Att skapa en manga
Creating a Manga

Examensarbete:
Melinda Jansson
Tu Nhan Ngo
Handledare:
Christina Erneling

© Copyright Melinda Jansson, Tu Nhan Ngo
Bilder © ReYa
Institute of Communication
Lunds universitet
Campus Helsingborg
Box 882
251 08 Helsingborg
Tryckt av Media-Tryck
Biblioteksdirektionen
Lunds Universitet
Lund 2007

Sammanfattning
Japanska serier, manga, har över åren hittat fler och fler läsare runt om i världen, men
speciellt i väst. En av anledningarna till mangas popularitet sägs vara dess berättarteknik som
får mangaläsaren att känna sig som "trollbundna". Den här uppsatsens mål är att identifiera
tekniker som används inom mangaberättandet.
Teori och praktik är nära bundna i ett ämne som serieteckning och därför kommer första
delen av den här uppsatsen att ta upp den teoretiska aspekten av berättartekniken som
används i manga. I den andra delen av uppsatsen kommer sedan dessa teorier att appliceras
på en originalmanga. Två svenska redaktörer och två publicerade svenska mangatecknare har
intervjuats för att få reda på vad som gör en bra manga. Vidare har en innehållsanalys av den
japanska serietidningen "Weekly Morning" utförts för att fastslå vissa grafiska elementers
frekvens i publicerade japanska manga och hur de används. Det kunde fastslås att:
x
x
x
x

~49 % av mangaberättelserna hade hög detaljnivå på de grafiska bakgrunderna.
~8% av serierutorna hade annan form än en rektangel eller hade inga ramar alls.
~7% av serierutorna bröt fjärde väggen, varav pratbubblor och specialeffektstexts var
den frekventa anledningen.
~1% av serierutorna innehöll ”chibi”.

Intervjuerna summerade att en bra berättad berättelse med bra grafisk flöde är ovärderlig för
att skapa en bra manga. Mangatecknarna måste tycka om och uppskatta sin egen serie för
attityden kommer att skina igenom till serien de skapar. Skapandet av en serie är ett mycket
komplext arbete viket gör sig påmint genom en litteraturstudie som sträcker sig över så olika
områden som teater, dramaturgi och serietidningsteori. Slutligen har all teori implementerats
i den manga, Ex Parte, som utgör andra delen av arbetet.
Nyckelord: Manga, serier, Japan

Abstract
Japanese comics commonly called "Manga" has found it's way out into the world where it's
popularity has been steadily increasing over the last decade, particularly in Western
countries. The commercial success of "Manga" is attributed to the story form which is so
compelling that the readers of "Manga" describe it as "loosing themselves in these books".
The subject matter of this thesis is to identify the critical points that best characterise the
"Manga" story technique.
Theory and practise should go "hand in hand" thus the first part of this work is devoted to
identifying and discussing the theories of "Manga story telling" while the second part
attempts to test these theories by applying them to an original "Manga" work. Two Swedish
editors and two Swedish creators specialised in the production of "Manga" for the
commercial market have been interviewed in order to identify the key points critical for a
successful "Manga" publication. The Japanese comic "Weekly Mornings" graphical content
was analysed in order to identify and chart the works of published "Mangas" use of certain
techniques and the way in which they are applied. It was found that
x
x
x
x

~49% of the "Manga" series showed demandingly detailed graphic background.
~8% of the panels were identified as forms other than rectangular or without frames.
~7% of the panels broke with the fourth wall, where speech bubbles and special
effects text were the dominant items.
~1% of the panels contained "Chibi" or super deformed characters.

A summation of the interviews led to the conclusion that a well told story with good graphic
flow is imperative to a successful "Manga". The creator must like and enjoy their own comic
as the attitude will shine through the work. A background search in literature as diverse as
theatre, drama and comic theory supports the conclusion that a "Manga" comic is a highly
complex creation. Finally the structure and theory identified here as the central points in
achieving a "Manga" comic were implemented by the creation of the "Manga" work entitled
"Ex Parte" incorporated as part two.
Keywords: Manga, comics, Japanese
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Inledning
Manga, tecknade serier från Japan, har tagit svenska folket med storm. Barn och ungdomar
som aldrig tidigare har läst serier står nu och rycker i dörrarna till bokhandeln när en ny
volym har kommit ut. Fenomenet mangaläsning både gläder och skrämmer en del
människor.
I Asien har manga varit väldigt populärt under en lång tid med publicering i tidningar med
miljonupplagor och sedan ca 10 år tillbaks har den vuxit i popularitet även i väst. Manga har
genren som många i väst ännu inte är medvetna om. Dessa genren och mangans historia
kommer vi att gå igenom i ett senare avsnitt, på ett sätt som gör att även den oinvigde snart
känner sig familjär med ämnet.
Vi har klargjort mangas olika beståndsdelar. Vår förhoppning är att detta kommer ge läsaren
en insikt om hur en manga blir till. Som en praktisk del av uppsatsen har vi även producerat
en manga som ska skickas till den japanska tidningen Weekly Mornings 25 års
jubileumstävling.
Vi har analyserat befintliga manga som idag publiceras av tidningen Weekly Morning och
intervjuat svenskt branschfolk, både mangatecknare och förläggare, för att få en bättre bild
av hur en manga som ska publiceras i Weekly Morning bör utformas.

Syfte
Syftet med detta examensarbete är att beskriva en historisk bakgrund och klargöra olika
begrepp inom serieteckning med fokusering på manga med sin speciella särart, präglad av sitt
japanskt ursprung. För att exemplifiera begrepp, slutsatser och med hjälp av vunna
kunskaper från fördjupningen i ämnet så har vi producerat en manga som ska skickas in som
tävlingsbidrag till Weekly Morning och som kan tilltala juryn i tävlingen. Weekly Morning
är en tidning som ges ut av förlaget Kodansha i Japan. Tidningen kommer ut en gång i
veckan, har en målgrupp av vuxna och med en veckoupplaga på över en halv miljon
exemplar (Manga Mania Nr1 2007). I år är det 25 år sedan första numret av Weekly
Morning kom ut och för att fira detta har förlaget och tidningen utlyst en internationell
tävling för mangatecknare världen över. Alla bidrag ska skickas in senast den 30 maj och vara
minst 12 och högst 50 sidor långa. Vår insända mangas primära målgrupp kommer att vara
”Morning Manga Open World Committees” jury, eftersom vår målsättning är att vinna
tävlingen som en ultimat bekräftelse på att vi lyckats fånga själen i konstarten. Den
sekundära målgruppen för mangan är läsarna av Weekly Morning, vid en eventuell
publicering.
Huvudfokus kommer att ligga på att producera en manga. Dessutom har vi förklarat teorin
bakom manga. Att skapa en manga är en process som kräver mycket arbete och många val
behöver göras. I denna uppsats har vi förklarat och redovisat dessa val. Ur ett kommunikativt
perspektiv är manga enbart ett medium som ska bära en berättelse. Som alla andra
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berättelser så måste den fånga sin publik för att uppskattas. Vilka medel har manga som kan
fånga en publik? Frågeställningen tycker vi är väldigt intressant och vi vill försöka utröna i
denna uppsats.

Problem
Konkurrensen om att bli publicerad är hårt. Att försöka slå sig in i den japanska
seriemarknaden är ännu hårdare. Men ibland anordnar tidningar tävlingar för att leta nya
talanger. Den internationella serietävlingen som anordnas av den japanska serietidningen
Weekly Morning i samband med deras 25 års jubileum är en av dem. Men vad kan göra att
vårt bidrag får en chans att vinna? Svaret till problemet kanske verkar uppenbar. Gör en bra
manga helt enkelt. Men är det verkligen fullt så enkelt? Vad är en bra manga? Och hur gör
man en sådan? Det finns många fler frågor som vi behöver få svar på och svaren är inte helt
självklara. Därför behöver vi dela in vår huvudfråga i delfrågor för att lättare kunna hitta
svaren. Vi kan dela in dessa frågor i tre kategorier; nämligen allmänna frågor, mangas
innehåll och den grafiska formen.
Eftersom vi har riktat in oss på Weekly Morning behöver vi ha svar på allmänna frågor som:
z Vilka serier kan passa in i Weekly Morning?
z Vilken målgrupp har tidningen?
z Vilka serier publiceras i Weekly Morning just nu?
Men förutom de tidigare frågorna behöver vi veta vad en manga innehåller:
z Vilka beståndsdelar har en manga?
z Vilka dramaturgiska element är viktiga i berättelsen?
z Hur bygger man upp en spännande berättelse?
z Hur bygger man upp karaktärer?
Till sist behöver vi även ha svar på frågor kring den grafiska formen:
z Hur ska karaktärerna ser ut?
z Hur ska text och bild fungera tillsammans?
z Hur ska sidoupplägget se ut?
z Hur skall den tecknas stilistiskt?
Inom mangavärlden, finns många olika jargonger och att inkludera alla hade varit ett
oändligt arbete. Därför har vi valt att koncentrera oss på de bruk och jargonger som är
vanligt bland de västerländska fansen. Anledningen till beslutet är att vi är en del av den
västerländska fanbasen och att t.ex. använda den japanska fanjargongen är mycket svårt att
göra om man inte bor i Japan eftersom den ändras hela tiden.
Vårt största problem med att utföra arbetet är att ingen av oss två kan japanska. Det medför
att vi måste välja metod efter våra begränsningar. Vi kan till exempel inte göra en fullständig
innehållsanalys av Weekly Mornings publikationer eftersom vi inte vet vad serierna handlar
om. Vi har också kunnat få information om serierna som publicerats i Weekly Morning på
9

