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Abstrakt 
Den här uppsatsen handlar om hur serietidningens narrativa likheter och olikheter med litteratur 

samt film och hur dessa kan användas för skapandet av ett ickelinjärt narrativ. Vi ville se var 

styrkan ligger i serietidningar för att försöka berätta en berättelse på ett nytt sätt som vi inte är 

vana vid att se. För att undersöka detta forskade vi kring vad ickelinjärt berättande är och vad 

som skiljer olika berättande medium från varandra. Vi applicerade sedan denna forskning i 

skapandet av en serietidning där vi testa de tekniker och metoder vi lärt oss om tidigare. 

Resultatet bygger på erfarenheterna som vi fått från skapandet av serietidningen och hur de olika 

narrativa likheterna samt olikheterna kunde appliceras på en serietidning. Den färdiga produkten 

beskrivs i resultatdelen och de delar som är relevanta för problemformuleringen beskrivs i detalj 

och skapar en stark bild av vad serietidningar kan skapa.  

 

Nyckelord: serietidning, film, narrativ, icke linjärt narrativ, upplevelse  

 

Abstract 
This essay is about the narrative similiarities and dissimilarities that comic books have with film 

and litterature and how these can be used to create a non-linear narrative. We wanted to see what 

the strenghts of comic books were and how these could be used to create a new experience that 

we are’nt used to experiencing. To investigate this we conducted research on what non-linear 

storytelling is and what it is that seperates the diffrent narrative mediums from each other. Vi 

applied this research in the creation of a comic book where we tested the different techiques and 

methods from our research. The result is then built on the experiences we gained from creating 

the comic book and how the different similarities and dissimilarities can be applied to a comic 

book. The finished product is described in the results and the parts of the comic book that are 

most relevant for the essay are descripted in detail and created a strong picture of what a comic 

book can create.  
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1. Inledning 
Serietidningar har varit en stor del av vår uppväxt, oavsett om det skett via Kalle Anka och hans 

vänner, via Tintins äventyr eller de amerikanska superhjältarnas heroiska handlingar. I vår uppväxt 

får vi ofta höra att vi tillslut kommer att växa ur våra intressen och hobbies. Serietidningar är för 

barn tillsammans med tecknat och lekar. För oss hände detta, vi tappade vårt intresse för 

serietidningar och lämnade våra inre barn bakom oss. Men världen har en tendens att ge oss en 

andra chans och så även med oss och vår relation till serietidningar. För oss båda gick det flera år 

utan att vi öppnade en serietidning tills någon introducerade oss för serier vi aldrig lagt märke till 

förut. För Anders var det serien Spawn och för Jesper Batman. Vuxnare och mörkare serier än vad 

vi var vana vid och på många sätt överlägsna de historier vi tog del av via film och böcker.  

 

Vi fick båda upp vårt intresse igen när resten av världen såg på serietidningarna som en källa att 

berätta episka historier via film. Marvelfilmerna och Chrisopher Nolans batmantrilogi öppnade 

upp ögonen för en hel värld vad en serietidning kunde vara. Samtidigt som detta hände kom dock 

idén fram att dessa filmer var undantagen, att de var tvungna att ta sig stora friheter med 

originalmaterialet för att fungera, eftersom serietidningar i grunden är löjliga och barnsliga. När 

man läst de riktigt bra berättelserna som serietidningar har att bjuda på svider det när sådana 

missförstånd accepteras. Serier som Watchmen, Batman: The Long Halloween och Hellboy 

behöver ingen “Hollywood makeover” för att fungera, de står för sig själva och är mer än bara bra 

serietidningar, de är magnifika berättelser oavsett medium.  

 

Under vår tid här på skolan träffade vi Sebastian Jones, en serietidningsförfattare och grundare av 

Stranger comics från USA. Han öppnade upp våra ögon för något vi aldrig riktigt funderat på, att 

göra vår egen serietidning. Att visa alla att serietidningar är en kraft att räkna med. Vilket sätt är 

då bättre att göra det på än att göra som film gjort med serietidningar under så lång tid? Istället för 

att ta en serie och ge det en “makeover” för filmens värld lånar vi från film och litteratur och 

förbättrar det via magin som är serietidningar.  
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2. Problemområde 
 
2.1 Bakgrund 
Scott McCloud beskriver i sin bok Understanding Comics (1994, s 9) serietidningar som 

”Juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence”. En beskrivning ämnad att 

konkretisera serietidningar samtidigt som den ger dem en beskrivning utöver de klassiska 

superhjältarna som de ofta förknippas med. Denna beskrivning är viktig eftersom serietidningar 

endast på senare tid har blivit mer riktade åt vuxna människor och detta öppnar upp mediets 

potential. Enligt Scott McClouds beskrivning har serier funnits i årtusenden och kan dateras 

tillbaka 2700 år till antika Egypten, vi kommer dock nöja oss med starten av den amerikanska 

skolan av “superhjälteserier” som tog sin början 1938 i och med Action comics #1 och därmed 

gav världen Super Man. 

 

Det är denna början som fastslog seriernas enorma popularitet som också stämplat serier som ett 

medium för barn. Under lång tid var så även fallet men i och med pionjärer som Art Spiegelman 

(Maus, 1992), Frank Miller (The Dark Knight Returns, 1986) och Alan Moore (Watchmen, 1986) 

tog serietidningen ett kliv in i vuxenvärlden. Inte förrän serietidningen verkligen steg in i ljuset 

som ett seriöst narrativt medium kunde även mer vetenskapliga analyser och forskningar ske kring 

ämnet. Böcker som Scott McClouds Understanding Comics (1992) och Will Eisners Comics and 

Sequential Art (1985) analyserade vad serietidningar betydde för konsten och vad det hade att 

erbjuda som ett berättande medium. 

 

Serietidningen blandar visuellt berättande med klassiskt skrivande och har mycket gemensamt med 

filmer. En panel (rutorna som delar upp bilderna på en sida i en serietidning) kan ofta ses som ett 

klipp i en film och en eller flera sidor bygger upp en scen. Kombinationen mellan bild och dialog 

är lika viktigt för serietidningar som för filmerna. Dessa likheter tillför också olikheter i hur serien 

är uppbyggd jämfört med en film och hur strukturen kan ändras för att passa berättelsen.  

 

Trots filmens många nyskapande idéer är fortfarande den dominanta synen på en “mainstream” 

film den klassiska linjära strukturen (C. Klecker, 2011). Ett linjärt narrativ följer en logisk ordning 
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grundad i orsak och verkan, det är viktigt att komma ihåg att ett linjärt narrativ inte måste följa en 

kronologisk ordning. Ett ickelinjärt narrativ behöver inte följa reglerna för orsak och verkan utan 

kan ignorera delar av det eller presentera dem i en okonventionell ordning. Det ickelinjära 

narrativet har funnits länge i film och kan dateras tillbaka till bl.a Citizen Kane (Mankiewicz, 

Welles, 1941). Den ickelinjära strukturen har dock på senare år blivit populariserad av filmer som 

Quentin Tarantinos Pulp Fiction (1994) och Christopher Nolans Memento (2000). 

 

Med serietidningens många år av att vara fast i barnens värld av berättande (förutom de enstaka 

experimentella ”underground serierna” av bland annat Art Spiegelman) är den ännu mindre 

utforskad än film när det kommer till ickelinjära narrativ. Det är likheterna och olikheterna mellan 

serietidningen och filmens värld vi vill utforska och undersöka. Genom att se vad som skiljer dem 

åt och vad som för dem som samman hoppas vi på att kunna presentera ett ickelinjärt narrativ som 

nyttjar styrkorna hos båda medierna men presenterat i ett, i det här fallet; serietidning.  

 
 

2.2 Frågeställning 
Vad har serietidning och film för narrativa likheter och olikheter och hur kan dessa nyttjas för att 

skapa ett ickelinjärt narrativ i serietidningsformat? 

 

 

2.3 Syfte 
Eftersom det ickelinjära moderna narrativet har varit på uppgång under de senaste åren gynnas vi 

av en större förståelse av denna berättarform. En serietidnings berättande jämförs ofta med film 

och genom att analysera dess styrkor och svagheter kan vi skaffa oss en större förståelse för vad 

som skiljer de olika medierna åt och hur de kan gynna oss i vårt berättande. 

 

 

2.4 Arbetsfördelning  
Vi som skrivit denna text heter Jesper Vighagen och Anders Hallgren. För det mesta har vi skrivit 

arbetet tillsammans, majoriteten av texterna är därför skrivna av oss båda. Här ska vi nämna 

undantagen. I tidigare forskning är delen “Ickelinjärt narrativ - En definition” samt “En berättelse 
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om två tider” till största delen skrivna av Jesper. Delen “Serietidning som berättarform” är skriven 

av Anders. I tillvägagångssätt är texterna “Två visioner blir en” samt “Visuell arbetsprocess” 

skrivna av Anders medan “Manusförfattande” och “Val av berättelse” är skrivna av Jesper. 

Resultatdelen och diskussionsdelen är helt skrivna tillsammans.  

 

 

 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Ickelinjärt narrativ – En definition 
Det ickelinjära narrativet är en svår nöt att knäcka på mer än ett sätt. Utöver det faktum att en 

ickelinjär berättelse kan vara svårare att greppa som konsument och svårare att skapa som 

författare är det även en svår nöt att knäcka när det kommer till en definition av begreppet. För att 

lyckas definiera vad som menas med ett ickelinjärt narrativ måste man definiera vad som menas 

med ett linjärt narrativ och det är där problemet börjar. 

 

När detta arbete påbörjades såg vi det ickelinjära narrativet som en berättelse där man lekte med 

tid och rum. Vi antog att ett ickelinjärt narrativ är en berättelse där den kronologiska ordningen 

inte behöver följas eller grundas i verkligheten. En annan definition av det ickelinjära kändes inte 

nödvändig vid det här skedet av arbetet. Detta kom att ändras när vi grävde djupare i det ickelinjära 

narrativets betydelse. 

 

I Cornelia Kleckers artikel i ”Journal of Video and Film” (2011) går hon igenom definitionen av 

vad tid betyder för narrativet och de två definitioner som finns hos litteraturvetare. Klecker menar 

att det finns två olika definitioner på vad konceptet tid betyder i ett narrativ. De två definitionerna 

är “temporal” och “logical”, vilket betyder att de två som strider är kronologi kontra orsak och 

verkan. Roland Barthes, litteraturforskare och författare som influerade utvecklingen av många 

litterära teorier, skriver i ”Introduction of the structural analysis of narratives” (1975) att detta är 

en debatt mellan ”consecution” (följdriktighet) och ”consequence” (konsekvens). Med det menar 

Barthes att det är en strid mellan vad som kommer efter (consecution) och vad som orsakats av 

(konsekvens). Enligt Barthes följer den ryska litteraturvetaren Vladimir Propp tänket att ett 

narrativ ska vara grundat i en realistisk syn på tid, han försvarar därmed definitionen som kallas 
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”temporal” i det här argumentet. Klecker menar dock att Propp står i stora grad ensam på den här 

sidan av argumentet och att majoriteten av litteraturvetare står fast vid att det är orsak och verkan 

som definierar vad tid betyder för narrativ. Fler forskare som ställer sig vid sidan av logisk följd 

som grunden i ett linjärt narrativ är enligt Klecker bl.a, Claude Lévi-Strauss, A. J. Greimas, Claude 

Bremon, och Tzvetan Todorov. Alla dessa forskare följer därmed teorin om logisk följd som först 

beskrivs av Aristoteles i hans verk Poetics (Klecker, 2011). 

