egentlig mening med att hålla 

mig till sanningen. Varför inte? Jag kände inte att sanningen hade någon funktion i berättelsen och 

kanske heller inte för minnen i stort. Minnen och deras värde – vad som skulle komma att bli ett av 

seriens huvudteman. 

 

He winked and seemed to mouth the phrase ”You’re making it come alive.” Whether he 

really said it or not, it didn’t matter. It’s what I thought I heard him say that mattered, and I 

never forgot it. 

Bob Dylan ”minns” mötet med brottaren Gorgeous George i ”Chronicles – Volume one” (s. 44). 

 

Nina Hemmingsson gör sorgliga och absurda serier i bland annat Aftonbladet. I likhet med Liv 

Strömquists serier skildrar de ett ämne från två olika perspektiv: den ensammes utsatthet mot att det 

kanske finns goda skäl till att den ensamme är just ensam. Hon beskriver sin kreativa process så 

här: 

NH: Oftast börjar det med en stark känsla, exempelvis ilska, som så att säga kickar igång mig. 

Kanske har jag hamnat i en situation där jag inte sagt ifrån eller liknande och så dyker en mening 

upp i efterhand som jag borde ha sagt. Då börjar jag teckna upp den scenen som jag önskar att det 

hade utspelat sig. Jag har aldrig någon politisk agenda eller så (även om det ändå kan bli politiskt), 

jag gör alltid bara det jag har lust med. 

 

Nina Hemmingssons metod tar fart i en inre process. Även om Liv Strömquists serier kan vara 

fyllda av samma affektdrivna ilska är Nina Hemmeningssons mycket mörkare och råare till 

innehåll. Jag upplever dem som mer personliga, jag vet inte om de speglar hennes eget känsloliv. 

Konstnären som ett verks klanglåda (och vice versa) är något som fascinerar mig väldigt: att ana 

kreatören genom ett alster ger en ytterligare dimension till upplevelsen. Jag valde tidigt att använda 

mig själv som en av huvudkaraktärerna i serien, dock under pseudonym. Dels som ett intressant 

experiment: kommer serien uppfattas som att den gör dokumentära anspråk? Men också för att ge 

den en övernaturlig aspekt i linje med de många parallella handlingarna: vilken är den egentliga 

handlingen? Allt efter min föresats att låta känslan av falsksanning som genomsyrar de flesta 

drömmar inspirera serien. 
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Jag började märka att ju mer jag ritade desto noggrannare blev jag med kompositionen, samtidigt 

som jag började släppa lite på streckprecisionen. Sakta verkade mitt kreativa fokus glida från 

detaljrikedom till bilddjup, stämning och nerv. Kanske försökte jag lura mig själv att ”inte vara så 

noggrann” då exakta detaljer kräver mer av mig som tecknare. De jag visade serien kontinuerligt för 

under arbetet med den verkade inte bry sig om detta, kanske märkte de inte ens nyansskillnaden. 

 

Halvvägs genom serien upplevde jag inte att jag ritat fel speciellt många gånger. Jag var nära att 

stava fel, på sina ställen räddade jag det hela genom att helt enkelt avbryta den felaktiga bokstaven 

mitt i och därefter skriva den korrekta över på ett sådant sätt att det knappt märks för ett otränat öga. 

Jag är osäker på om jag fuskade när jag gjorde så. Just felstavningar är något jag verkligen inte står 

ut med och egentligen är texten inte del av själva processen vid bildskapandet: texterna 

formulerades innan jag skrev dem, själva textandet handlade bara om att stava rätt. På något ställe 

formulerade jag om en mening efter att jag skrivit ord i fel ordning. Det förekommer en oplanerad 

dubbelnegation, vad jag märkt. 

 

I wrote a script and gave it to a guy that reads scripts. And he read it and said he really 

likes it, but he thinks I need to rewrite it. I said, ”Fuck that, I’ll just make a copy”. 

Mitch Hedberg, framliden amerikansk komiker, på CD:n ”Strategic grill locations”. 

 

AC: Ändrar du själva teckningarna i efterhand (i dator eller dylikt)? 

LS: Det händer ytterst, ytterst sällan att jag håller på och pillar med en bild eller gör om en bild. 