deras hemsida om vi kan japanska. Vårt urval av undersökningsobjekt kom naturligtvis att
påverkas av våra språkliga begränsningar. Vi försöker istället komma runt problemet med att
göra en innehållsanalys av den grafiska formen i tidningen och välja metoder som är väl
lämpade för oss i denna situation.
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Bakgrund
Seriemarknaden i Sverige hade under en längre tid gått i stagnation och höll därför på att
dö. Serier sålde dåligt och även nyvalda titlar lockade inte läsarna. Förlagens serieavdelningar
var ovilliga att helt ge upp hoppet om överlevnad. BonnierCarlsen valde att satsa på något
helt annorlunda, Dragonball, en serie från japan (även kallad manga). Detta väckte nytt liv i
1
seriemarknaden och kort därefter gav andra förlag ut manga (Lisa Olsson, Intervju) och
koreanska manhwa titlar. Idag (våren 2007) finns det 69 olika titlar på svenska, från 8 olika
förlag och det kommer hela tiden nya spännande titlar. Av dessa serier så är 44 typiska
shounen, killserier och 25 är typiska shoujo, tjejserier (Daisuki, Förlag, 2007)2. Detta visar
på en viss överrepresentation av serier riktade till pojkar/tonårskillar, något förlagen vi har
intervjuat är medvetna om och de hoppas kunna balansera utbudet inom de närmaste åren.
Tjejer har länge varit en målgrupp som inte tilltalats av serier eller som slutat läsa serier i en
mycket ung ålder. Manga har ändrat på detta förhållande. Flera tjejer och unga kvinnor har
börjat läsa serier igen (Lisa Olsson, Intervju). Varför lyckades manga återuppliva marknaden?
Vi kan inte svara på den frågan och det är inte syftet med arbetet heller. Vi kan emellertid
titta på skillnaden mellan serier i väst och öst. Vilka berättar- och tecknarelement som är
typiska särdrag för den tradition som olika geografiska hemvister till manga har gett upphov
till.
Vad som gör manga intressant ur ett kommunikativt perspektiv, är inte bara dess effekt att
gripa tag i läsarna och hålla dem trollbundna i tiotalet volymer, utan även hur man använt
manga i reklamsyfte för att förklara något komplicerat, på ett enkelt sätt för barn (White,
2005). Vi hoppas kunna identifiera det som gör manga så lättillgängligt för läsarna, vilket är
tekniker som vi sällan eller aldrig tidigare sett användas här i väst.

Seriehistoria
I detta avsnitt har vi refererat mycket till Wikipedia. Det är på grund av att vi inte kan få tag
på böcker som behandlar ämnet och oftast handlar det om så små saker som en definition på
ett specifikt ord så att det är svårt att få tag på tryckta källor om det. Vi har jämfört
informationen i Wikipedia med andra internetkällor så gott vi kunnat. Användningen av
Wikipedia i detta avsnitt om mangas historia har mest använts som komplettering till Ito
Kinkos artikel om ämnet. Vi har inkluderat en lista på de källor vi kontrollerat
informationen gentemot Wikipedia i bilaga 6.
Det är svårt att säga exakt när de första serierna började tecknas. Det hela är lite beroende på
hur man definierar serier. Enligt de olika definitionerna skulle man kunna räkna allt från de
egyptiska väggmålningarna i pyramiderna (McCloud, 1994) till 1700-talets skämtteckningar
1 Detta är en intervju som gjordes i samband med examensarbetet.
2 Alla Internetkällor kommer att hänvisas genom denna metod: (namn på websidan, titeln på
artikeln/rubriken, år).
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(sv.Wikipedia, tecknade serier, 2007)3 som möjliga anfädrar till dagens serier. Många anger
att första moderna serier är ”The Yellow Kid” (en.Wikipedia, The yellow kid, 2007) som
publicerades i USA från 1894 och framåt. Men här går meningarna isär, eftersom många
menar att det finns tidigare exempel på serier och att ”The Yellow Kid” nästan inte använder
typiska serietekniker som pratbubblor (sv.Wikipedia, the yellow kid, 2007).
Vanligtvis talar man om tre olika serietraditioner, amerikanska serier, europeiska serier och
asiatiska serier. Den amerikanska serietraditionen är känd för sina superhjältar, så som Xman, Supermannen och Spawn. Den europeiska serietraditionen är till stor del baserad på de
franska och belgiska serierna som ofta handlar om äventyr och komedier med titlar som
Tintin, Asterix och Han som föddes två gånger. Den asiatiska serietraditionen har länge
dominerats av den japanska mangastilen som växte fram under 1940-talet. När man talar om
asiatiska serier så menar man oftast serier från Japan, Korea, Taiwan, Hong Kong och Kina.
Asiatiskt serieberättande är mycket mer filmiskt och serierna är mycket mer
målgruppsorienterade än i väst. Exempel på några kända serier från Asien är Lady Oskar,
Akira och Doraemon. (sv.Wikipedia, Tecknad serie, 2007) Dessa traditioner omfattar inte
alla serier som kommer från de olika geografiska områdena de härstammar från, utan visar
snarare på de starka tendenser som finns i det området.

Mangas historia
Manga (plural Manga) är det japanska ordet för serier. Utanför Japan används ordet till att
specifikt beskriva serier som ursprungligen publicerats i Japan, eller serier ritad i samma stil.
De flesta japaner är omedvetna om att ordet ”manga” används specifikt till att referera till
japanska serier.
Manga utvecklades från en blandning mellan ukiyoe och utländskt tecknarstil. Den tog sin
nuvarande form kort efter andra världskriget. Manga är oftast utförda i svart-vitt förutom på
framsidor och ibland på öppningssidorna som kan vara kolorerade.
Populära manga som har etablerat en marknad, adapteras oftast till anime, det vill säga
animerad film. Manga kallas ibland, av misstag, för anime av de som inte är bekanta med
termen. Adapterade mangaberättelser är oftast omarbetade för att de ska kunna tilltala den
stora massan. Även om det inte är lika vanligt kan det hända att en anime blir adapterad till
manga (en.wikipedia, Manga, 2007).