 

Klecker förklarar att en linjär berättelse inte nödvändigtvis behöver följa en kronologisk ordning 

utan måste istället lägga sin vikt på att ha en oavbruten linje av orsak och verkan. Vi kan därför se 

att vårt initiala fokus på tid och rum var grundat i otillräcklig kunskap om ämnet. Vad ovannämnda 

forskare anser är att tid kan manipuleras i linjära såväl som ickelinjära berättelser och att det istället 

är den logiska följden av orsak och verkan som bestämmer om narrativet är linjärt eller ickelinjärt. 

Man kan alltså i en linjär berättelse hoppa bak i tiden via en så kallad ”flash back” för att visa, t.ex, 

att en fälla sätts i ordning, för att sedan hoppa tillbaka till nutid igen och se när karaktärerna 

aktiverar fällan. Kronologin har lekts med men orsak och verkan visats i rätt ordning. Om man 

istället först visar hur fällan aktiveras och sedan hoppar tillbaks till när fällan sätts i ordning är 

detta en ickelinjär berättelse som ändrar orsak och verkan. En ickelinjär berättelse kan även leka 

runt med orsak och verkan på mer avancerade sätt än att endast ändra ordningen som de presenteras 

i, men när den logiska följden och presentationen av orsak och verkan har störts slutar narrativet 

att vara linjärt och går över till ett ickelinjärt. Chatman (1978, s 46) beskriver det linjära narrativet 

som han kallar för det klassiska narrativet med följande kommentar; ”In classical narratives, events 

occur in distributions: they are linked to each other as cause to effect, effects in turn causing other 

effects, until the final effect.” 

 
 

2.4.2 Ickelinjärt narrativ - Bakgrund 
Cornelia Kleckers text Chronology, Causality . . . Confusion: When Avant-Garde Goes Classic 

(2011) berättar om hur det ickelinjära narrativet blev mer mainstream under 90-talet och hur 

Quentin Tarantinos film Pulp Fiction (R. Avary Q. Tarantino 1994) är startskottet för ett 

kommersiellt ickelinjärt berättande inom filmvärlden. Han banade nya vägar för andra 

manusförfattare att experimentera med narrativet. Vi fick Guy Ritchies Snatch (G. Ritchie 2000) 

som använder sig av ickelinjära metoder (saktar ner tiden, orsak och verkan i fel ordning) för att 
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göra sin annars linjära film till något annorlunda. Stephen Gaghan skrev Syriana (R. Baer S. 

Gaghan 2005) som berättas med många olika sidospår genom filmen, vilket gör det svårare för 

publiken att pussla ihop det på slutet. Steven Soderbergh är också känd för att arbeta med 

ickelinjärt berättande i sina berättelser Out of Sight (S. Soderbergh S. Frank 1998) och The 

Limey (S. Soderbergh L. Dobbs1999). Spike Lees film Inside Man (S. Lee R. Gewirtz 2006) 

använder sig redan från början av att missvisa publiken med det ickelinjära narrativet och gör 

narr av det linjära berättandet. Christopher Nolan sticker ut med sin film Memento (C. Nola J. 

Nolan 2000) med en huvudkaraktär med ett drivande mål genom filmen när vi oftast i en 

ickelinjär film möter flera huvudkaraktärer som inte har klara mål framför sig (Alternative 

Scriptwriting (2007) K. Dancyger, J. Rush s.156). 

 

Med detta sagt var inte Tarantino eller några av de andra ovannämnda manusförfattarna först med 

att berätta ett narrativ i en ickelinjär struktur. Den första ickelinjära filmen som vi fick ta del av 

var “Un Chien Andalou” av Luis Buñuel och Salvador Dalí från 1929. Här försökte de båda 

konstnärerna illustrera drömmar de upplevt och där det båda arbetade tydligt mot ett ickelinjärt 

narrativ. Här är ett citat från Buñuel taget från Cornelia Kleckers text Chronology, Causality . . . 

Confusion: When Avant-Garde Goes Classic (2011, s.17). 

“Our [his and Dalí’s] only rule was very simple: No idea or image that might lend itself to a rational 

explanation of any kind would be accepted. We had to open all doors to the irrational and keep 

only those images that surprised us, without trying to explain why.” 

 

I boken Alternative Scriptwriting (2007) beskriver Ken Dancyger och Jeff Rush om de första icke 

linjära filmerna. De berättar även om filmskapare som Jean-Luc Godard som än viktig pusselbit 

för det ickelinjära narrativets uppkomst under 1900-talet och gav oss hans syn på krig, samhället 

och kapitalism. Bunuel och Godard har skapat med sina verk grunder och modeller för att kunna 

bygga upp ickelinjära narrativ. Orson Welles skrev och producerade sitt mästerverk Citizen Kane 

(1941) som av många filmkritiker är ett måste att se. Här är det ickelinjära narrativet tydligt med 

tillbakablickar genom filmen för att beskriva Kanes liv.  

 

Dessa tidiga verk är viktiga att förstå. Vi måste titta bakåt och se på vilka ramar de tidigare 

regissörerna förändrar och kliver ur genom, ändra på vad vi ser som normer inom berättande för 
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bygga upp något nytt. Idag är en ickelinjär struktur inte något konstigt i mångas ögon. Men det 

finns många vägar som inte är lagda än och vi kan bara skapa dem om vi förstår hur de gamla 

vägarna är konstruerade.  

 

 

2.4.3 En berättelse om två tider 
Majoriteten av böcker och källor vi använder oss av i det här arbetet är antingen helt baserade 

kring ämnet “narratologi” eller rör vid det någon gång under dess text. Narratologi är läran om 

berättarkonsten (med ett narrativ menar vi sammankopplade sekvenser som berättar en historia 

presenterade för en konsument i form av text eller bild) eller, hur en berättelse är uppbyggd, vilka 

roller en berättare har osv (M. Fludernik, 2009). Under vårt läsande stötte vi  tidigt på ett aspekt 

av berättande som narratologin ofta tar upp i samband med ickelinjära narrativ. Vi kände att det 

var nödvändigt att förklara och beskriva denna aspekt då den är relevant för vår frågeställning. 

  
Det är sällan att man vill påstå en absolut konstant i något annat än fysiken (det är svårt att neka 

gravitationen) men Seymour Chatman (1980) förklarar att en fundamental del av narrativet är den 

så kallade “double time structuring” och att de två tiderna som beskrivs i denna struktur alltid är 

oberoende av varandra. Dubbeltiden (som vi kommer kalla den från och med nu) är baserad kring 

idén att ett narrativ alltid är uppbyggt med två olika tider. De två olika tiderna har namnen “story 

time” och “discourse time” där “story time” är vad som händer i berättelsen, den kronologiska 

ordningen händelserna sker efter och tiden det tar för händelserna att ske. “Discourse time” är 

istället hur dessa händelser presenteras i berättelsen. (S. Chatman 1980)  

 

“Story time” är vad som händer i berättelsen sett helt från filmen/bokens och karaktärernas 

perspektiv, enligt “story time” tar en tur upp för trappan lika lång tid som i verkligheten, men 

eftersom “discourse time” är baserad på hur den presenteras går det märkbart snabbare i boken. 

Att läsa “han gick upp för trappan” går betydligt snabbare än vad det faktiskt gör att gå upp för en 

trappa. Även om Chatman säger att dessa är helt oberoende av varandra kan de ibland synkronisera 

så att de går parallellt med varandra. Ett exempel på detta är dialoger, att läsa “Hejsan, hur är det 

med dig”, tar ungefär lika lång tid som det faktiskt gör för en person att säga de orden. Det kan 

också hända att en av tiderna helt stannar upp, när en bok beskriver en person eller en plats stannar 
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bokens “story time” medans vår “discourse time” fortsätter i och med beskrivningen. “Story time” 

och “discourse time” är alltså ständigt där i en berättelse, vare sig du märker det eller ej och oavsett 

hur denna berättelse berättas och i vilket medium. I film är tillexempel “story time” och “discourse 

time” mer synkade än i litteratur eftersom vad du ser på filmen ofta representeras under samma tid 

som i verkligheten. Detta är sant för enstaka, ofta korta handlingar, som att gå upp för trappan eller 

öppna en dörr, men synkningen försvinner ofta när karaktärer reser och tar sig runt, klippningen i 

filmen håller “story time” och “discourse time” separata från varandra (M. Fludernik 2009).  

 

I ickelinjära berättelser är skillnaden mellan “Story time” och “discourse time” även märkbar i 

behandlingen av den kronologiska ordningen (detta kan även vara sant för många linjära 

berättelser) (S. Chatman 1980). Oavsett om du har med tillbakablickar i din film/bok eller inte så 

ser din “story time” på berättelsen på samma sätt. Pistolen avfyrades och personen dog enligt din 

“story time”, visar du detta i en annan ordning är det endast din “discourse time” som tar hänsyn 

till ändringen. Vi kan manipulera båda tiderna och ofta i ickelinjära berättelser är din “discourse 

time” ett bra verktyg för att öka den ickelinjära presentationen, men man bör vara försiktig. I 

Chatmans egna ord:  “discourse can rearrange the events of the story as much as it pleases, 

provided the story-sequence remains discernible. If not, the classical plot fails in ‘unity” (Story 

and Discourse, s 63). Det måste alltså vara möjligt att förstå berättelsen, att följa din story time för 

att narrativet ska bestå. Det krävs att påpeka det faktum att användandet av “classical plot” här kan 

tolkas som att ett modernt narrativ (ett ickelinjärt) kan bestå även om din story time inte kan följas. 

Om så är fallet och om Chatman kan menar det eller inte, tar vi ingen ställning i. Istället följer vi 

Chatmans tips och håller ett nära öga på “story time” och “discourse time” i hopp om att skapa en 

bättre berättelse.  

 

2.4.4 Metoder för ickelinjärt berättande 
Den kanske vanligaste metoden för en ickelinjär berättelse är en så kallad flashback (tillbakablick). 