Tror nästan aldrig att det har hänt. Bilderna är inte viktiga på det sättet för mig. Jag ändrar ifall det 

blivit fel med linjer eller text, originalen är lite kladdigare och med fler fel än slutresultatet. 

AC: Du säger att du ändrar om det blivit ”fel med linjer eller text”. Vad som kan vara fel med text är 

lätt att förstå, men vad är en ”linje med fel”? 

LS: Ja, det är typ att jag dragit ett streck för långt in så rutan blivit för liten och sen dragit ett annat 

streck där den skulle vara egentligen eller vad som helst. 

AC: Vad händer om du inte rättar till ”felen”? Tror du läsaren skulle upptäcka dessa fel? 

LS: Eftersom jag ritar och är medveten om att jag kan ändra så gör jag väldigt tydliga ändringar, det 

kan vara att skriva texten i två olika versioner i samma ruta och sådana saker. Så det är väldigt 

tydliga fel. Mindre fel brukar ofta finnas kvar i rutorna eftersom jag inte är så supernoga. 

AC: Händer det att du kommer på saker du velat ändra efter att en serie publicerats? 

LS: Nej, det brukar faktiskt inte hända, jag accepterar dem som de är. 
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Det verkar som att Liv Strömquist har en intressant syn på sitt bildskapande. Bilderna är ”inte 

viktiga”, samtidigt står det utan tvivel att hon väljer att uttrycka många av sina tankar i just serier. 

Hon verkar se fel som synonymt med sådant som inte blivit som hon tänkt sig. Hon är alltså själv 

filtret som godkänner eller ratar. 

 

AC: Har det hänt att någon utomstående (från förlag eller dylikt) haft synpunkter på dina 

teckningars utformning? Exempelvis tyckt att du borde göra dem mer detaljrika? 

LS: Extremt sällan, jag kan bara komma på ett tillfälle. Jag skulle göra en teckning till en kampanj 

för en ganska stor statlig uppdragsgivare. Jag tror inte att alla i kampanjen kände till mig eller visste 

hur jag brukar rita så de mejlade kritiska synpunkter i stil med: Är det här en skiss? Men om man 

beställer en teckning av mig måste man ju vara medveten om mitt manér, det är ju så jag ritar. Om 

de inte gillar den stilen får de anlita någon annan, det finns ju en miljon andra de hade kunnat ta i så 

fall. Det skrev jag också till dem och då accepterade de min teckningsstil. 

 

Liv Strömquist nämner en sak som jag själv började inse när jag kommit en bit in i mitt tecknande: 

vikten av att acceptera det man själv skapat . Många bildkreatörer matar sig själva med negativt 

tankar genom att skandera ”det blir inte bra!”, ”jag kan inte rita!” och så vidare. Dessa åsikter 

grundar sig oftast i en syn på teckning som något kvalitativt och kvantitativt mätbart, kanske för att 

”realistisk avbildning” är en egenskap som imponerar mer på betraktare än en egen stil eller 

förmågan att formulera en idé genom en bild. Ett realistiskt stilleben mottas nästan alltid med ett 

beundrande sus. En enkel teckning kan avhandla den mest intelligenta tankekedjan, den kommer 

mest troligt ändå bemötas med frågan ”vad betyder det här?”. De flesta människor har förmågan att 

jämföra en tecknings likhet med verkligheten, väldigt få har kunskapen att bedöma ett verks 

konstnärliga idéhöjd. Det här är ett stort hinder när det kommer till den spirande konstnärens 

trygghet i att visa upp bilder för sin omgivning. Konstnären visar upp en personlig idé, 

förkroppsligad i en bild, och bedöms av folk inställda på att ”en bra teckning är lik det den 

avbildar”. Det krävs mod, självförtroende och personlig trygghet för att våga bryta sig ur denna 

struktur (om man inte har förmågan att rita fotorealistiskt och dessutom finner det givande i en 

tidsålder då en bra kamera går att köpa för en spottstyver). Att acceptera sina egna alster handlar 

lika mycket om att bestämma sig för när man är nöjd och färdig som att komma överens med 

vetskapen om att ens bilder alltid kommer jämföras med andras skapelser, foton och omgivningens 

förväntningar. Liv Strömquists teckningar skulle aldrig kunna vara tecknade av en person med 

dåligt självförtroende, hennes avslappnade inställning till slutresultatet vittnar dessutom om en 

trygghet i den egna stilens bärighet. 
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Nina Hemmingssons stil är mer utvecklad och expressiv än Liv Strömquists. Kanske gör den 

anspråk på att vara mer konstnärlig. 