Mangas rötter
Manga och humor har en långtgående historisk bakgrund i Japan. En av de äldsta
exemplaren av japansk seriekonst gestaltar karikatyrer på bland annat människor och djur.
Dessa hittades 1935 vid en renovering av Japans äldsta träbyggnad, Horyuji templet,
uppförd år 607. Bilderna fanns på baksidan av träplankor som satt på taket i templet (Ito,
2005).
3 Vi har refererat till både den engelska och svenska versionen av Wikipedia. För att separera de två har
vi använt en.Wikipedia för att referera till den engelska versionen och sv.Wikipedia för den svenska.
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Själva termen manga fanns inte som ord i det tidiga Japan utan infördes senare, långt efter de
första exemplen av vad som kan kallas för manga. “The Animal Scrolls” eller djurrullarna, är
bildrullar som ritades med pensel och tusch. Dessa innehåller avbildningar av djur, som
grodor, harar, apor och rävar i karikatyr som ägnade sig åt vardagliga mänskliga aktiviteter.
Bilderna är en parodi på överklassens dekadenta livsstil i det dåvarande Japan. Det var inte
vem som helst som kunde läsa dem. Det var enbart ett begränsat antal personer som hade
tillgång till rullarna, till exempel prästerskapet, aristokraterna och mäktiga krigarfamiljer.
Tillgängligheten kom först under Tokugawa-perioden (1603-1876). Det började i staden
Otsu nära Kyoto. Där sålde man Otsue, eller ”Otsu bilder” till resande på huvudvägen från
Kyoto och norrut. Otsue började som enkla buddistiska bilder för bön och som en form av
souveniramulett, men kom, vid senare tillfällen även att inkludera mer världsliga,
ohämmade, humoristiska och satiriska teman. Dessa var tryckta med en primitiv tryckteknik
och var därmed också tillgängliga för vanligt folk.
Utgivningen av Toboe-bilder, en stil av kvicka och humoristiska karikatyrer ur japanskt
vardagsliv, började i Kyoto under Hoei-perioden (1704-1711). Publiceringen av Toboeböcker i Osaka markerade starten av kommersialiseringen av manga i början av 1700-talet.
Böckerna trycktes med träsnittstryckteknik och spreds från Osaka till Kyoto, Nagoya och
sedan till Edo (dagens Tokyo) under Tokugawa-perioden (1603-1876). Osaka var under den
perioden en stad med en blomstrande utgivningsbransch och folk strömmade till staden.
Från Genroku-perioden (1688-1704) till Kyoho-perioden (1716-1736) blev de så kallade
Akahon böckerna väldigt populära. Akahon betyder bokstavligen ”en röd bok”, med ett rött
omslag. I början var Akahon en bilderbok för barn, baserad på sagor och folkhistorier. Men
den blev senare en bok för vuxna, men även då bestod innehållet mest av bilder och inte
text. Toboe-bilder blev också populära för att de var som en variation av Akahon. Manga
hade blivit en vara som såldes till allmänheten, vare sig den var handritad eller tryckt.
Enligt Frederik Schodt, författare till den kända boken ”Manga! Manga! The World of
Japanese Comics”, har manga en direkt härledning från kibyoshi och ukiyoe. Kibyoshi, eller
”böcker i gula omslag”, var från början bilderböcker för barn, precis som sin föregångare;
Akahon (en röd bok), Kurohon (en svart bok) och Aohon (en blå bok). Vid en senare period
åsyftades ”böcker i gula omslag” till populärt läsmaterial med bilder publicerade under
An'ei-perioden (1772-1781). Kibyoshi innehöll skämt, satir och tecknade serier för vuxna
(en.Wikipedia, Frederick L Schodt, 2007; Ito, 2005).
Ukiyoe är en genre inom japanskt träsnitt och målning. Ukiyoe betyder ”förbiflytande
värld” och syftar på den impulsiva unga kulturen som blomstrade i Edo (dagens Tokyo)
mellan 1600- och 1900-talet. De vanligaste motiven var stadslivet, skådespelare, kända
skönheter, sumobrottare, landskap, fåglar och historiska teman. I dess tidiga
utvecklingsstadier fanns det originalmålningar av ukiyoe men det var de tryckta versionerna
som gjorde att ukiyoe blomstrade som en konstform och blev populära. Ukiyoe blev speciellt
populärt bland köpmännen, ledarna för Tokugawa-kulturen. Köpmännens konstformer och
fritidsaktiviteter kretsade kring nöjeskvarteren och karaktäriserades av hedonism. Två
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specifika genrer som var mycket populära var ”Giga Ukiyoe” (roliga ukiyoe bilder) och
shunga (vårteckningar) som var erotiska bilder. Shunga användes även som
sexualundervisning för unga brudar (en.Wikipedia, Ukiyo-e, 2007; Ito, 2005).
Katsushika Hokusai (1760-1849) var en mycket berömd ukiyoe-konstnär. Han gjorde
många berömda verk, och ett av dem är ukiyoe färgträsnitten ”De 36 vyerna över berget
Fuji”. Hokusai var inte enbart en träsnidare utan gjorde även illustrationer för noveller,
målningar och teckningar av japanska skönheter och samurajer. Det var Hokusai som
myntade ordet ”manga” då han publicerade en samling på 15 volymer som han kallade
Hokusai Manga i början av 1800-talet. Stilen i Hokusai Manga var mycket unik och olik
hans andra verk. Hokusai använde ordet manga, som betyder ”fria bilder”, för att beskriva
sin speciella tecknarstil, att låta penseln glida fritt över arbetsytan. De flesta av dessa bilder
blev naturbilder. Trots det fria flödet blev bilderna detaljrika och de liknade inte andra
tidigare verk där konstnären vetat redan i förväg vad som skulle ritas eller målas (Animeinfo,
History of manga, 2007; Ito, 2005).

Mangas födelse
Manga fortsatte att utvecklas och publikationen blev allt mer ett massmedium till följd av en
allt bättre tryckteknik och en bättre infrastruktur. I början av 1900-talet blev USA den
ledande seriekultursnationen och hade ett stark inflytande på manga. Joseph Pulitzer köpte
tidningen ”New York World” och publicerade seriestrippen ”Yellow Kid” i tidningen 1896.
Den blev väldigt populär och gav seriestrippar en garanterad plats i tidningar.
Mangatecknaren Rakuten Kitazawa (1876-1955) tecknade en japansk version av ”Yellow
Kid”, något som hela familjen kunde uppskatta, i söndagsupplagan av en tidning som gavs
ut av Jiji Shimpo. Strippen lästes dock från höger till vänster till skillnad från den
amerikanska serien. Manga för barn blev en viktig faktor för att öka antalet prenumeranter
av tidningarna. Katazawas karaktärer trycktes på kortlekar och gjordes till dockor. På 1930talet började man också inkludera manga, med upp till ett antal dussin sidor, i barntidningar
(Animeinfo, History of manga, 2007; Ito, 2005).
Under andra världskriget gavs det inte längre plats för manga i tidningarna och många
mangatecknare lämnade även landet medan andra flydde till landsbygden. Manga som
producerades under krigstiden fyllde många ändamål. De användes till att lätta upp
stämningen men användes också som propaganda och satir, till Japansk fördel. Man spred
till exempel flygblad, med erotiska bilder, till västerländska trupper. Ett försök till att sänka
deras moral och effektivitet genom att få dem att oroa sig över att deras fruar och
flickvänner, där hemma, skulle vara otrogna. Det dök även upp en ny genre av manga under
krigstiden, Zosan manga (”öka produktionen manga”). Som namnet antyder så handlade
mangan om att främja industriarbetarnas villighet att upprätthålla och öka
produktionsnivån. Efter kriget hungrade folk efter underhållning och manga var en billig
underhållningsform. Under denna tid var manga starkt censurerad av segrarna. Det japanska
kungahuset skyddades däremot inte av denna censur och blev därför utsatt för mycken satir
(Animeinfo,History of manga, 2007; Ito, 2005).
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Manga tar form
Manga för barn började bli väldigt populära i början av 1950-talet. Många välkända manga
för barn producerades vid denna tid av Osamu Tezuka (1928-1989). Tezuka var mycket
inspirerad av de tidigaste tecknade filmerna av Disney och bröderna Fleischer. Det sägs att de
stora ögonen, som de flesta känner igen som ”den typiska anime-stilen”, började med
Osamu Tezuka som baserade dem på Max Fleichers Betty Boop och Walt Disneys Musse
pigg. Tezuka anses vara grundaren av modern manga. Hans “Shin takarajima” (Nya
skattkammarön) publicerades 1947 och var 200 sidor lång. Det är den första längre manga
som publicerats. Tezuka lyckades fånga sin publik och “Shin takarajima” sålde 400 000
exemplar. Tezukas berättarstil var väldigt unik. Han tyckte oerhört mycket om filmer från
västvärlden och försökte återskapa dem i sin manga. Han använde sig av filmtekniker som
zoom, kameravinklar och panorering, vilket skapar en illusion av att titta på en film när man
läste mangan. Tezukas berättarteknik har ett starkt inflytande på mangatecknare än
idag(en.Wikipedia, Osamu Tezuka, 2007; Animeinfo,History of manga, 2007).
En ny genre och mangateknik kallad Gekiga (”dramatiska bilder”) dök upp 1957. Stilens
karaktärsdrag är att den är väldigt verklighetstrogen och grafisk. Gekiga lägger tonvikten på
allvar och dramaturgi i berättelsen, humor är däremot ett väldigt sällsynt inslag. Gekiga har
blivit kritiserad för att vara för våldsam och ett dåligt inflytande på barn.
1959 började Kodansha, ett av de största förlagen i Japan, publicera Shonen Magajin
(Pojkars magasin). Det blev den första veckotidningen för pojkar och unga män. Även om
målgruppen var unga män fanns det många tjejer som läste tidningen. Kort därefter
publicerades Shonen Sande (Pojkars Söndag) av förlaget Shogakukan. Det gick emellertid
inte bra för de båda tidningarna Shonen Magajin och Shonen Sande förrän de publicerade
var sin sportsmanga och då blev de riktigt populära. Shonen Magajin publicerade Kyojin no
Hoshi (“The Giants” stjärna - om baseboll) och Shonen Sande publicerade Ashita no Jo
(Morgondagens Jo - om boxning). Båda berättelserna var skrivna av samme författare under
två olika pseudonymer. Berättelserna handlade om hur huvudkaraktärerna måste gå igenom
svårigheter för att förvekliga sina drömmar. Huvudkaraktärerna gjorde alltid sitt bästa även
om det inte alltid gav resultat i slutändan. Båda serierna blev så pass populära att de
adapterades till anime.
På 1960-talet förändrades sättet att producera manga till dagens utseende. Mangaskapare
började dela på arbetet så att det fanns en författare som skrev manus och en mangatecknare
som ritade bilderna. Många mangatecknare hyrde även assistenter som hjälpte dem.
Processen att skapa manga effektiviserades och detta produktionssystem gjorde det möjligt
att publicera serietidningar varje vecka. I slutet av 1966 sålde Shonen Magajin över en miljon
exemplar och inom tre år sålde den över 1,5 miljoner exemplar. 1968 publicerades Shonen
Jumpu (”Shonen Jump”). Shonen Jumpu fick kritik för ”panty flashes” (visandet av trosor)
och nakenhet. Men trots detta förblev Shonen Jumpu mycket populär. Två mangatidningar
för vuxna gavs ut under 1960-talet GARO och COM. COM gick i konkurs och GARO
bytte ägare. Mellan 1967 och till början av 1968 gavs det ut en rad mangatidningar för män.
Japaner som vuxit upp med manga ville inte sluta läsa dem utan de ville ha nya typer av
manga som riktade sig till vuxna läsare.
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Genre shojo manga (”tjejserier”) kom till även den under 1960-talet. Mangatidningar som
Shojo Furendu (Tjejens vän), Maagaretto (”Margaret”) och Shojo Komikku (Tjejers serier)
gavs ut med samlarkort, klistermärken och pappersdockor, de blev mycket populära bland
tjejer. I början innehöll shojo manga många berättelser om tjejers drömmar och fantasier.
Runt 1972 började kvinnliga mangatecknare som var födda runt 1949 få en uppstuds i
karriären. Shojo manga som hade tecknats av manliga mangatecknare, tecknades nu av
kvinnliga tecknare. Shojo manga utvecklades av de kvinnliga mangatecknarna och kom att
inkludera berättelser om kvinnliga idrottare, episka berättelser och historiska berättelser. En
subgenre till Shojo, boys love, kom på 1970-talet, med manlig homosexualitet som tema.
Under samma tidsperiod uppstod även genren kyoyo manga (utbildningsmanga). Kyoyo
manga ger läsare information och specialkunskap om olika yrken, historiska figurer eller
händelser. Man kan till exempel läsa om yrkesmördare, kirurger, gynekologer, mahjongspelare, kameramän, detektiver, revolutioner, lärare, kockar, fiskare, Adolf Hitler,
artister etc.
Redikomi (serier för kvinnor) är en genre för kvinnor som etablerades i början av 1980-talet.
Redikomi associerades med pornografi för kvinnor fram till 1990-talet. Redikomi som
publicerats av de större förlagen har nästan inga sexuella scener alls och handlar istället om
hemmafruars vardagsliv, ”office workers”, och universitetsstudenter. I slutet av 1990-talet
blev många berättelser från redikomi filmadaptioner. Manga idag är en populär
underhållningsform och har nått framgång i många länder utanför Japan (Ito, 2005).