En flashback är när berättelsen flyttas tillbaka i tiden ofta i samband med att en karaktär berättar 

något eller kommer ihåg något från förr i tiden. Detta är inte ett måste, en flashback kan aktiveras 

på flera sätt men en ofta genomgående regel är att det är sammankopplat till vad som händer i 

nutiden på ett eller annat sätt. Flashbacks används ofta inom film men kan användas i absolut alla 

berättarformer vare sig det är opera, litteratur eller till och med ballet (C. Klecker, 2011). Exempel 
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på flashbacks i film och comics är Citizen Kane  (H.J Mankiewicz & O. Welles (författare och 

regissör, 1941) och Watchmen (A. Moore, 1986). I Citizen Kane berättas historien genom 

tillbakablickar som kopplas till intervjuer och information som framgår i “nutiden”. I Watchmen 

är serien uppbyggd på så vis att vart annat kapitel är en tillbakablick (flashback) och vartannat 

utspelar sig i nutid. I Citizen Kane är flashbacksen huvudstoryn, det viktiga i filmen, substansen 

så att säga. I Watchmen fungerar de istället som komplement till den huvudsakliga berättelsen 

genom att ge oss bakgrundsberättelser till karaktärerna och världen. Ett väldigt intressant 

användande av flashbacks sker i just ovanämnda grafiska novell Watchmen. I Watchmen finns en 

karaktär vid namn Dr. Manhattan som besitter övermänskliga krafter och en obegränsad kontroll 

över all materia. I en del av berättelsen befinner sig Dr. Manhattan på Mars och tänker tillbaks på 

sitt liv. Genom frekvent användande av flashbacks som hela tiden skickar Manhattan och läsaren 

till olika delar av hans liv får vi en insikt i hur Dr. Manhattan ser på världen och hur han upplever 

tid. Varje flashback varar endast en liten stund och hoppen är så frekventa att vi får bilden av att 

Manhattan befinner sig i alla dessa tidpunkter samtidigt, att tiden inte är en rak linje för honom 

utan att han ser allt som har hänt och allt som kommer hända eller kan hända, allt på en gång.  

 

En liknande metod som dock används mer sällan är en så kallad flashforward. Precis som 

flashbacks handlar det om att förflytta sig i tiden för att berätta en annan sida av berättelsen. 

Skillnaden här är, som namnet antyder, att man förflyttar sig framåt. Det är ofta svårare att berättiga 

en flashforward i en berättelse. David Bordwell påstår att flashforwards sällan används inom 

Hollywood eftersom det är en sorts kommunikation med publiken som låter dem se vad som 

händer längre fram utan att veta vad som ledde upp till det. Det går inte att motivera sett från 

karaktärerna i filmen ((såvida de inte kan se in i framtiden (C. Klecker, 2011)). Flashforwards är 

svårare att hitta exempel på men i TV-serien Lost (J.J Abrams, J. Lieber, D. Lindeloff, 2004 - 

2010) används flashforwards för att visa tittarna att det finns något efter den olycksbådande ön 

som karaktärerna är fast på. För en TV-serie som var svår att se ett slut i var detta något som 

lugnade tittare och fick dem att se fram emot något.  

 

2.4.5 Analys av Citizen Kane & 21 Grams 
Som förberedande inför produktionen valde vi att analysera två filmer för att få en bättre insikt i 

hur ickelinjära narrativ kan presenteras i film. De två filmerna vi valde skiljer sig inte endast av 
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tiden mellan deras båda produktioner utan även i deras narrativa struktur. Filmerna är Citizen Kane 

(O. Welles, H.J Mankiewicz & O. Welles 1941) och 21 Grams (G. Arriaga, A.G Inarritu, 2003). 

 

Citizen Kane är ett kritikerrosat mästerverk som ofta hamnar längst upp på listor av de bästa 

filmerna någonsin. 21 Grams är en relativt modern (2003) film som leker mycket med den narrativa 

strukturen och lånar mycket från den nya skolan av ickelinjära filmer. 

 

Citizen Kane tar sin början när huvudpersonen Kane dör ensam i sin säng. Ett ord yttras av den 

enormt rika nyhetsgiganten; ”rosebud”. Den röda tråden genom filmen handlar om att ta reda på 

vad rosebud är och vad ordet betydde för mannen Kane. Vi får under filmens gång se delar ur 

kanes liv som berättas från folket som kände honom, allt detta leds av en nyhetsreporter som 

försöker ta reda på sanningen. Flashbacksen som sker när han får ny information om Kane är inte 

ordnade efter kronologisk ordning eller något sorts tema, istället är det helt och hållet baserat på 

var informationen kommer ifrån. Filmen hoppar därför mellan tid och plats väldigt mycket 

beroende på vad personerna upplevt tillsammans med Kane. 

 

Den kanske mest intressanta flashbacken är även den första. Direkt efter vi fått se Kanes död får 

vi se en kort dokumentär om Kanes liv. En snabbspolning genom hans många framgångar och 

misslyckanden. Dokumentären skrapar endast på ytan av Kane men gör ett bra jobb för att ge oss 

en snabb blick om vem Kane är, eller åtminstone hur omvärlden ser på honom. Den ger oss också 

förutfattade meningar om Kane som senare kan splittras av de mer personliga tillbakablickarna. I 

denna “summering” snabbar filmen upp sin “discourse time”. Under en liten stund får vi reda på 

otroligt mycket, ett bra exempel på när discourse time är snabbare än story time.  

 

Trots dess ickelinjära struktur är Citizen Kane en relativt rättfram film med en röd tråd i form av 

mysteriet kring rosebud och nyhetsreportern som letar efter sanningen. ”21 Grams” är en helt 

annan typ av best. Berättelsen kretsar kring ett antal karaktärer och hur deras liv påverkas av en 

hemsk olycka. Det tar ett tag in i filmen innan man vet vilka som är huvudkaraktärer eftersom så 

många sidokaraktärer introduceras väldigt tidigt. Paul Rivers vars hjärta gett upp på honom får en 

transplantation när en man blir på körd av en bil, Christina Peck, frun till mannen som blir på körd 

och mamma till döttrarna som dör i samma olycka och Jack Jordan, mannen som körde bilen och 
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orsakade olyckan utgör de tre huvudkaraktärerna i filmen. 

 

Filmen saknar en uppenbar struktur och hoppar i tid och plats lite hur som helst. Det är svårt att 

hitta en röd tråd mellan hoppen vilket förmodligen är anledningen. Inga teman verkar bestämma 

strukturen utan verkar istället vara helt för att öka förvirringen och spänningen. Tidigt i berättelsen 

får du se två av huvudkaraktärerna köra bil tillsammans (innan vi sett dem träffa varandra) 

samtidigt som de kör förbi den tredje huvudkaraktären (i en miljö vi inte sett honom i innan). Vi 

får då höra de två i bilen yttra att den tredje måste dödas. Förvirringen, intresset och spänningen 

är då total eftersom vi inte ens fått se olyckan ännu. Vi får hela tiden information i förtid, 

information som utan kontext förvirrar oss samtidigt som det gör oss mer intresserade av 

berättelsen. 

 

Som tidigare nämnt i den här uppsatsen är det primära tecknet på en linjär film en obruten linje av 

orsak och verkan. 21 Grams etablerar sig tidigt som en ickelinjär film, inte för att den hoppar i tid 

utan för att vi får se verkan innan orsaken. Karaktärer har mentala skador innan vi fått se vad som 

orsakat dem, karaktärer befinner sig på olika ställen med olika människor innan vi sett dem åka 

någonstans eller lämna någon. Den enda referensen vi har att gå efter för att märka vilken tid scener 

befinner sig i och hur lång tid som gått är olyckan, som inte ens dyker upp förrän än bra bit in i 

filmen. Även efter olyckan är det ofta svårt att placera scenerna i tid och man får spekulera mycket 

genom filmen, utan tvekan en film som tjänar på att ses med en annan person. Inte förrän de sista 

20 minuterna tappar man intresset, då pusselbitarna fallit på plats och man väntar på att filmen ska 

nå sitt slut. 

 

Precis som Pulp Fiction (R. Avaray, Q Tarantino, Q Tarantino, 1994) är filmen utan ett klart mål, 

fokus ligger på att beskriva dessa människor och händelserna kring dem. Där finns inget klart slut 

mot horisonten, inget att se fram emot eller hoppas på, allt vi kan göra är att åka med i färden och 

se dessa människor tappa kontrollen på deras liv. Det är en annorlunda upplevelse som inte helt 

lämnar en med en känsla av att ha uppnått något när filmen är klar. I DC comics guide to writing 

comics (D. O’neil, 2001) skriver författaren att efter man läst en serie ska läsaren känna sig 

tillfredsställd, vi drar nu kopplingen över till film och menar att 21 Grams inte tillför någon sådan 

tillfredsställelse då inget mål har uppnåtts. Är detta bra eller dåligt? Det får man själv avgör, men 
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man kan utan tvekan säga att det är en upplevelse något utöver det extra och det kan man tacka det 

ickelinjära narrativet för.   

 

2.4.6 Filmens narrativa struktur 
Narrativ finns i flertalet olika former, det finns narrativ i skrift, i tal, i sång, i dans osv. Det är 

uppenbart för folk som analyserar narrativ att trots de olika skillnaderna i medierna så består 

narrativet och dess grundläggande byggstenar. Chatman skriver i sin text ”What novels can do that 

film can't” (1980) att folk som studerade narratologi (studier av berättarkonsten) tidigt upptäckte 

hur narrativ kunde översättas genom de olika medierna. Askungen används som exempel i hur 

dess narrativa struktur består genom dess olika versioner i bok, oral saga, opera och balett. Denna 

observation var så populär och drivande för narratologins utveckling att man fokuserade på hur de 

olika medierna liknade varandra och hur narrativ bestod genom dem. Chatman skriver sen att nu 

har studierna kring narratologi kommit till den punkt där man kan studera skillnaderna. Det är 

dessa skillnader, hur film skiljer sig inom narratologi, som den här delen kommer handla om. 

 

I sin bok ”Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film” skriver Chatman (1980) 

hur människor fyller i tomrummen när de läser och hur förutfattade meningar får oss att anta fakta 

vi inte faktiskt får reda på. Chatman menar att när vi tar del av ett narrativ tvingas vi delta i 

berättelsen. Som exempel sitter jag för tillfället och skriver detta i mitt projektrum i min skola. Om 

jag i nästa stycke skriver hur jag nu är hemma i min lägenhet tvingas läsaren att anta allting som 

gjorts därimellan. Ingenting av vad jag gjort mellan dessa två destinationer har jag delat med mig 

av så varje person kommer anta olika, även om betydelsen ofta stannar densamma. Detta är viktigt 

att förstå eftersom vi, enligt Chatman, gör samma sak när vi får något beskrivet för oss i text. 

Exemplet som Chatman ger i sin bok är att när man läser om en kvinna och får henne beskriven 

som ”blond”, ”blåögd” och ”graciös” så antar vi också att kvinnan har vacker och orörd hy samt 

talar med en varm röst (detta kan skilja sig från person till person). 

 

Varför är detta relevant för film? Jo för att denna ifyllnad försvinner när man för över narrativet 

till film. I en film får du kvinnan presenterad i sin helhet, och utöver att man gradvis filmar delar 

av hennes kropp får man även kvinnan presenterad för sig helt och hållet på en gång. Tittarens 

deltagande i den delen av berättelsen försvinner. På liknande sätt kan en författare vägra att 
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beskriva en karaktär eller plats eller åtminstone beskriva i en begränsad form. För vissa författare 

kanske det räcker att säga ”en man steg in i rummet”, utöver det får läsaren själv fylla i. Detta är 

alltså en del av den narrativa strukturen som försvinner och som begränsar författaren. 