AC: Jag läste i en intervju att du gärna byter metod om du blir för trygg i den du använder dig av. 

Exempelvis byta från tusch till pensel etc. Vad ser du för risker i att vara för trygg? Är förskisser en 

sådan trygghet? 

NH: Risken med att vara för trygg är att man blir snitsig, det vill säga att man går på rutin istället 

för känsla. Då blir det slappt och trist. Spänningen försvinner. Ibland gör jag enkla skisser, särskilt 

om jag ska göra en längre serie, för att se på ett ungefär hur det ska komponeras och kolla hur 

texten ska delas upp för att rymmas. Men oftast skissar jag inte alls, tycker det är tråkigt att skissa. 

Då har jag liksom förbrukat en del av energin på skissen och riskerar att tröttna. 

 

Nina Hemmingsson ringar in en bekant känsla: att det är att slösa energi att göra skisser. Inte att 

slösa tid utan energi. När den kreativa kraften kommer inifrån är energin nästan allt. Liv 

Strömquists utifrånskapande bygger mer på planerat utförande. När jag ritade ”Goez & Goez” ville 

jag utmana mitt eget kontrollbehov, att låta min noggranna sida samsas med den spontana nerv som 

aldrig går att fabricera utan som egentligen endast kan uppstå i situationer där kreatören hela tiden 

rör sig framåt i tiden och lämnar det som skapats i det förflutna. Det går att likna vid en livespelning 

för musiker: självklart behöver bandet repetera inför en konsert, men känslan i ett inövat gitarrsolo 

kan aldrig överstiga den i ett improviserat. 

 

AC: Vilken betydelse har slumpen i hur dina bilder blir? 

NH: När jag tecknar helt fritt (alltså inte till en serie med bubblor) så är slumpen nästan allt, även 

om jag egentligen tror att slumpen ofta är synonymt med ens undermedvetna. När jag tecknar serier 

är jag mer kontrollerad, åtminstone i slutskedet, för att få det begripligt för andra. 

AC: Hur ser du på ”fel” i dina teckningar? Förekommer det att du behåller sådant som du upplever 

som fel? 

NH: Ja, om felet ändå blev rätt, så att säga. Det är sällan som jag har i huvudet exakt hur det ska se 

ut, eller aldrig egentligen. Det blir lite som det blir. Men jag ändrar också mycket. Är jag inte nöjd 

kan jag ändra en bild hur många gånger som helst. 

 

Många böcker, utläggningar och teorier avhandlar hur kreativitet uppstår och hur man bäst 

underhåller den. Väldigt sällan pratas det om hur man avslutar ett projekt, så är det många som 

säger att de har ”svårt att avsluta grejer de påbörjat” också. Frågan kring om jag skulle kunna få 

underkänt på detta examensarbete slog mig mer än en gång under arbetet med serien. Vem skulle 

kunna säga att detta resonemang och serien jag skapat behöver kompletteras? Jag skapade något 
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som inte funnits tidigare, mot vad mäts något sådant? Vem annan än den som skapar kan avgöra när 

ett verk är färdigt? 

 

AC: Hur vet du när du är färdig med en bild, serieruta eller sida? 

NH: Ptja, jag läser den hundra gånger och känner in hur det låter och ser ut. Men det känns alltid 

som att jag chansar, vilket jag ju gör, man kan inte veta säkert. 

 

Nina Hemmingsson litar alltså på magkänslan. 

 

Daniela Wilks debuterade nyligen med en grafisk novell. Hon har en lite mer praktisk syn på det här 

med att vara färdig. 

DW: Jag brukar ta bort lite synligt Tipp-Ex och smuts i Photoshop men jag ändrar inte särskilt 

mycket där. Jag vet att jag är färdig med en serieruta när det inte finns något vitt kvar och det ser 

dugligt ut. När jag tycker att rutan säger det den ska och att det finns någon jämvikt i den som jag 

tycker duger. 