Om Weekly Morning
Weekly Morning är en japansk serietidning för vuxna och kommer ut en gång per vecka,
med en upplaga på över en halv miljon tidningar per nummer. Weekly Morning är den idag
största mangatidningen för vuxna i Japan och har haft en långvarig och betydelsefull
inflytande på det japanska samhället. Ett stort antal populära och välkända mangaserier har
gått i Weekly Morning sedan starten, bland annat Vagabond, The Silent Service, Say hello to
BLACK JACK och GON. I år (2007) firar Weekly Morning 25 års jubileum och har därför
utlyst en internationell tävling. Reglerna är att mangan måste bestå av minst 12 sidor och
högst 50 sidor. Mangan får inte ha publicerats i en kommersiell tidning eller vara utgiven i
separat bokform i något land. Man får teckna på vilket format man vill och med vilka
ritverktyg man vill. Man ska skicka en papperskopia av mangasidorna till förlaget, då de inte
kan återlämna sidorna efter tävlingen. Texten kan vara på det egna modersmålet, engelska
eller japanska och ska vara tydligt skriven. Bedömningskommittén som bestämmer vinnarna
är ”Morning International Manga Completition Committee” och vinnarna meddelas på
Weekly Mornings hemsida runt september 2007. (Weekly Morning, Internationell
mangatävling, 2007)

Om oss
Vi har båda läst ett stort antal manga från alla de större genrerna och har därmed en bra
överblick av vad de olika genrerna har att erbjuda. Dessutom har Melinda Jansson även varit
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väl förtrogen med både europeiska och amerikanska serier sedan tidigare. Vi har tecknat
mangaserier i många år och har samarbetat sedan 2004. Vanligtvis tecknar vi båda shoujo,
vilket är serier avsedda för tjejer och vår målgrupp brukar vara unga kvinnor i åldrarna 16 till
25. Stilen vi tecknar i är väldigt detaljerad, med en tyngd på att det ska ha en vacker
framtoning. Karaktärerna är långa och smala, med ganska spetsiga hakor. Vi är kända för
våra bishounenkaraktärer4 och användningen av blommor i serierna. Weekly Mornings 25års mangatävling är intressant för oss eftersom tidningens målgrupp är vuxna. Eftersom vi
vanligtvis tecknar för unga vuxna kvinnor, så är skillnaden mellan dessa målgrupper inte så
stor och vi tycker därför att det är en hanterbar utmaning, att försöka berätta för en något
annorlunda målgrupp än vi brukar vända oss till. Som serieskapare har vi vunnit andra pris
på Mangatalangen, en stor tävling som Bonnier Carlsen och Manga Mania (en svensk manga
tidning) startade 2006. Tävlingsbidraget blev även publicerat i Manga Mania och en
samlingsantologi med alla de uppmärksammade bidragen i tävlingen. Vi har även gjort
illustrationer för bland annat en informationssida i Manga Mania och introduktionssidan för
manga på Helsingborgs stadsbiblioteks hemsida. För en mer komplett lista över våra
utmärkelser, se bilaga 2.

4 En ordlista över jargonger finns tillgänglig som bilaga 1.
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Metod
I detta examensarbete används tre metoder att för att svara på våra frågeställningar:
1. Intervju – Vi har enbart ritat shojo tidigare och att göra förändringen, att rita för en
annan målgrupp bidrar till en viss osäkerhet. Vi har valt att göra intervjuer med
mangaredaktörer och mangatecknare för att ta del av deras erfarenhet.
2. Innehållsanalys – Genom en innehållsanalys av Weekly Morning har vi skaffat oss en
överblick över den grafiska formen i tidningen.
3. Litteraturstudier – Genom litteraturstudie kan vi besvara frågor om mangas innehåll.
Förutom att läsa böcker om hur man berättar med bild, har vi läst böcker om
traditionell berättarteknik, eftersom serier i grunden också förmedlar en berättelse.
Det som särskiljer är till viss del gestaltningen.

Intervjuer
“Vem orkar svara på en tjugo sidig lång enkät?” Svaret är förmodligen en av anledningarna
till att intervju föredras som materialinsamlingsmetod. Intervjuer ger en betydligt högre
svarsfrekvens än enkäter och detta bidrar säkert till dess popularitet. Vissa forskare tycker
också att intervju är ett bättre sätt att samla in djupgående och meningsfull information.
Enkäter med öppna svar kan ge samma resultat om respondenten har lust och energi att
skriva ner sina åsikter, vilket många forskare är skeptiska till att så sker (Ruane, 2006).
En intervju kan liknas vid ett vanligt samtal mellan två vänner, men ändå inte på grund av
att de skiljer sig på en viktig punkt. Intervjuer är nämligen målinriktade vilket ej är fallet
med ett samtal. Trots att intervjuer helst ska utföras i en atmosfär där respondenten känner
sig lugn och avslappnad som i en vanlig konversation så har intervjuer tydliga mål till
skillnad från vanliga konversationer (Ruane, 2006).
Det finns olika nivåer av hur strukturerad en intervju kan vara. Ostrukturerade intervjuer har
inga fasta frågor som ska ställas på ett systematiskt sätt och respondenten får utforma sina
egna svar. Strukturerade intervjuer är motsatsen till de ostrukturerade intervjuerna, både
svaren och frågorna är bestämda på förhand och det finns inget utrymme för respondenten
att utforma egna svar. Det vill säga respondenterna får bara lov att svara enligt fasta
svarsalternativ. Semistrukturerade intervjuer är däremot någonting mitt emellan. Den
använder sig av fasta frågor men svaren är öppna (Svenning, 1999).
Ostrukturerade intervjuer passar bra vid explorativ forskning, när man till exempel vill få en
förståelse för respondentens erfarenhet eller synsätt. Strukturerade intervjuer är däremot bra
för insamling av kvantitativ information. Den kan till exempel användas till att ta reda på
beteendemönster och attityder. Eftersom alla respondenter har fått exakt samma frågor och
vid fallet av stängda svar är det lättare att generalisera och standardisera svaren för att ta fram
statistik (Ruane, 2006).
Vi har valt att göra ostrukturerade intervjuer. Vi tyckte att det passade bäst för vår situation.
Vi vill inte generalisera utan utforska, utöka och fördjupa vår förståelse. Vi vill ta reda på
folks erfarenheter och åsikter. Detta görs bäst genom en ostrukturerad intervju som är mer
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likt ett samtal och då är det lättare för folk att slappna av och prata fritt. Eftersom vårt mål
med intervjun är av explorativ karaktär så vet vi inte i förväg vilka svar vi kommer att få och
en strukturerad enkät är därför inte lämplig. En personlig ostrukturerad intervju däremot
kommer att ge utrymme för spontana fördjupningsfrågor och följdfrågor när ett intressant
ämne dyker upp.