 

Något mer som skiljer klassisk litteratur från film är filmens behov av att uttrycka karaktärer oftast 

via tal. I böcker är det otroligt svårt att inte beskriva en karaktärs inre tankar, Chatman (1978) 

skriver att även Hemingway som ständigt försökte hålla sig från att göra just detta även var tvungen 

att slinka in en och annan tanke från sina karaktärer. Film kan så klart även föra inre monologer 

men det är desto mer sällsynt. Även i serietidningar för man ofta inre monologer som beskriver 

karaktärernas tankar.  

 

I texten om “story time” och “discourse time” beskriver vi hur de olika tiderna kan bete sig och 

hur detta påverkar berättelsen. Ett av sätten dessa två tider kan bete sig på är i så kallade 

summeringar, detta är när “discourse time” är snabbare än “story time”, ett exempel som Chatman 

nämner är ”John lived in new york for seven years”. Enligt Chatman har film problem med dessa 

summeringar och tvingas ofta använda sig av en så kallad ”montage-sekvens”. Chatman beskriver 

montage-sekvensen på följande vis; ”A collection of shots showing selected aspects of an event or 

sequence ussually integrated by continious music” (S. Chatman, 1978, S69). Mer unika lösningar 

syns ibland dock, Chatman använder sig av Citizen Kane som exempel, och efter att nyligen ha 

sett nämnd film kan vi inte annat än att hålla med. I Citizen Kane använder sig regissören av ett 

nyhetsklipp som summerar huvudpersonens liv. 

 

Ett annat tillfälle då film och litteratur skiljer sig när story time och discourse time beter sig på 

annorlunda vis är i så kallade beskrivningar. När man i en bok stannar upp för att beskriva en 

person eller plats stannar bokens story time men discourse time fortsätter. I film försvåras detta då 

story time fortsätter samtidigt som vi får beskrivningen, vare sig detta sker via en inre monolog 

eller endast visuellt. Enligt Chatman är en beskrivning i samma form som den i böckernas värld 

endast möjligt när man använder sig av en så kallad ”freeze frame”, alltså när man helt stannar 

tiden och fokuserar på endast en bild. 

 

Filmer begränsar författaren något i strukturen jämfört med i litteratur. Beskrivningar och 
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summeringar blir svårare att använda sig av, författarens möjlighet att begränsa beskrivningen av 

vissa karaktärer och konsumentens deltagande i utfyllnaden av berättelsen tar skada. Detta är något 

man får leva med om man vill ta del av den visuella biten som filmer tillför. Möjligheten att få se 

en spännande biljakt eller den vackra kvinnan som stiger in i huvudpersonens kontor mitt på natten 

är priset vi får när vi begränsar oss i och med det filmiska berättandet. Även film tillför dock till 

den narrativa strukturen. Chatman nämner i sin bok hur man kan göra splittrade flashbacks där 

bilden befinner sig i en tid och ljudet i ett annat. Detta går även att göra genom att dela upp de 

olika sinnena i plats. 

 

 

2.4.7 Serietidning som berättarform 
En enkel beskrivning av serietidning är; en berättarteknik som kombinerar litterärt berättande med 

ett visuellt berättande. Scott McCloud beskriver i sin bok Understanding Comics, The invisible art 

(1993) serietidningen i denna meningen “Juxtaposed pictorial and other images in deliberate 

sequence”. 

 

Serietidningsformen är inget nytt och den finns i någon form lång bak i vår historia. Det börjar 

redan i Egyptens storhetstid 1000 år f.kr med väggmålningar som beskrev deras arbete, 

makthierarki och gudar (Understanding Comics S .McCloud s.14-15). Rodolphe Töpffer annses 

vara fadern till det moderna serietidningsformatet, han var föst med att kombinera bild med text, 

något han gjorde så tidigt som i mitten på 1800-talets Europa. Brittiska tidningar tog det sedan 

vidare in i 1900-talet där det fick utvecklas till något större och det spred sig runt om i världen och 

är ett medium som fortfarande växer och utvecklas.”Understanding Comics S .McCloud s.17”. 

 

Enligt oss så är balansen mellan litterärt berättande och visuellt berättande kärnan i ett 

serietidningsformat. Man kan vara en mästare på det visuella eller det litterära men endast när båda 

förs ihop i harmoni blir serietidningen något utöver det extra. “Both have mastred their arts. His 

brushstroke is nearly invisible in its subtlety, the figures pure Michaelangelo. Her descriptions are 

dazzling. The words flow together like a shakespearean sonnet. “ (Understandig comics S 

.McClound s.48) 
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Bild 1(Understandig comics S .McClound s.48) 
 

Här ser vi bild 1 som illustrerar två personer som är mästare inom sitt område och är redo att jobba 

tillsammans. Frågan som nu ställs är, var ska de mötas? 

 

Att föra tillsammans dessa två föder inte nödvändigtvis en helt otrolig serietidning. Vi behöver 

förstå vad båda sidorna betyder och ger varandra. Illustrationer är ett mottagande av information, 

vi behöver alltså inte ha tidigare kunskap om hur vi tittar på en illustration för att kunna skapa en 

uppfattning, vi analyserar och tar in illustrationen omedelbart. Desto mer komplex illustrationen 

är tar det mer av vår tid att analysera den. Text är annorlunda, där uppfattar vi  informationen vi 

läser. Det tar längre tid för oss att ta in informationen vi läser och det krävs också en förkunskap 

inom språket för hur väl vi kommer att uppfatta texten. Det är alltså två klara skillnader mellan de 

båda två berättar metoderna. När vi tittar på simplare illustrationer är det enklare för oss att jämföra 

oss med dem och ta in dem. Samma situation har vi med texten, en enklare text med färre ord tar 

mindre tid för oss att förstå. Med hjälp av varandra kan de förstärka vad serieskaparen vill förmedla 

till sin mottagare. Scott McCloud illustrerar på ett enkelt sätt i bild 2 hur bild möter text och lyfter 

varandra till ett samspel som är serietidningens kärna. 



 
19 

 
Bild 2(Understandig comics S .McClound s.49) 

 

Det är viktigt att kunna få läsaren att känna sig fångad av det hon/han tar in. Det får inte vara för 

komplex för att då tappar vi vårt intresse samtidigt kan det inte vara för simplistiskt för då håller 

vi inte uppe vårt intresse. Vi måste kunna känna igen oss i karaktärerna, sätta igång vår fantasi så 

att vi placerar oss i miljön vi tar in. Det finns flera exempel på hur serieskapare använder sig av 

olika tekniker och hur mycket de låter det ena av de två ta över. F. Millers Sin City (1991) och M. 

Mignola och J. Byrnes Hellboy (1994) är väldigt minimalistiskt visuella serier som lämnar många 

sidor utan text för att lyfta en specifik händelse. De arbetar väldigt mycket med stora skuggor och 

silhuetter för att lyfta fram det viktiga i illustrationerna. Det är små korta textrutor med lite 

information till varje panel, med undantag för vissa sidor som ger oss mer information om 

berättelsen i serien.  

 

I Art Spiegelmans Maus (1992) väger fokuset på det litterära i serien och vi får uppleva en tyngre 

litterär berättelse vilket kräver mer av mottagaren för att uppfatta serien. Georges Prosper Remi 

skaparen av Tintin (1930) använder ikoniska (simplistiska) karaktärer till väldigt realistiska 

miljöer. Kombination av detta låter personen som läser serien att lättare skapa samband med 

karaktären och samtidigt uppleva en väldigt stimulerande värld. Japanska serietecknare använder 

sig i olika sammanhang av något som kallas “objectifying power”. För det mesta designar de 

väldigt enkla karaktärer vilket låter mottagaren lättare identifiera sig med karaktären. Vissa 

karaktärer är målade väldigt realistiskt för att objektifiera dem, då styrker det känslan av att det 
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inte tillhör “oss” (Understandig comics S .McClound s.44).  

 

Serietidningar hämtar sin narrativa struktur från både litteraturens och filmens värld. Även om vi 

visuellt kan visa en karaktär i en serietidning på samma sätt som i en film har vi fortfarande kontroll 

över karaktärens utseende på ett sätt film inte har. I texten om “filmens narrativa struktur” nämner 

vi hur en författare kan undanhålla information om utseende och endast ge simpla, kortfattade 

beskrivningar på en karaktär. Trots serietidningens visuella aspekter kan man fortfarande göra 

detta, dock i en visuell form. Genom att kontrollera hur detaljerad en bild är får vi läsaren att fylla 

i det som saknas på samma sätt som man gör när man läser en bok och tvingas skaffa sig en egen 

uppfattning av hur en person ser ut.  

 

Precis som i litteratur kan man även i serietidningar stanna story time helt och hållet. Till skillnad 

från filmens ofta problematiska relation med den här aspekten av narrativ är det fullt möjligt för 

en serietidning att stanna tiden när man beskriver en person. Dessutom använder sig ofta 

serietidningar av inre monologer ofta i form av så kallade “captions” (rektangulära eller 

kvadratiska textrutor) och kan därför beskriva en karaktär både visuellt och verbalt.  

 

Scott McCloud skriver även i sin bok hur en läsare av serietidningar måste fylla i mellan rutorna. 

Han kallar detta för “closure” och är något vi alla gör automatiskt. När du ser en person svinga en 

knytnäve i en serietidning ser du aldrig hela rörelsen, oftast ser du början och slutet på rörelsen 

och tvingas fylla i mitten helt själv. I film har du inte det problemet gällande mindre rörelser utan 

du måste istället fylla i när det kommer till stora hopp i tid eller plats, något som även behöver 

göras inom serietidningar.  

 

Denna closure är väldigt viktig att förstå sig på inom serietidningar då narrativet inte flyter på 

samma sätt som i film och litteratur. Varje panel består av en stillastående bild och läsaren måste 

alltid förstå kopplingen mellan bilderna om berättelsen ska vara möjlig att följa. Enligt McCloud 

finns det sex stycken övergångar mellan två stycken paneler och de är följande.  

 

1. “Moment to moment” - Krävs väldigt lite closure, bilderna skiljer sig endast ytterst lite i tid.  

2. “Action to action” - En man som svingar ett basebollträ är ett exempel, första bilden visar bollen 

som kommer mot mannen med slagträdet, andra bilden är efter mannen har svingat sitt trä och 
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bollen åkt iväg.  

3. “Subject to subject” - Här krävs väldigt mycket från läsaren för att övergången från bild till bild 

ska ha någon betydelse. Man får se en man svinga en yxa mot en annan person, nästa bild är en 

bild på en stad med bokstäver över bilden som representerar en man som skriker för sitt liv.  

4. “Scene to scene” - Här förflyttas berättelsen över stora distanser eller långt i tid.  

5. “Aspect to aspect” - Visar bilder som hör ihop via en viss känsla eller stämning.  

6. “Non sequitor” - Bilder helt utan någon logisk koppling.  

(S.McCloud, 1993, S70 - 72).  