 

Kanske går det att vara så kvantitativ när man är serietecknare. Har man betalande kunder är 

verkligheten en annan. Tiden är begränsad och det finns ett pris på allt. Per Lindgren är creative 

director på reklambyrån Racer. För honom handlar den kreativa processen om att vara effektiv. 

 

PL: Det tog många år innan jag hittade min kreativa process, eller åtminstone tills jag förstod den. I 

grunden finns en systematisk process med tydliga steg i en viss ordning. Den finputsas nog också 

kontinuerligt (mer eller mindre medvetet). Först handlar det om att ta reda på allt om 

uppdragsgivarens område. Jag frågar om allt och slukar det material som jag kommer över. Och 

förhoppningsvis finns det även undersökningar som jag kan ta del av. Därefter formulerar jag en 

enkel och tydlig strategi (som alltid stäms av med uppdragsgivaren) så att jag fokuserar all min 

energi på att lösa rätt problem. För mig fungerar det bäst att uttrycka strategin som en fråga som 

min kreativa lösning ska ge svar på, till exempel ”Hur visar jag i en annonsserie att kundens 

produkter har extrem precision?”. Sedan släpper jag gärna projekt i några dagar så att mitt 

undermedvetna får processa informationen. Det kanske låter fånigt, men det fungerar. Den kreativa 

processen drivs av nyfikenhet och är ständigt pågående. När man ställs inför ett problem letar man 

lätt efter den enda rätta lösningen. Det tankesättet ska bort! De flesta problem har oändligt många 

lösningar, så det är bara att ösa på tills man har fyllt en handfull sidor med krumelurer och oläsliga 

ord. 
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Jag känner igen letandet efter den enda rätta lösningen från tiden då jag ansökte till designskolor. 

När jag refuserats för femtioelfte gången började jag ändra hur jag ritade, formade mig efter hur jag 

trodde att en designskiss skulle se ut. Jag började leta efter bilder från designbyråer i böcker och 

tidningar för att liksom kunna kombinera de former jag tänkt mig med ett vedertaget manér. Jag 

tröttnade ganska fort och la designerdrömmen på hyllan. Jag slutade i samma veva rita helt och 

hållet. Efter att ha haft tecknandet som största intresse sedan barnsben började jag nu intressera mig 

för annat. Innehållet, det undermedvetna, jaget, det personliga anslaget. Kanske att det finns 

oändligt många lösningar men om jag ska vara sann mot mig själv kan det bara finnas en. 

 

PL: För visuella identiteter så visar jag aldrig skisser/utkast för kunden. Att låta kunden titta på 

olika förslag för att välja sin favorit vore att reducera grafisk form till tycke och smak. 

 

Jag förstår hur Per Lindgren menar men grafisk form är ju något som människan uppfunnit. 

Årtusenden av bildskapande har format hur vi både skapar och uppfattar former och linjer. I 

slutändan är allt bara linjer och färger, hur kan något vara bättre än något annat? 

 

PL: Det händer att uppdragsgivare frågar mig om det här är min allra bästa idé. Svaret är alltid 

detsamma: ”Det är den absolut bästa idé som jag kan leverera på de timmar som ni har anlitat oss.” 

De som säger att den svåraste delen med kreativa yrken är att veta när man är klar har fel. Då har de 

inte kläckt en tillräckligt bra idé. Min egen måttstock för om en idé är bra nog är om jag känner 

tillräcklig entusiasm och stolthet över lösningen för att presentera den på ett ärligt och trovärdigt 

sätt. 

AC: Känslan ”att vara färdig”, är den densamma varje gång? 

PL: Ja, den är alltid densamma. Glädje, helst i kombination med en viss oroskänsla så att jag vet att 

idén är tillräckligt långt utanför ramarna för att mötas med viss skepticism hos uppdragsgivaren. 

Om en idé inte väcker några tvivel kan man vara säker på att något liknande gjorts förut och att den 

inte får önskad genomslagskraft. 

AC: Hur mycket tid lägger du på finputsning och detaljpetande jämfört med arbetet att hitta en 

grundform? 