Urval
Kvalitativa undersökningar är resurskrävande och även vid en liten population på bara
hundra individer är det ovanligt med totalundersökningar, det vill säga att utföra
undersökningar på hela populationen. Det är vanligare att enbart 4-5 individer väljs ut för
djupintervjuer. Eftersom kvalitativa undersökningar är exemplifierande och inte
generaliserande som den kvantitativa undersökningen, kan vi istället göra ett selektivt urval.
Detta till skillnad från den kvantitativa, där urvalet ska vara en miniatyrkopia av
populationen istället för att göra valet efter vissa kriterier (Svenning, 2006).
Vi har valt att göra två djupintervjuer med två svenska mangaredaktörer och två
djupintervjuer med två svenska mangatecknare. Syftet med intervjuerna är att ta del av deras
kunskap och erfarenheter. Valet av mangaredaktörerna bestämdes av att vi har haft kontakt
med förlaget sedan tidigare och chansen för att kunna bestämma ett möte med dem och göra
en personlig intervju, face-to-face, var hög. Vi har valt mangatecknarna utifrån att de båda
var finalister i Mangatalangen 2006 och båda har eller är på väg att ge ut böcker på hur man
tecknar manga.
Vårt urval är inte representativ för vår primära eller sekundära målgrupp, som är Morning
International Manga Completion Comittée, juryn i tävlingen, och Weekly Mornings läsare.
Vi har ingen rimlig möjlighet att åka till Japan. Dessutom kan vi inte det japanska språket,
så att vi kan intervjua redaktörerna i Weekly Morning. Ett alternativ är att intervjua dem på
engelska via e-mail, men e-mail som medium är inte lika rikt på information som ett
personligt möte och det kan därför lätt uppstå missförstånd. Chansen att vi skulle få något
svar är heller inte stor. Vi skulle kunna göra en enkätundersökning på Weekly Mornings
läsare via nätet, men metoden har alltför många problemområden och det störst
problemområdet är att vi har ingen kontroll över vem som svarar och deras trovärdighet. Vi
har istället valt att intervjua svenska experter inom ämnet manga, två mangaredaktörer och
två magatecknare. Att höra deras åsikter och ta del av deras kunskaper och erfarenhet är,
enligt vår mening, ett bättre val än att till exempel göra en enkätundersökning på svenska
mangaläsare. De är dessutom inte representativa för vår målgrupp.
Presentation av Intervjupersoner
Innan vi går igenom intervjuernas utförande vill vi kort presentera våra intervjupersoner och
kort berätta vilka de är.
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Johan Brandstedt
Johan Brandstedt är redaktör på Sveriges två mangatidningar Manga Mania och Shounen
Jump. Han har jobbat som redaktör i fem år. Han är utbildad inom programmering, konst
och design. Han har gått på serietecknarskolan i Hofors och även jobbat som
webbprogrammerare och illustratör. Johan Brandstedt är även serietecknare och gör serien i
Nasses Nekromantiker universumet. Han har varit ordförande i Animation West Sweden, en
intresseförening för animatörer i västra Sverige och vise ordförande i Seriefrämjandets
Göteborgsavdelning. Han jobbar även som frilansillustratör.
Lisa Olsson
Lisa Olsson jobbar på BonnierCarlsens manga-avdelning som redaktör sedan två år. Innan
dess jobbade hon med barn och ungdomsböcker. Hon har totalt fem års erfarenhet av
förlagsbranschen.
Natalia Batista
Natalia Batista är en serietecknare och del av Nosebleed Studio. Hon går andra året vid
serietecknarskolan i Malmö, men har i många år varit en välkänd svensk mediaperson inom
mangafenomenet. Hon publicerar även i en serie i ungdomstidningen OKEJ och håller
kurser i serieskapande och mangateckning för barn och unga. Natalia Batista kom bland
finalisterna på BonnierCarlsens tävling Mangatalangen. Hon är ordförande för
Lundbaserade föreningen Mangakai Lund, en av Sveriges mest aktiva mangaföreningar. Hon
är även del av SVT Barnkanalens mangaexpertgrupp. Natalia Batista tecknar i en
mangainspirerad stil och är en del av en ny våg av kvinnliga svenska mangatecknare.
Yosh
Yosh (Yosh är hennes professionella namn.) är en serietecknare och del av Yokaj Studio, en
mangastudio baserad i Stockholm. Hon är författaren för boken ”Yosh! Teckna manga!”.
Yosh kom bland finalisterna på BonnierCarlsens tävling Mangatalangen och hennes syster
Soya, som tillhör samma studio, vann första pris på Mangatalangen. Hon har professionellt
tecknat serier i tre år och tillsammans med sin studio har hon vunnit en rad olika priser och
hedersomnämningar. De har även gett ut ett antal böcker och antologier samt figurerat i TV.
Yosh tecknar i en mangainspirerad stil och är en del av en ny våg av kvinnliga svenska
mangatecknare.

Intervjuernas utförande
Alla intervjuerna genomfördes genom personliga möten. Vi har valt denna form framför
telefonintervjuer eftersom personliga möten är mycket rikare på information (University of
Twente, Media Richness Theory, 2007). Utbytet av information sker på en mer personligt
nivå och det är lättare för intervjuaren att skapa en bra relation med respondenten och få
henne/honom att slappna av. En nackdel med personlig intervju som tas upp av Ruane
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(2006) är att den kan kännas hotande och påträngande. Detta kan bli ett problem om man
utan förvarning besöker respondenter på deras arbetsplats eller i deras hem och bad om en
intervju eller inte låter dem får en chans att tänka igenom svaren. Eftersom vi känner
respondenterna och bestämde möte med dem via mail först så minimerades problematiken.
Vi lät dem även bestämma lokal och därför bör de inte ha känt sig hotade eller påträngda.
Intervjuerna med båda mangaredaktörerna och med en av mangatecknarna utfördes i
Stockholm. Den sista intervjun gjordes i Malmö. Intervjun med mangaredaktören Lisa
Olsson gjordes inne i ett konferensrum på hennes arbetsplats, medan intervjun med
mangaredaktören Johan Brandstedt genomfördes på ett kafé med många gäster. Den sista
intervjun som gjordes i Stockholm, var med mangatecknaren Yosh på manga och fantasy
tecknarkonventet PenCon. Intervjun med mangatecknaren Natalia Batista gjordes på ett
lugnt kafé i Malmö.
I syfte att minska felaktigheter så har vi spelat in intervjuerna med hjälp av en mp3-spelare
med inbyggd diktafon. Hur skicklig en intervjuare än är på att notera svaren från
respondenten så är det bra att spela in samtalet. Genom att spela in intervjun så minskade vi
risken för att förvränger i respondentens svar på grund av selektiv, dåligt minne eller vår
förmåga att registrera svar. En annan fördel med att spela in intervju är att vi inte behöver
fokusera all vår uppmärksamhet på att skriva ner svaren. Utan inspelning så är risken stor att
man inte lyssna aktivt på respondenten och därmed missa antydningar eller intressanta svar
som kan följas upp med uppföljningsfrågor (Ruane, 2006).
Det var även viktigt för oss att spela in eftersom vi gjorde ostrukturerade intervjuer. Detta för
att kunna transkribera våra intervjuer. Transkriptionen som är en ordagrann utskrift av
intervjun, utgjorde material för vår analys av intervjun. En transkription försäkrar att man
baserar analysen på respondentens egna ord och inte egna tolkningar.
Vi har även delat upp roller för oss själva under intervjusessionerna så att en av oss tagit
huvudansvaret med att ställa frågor och koncentrera sig på att lyssna medan den andra
antecknat. Det betyder inte att den som antecknat inte fått ställa frågor till respondenten,
men i och med att båda haft en huvuduppgift så har vi kunnat koncentrera oss på våra
uppgjorda uppgifter utan att ha tvingats till delad uppmärksamhet. Anledningen till att vi
antecknat trots att vi spelade in intervjun är att ha en säkerhetskopia utifall något skulle
hända med inspelningen, som att batteriet tagit slut under intervjun eller om ljudet inte
blivit bra.
Innan varje intervju började, frågade vi respondenten om lov att få spela in intervjusessionen,
vilket beviljades. Vidare frågade vi om vi fick lov att publicera deras namn och
företag/studio. Därefter inleddes intervjun med att de berättade vad de heter och vilket
företag/studio de representerar. Vi hade förberett oss med intervjuguider och frågeställningar
som vi utgick från. Alla frågor var av den öppna typen och respondenten fick utforma sina
svar själv.
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Bearbetning och analys
Vi fick inte tillfälle att transkribera de intervjuer vi gjorde i Stockholm, förrän vi kom hem
till Skåne och transkriptionen tog oss längre tid att göra än förväntat på grund av dåligt ljud
vid två av inspelningarna. Den sista intervjun utfördes långt efter de andra tre och kunde
transkriberas direkt efter intervjun gjordes. Transkriptionen gjordes så ordagrann som
möjligt, men eftersom vi inte ska studera intervjun ur ett psykologiskt eller sociolingvistiskt
perspektiv är det mindre viktigt att skriva ut alla pauser och liknande företeelser som
vanligtvis uppkommer i talad kommunikation. Huvudsyftet med intervjun var istället att
klargöra respondenternas åsikter och erfarenheter.
Vi skickade transkriptionerna av intervjuerna till respektive respondent för att låta dem
korrigera eventuella felaktigheter innan vi gjorde vår analys. Som nämndes tidigare ska
analysen inte ligga som grund för en personlig analys av respondenterna. Vi har läst igenom
respondenternas svar och sammanfattat svaren som vi tycker är av betydelse och intresse för
oss, vi har ordnat dem kategorivis istället för att presentera intervjuerna var för sig. Vi valde
att göra detta för att ge en bättre överblick. På grund av att vi enbart har utfört fyra
intervjuer och vi har fått lov att använda respondenternas namn, kommer det inte att leda till
några förvirringar om vem som sagt vad, även om det redovisas efter ämne istället för var för
sig (Ruane, 2006).
Etik
En viktig etisk regel är att undersökningen inte skall orsaka skada. Denna regel har vi strävat
efter att följa. Vi har skickat intervjutranskriptionerna till respektive respondent för rättning
av eventuella misstag. Ändringar som har gjorts av respondenterna har respekterats och
intervjuerna som finns tillgängliga är de godkända versionerna, som har reviderats. Det
kommer att framgå i början av varje intervju om det är en reviderad version. Vi har
emellertid baserat vår analys på råmaterialet. Det som har ändrats i intervjuerna är för det
mesta irrelevant data eller småord som; liksom, typ, ehh o.s.v. som ändå inte påverkar
innehållet av intervjun. Känslig data har också tagits bort vid begäran av respondenten,
vilket vi respekterat till fullo och haft i åtanke vid vår analys.
Deltagandet i våra intervjuer har varit frivilligt och deltagarna har fått information om hur
intervjun kommer att användas. Vi har bett våra respondenter om samtycke innan vi
publicerat namn och personlig information. Vi ville helst kunna publicera namn då vi har
intervjuat experter och det är en autenticitet. Våra respondenter har gett sina samtycken och
det har därför inte uppstått några problem. Om en enskild av respondenterna hade sagt nej,
så hade vi valt att inte publicera något namn alls för att med säkerhet kunna hålla vårt löfte
om anonymitet (Ruane, 2006).