 

Här ser vi hur viktigt det är med läsarens deltagande i berättelsen och hur författaren ständigt måste 

se till att möjligheten till closure finns genom hela berättelsen så att serien går att följa. Det är 

dessa övergångar och paneler som kommer bestämma vår “story time” och “discourse time”, det 

är så vi kommer manipulera tiden i vårt narrativ.  

 

 

2.4.8 Sammanfattning 
Mycket av vad vi kommer göra i vår serie för att framhäva det ickelinjära narrativet sker i 

bakgrunden. Termer som “closure” och discourse time/story time är ingenting som läsaren 

nödvändigtvis tänker på eller tar en aktiv del i under läsningen. Istället är det de mer uppenbara 

delarna som flashbacks som kommer att karaktärisera vår berättelse som ickelinjär. Som vi redan 

vet är det inte det kronologiska som styr berättelsen till ett ickelinjärt narrativ, istället är det teman 

och känslor i bakgrunden som styr. 

 

Det ickelinjära narrativet kan vara en fragmenterad berättelse som vi ser i 21 Grams eller en mer 

sammanhängande berättelse med ickelinjära metoder som i Citizen Kain. Oavsett typ, oavsett 

mängden förvirring berättelsen framanar hos konsumenten är det ickelinjära narrativet låst till att 

bryta upp den logiska följden av händelser. Genom smart användning av story time och discourse 

time, genom att fördröja eller helt ta bort en orsak men ändå vissa orsakens verkan kan vi skapa 

ett ickelinjärt narrativ.  

 

När vi nu går in i produktionen är det dessa metoder vi kommer ta med oss tillsammans en 
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kombination av visuellt och verbalt narrativ och hur de påverkas av det ickelinjära narrativet. 

Genom innovativ användning av story time och discourse time och med hjälp av den forskning vi 

gjort på både det ickelinjära narrativet och de olika medierna hoppas vi på att uppnå en ickelinjär 

berättelse i serietidningsformat som lånar från allt vi lärt oss.  

 

 

3 Tillvägagångssätt 
3.1 Introduktion 
För att besvara vår problemformulering valde vi att skapa en serietidning där vi använde oss av de 

kunskaper vi lärt oss under “tidigare forskning”. Tanken var att göra klart en hel serietidning på 

cirka 20 - 25 sidor och att testa serietidningens egenskaper för att göra ett ickelinjärt narrativ. 

Produktionen var på 10 veckor och gjordes helt och hållet av Jesper Vighagen som manusförfattare 

och Anders Hallgren som tecknare. Serien vi skapade går vid namnet “The Noble Experiment”. 

 

The Noble Experiment följer Hank Evans, en polis som sett sin beskärda del av brott. Fångad av 

psykopaten Eddy som utöver hans intresse av att fysiskt misshandla Hank även skaffat sig ett 

intresse för Hanks förflutna. Genom tillbakablickar får vi reda på Hanks våldsamma och tragiska 

förflutna som ekar ända till hans fångenskap hos Eddy. The Noble Experiment är en mörk och 

tragisk historia med fokus på karaktärsutveckling och olika sätt att hantera tragedier. Se bild 3 för 

en bild av vår serie. 

 

  
Bild 3 

2.4 Val av berättelse 
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Det viktigaste för oss under seriens gång var att få till en berättelse som inte bara var spännande 

och intressant utan också levde upp till de krav som vi ställt på oss i och med vår frågeställning. 

Vi behövde en ickelinjär berättelse som fungerade i båda dessa anseende och som lät oss testa 

olika metoder som vi undersökt. Det första vi bestämde oss för var att jämföra formatet vi ville ha 

på vår serie med de två filmer vi analyserade under tidigare forskning. Efter mycket om och men 

kom vi fram till att vi verkligen tyckte om det extremt fragmenterade formatet i “21 Grams”. 

Känslan av att inte riktigt kunna placera olika scener i tid kändes viktig. Det visar på att det inte är 

viktigt vad som hände när och hur mycket tid det har gått, det enda som är viktigt är karaktärerna 

Vi kände dock att Citizen Kane gjorde rätt när de förankrade sin berättelse i en tid. Man får genom 

filmen följa en reporter som undersöker huvudpersonens förflutna och man återvänder dit då och 

då, vilket ger en välbehövlig struktur. Vi kombinerade dessa två till vår serie med förhoppningen 

att det skulle skapa en fragmenterad berättelse som inte förvirrar alldeles för mycket. 

 

De svåra valen, de som alltid är mer komplicerade att argumentera för, kom när vi var tvungna att 

komma fram till vad vår serie skulle handla om och hur detta stöds av vår problemformulering. 

Var ska vi börja när en hel berättelse ska dyka fram? Är det tema? Karaktärerna? Platsen eller 

genren? Svaret på den frågan är att det beror helt och hållet på vad du vill berätta. Det är sällan att 

man går in i skrivandet med ett tomt blad i sina tankar, istället har man från början en tanke i 

huvudet, något man vill berätta. För oss var denna tanke depression. Vi vill berätta en historia som 

handlade om hanteringen av tragedi och den djupa gropen som är en riktigt stark depression. Efter 

att ha sett 21 Grams (som handlar om just detta) och sett hur bra temat passar med det ickelinjära 

narrativet blev vi ännu mer exalterade av att tackla berättelsen med just depression i bakhuvudet. 

 

3.2 Manusförfattande 
I “The DC comics guide to writing comics” (D. O’neil, 2001) skriver författaren Dennis O’neil 

hur man går tillväga för att skriva ett manus för en serietidning och hur förproduktionen går till. 

Istället för att ge en metod med klara riktlinjer ser författaren till att göra det klart för läsaren att 

vad som är rätt är det som funkar och passar bäst för just dig. O’neil förklarar för läsaren att även 

om det finns olika sätt att skriva ett manus på finns det ingen standard som är bättre än den andra. 

Istället bör man titta på de metoder folk använt tidigare och känna efter vad som passar bäst för en 

själv. Detta får man, enligt O’neil själv, avgöra genom erfarenhet och genom att testa sig fram. 
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Detta är en läxa som författaren är väldigt angelägen att lära ut och upprepas därför gång på gång 

genom boken, vi tog denna till hjärtat genom vår produktions gång. 

 

Ett manus kan skrivas på många olika sätt men de två huvudsakliga är de så kallade “plot first” 

eller “full-script”. Både Plot first och Full Script beskrivs i boken “The DC Comics Guide to 

Writing Comics”. Plot first är ett manus som inte använder manusformatet där man går efter “scen 

för scen” beskrivningar, istället är det en övergripande text om vad som ska hända genom seriens 

gång. Plot first är bra om arbetet ska gå snabbt och man vill ge tecknaren frihet att tolka scener, en 

annan fördel är att författaren kan bli inspirerad av tecknarens visuella tolkning av manuset. 

 

Full-script är ett mer strukturerat manus som lämnar mindre frihet till tecknaren men större kontroll 

för författaren. Det är ett dokument som steg för steg förklarar vad karaktärerna gör, var de är och 

vad de säger. Ett manus lägger upp exakt vad författaren vill ha men kan skilja sig i hur detaljerad 

man vill vara och därmed hur mycket frihet man vill ge tecknaren. Frihet till tecknaren betyder att 

mindre detaljer står med i manuset vilket ger mer plats för deras tolkning  som vinklar, rörelser 

och bakgrund. 

 

Vårt första stora beslut inför produktionen var vilket sorts manus vi skulle skriva. För oss handlade 

det om vilken manustyp som dels fungerade bäst för historien vi ville berätta men också hur 

manustypen tar hand om sambandet mellan författare och tecknare. Plotfirst ger oss den minst 

tidskrävande metoden samtidigt som det blir lättare för författaren att förmedla känslan av serien. 

Med plotfirst blir berättelsen mindre konkret och mer baserad på känslor och teman, handlingar 

och detaljer framkommer mindre. Dessa detaljer lämnas istället i tecknarens händer. Med full 

script får man däremot större kontroll över den narrativa strukturen, det blir även lättare att i 

efterhand ändra i manuset. Full script är också öppet till tolkning av olika författare där en 

författare kan skriva i olika mycket detalj beroende på vad som passar. 

 

Vi valde i slutändan full script på grund av vad som nämndes. I efterhand kändes detta som rätt 

val då vi verkligen behövde gå in i manuset och ändra vid vissa tillfällen. Dessutom var det ett 

flexibelt sätt att skriva på eftersom vi kunde öka och minska detaljrikedomen i diverse paneler när 

det krävdes. Det slutgiltiga beslutet togs dock mest på grund av det ickelinjära narrativet och dess 
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komplexitet som vi kände krävde en viss mått av struktur. 

 

3.3 Det visuellas roll i det ickelinjära 
Den första veckan var det viktigt för oss att vi båda läst igenom vår synopsis för att skaffa oss en 

överblick av miljöerna, karaktärerna och det icke linjära. Efter det börjande arbetet med att skissa 

och ta fram karaktärerna, Hank, Eddy, Manny och Sarah, samtidigt som manuset skrevs.  

 

Det som vi tyckte var viktigt var att kunna lyfta fram, genom det visuella, karaktärernas samspel 

och då specifikt Hanks och Eddys. En viktig del av Eddys personlighet är att han är lite besatt av 

Hank, han är nyfiken på honom och han vill att skapa någon slags relation mellan dem. För att 

illusterar detta ville vi gärna visa på hans humörsvängningar, från att försöka vara lugn och föra 

ett samtal med den fastbundna Hank till att han inte längre kan kontrollera sina känslor och agerar 

utan eftertanke. Under tiden Hank sitter fast bunden och för en dialog med Eddy forsätter han att 

funderar på sin väg ut från stolen han är fastbunden i. Vi ville illustera det genom att hans huvud 

hela tiden är i rörelse, han tittar upp i taket precis som att han samtidigt tänker på sin utväg eller 

varför han sitter där han sitter. Det svåraste från den visuella sidan har varit att arbeta mot 

problemformuleringen. Detta eftersom den stora delen i vår kandidat har varit det icke linjära och 

det största arbetet av hur vi beskriver vår forskning ligger i manuset och berättelsen. Det visuellas 

jobb i vår produktion var i första hand att presentera vad som står i manuset, men behöver även 

tillföra eget. Att illustrera något som ickelinjärt märktes tidigt att det var något utmanande. 