PL: Det varierar väldigt mycket med olika projekt. Ta en symbol till exempel. Där är 

idén/grundformen i stort sett hela arbetet. Att färdigställa designen tar mellan en kvart och en 

eftermiddag. Men likt förbannat står hela designen och faller med detaljerna … och ibland är det 

rent av detaljerna som är designen. Närmare ett svar än så kommer jag inte. 

 

Tycke och smak, var det ja. Per Lindgren vilar sitt resonemang kring att han skulle veta bättre än de 
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som anlitar honom, uttryckt på ett diplomatiskt sätt. Jag förstår honom. När jag ritade ”Goez & 

Goez” lät jag bara några få utvalda läsa hela det producerade materialet. Inte av rädsla för att bli 

ifrågasatt eller kritiserad utan för att det helt enkelt inte kändes viktigt innan den var helt färdig. 

Och när var jag helt färdig? Plötsligt kände jag det. Nu återstod att få arbetet bedömt av 

universitetet. Om jag oroade mig för att bli underkänd? 

 

AC: Har det hänt att andra tyckt att du borde finputsa på en bild du själv ansett dig vara färdig med? 

I så fall: Hur bemötte du det? 

NH: Nej det tror jag inte, inte efter skoltiden i alla fall. Men om någon skulle komma med en sådan 

åsikt skulle jag bli en aning irriterad. Vet inte om jag skulle orka bemöta det ens en gång, jag gör ju 

som jag vill. 

 

Nej, jag gjorde ju som jag ville. 

 

Efterord 

Jag har valt att inte beskriva handlingen i serienovellen ”Goez & Goez” närmare i denna uppsats. Anledningarna är 

flera. Dels bygger handlingen på faktiska drömfragment. För att belysa den ologiska dramaturgin från drömmar – där 

olika handlingar kan kroka i varandra lite hur som helst – har jag medvetet hållit narrativet så sparsmakat som möjligt. 

Människor undrar vad drömmar har för betydelse, jag hoppas den här serienovellen väcker samma undran hos sina 

läsare. Ur denna undran kommer förhoppningsvis en vilja att utforska de olika stickspåren i berättelsen för att själv hitta 

en egen logik för hur de passar ihop. Jag vill inte lägga mig i läsupplevelsen. Själv ogillar jag att få samband och 

referenser förklarade för mig, samtidigt kan en otydlig röd tråd skapa ytterligare dimensioner kring min frågeställning: 

när är en berättelse färdig? Vad krävs av en historia för att den ska upplevas som komplett? 

Sedan är poängen med serienovellen i detta examensarbete i första hand att påvisa att det går att ”göra rätt direkt”, 

vilket den bevisar rent konstnärligt: det finns inte ett streck jag skulle vilja ändra på. Att gå in och ändra narrativet i 

efterhand skulle dessutom bryta mot kärnan i uppgiften jag gav mig själv: att ritat är ritat och eventuella korrigeringar är 

förbjudna. Den otydliga handlingen (om man som läsare uppfattar den som så) är en produkt av arbetsmetoden då jag 

låtit historien ta den väg den velat. Serien utgörs inte av skisser utan färdiga bilder, varför ändra på något som är 

färdigt? 

På sidan 2 och 4 i ”Goez & Goez” är delar av teckningarna censurerade. Anledningen till detta är att det föreligger risk 

att Högskoleverket anmäler Luleå Tekniska Universitet då motiven anses ”olämpliga”. Jag har fått en stark 

rekommendation av universitetet att stryka dessa bilder då de kan upplevas som ”mycket stötande” eller 

”pornografiska”. Bilderna föreställer en skulptur (”Den perfekta trekanten”) hämtad från en dröm. Denna skulptur är av 

naken karaktär (som så många andra skulpturer). Inget i händelseförloppet kring denna skulptur antyder någon sexuell 

aktivitet där den är inblandad. Bortsett från att mina kurskamrater missar en viktig pusselbit i serienovellen ser jag 

egentligen inget mer lyckat slut på detta projekt. Min uppsats avhandlar ”när är man färdig?” och jag har i min enfald 

utgått ifrån att det antingen är kreatören, budgeten eller tiden som sätter gränserna. Jag hade helt missat Högskoleverket 

och erkänner mig besegrad. 












































