Innehållsanalys
Syftet med innehållsanalysen är att inhämta kunskap om tidningen Weekly Morning och
skaffa oss en överblick över den grafiska formen. Det kan liknas vid en kartläggning av
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tidningen. I detta fall anser vi att en kvalitativ innehållsanalys inte kommer att uppfylla vårt
syfte. En kvalitativ innehållsanalys går ut på att tolka och förstå ett material på djupet. Det
kräver att man gör det i dialog med andra, genom litteratur eller på andra sätt analysera den
på djupet. (Svenning, 1999) Precis som andra former av konst, litteratur eller underhållning
så existerar manga inte i ett vakuum, utan den befinner sig alltid i en kontext (Ito, 2005)
Därför måste vi även vara skolade och insatta i den kultur mangan är från, för att kunna
förstå de mest subtila nyanserna (Svenning, 1999). Med tanke på att Weekly Morning är en
japansk tidning och vi inte är japaner så kan detta vara lite svårt. Som nämndes tidigare tar
kvalitativa studier oerhört mycket tid att genomföra och det finns ingen mening att göra en
kvalitativ analys av ett nummer av Weekly Morning som består av mer än tjugo olika serier.
Inte när vi enbart vill göra en generell kartläggning av tidningen för att få en uppfattning om
hur tidningen ser ut. Vi kan dessutom inte göra en riktig tolkning utan att även göra en
analys av texten som vi inte kan förstå. Ett bättre alternativ är att göra en kvantitativ
innehållsanalys, eftersom den är i linje med vårt syfte att göra en kartläggning. Genom att
sätta ut kriterier och sortera utefter dessa så att de hamnar i bestämda kategorier, kan vi
använda materialet för att skapa en bild över Weekly Mornings innehåll.
Vi är medvetna om att resultatet av kategorierna kan bli mer eller mindre subjektiva. Vi har
använt mycket av våra tidigare erfarenheter och implicita kunskap som mangaläsare och
mangaskapare när vi tog fram kriterierna och kategorierna. Trots det kan den ge oss en
fingervisning på vilka gränser som vi kan sätta när vi ska göra vår egen serie. Syftet med
innehållsanalysen är att få en överblick över den grafiska formen och känna av tidningen.
Resultat från innehållsanalysen kommer att ge oss tillräcklig med information som vi kan
utgå från. Den serietecknar tradition som vi vanligtvis följer, shoujo, kan ha andra bild och
berättartekniker än Weekly Mornings läsare är vana att läsa. Som en del av vår anpassning
till tidningens målgrupp, behövde vi undersöka om de ordinarie serierna som redan
publicerats i tidningen inkluderade några av de element som vi anser skulle kunna våla till
problem i vårt berättarsätt.
Kategorierna vi valt att undersöka på är:
1. Fjärde väggen
2. Chibi/super deformed
3. Icke-inramade eller icke-rektangulära rutor
4. Serier med detaljerad bakgrund
Kriterier för kategorierna:
1. Fjärde väggen: Alla objekt som bryter en serieruta räknas som att den bryter fjärde
väggen. Vi räknade enbart på antalet serierutor och inte på antalet objekt som bryter
fjärde väggen. Exempel: En sida består av tre serierutor. En ruta innehåller två objekt
som bryter fjärde väggen. Det vill säga resultat blir att en ruta bryter fjärde väggen
utav tre och inte två av tre.
2. Chibi/super deformed: Alla karaktärer som har blivit deformerade för att visa
extrema känsloyttringar faller in i kriteriet för en chibi. Det är viktigt att notera att
en figur måste var deformerad för kunna definieras som en chibi. Det är ibland svårt
att avgöra om en figur är deformerad eller inte, i dessa fall har vi gått efter våra egna
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erfarenheter att en chibi är mer ikoniserad än vad karaktären vanligtvis avbildas.
Precis som fjärde väggen räknade vi antalet serierutor som innehåller chibi och inte
antalet chibi i sig.
3. Icke-inramade eller icke-rektangulära rutor - Vad som definierar en icke-inramad
serieruta är som namnet antyder att rutan inte har några linjer som är specifikt
avsedda för att rama in rutan. Icke-rektangulära rutor är rutor som inte har en
rektangulär form, det vill säga alla hörn måste ha en 90 graders vinkel. En ruta som
till exempel har en snedd vägg räknas som en icke-rektangulärt ruta. Som förgående
två kategorier, räknade vi antalet rutor som faller in i kriteriet.
4. Serier med detaljerad bakgrund - Kriteriet för denna kategori är mindre tydlig än på
de föregående tre. Vi har formulerat kriterierna så här: vi kategoriserade en bakgrund
som detaljerad om det syns att serietecknaren medvetet har arbetat med den.

Urval
Weekly Morning är en japansk tidning och innehåller olika serier. Som namnet indikerar ges
den ut varje vecka. Tidningen finns inte att köpa i Sverige, men vi har fått tag på två
exemplar genom Bonnier Carlsen. De nummer som vi fått är nummer elva och tolv med
respektive utgivningsdatumet, 3 mars 2007 och 8 mars 2007. Därför är vår analys gjord på
dessa tidningar.
Vi har inte analyserat serier som är uppenbara seriestrippar, på grund av att dessa är för oss
ointressanta då vi inte tecknar denna typ av serie.