Manuset bygger upp det ickelinjära narrativet, men var kommer tecknarens vision om det 

ickelinjära in i bilden? Detta var något som vi ständigt kämpade med, det var viktigt att varje del 

av produktionen var riktad mot det ickelinjära och att alla kom med idéer. Det var delvis därför 

som den övergripande berättelsen bestämdes av oss båda såväl som strukturen på den ickelinjära 

presentationen När erfarenheten blev större och bilden av serien växt fram kom även det visuella 

in i det ickelinjära. Ett tydligt exempel är en split page som vi nämner längre ner (se bild 11) vars 

konstruktion sköttes av tecknaren och skapade en ickelinjär känsla som manuset aldrig riktigt 

lyckades förmedla. 
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3.4 Samarbetsprocess 
För att vi skulle lyckas med vår produktion visste vi att det krävdes mycket arbete. Vi ville 

verkligen lämna kandidatarbetet med en färdig serietidning där vi hade lyckats besvara våra frågor 

i vår problemformulering. Samtidigt som var det viktigt för oss att vår serietidning skulle kunna 

stå för sig själv. För att vi skulle klara av kraven som sattes på arbete och oss själva krävde det att 

allt arbete skedde i skolan. Vi arbetade alltid tillsammans bredvid varandra från 9-10 till 16-17 

måndag - fredag. En aktiv dialog fanns mellan oss genom hela vårt projekt. Eftersom vi bara var 

två i vårt arbete så krävdes det inga satta tider för möte eller reflektioner. Idéer växte fram i manus 

och tecknade i ett konstant flöde tack vare vårt nära samarbete, det fanns alltid chans till reflektion 

och analys. Vår bakgrund på skolan och arbete i tidigare projekt gjorde att vi också litade väldigt 

bra på varandra, vi vet väldigt bra hur vi fungerar i olika situationer vilket gör att vi båda känner 

oss trygga. Vår arbetsprocess fungerade på ett väldigt simpelt plan, vi hade två väldefinierade 

arbetsbördor som i grunden var delade från varandra. Vi valde tidigt att slå ihop våra arbetsbördor 

till den grad att vi hela tiden var tvungna att tänka på vad den andra gjorde när vi arbetade. Inga 

egna beslut togs, ingen teckning ändrades från originalidén utan diskussion och ingen scen skrevs 

utan tecknandet i åtanke. 

 

3.5 Två visioner blir en 
Känslan när vi för första gången skulle bygga ihop text med en bild var en stark upplevelse. Det 

var ett ögonblick vi båda väntat på länge och sett fram emot. Vi har haft varsin bild av serien i våra 

huvuden och nu ska vi fläta ihop text och bild till paneler och forma det till hela sidor. Frågan som 

ställdes var om vi skulle bli nöjda med resultatet? Skulle våra två visioner av serien bli samma 

vision? Att få läsa en hel sida var stort. Vi kände att det här var bra, riktigt bra. Vi blev stolta över 

oss själva och vår serie. Att få se och analysera ansiktena från karaktärerna var otroligt, sedan få 

läsa dialogen till karaktärerna blev som magi, det gav liv till vår serie. Vi båda kände igen oss i 

det vi hade skapat och vi var riktigt nöjda med resultatet. Vi klarade av det, vi möttes på mitten. 

Det som skulle testas nu var hur vi svarar på vår frågeställning. 
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3.6 Problemformuleringen och det icke linjära  
Som berättare och tecknare kände vi oss säkra i att vi kunde berätta en historia vi var nöjda med. 

Vi var aldrig oroade över att få fram de känslor vi ville förmedla inte heller att den visuella stilen 

inte skulle nå upp till våra förväntningar. Istället var det som det så ofta är problemformuleringen 

som skapade vår ångest. Kompromisser som tar ett steg bort från ens originella vision måste ibland 

tas för att kandidatarbetets kriterier ska uppnås och man måste ständigt stanna upp och tänka för 

sig själv, “är detta relevant sett från vår frågeställning?”. Flera ändringar gjordes både under och 

efter manusförfattandet för att lyckas inkorporera inte bara de fundamentala delarna i ett ickelinjärt 

narrativ utan även de mer specifika delarna som vi skrev om under tidigare forskning.  

 

Ett tydligt exempel på en sådan ändring är en scen där huvudpersonen går in i sin lägenhet. I soffan 

sitter en kvinna som representerar hans döda fru och hans dåliga samvete. I originalversionen av 

den här scenen såg kvinnan spöklig och stel ut i ansiktet men med underliggande karaktärsdrag 

kvar för att se hur hon såg ut när hon var levande. Vi valde dock att begränsa hur mycket vi beskrev 

henne i bild (se bild 4). Vi gav henne ibland hår som täckte ansiktet, när vi inte gjorde det undvek 

vi detaljer, och lät huvudkaraktären beskriva henne i sina tankar. Detta gjordes för att demonstrera 

sambandet mellan visuellt och textbaserat narrativ samt de begränsningar som sätts på film i och 

med beskrivningar. Samtidigt fick vi in litteraturens metod att begränsa en beskrivning av en 

karaktär.  

’ 

Bild 4 
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Detta var endast en av de metoder vi skrivit om under tidigare forskning som vi ville testa i vår 

serietidning och det var dessa metoder och deras inkorporation som var den största utmaningen. 

För i slutändan var poängen med serietidningen att lista ut hur man på bästa sätt använder en 

serietidning för att berätta ett ickelinjärt narrativ. Fler av dessa metoder skrivs om i resultatdelen, 

denna lades här för att den tydligt illustrerar hur vi var tvungna att ändra i vår berättelse under 

produktionens gång. Dessa metoder och den övergripande strukturen på ett ickelinjärt narrativ, hur 

de används i vår serietidning och hur de relaterar till vår problemformulering är vad vi sökte efter 

att besvara i vår resultatdel.  

 

 

4 Resultat & Diskussion 
4.1 Reflektion kring processen 
Vår process och planering var väldigt flexibel men också väldigt ostrukturerad, vi tog problemen 

som de kom och fortsatte som vi gjort från början. Detta grundades i att vi aldrig gjort en 

serietidning innan och därför hade svårt att lista ut hur stor arbetsbördan skulle vara och vad som 

fanns bortom horisonten för oss. Vi visste tidigt att tecknandet och skrivandet låg i fokus och att 

detta skulle ta mesta delen av vår tid, vi hade dock ingen aning om hur lång tid det skulle ta. Anders 

minimala erfarenhet av den här sortens tecknande gjorde även det en tidsplanering svår att få fram. 

Detta eftersom tiden det tog för honom att teckna en viss mängd bilder varierade delvis från hur 

långt in på arbetet vi var (när han väl fått lite erfarenhet gick det snabbare) och vilken sida han 

ritade. Detta resulterade i att vi kunde fortsätta arbeta vidare utan att behöva planera vår produktion 

mer än att vi hade vår deadline på 10 veckors arbete. 

 

Resultatet av vår arbetsprocess var en serietidning som, förutom 3 sidor som görs i efterhand, blev 

helt klar. En berättelse som existerar från början till slut och är en enhetlig produkt, inte ett koncept, 

inte en prototyp eller en del i något större, en berättelse med en början och ett slut som vi kan vara 

nöjda med. Processen hade kunnat vara mer strukturerad och med erfarenheten vi nu har kommer 

den att vara det i framtiden. Vår flexibla arbetsstil gjorde dock att de problem som uppstod på 

grund av brist av struktur kunde lösas snabbt. En ickelinjär berättelse skapar snabbt en förvirring 

hos skaparen, det kan bli lika svårt för dig att hitta strukturen som tanken är att det ska vara för 
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läsaren. Därför kan den strukturen i ens arbete krävas men också flexibiliteten att täppa igen hålen.  

 

4.2 Ickelinjärt berättande: Strukturen 
I tillvägagångsätt nämnde vi hur vår serie blev uppbyggd och varför vi gjorde som vi gjorde. Här 

ska vi berätta hur strukturen kopplas till vår tidigare forskning och på vilket sätt den har hjälpt oss 

att besvara vår problemformulering.  

 

Som tidigare nämnts i kapitlet “tidigare forskning” är en ickelinjär berättelse en berättelse som inte 

följer orsak och verkan, kronologi har inte nödvändigtvis något med det att göra. Detta var en så 

stark uppenbarelse för oss i vår undersökning att vi tidigt kände att vi var tvungna att grunda vår 

berättelse i den idén. Men hur går man tillväga med en sådan tanke när man så länge har sett 

ickelinjära berättelser som just okronologiska berättelser? Som vi nämnde i tillvägagångssätt valde 

vi att jämföra vår berättelse med de två filmer vi analyserade och skapa en struktur sammansatt av 

dessa båda filmer. Vi visste från början att dessa filmer (och då 21 Grams speciellt) följde den 

faktiska idén av vad en ickelinjär berättelse är.  

 

På ytan är vår berättelse grundad i en okronologisk ordning på samma sätt som 21 Grams. Den 

hoppar i tid fram och tillbaks och skapar en fragmenterad upplevelse. Utan vetskap om ickelinjära 

narrativ kan vår serie användas för att bygga vidare på idén om att ickelinjära narrativ handlar om 

just en okronologisk ordning. Den okronologiska ordningen är dock endast på ytan, för oss är det 

karaktärens känslomässiga plan som bestämmer och skapar det ickelinjära. Kopplingarna för 

tidshoppen existerar i form av tema och en känsla av depression. Vi etablerar tidigt var vår karaktär 

befinner sig på ett känslomässigt plan och det är detta som binder samman tidshoppen samt håller 

isär dem. Vi visar karaktären i diverse känslomässiga plan (mest i en stark depression) och anspelar 

på händelser som skapat detta. Samtidigt anspelar ofta vår andra karaktär Eddy (som förhör Hank) 

på en tid där Hank var mer våldsam och mindre tragisk. Detta är grundat i allt vi läst om ickelinjära 

berättelser, hur det är karaktärerna som ska vara i fokus och inte handlingarna Allt detta 

tillsammans gör att målet med berättelsen aldrig är att ta sig till slutet och se vad som händer med 

karaktärerna. Det stora målet är att gå till botten med Hank och Eddys depression, se hur de skiljer 

sig åt, hur de hör ihop och vad som orsakat dem.  
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Den absolut sista sidan i serien är den tidigaste sett från en kronologisk ordning och vad vi kan 

kalla en “känslomässig” ordning. På den sidan får vi se Eddy och Hank samarbeta långt innan de 

existerar som fiender i framtiden. Hank och Eddy jobbar sent när Hanks fru går in i bilden, genom 

kroppsspråk får vi reda på att Hanks fru är gravid. Detta kännetecknar den sista gången Hank var 

riktigt lycklig innan allt går fel, källan till hans aggressivitet och hans depression. I de två sista 

panelerna på sidan får vi se Hanks fru snegla tillbaks mot Eddy som ser de båda gå iväg med en 

förkrossad blick. De sista två panelerna anspelar på en relation mellan Eddy och Hanks numera 

döda fru och att detta är grunden för Eddys fall ner i fördärvet. På en sida har vi alltså etablerat 

inte bara den kronologiska ordningsföljden utan även hur allt hör ihop på det planet som faktiskt 

betyder något för den ickelinjära berättelsen, det känslomässiga planet.  

 

Idén om orsak och verkan före en kronologisk ordning har följt med oss genom hela serien. Även 

om serien presenteras i en okronologisk ordning är det ständigt den fragmenterade upplevelsen av 

orsak och verkan som ligger i centrum. Precis som i 21 Grams vill vi göra bilden klarare med tiden 

och hela tiden snabba upp berättandet och förklarandet av Hanks depression. De första två 

gångerna vi får se Hank utanför förhörsscenen med Eddy i framtiden är han i två helt olika 

känslomässiga plan. Första gången är han arg och villig att jobba för att få ur hans aggression, 

andra gången vi ser honom är han förstörd och dricker mängder av alkohol när han borde jobba 

(Se bild 8 och 9). Vi ville tidigt etablera att mycket har hänt innan scenen med Hank och Eddy 

samt göra det svårt för läsaren att sätta händelser i en kronologisk ordning, speciellt hur lång tid 

som gått mellan olika scener är svårt att se.  