Litteraturstudie
Då vi inte har kunnat hitta många av de för oss relevanta böckerna på biblioteken, både de
vanliga biblioteken och universitetsbiblioteket, så har vi varit tvungna att köpa mycket av
litteraturen själva. Detta har inneburit en ekonomisk begränsning av den litteratur vi kunnat
välja. En annan begränsning vi har haft är att bokhandlarna har varken haft eller kunnat ta
in alla titlar som varit av intresse för oss och vi har därför fått söka oss till nätbaserade
bokhandlare. Då möjligheten att kontrollera böckernas innehåll innan köp är begränsad vid
näthandel, så har vi valt titlar som vi i förväg kunnat fastställa att de är relevanta för oss.
Det finns inte många böcker om serietidningsteori, men Scott McCloud är en av de mest
uppmärksammade inom området idag. Vi valde Scott McCloud framför Will Eisner, baserat
på det vi läst om Will Eisners bok. Vi valde bort hans bok för att han verkar enbart ha utgått
från sig själv och därmed även låst sina teorier till egen erfarenhet inom ämnet. Scott
McCloud har skrivit om allmänna teorier som är applicerbara på serier utanför hans direkta
kunnande. Dessutom diskuterar han om manga och dess skillnader till västerländska serier i
Making comics, vilket ökar dess relevans för oss. Vi har även använt "Teckna manga" av
Akira Toriyama och Akira Sakuma, skaparna av mangaserien Dragonball och aktiva japanska
serieskapare. Teckna manga är en praktisk handbok till den som vill teckna manga och
summerar därför några av de grundläggande berättarteknikerna.
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Serier har mycket gemensamt med andra underhållningsmedier såsom film, TV-spel, teater
och romaner. Många av teorierna från dessa medier är applicerbara inom serier och har haft
mycket lång tid på sig att undersöka teoriernas spektrum. ”The Thirty-Six Dramatic
Situations” av Georges Polti är en klassiker inom dramaturgi då den beskriver de
grundsituationer alla dramaturgiska berättelser bygger på. En mer allmän bok om drama är
Dramats teknik av Henrik Dyfverman. Dyfverman var Sveriges första chef över TV- teater,
välkänd skådespelare och TV-producent. "Dramats teknik", skrevs 1949 och är en
handledning för dramatiker och fortfarande standardverket för teaterstuderande. Den ger en
lättförstålig överblick av dramaturgiska teorier och hur de används inom teatervärlden. Vi
har läst "Nya författarskolan" av Göran Hägg för att se hur vi kan bygga upp grundhistorien
i en manga. Grunden är densamma, oberoende om man väljer att använda berättelsen till en
roman, film eller serietidning. Göran Hägg är en populär författare och debattör. Han är
mest känd för sina satiriska romaner.
Serier handlar mycket om visuell kommunikation och vi har därför läst Bo Bergströms två
böcker "Effektiv visuell kommunikation" och "Bild & budskap". Bo Bergström har arbetat
som art director på reklambyråer och är fil. kand i konst- och litteraturvetenskap samt
pedagogik. Han undervisar dessutom vid Berghs School of Communication i Stockholm och
är författare till ett antal undervisningsböcker inom området.
Goffman räknas som en av 1900 -talets största sociologer och hans bok “The presentation of
self in everyday life” räknas av många som hans största verk. Han vigde sitt liv till att
utforska människors ansikte till ansikte interaktion. Serier kan sägas handla om interaktionen
mellan påhittade människor, därför är det viktigt att veta hur riktiga människor agerar, så att
man kan spegla detta i en serie.
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Resultat
Det finns inget sätt som kan garantera att följer du denna regel kommer din manga att nå
framgång och succé. Men likaså finns det regler eller råd på hur man skapar serier. Alla dessa
regler och råd är egentligen nedskrivna erfarenheter, en implicit kunskap som har gjorts
explicit. I en kreativ process som att skapa en serie är det inte ovanligt att bryta mot
konventioner och regler, annars kan det inte längre kallas för kreativt. Detta betyder inte att
det är onödigt att undersöka vilka "regler" och råd som finns inom mangaskapandet. För att
kunna bryta mot en regel måste man först veta om regeln. Under detta kapitel ska vi redovisa
resultatet av vår informationsinsamling. Vi har gjort intervjuer för att ta del av andras
kunskap, innehållsanalys för att skaffa oss en överblick över den grafiska formen och möjliga
problemområden, och till sist litteraturstudier för att klargöra vilka konventioner som finns
inom berättarteknik och seriekonst.

Resultat från intervjun
I boken "Ta form" (s.62, 1996) har Gunilla Grahn-Hinnfors skrivit om formgivaren HansChrister Ericson. I ett avsnitt, "Den goda formen", frågade författarinnan Ericsson vad god
formgivning var för något:
Pedagogiskt. Enkelt. Vackert. De är viktiga delar av HC:s [HansCrister Ericsons] estetiska program. Men när jag frågar vad han
tycker god fromgivning är skruvar han på sig i fåtöljen.
"God formgivning, typografi? Det är oerhört subjektivt precis
som det ska vara."

Precis som Hans-Christer Ericsons svar så är svaren till vad gör en bra manga också väldigt
subjektivt. Men ändå har vi sett att det finns vissa saker som är gemensamt för alla
respondenter. Alla tycker att bra berättat med ett bra flöde i bildberättandet är mycket viktig
i en bra manga även om respondenterna sätter huvudfokus på olika element. Johan
Brandstedt, mangaredaktör, tycker att en bra manga ska ha karaktärer som är lätta att
identifiera sig med, trovärdig värld och en stark känsla av nu så att läsaren ska kunna leva in
sig i tiden, i miljön och i situationen. Det är mindre viktigt att ha en bra berättelse eftersom
ett intresse kan skapas med bra och medryckande bildberättande. Det viktigaste är skaparens
engagemang. Skapare ska visa intresse för sitt arbete och det smittar av sig till läsaren tror
Brandstedt. Yosh, mangatecknare, tycker också att "tecknarens egna passion" är viktig, men
sätter större vikt på berättelsen. Det viktigaste för Yosh är helheten, därför måste en bra
manga ha alla elementen. Den måste vara bra berättat, ha en bra berättelse och bilder som
kan bära fram berättelsen. Natalia Batista, mangatecknare, lägger istället tyngdpunkten på en
sak, bra berättat. Batista tycker att intressanta och "mänskliga" karaktärer i berättelsen som
utvecklas under seriens gång och en anpassad tecknarstil till berättelsen är minst lika viktigt.
Men berättandet och bildberättandet är A och O. Lisa Olsson, mangaredaktör, sätter fokus
på en bra berättelse. Bildberättandet ska vara enkelt att förstå och följa, och fina bilder är
också viktigt.
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Alla respondenter vi intervjuat har pekat på att utbudet i Sverige är väldigt snävt. Mycket av
det som har publicerats är titlar för pojkar. Utbudet i Japan är däremot enorm och mycket
varierad. Därför tror de inte att de kan säga något som inte kommer att fungera i Japan.
Yosh och Johan Brandstedt nämner att självbiografiska serier kanske inte är vad de japanska
förlagen vill ha från Sverige. Johan Brandstedt säger även att humor kan vara svår att
översätta eftersom den är kulturspecifikt.
Mangaredaktörerna verkar vilja ha fler svenskproducerade manga. Medan tecknarna tycker
att förlagen inte kan ge dem tillräckligt med utrymme för utveckling. Tecknarna tycker att
mangamarknaden i Sverige är för inriktat för de yngre och vill gärna rita för de lite äldre.
Förlagen är också väldigt känsliga när det kommer till könsroller och sexualisering. Johan
Brandstedt berättade att han läste en artikel i Svenska Dagbladet skriven av Åsa Johansson
som hårt kritiserade stereotypa könsroller, och sexualisering i manga. Yoshs erfarenhet säger
att förlagen vill gärna att karaktärerna i hennes serier inte ska vara könsladdade, till exempel
en manlig karaktär ska inte ha en blå tröja eller en kvinnlig karaktär ska vara mulligare än
hur hon hade föredragit att rita dem. Förlagen vill heller inte att svenska tecknare ritar
fanservice, vilket är lite motsägande då förlagen har publicerat shonentitlar med fanservice.
Yosh förklarar att som tur är kommer detta inte att påverka henne eftersom hon ritar väldigt
oskyldiga typer av fanservice, men att hon stör sig lite på orättvisan.
En intressant sak som Johan Brandstedt har pratat om är shojostilen. Han tyckte från början
att allting var väldigt rörigt eftersom bildberättandet är mycket friare än i shounen och
genren leker mycket oftare med olika teckensnitt för att förmedla olika känslor hos
karaktären. Innan han förstod att en plötsligt blommig bakgrund förmedlade känslan från
karaktären, där karaktären ser allting i ett blommigt skimmer, var det lite förvirrande
förklarar han.
Ingen av respondenterna har så mycket att säga om Weekly Morning förutom Johan
Brandstedt som är den enda som är bekant med tidningen. Yosh nämner att hon inte känner
att hon har något som kommer att passa i tidningen efter att ha tagit reda på att Vagabond
av Inoue Takahiko publiceras i Weekly Morning. Johan Brandstedt säger att han märker att
Weekly Morning har en hög tolerans för olika tecknarstilar. En kommersiell stil kan kanske
till och med passar mindre bra i Weekly Morning. Om en serie är gjord för en stil så finns
det ingen anledning att ändra på den. Det viktigaste är att serieskaparen tycker om det
han/hon gör för det syns i slutändan. En engagerad serieskapare kommer att engagera sina
läsare.