 

 

 

 

  
 

 

 

Bild 

8          Bild 9 
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4.3 Discourse time vs Story time 
Det kanske mest komplicerade vi lärde oss om under tidigare forskning är också det svåraste att 

aktivt applicera samt analysera. Story time vs Discourse time, hur en berättelse är uppdelad i två 

olika tider, en baserad i presentationen av berättelsen och en i den faktiska kronologiska ordningen. 

Det är något som finns i alla berättelser, ickelinjära såväl som linjära och sällan aktivt används när 

en berättelse skapas utan är mer ett verktyg för analys på en redan skapad berättelse. För oss var 

det dock viktigt att åtminstone ha det i åtanke för att verkligen kunna attackera vår 

problemformulering från alla riktningar, samtidigt som vissa idéer uppstått i efterhand.  

 

Det första man märker gällande story time och discourse time i vår serie är bilderna där tiden ser 

ut att stå stilla. Det går att göra argumentet att alla bilder i en serie stannar tiden då ingen av dem 

visar rörelser på samma sätt som en film. Det går dock att skapa känslan av att tiden står stilla till 

skillnad från en bild där något faktiskt händer och folk pratar. Den bilden som illustrerar detta bäst 

och som faktiskt är skapad i detta ändamål är en så kallad split page. Vi kommer prata mer om 

split pages längre fram i det här arbetet. En av dessa sidor målar fram en scen där Hank står stilla 

i ett sjukhus, eftersom det är en så kallad split page är det två bilder som liknar varandra på samma 

sida men som illustrerar två helt olika händelser. Se bild 10 (längre ner). På den ena bilden ser vi 

Hank stå lutad mot väggen och låter sin polisbricka falla mot marken, brickan hänger i luften och 

det känns som att tiden står stilla. På andra bilden, på samma sida, står Hank i samma sjukhus men 

i mitten av rummet med folk runt omkring honom som inte riktigt definieras. Tanken med denna 

bild var att skapa en känsla av att tiden fortsätter men Hank står stilla i den, tiden rör sig inte för 

honom, han är fast i händelsen och depressionen som skapats. Det lyckas inte riktigt så tydligt som 

man hade hoppats och alla kommer inte tolka det på samma sätt men bilderna är tillräckligt 

annorlunda för att skapa en känsla av en förvrängd tid på ett eller annat sätt.  

 

En annan scen i vår serie där vi tar vara på story time och discourse time är scenen där Hank går 

in i sin lägenhet. I denna scen gör vi snabba klipp från att Hank står vid dörren in till sin lägenhet 

till att han ligger i sitt badkar. Här är discourse time mycket snabbare än story time och det är 

meningen. Vi ville se hur lätt det är att klippa i en serie med ändamålet att ändra på story samt 

discourse time. Samtidigt som vi gör detta håller vi även Hanks “tankar”, eller “captions” som det 

också heter, separata från vad som händer på bild och hur tiden presenteras. Vi kände att 
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kombinationen av en snabbspolad discourse time och captions som struntar i presentationen av tid 

skapade en väldigt unik och fragmenterad upplevelse, endast på två separata sidor. Det var också 

en väldigt lätt sak att göra.  

 

Kanske det som slog oss mest under hela arbetets gång var hur lätt det är att göra små ändringar i 

en serietidning för att drastiskt ändra presentationen av det. Något som kan vara ovärderligt när 

man gör en ickelinjär berättelse och känner att berättelsen blivit för uppenbar, eller tvärtom, för 

förvirrande.  

 

4.4 Separation av det visuella 
En av serietidningarnas viktigaste delar är kombinationen av det visuella berättandet med dialog 

och text. Vi ville tidigt hitta något som särskilde serier från film och litteratur, vi anser att vi hittat 

det med användandet av våra split pages. Split pages är vårt unika bidrag till vår serie. Det är ett 

sätt att berätta en händelse med en presentation som vi anser bara fungerar i en serietidning. Vi ger 

läsaren en händelse berättad från två tider samtidigt. På samma sida berättas två olika historier som 

har klara tematiska likheter. Idén grundas i en tanke som slog oss när vi skrev manuset; att en 

berättelse presenteras i en serie på två olika sätt, dels genom varje panel (som är den faktiska 

läsordningen) men också genom hela sidan. Även om man läser en serie panel till panel så är sidan 

sin egen berättarform, den ger en helhet för scenen som har sin egen identitet. En split page är 

alltså ett sätt att berätta två scener samtidigt för läsaren. 

 

Vi använder split pages specifikt vid två tillfällen, ett av tillfällena är Hank i ett sjukhusrum. Se 

bild 10.  

Bilden målar upp en scen där Hank har fått dåliga nyheter vid två separata tillfällen i hans liv och 

visar likheterna mellan dessa. Även om scenerna är lika i motiv såväl som tema är de separerade 

via åratal. Denna sida målar upp en stark bild där man får se två separata Hank som binds samman 

av gemensam desperation och drama.  

 

I en annan split page får vi se konsekvenserna av Hanks dåliga nyheter, hur han agerar på två 

separata sätt vid varje tillfälle (Se bild 11). Denna sida är svårare att se som en helhet då den är 

uppbyggd som en klassisk sida där panelerna kan läsas från vänster till höger. Den kronologiska 
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ordningen som panelerna kan läsas i är att man läser alla bilderna till vänster först och sen alla till 

höger, men läsaren kan lika gärna välja att läsa dem vänster till höger. Läser man dem vänster till 

höger är kopplingen mellan panelerna inte längre kronologisk utan istället tematisk. Till sist kan 

man också se bilden som en helhet, en panel i sig själv som målar upp en bild som sträcker sig 

över flera år och händelser.  

 

Idén kom till oss delvis genom Scott McClouds förklaring av “closure” i serier. Hur man fyller i 

vad som saknas panel till panel. Vi ville se hur mycket vi kunde leka med den här idén för att 

uppnå en så ickelinjär upplevelse som möjligt, frukten av det blev split pages. Split pages är en 

metod där closure mellan paneler har fokus på känsla och tema hellre än kronologisk ordning. 

 

Det går att beskriva det som att karaktären får uppleva en déjà vu. Split pages gör att vi får på bästa 

sätt beskriva den känsla för mottagaren, läsaren upplever att händelserna upprepar sig precis som 

en déjà vu. Går det vägen att läsaren av serien tar in det som vi har velat beskriva styrker det 

berättelsen. Förstår inte mottagaren sidan och den skapar en förvirring så förstörs inte själva 

budskapet för det. Vi skapar då istället en fråga som kräver eftertanke för att förstå, vilket serien i 

grunden kommer att göra genom hela berättelsen eftersom den berättas ickelinjärt. Utan tvekan 

skapar sidan ett annorlunda sätt att berätta tid på, vi får möjligheten att frysa tiden i vår serie och 

låta mottagaren stanna upp, reflektera och ta in serien.  

 

Innan vi lämnar separation av det visuella kan vi prata lite snabbt om hur man kan separera bild 

och text. I flera bilder har vi lagt till captions som representerar dialoger eller tankar som sker 

isolerat från vad som syns på bild. Poängen med dessa är ännu en gång att koppla ihop händelser 

via tema och känsla. På en sida börjar allt med en caption som säger “You’re pathetic Hank Evans”. 

Det är inte kopplat alls till vad som händer i scenen utan är en reflektion Hank har i sitt huvud. 

Den anspelar på hans döda fru och hans självhat över att hon är död och han vid liv. Tanken är att 

skapa en diskussion hos läsaren, någonting som läsaren kan ta med sig när längre fram i berättelsen 

och börjar förstå vad den betydde. 
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Bild 10 
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Bild 11 
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4.5 Beskrivningar 
I scenen vi beskrivit vid mer än ett tillfälle vid det här laget, scenen där Hank går in i sin lägenhet, 

begränsar vi en beskrivning av Hanks fru. I tidigare forskning skriver vi om skillnaderna mellan 

beskrivningar i film och litteratur. Hur man i en film tvingas visa en person i sin helhet samtidigt 

som en författare i en bok kan välja att begränsa en beskrivning för att passa berättelsen. Vi valde 

att låna från litteraturen här och visuellt begränsa en beskrivning samtidigt som vi gör det via text. 

Vi målar upp karaktären med inga definitiva karaktärsdrag för att hålla en neutral bild av 

karaktären. Hanks fru (som är karaktären i fråga) är död och den begränsade beskrivningen är till 

för att försöka öka känslan av inte allt står rätt till. Samtidigt har vi här lånat från litteraturen och 

ger en begränsad beskrivning av henne även i text. Hank förklarar genom captions hur han inte 

kan göra henne rättvisa, hur vad han såg i henne inte kan översättas till ord. Detta framhävs av den 

begränsade visuella beskrivningen. Hade vi haft kvar Hanks beskrivning av hans fru men samtidigt 

ritat en detaljerad version av henne hade dessa två skurit sig och förstört inlevelsen för läsaren.  

 

För det ickelinjära berättandet var det viktigt för oss att få in den här sidan. Med hjälp av den här 

beskrivningen hålls mysteriet uppe och fokus läggs ännu en gång på Hanks tillstånd och inte 

händelserna i hans liv. Det var också viktigt för oss att fortsätta förvirra läsaren om den 

kronologiska ordningen genom att visa frun efter dem fått reda på att hon var död men anspela på 

att även fast hon syns i bild är det inte henne, inte på riktigt. Detta görs möjligt speciellt av 

användandet av beskrivningar i den här scenen, något vi inte hade vetat om hur vi skulle göra utan 

forskningen kring film och litteratur. 

 

4.6 Sammanfattning av resultat 
“Vad har serietidning och film för narrativa likheter och olikheter och hur kan dessa nyttjas för att skapa 

ett ickelinjärt narrativ i serietidningsformat?” 

 

Serietidningen är uppbyggd via paneler och det märks tidigt att kontrollen man får över orsak och 

verkan, över presentationen av din serie och ordningen allt läses i är otroligt stor. En panel kan 

slängas in för att visa något som hänt för länge sedan och en dialog kan skrivas om utan något 

större problem för att täcka hål som lämnats öppna. Det är lätt att följa samma narrativa struktur 
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som hos en film och ser man något man vill efterlikna i filmväg är det väldigt enkelt att göra i 

serietidningar. Man kan klippa och följa samma struktur utan några större problem. Vi anser att 

om man vill skapa en ickelinjär serietidning och har svårt att hitta exempel på det i seriernas värld 

går det alldeles utmärkt att ta sin inspiration från film. Böcker är svårare att ta inspirationen från, 

inte för att de inte delar egenskaper med serier utan för att det krävs en större grad av egen tolkning 

för att översätta metoderna i litteratur till ett visuellt medium.  

 

Det viktigaste vi hittade som relaterar till vår frågeställning är kombinationen av övergripande 

information relaterat till ickelinjära narrativ och de mer specifika teknikerna/metoderna, vi nämner 

flertalet av dem i resultatdelen. Vad den övergripande informationen som orsak och verkan samt 

story time och discourse kan användas till märkte vi tidigt under vår produktion.  Svaret är, i vårt 

fall, att det sällan aktivt används. Det är information nödvändig för att förstå sig på ickelinjära 

narrativ, för att kunna analysera och bygga basen som krävs för narrativet. Det används dock sällan 

aktivt under själva produktionen, det ligger istället där, under ytan och påverkar allt du gör från 

första början, subtilt och undermedvetet. Denna information skiljer sig inte mycket mellan 

medium, med undantag av story time/discourse time, skillnaderna har vi gått igenom under tidigare 

forskning. Värt att veta är att med en serietidning är det lättare och svårare att kontrollera story 

time och discourse time. Detta eftersom allting tekniskt sett är en stillbild och tiden står därför 

stilla, det krävs en ökad mängd deltagande av läsaren än vad det krävs för en filmtittare. Samtidigt 

är det lätta medel som används för att skapa varje panel och den kan klippas ihop precis som 

skaparen vill. 

 

Teknikerna och metoderna är istället där serietidningen och det ickelinjära verkligen skiner 

igenom. Istället för att gå in i detalj (då vi gör detta i ovanstående delar av resultatdelen) säger vi 

istället så här, använd serietidningens styrka. Serietidningens styrka ligger i hur den kan låta delar 

från filmens och litteraturens värld samarbeta för att skapa en ny upplevelse. Ta vara på de 

begränsade beskrivningarna du kan skapa i text och kontrollen du har över det visuella som annars 

saknas i film. Utnyttja det faktum att precis som i film kan du dela på det visuella och ljudet (eller 

i serietidningens fall, texten) och därmed låta två separata scener existera med varandra samtidigt. 

Berätta för läsaren vad huvudkaraktären tänker (som i litteratur) och gör inte det när det passar 

(som i film). Alla metoder och tekniker vi nämnt ovan är tagna från vår forskning och flera av dem 
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har två sidor, en som funkar i litteratur och en som funkar i film, men båda funkar oftast i en 

serietidning. Detta ledde till vår skapelse av “split pages” en idé vi är väldigt stolta över och som 

lånar fritt från litteratur såväl som film. Den blandar det visuella från film med tematiska 

övergångar från serietidningar och begränsade beskrivningar från litteratur. Allt går ihop, det 

samarbetar och skapar en unik upplevelse som endast går att få i serietidningens magiska värld.  

 

4.7 Det maskulina problemet 
Vi valde en berättelse starkt influerad av Tarantinos filmer och Frank Millers samt Mike Mignolias 

serier. Mörka berättelser som på många sätt representerar den maskulina kulturen. Detta var inte 

ett val vi gjorde med ändamålet att vara maskulina eller att hålla sig borta från mer feminina 

influenser. Istället är det dels en skapelse av vad vi själva brukar tycka om för underhållning samt 

tillfälligheter. Från början skulle vi egentligen skriva en helt annan serie med mycket större 

“scope”, i denna serie var huvudpersonen en flicka runt 15 år gammal och serien påminde mer om 

en äventyrsserie. Denna idé släpptes när vi började med kandidatarbetet och arbetade fram vår 

frågeställning. Dock tyckte vi om en del av den berättelsen där huvudpersonen tagits till fånga och 

blir räddad av en polis som gett upp på livet. Vi tog därför den berättelsen och skrev om den för 

vårt kandidatarbete. Detta ledde till att flickan som från början var huvudpersonen och vars 

slutgiltiga del i den delen av berättelsen var att hon räddar den manliga polisen istället endast blev 

en klassisk “damzel in distress”. Detta är svårt att tänka på när man skriver och nu är vi så nöjda 

med serien att vi väljer att förbise denna “miss”, istället får man ta med sig lärdomen till framtida 

berättelser.  

 

4.8 Synopsis och outline predikamentet 
Vår arbetsprocess var grundad i idén om att ständigt ha koll på vad den andra gör och genom ett 

löpande band princip vara med på varje hörn av produktionen. Allra först skapades en synopsis, 

en text där vi gick igenom vad som skulle hända i berättelsen. Denna synopsis var dock inte 

underlag för serien eller manuset utan mer underlag för vår outline som i sin tur ledde till manus. 

En outline av en serietidning är ett dokument där man med cirka två meningar per sida beskriver 

vad som händer genom seriens gång. Efter detta kunde manusarbetet ta sin början.  
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Allt detta gjordes för samarbetets skull, vi ville att det skulle finnas tillräckligt mycket grund för 

oss båda att stå på under hela produktionen. När Anders var fast kunde han gå tillbaks till synopsis 

eller outline för att läsa igenom serien. Detta var i varje fall tanken, så blev det inte riktigt. Manuset 

blev en väldigt stor del av arbetet och i bådas fall var det ständigt manuset som vi föll tillbaks på 

när vi var fast, både synopsis och outline lämnades kvar i det förgångna. Outlinen gjorde sitt jobb, 

den skapade en bra grund för vårt manus. Tyvärr lämnade vi snabbt vår synopsis när vi kunde 

använt den som en lätt överkomlig text för en snabb helhets bild när vi satt fast. Detta gjordes 

eftersom vi skrev den som underlag för vårt manus, när manuset väl var klart blev därmed vår 

synopsis irrelevant.  

 

I efterhand borde vi ha skrivit vår synopsis inte som grund till vår outline utan som stöd för våra 

framtida jag. När man läser ett manus får man en väldefinierad bild av vad som ska göras i detta 

nu men helheten kan snabbt försvinna. Därför borde vår synopsis skrivits kortfattat och med fokus 

på tema och känslor hellre än handlingar. Vår synopsis borde ha skrivits som ett kort plot first 

manus. Detta är speciellt viktigt när man skriver en ickelinjär berättelse. Man bör alltid använda 

sig av den hjälp man kan förvänta sig av sitt medie. I serietidningens fall är det en relativt lätt 

förproduktion som utmärker sig och genom att låta varje byggsten i den förproduktionen ha sin 

egen betydelse kan man underlätta för hela produktionen. Genom en synopsis som gav oss en 

övergripande bild av känsla och tema hade vi kunnat fokusera lättare på vad som utmärker ett 

ickelinjärt narrativ. Tanken med det är att en övergripande bild av berättelsen som inte fokuserar 

på presentationen av det ickelinjära eller detaljer har större fokus på vad vi vill få fram med 

berättelsen och om detta stämmer överens med den ickelinjära visionen. Tips till alla som ska göra 

en serietidning, oavsett om den är ickelinjär eller linjär, låt er synopsis stå för sig själv, använd den 

som underlag för er vision och inte som underlag för manuset.  

 

4.9 Diskussion kring problemformulering 
Det uppstod, efter att vi skrivit klart majoriteten av vårt arbete, ett problem. I vår text drar vi väldigt 

många paralleller mellan film och litteratur för att hitta det bästa sättet att jobba med serietidningar. 

I vår problemformulering nämner vi dock aldrig litteratur som en del av arbetet. Litteraturen 

uppstod som en biprodukt av att vi analyserade film. Vi funderade därför på att skriva om vår 

problemformulering. Detta gick så långt att i skrev en ny problemformulering och bytte ut den 
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gamla. Sen slog det oss. Vårt kandidatarbetes framgång lever allt det vi upptäckt på vägen. En av 

de uppenbarelser vi haft var litteraturens och filmens stora skillnader och hur serietidningen lånar 

från båda lika mycket. I vår sammanfattning av vårt resultat var vår viktigaste uppenbarelse hur 

användbart det är att serietidningar så ofta kan göra vad både film och litteratur är bra på. Denna 

uppenbarelse försvinner om vi ändrar vår problemformulering, istället ser det då ut som att vi 

förväntat oss detta från första början. Det viktigaste med en undersökning är inte att komma fram 

till vad man förväntade sig utan att lära sig ny information. Därför, för att verkligen illustrera att 

detta hänt, lämnade vi kvar vår problemformulering som den är.  

 

4.10 Slutreflektion 
Vi båda har alltid varit fascinerade av serietidning som berättarform, det är grunden och glöden 

för hela vårt kandidatarbete. Nu har vi fått chansen att testa på det under en längre period samtidigt 

som vi haft möjligheten att titta på serietidningar i ett djupare perspektiv och ta oss an ett problem 

som vi själva skapat för att utvecklas inom området. Det var en märklig känsla för oss båda att 

arbeta i ett område vi båda visste vi var duktiga på och hade en stor erfarenhet av genom att vi har 

läst mycket serietidningar. Vår tidigare vana att jobba tillsammans i projekt och kunskapen om 

varandras egenskaper var en stor del av att vi lyckades jobba så fritt utan någon större planering 

under produktionens gång. Valet att alltid arbeta tillsammans bredvid varandra med en aktiv dialog 

med plats för diskussion om vår process var också ett val som fick oss att arbeta framåt.  

 

Det svåraste för oss har varit att beskriva hur vi, i det visuella, beskriver det icke linjära berättandet. 

På ett sätt visas det genom att den visuella delen är en faktiskt del av skrivandet. Precis som texten 

och manuset berättar en icke linjär berättelse så gör den visuella delen det med. Skulle vi dela de 

båda två berättarteknikerna så skulle det inte bli någon skillnad. Samma berättelse skulle 

fortfarande visas fast på två olika sätt. Tittar man på bilderna utan text skulle vi få ett mottagande 

av information som vi skulle behöva förklara för oss själva. Läser vi manuset så uppfattar vi 

berättelsen och skaffar oss en egen uppfattning om hur världen ser ut. Båda två berättas i ett 

ickelinjärt format. Tillsammans kompletterar de varandra och lyfter berättelsen samt skapar en 

helhet för mottagaren. 

 

Vi har lärt oss så otroligt mycket om serietidning som berättar form. Att vi applicerade ett icke 
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linjärt format till vår produkt gav oss chansen att kunna sticka ut och forska i ett område vi båda 

saknade kunskap inom sen tidigare. Det har gett oss möjligheten att ge spänning, förväntning och 

förvirring till läsaren på ett sätt som vi inte visste var möjligt. Vi har fått ett par ny glasögon för 

att titta och analysera både film och serier på ett nytt sätt. Vi har kunnat använda material från två 

olika världar och applicerat det på varandra och där igenom skapat något eget. 

 

Hur ser vår framtid ut nu med vår nya kunskap inom serietidningar? Vi kommer att fortsätta arbeta 

tillsammans och vi kommer göra en serie till. Vi borde känna oss mätta på serietidning formatet 

nu efter så mycket intensivt arbete. Men det finns för mycket ny kunskap hos oss, vi vill ta vara på 

den kunskapen vi skaffa oss, fortsätta förvåna oss själva och göra det vi gör ännu bättre.  
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