Resultat från Innehållsanalysen
Weekly Morning är inte en tidning som finns att köpa i Sverige och vi är inte bekanta med
den. Vi känner enbart till ett fåtal titlar som publicerats i den, som vi läst sen tidigare.
Vagabond av Inoue Takehiko är en av titlarna. Stilen är mycket realistisk och skiljer sig
markant från den stil vi är vana vid att teckna. Hur är de andra serierna som publiceras i
Weekly Morning? Innehållsanalysen har gjorts för att vi ska få en bättre överblick över den
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grafiska formen i Weekly Morning och identifiera eventuella problemområden. Vi redovisar
först resultatet från kategoriseringen. Därefter redovisas analysen av resultatet.
Kategorierna som vi har valt att undersöka är:
1. Fjärde väggen
2. Chibi/super deformed
3. Icke-inramade eller icke-rektangulära rutor
4. Serier med detaljerad bakgrund
Weekly Morning nr.11 (Alla procenttal har avrundats till heltal)
1. Fjärde väggen: 144 rutor av 1827 rutor har bröt mot fjärde väggen, ~8%
2. Chibi/super deformed: 29 rutor av 1827 rutor har chibi, ~2%
3. Icke-inramade eller icke-rektangulära rutor: 146 rutor av 1827 rutor är ickeinramade/-rektangulära, ~8%
4. Serier med detaljerad bakgrund: 11 serier av 19 serier har detaljerad bakgrund, ~58%
Weekly Morning nr.12
1. Fjärde väggen: 132 rutor av 1979 rutor bröt mot fjärde väggen, ~7%
2. Chibi/super deformed: 25 rutor av 1979 rutor har chibi, ~1%
3. Icke-inramade eller icke-rektangulära rutor: 155 rutor av 1979 rutor är ickeinramade/rektangulära, ~8%
4. Serier med detaljerad bakgrund: 8 av 20 serier har detaljerad bakgrunden, ~40%
Vi kommer från en serietecknartradition, shojo, där tekniken att bryta fjärde väggen är ett
vanligt förekommande fenomen och detta påverkar vår stil. Läsare som inte är vana vid detta
sätt att berätta kan lätt få intrycket att serien är rörig och har svårare att följa berättelsen.
Därför vill vi veta hur ofta denna teknik används i Weekly Morning. Vad vi kan utläsa från
resultatet på första kategorin är att det är ganska få serier som bryter fjärde väggen. Men vi
märkte under innehållsanalysen att vissa serier använder denna teknik oftare än andra. En
del serier använder nästan inte tekniken alls. I de fall som har använt sig av tekniken är det
oftast pratbubblor och ljudeffekter som har brutit serierutans ram. Vi är vana vid att viktigare
"objekt", till exempel, karaktärer, bilar, gardiner, blommor osv., bryter ramen.
Chibi används för att förmedla känsloyttringar och förekommer oftast i lättsamma serier.
Men chibi kan även fungera som ett andrum i en serie och skapar dynamik. Genom att
undersöka hur ofta chibi används i tidningen kan vi ser hur lättsamma vi kan vara utan att
det blir för mycket. Har tidningen enbart allvarliga serier eller bara humoristiska serier? Hur
bra är tidningen på att variera sig? Vår innehållsanalys visar att chibi används sparsamt. Men
detta betyder inte att tidningen bara har allvarliga serier. Vi märkte att tidningen innehåller
ganska många seriestrippar som är humoristiska och vissa serier är tecknade i en mindre
allvarlig stil och använder sig inte mycket av chibi. Vissa serier använder mycket chibi medan
andra använder det inte alls. Av det vi har sett verka tidningen publicera väldigt olika serier,
från humoristiska till tunga och seriösa serier.
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Genom att undersöka den tredje kategorin, Icke-inramade/-rektangulära rutor, kan vi få en
bild av hur sidupplägget i Weekly Morning ser ut. Har serierna som publiceras i Weekly
Morning en strikt eller friare layout? Från vad vi kan utläsa från vår analys har serierna i
Weekly Morning ett striktare sidupplägg än vad vi är vana vid att teckna själv. Precis som de
andra två föregående kategorierna är vissa serier mer benägna till att använda sig av tekniken
än andra.
I den sista kategorin undersöker vi bakgrunders detaljnivå i serierna. I våra tidigare serier har
vi för det mesta inte varit noggranna med bakgrunder och använt oss av mycket
"fluffbakgrund" som är vanlig i shojo. Det kan därför vara intressant att se om vi behöver
förändra vår stil. Utifrån det som vi har sett under innehållsanalysen använder ungefär
hälften av serierna som publiceras i Weekly Morning detaljerade bakgrunder. Även serier
som vi inte har kategoriserat som serier med detaljerad bakgrund är nivån högre än vad som
är vanligt i shojo. Det är vanligt att använda sig av "rasterfluffbakgrund" i shojo. Det kan gå
över 20 sidor ibland utan att serieskaparen ritar en "riktig" bakgrundsbild.

Resultat från litteraturstudien
Vi har delat in resultatet från litteraturstudien i två viktiga avsnitt. Det första avsnittet
handlar om mangas innehåll, det vill säga berättelsen. Det andra avsnittet ger en överblick
över mangas beståndsdelar. Förståelse för både mangas innehåll och uppbyggnad är viktig
för att kunna skapa en bra manga.

Dramaturgiska element
För att skapa en manga med innehåll måste vi ha en bra berättelse. Men det är inte alltid så
lätt. En bra berättelse måste innehålla dramaturgiska element som håller kvar läsaren och få
denne att fortsätta läsa. Vi kommer att i detta avsnitt gå igenom hur en berättelse kan byggas
upp genom klassisk dramaturgi.
De 36 dramatiska situationerna.
Enligt Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) fanns det en teater i Venedig, ledd av en
Herr Gozzi. Goethe och Herr Gozzi hade vid tillfälle diskuterat dramatiska situationer och
Herr Gozzi hade påstått att det fanns enbart 36 dramatiska situationer eller konflikter. Detta
skrev Goethe om senare men, vilka dessa konflikter var, nämnde aldrig Goethe. En lång
diskussion om vilka dessa 36 dramatiska situationer var, blossade sedan upp, men då levde
varken Goethe eller Herr Gozzi mer. Många försök till att återskapa denna lista
misslyckades. Långt senare, kring 1900, konstruerar fransmannen Georges Polti en lista av
dessa 36 kategorierna, se bilaga 5, (Polti, 1917). Dessa situationer kan man använda som
grund och vidareutveckla, för att bygga upp en berättelse.
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Polti menar att varje dramatisk konflikt har två mot varandra riktade krafter. En av dessa
krafter måste från början dominera. När berättelsen är en bit kommen, kan man introducera
ett tredje element, vilket skapar intrigen. För att skapa dynamik i en situation krävs tre delar.
Om vi har ett exempel av en hjälte, en skurk och hjältens älskade. I detta exempel är hjälten
och hjältens älskade de två första elementen som introduceras. Senare i berättelsen
introducerar vi skurken som vill stjäla hjältens älskade (Dyfverman, 1969). Utan en orsak till
konflikt, finns ingen konflikt.
Dramatikuppbyggnad
Dramaturgiskmodell är ett verktyg som används för att bygga upp olika berättarsätt. Bäst
förklara nog Erik Rynell, lektor vid Teaterhögskolan i Malmö, vad en dramaturgisk modell
är:
”...“Den dramaturgiska modellen” är inget fast begrepp, utan en struktur som kan benämnas
på lite olika sätt. Därav variationerna. Den grundar sig på den klassiska dramaturgi, som
ursprungligen formulerades av Aristoteles, eller som snarare extraherades ur den beskrivning
han gjorde av vad han menade var en fungerande tragedi. Den brukar förknippas med
“klassisk” dramaturgi, dvs. även med den nyaristoteliska dramatik, som utvecklades av
framförallt fransmännen under 1500- och 1600-talet och som levde kvar som en norm in på
1700-talet, innan den romantiska författaren tog avstånd från den. Den har sedan
återkommit i filmdramaturgin som ett slags grundläggande mönster, som också upprepas i
diverse handböcker i manusförfattandets konst. Men märk väl att det finns andra mönster!
Shakespeare använder sig t ex inte av denna modell, inte heller senare författare som
Strindberg, Tjechov, Beckett m fl. Inom film finns det också många som bryter emot den:
Godard, Fellini, Bergman, Bunuel, Tarkovskij, för att bara nämna några klassiker. I deckare
och tv-serier kan det förekomma, men i det senare ofta uppblandat med exempelvis inslag
från Shakespeares sätt att låta flera handlingsförlopp löpa parallellt och tvinnas i varandra. ”
(privat mailkorrespondens)
Den vi har valt att visa här nedan är den modellen som är vanligast förekommande i svenska
dramatikböcker.
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1.
2.
3.
4.

Anslag, berättelsens tema, stämning och stil presenteras för att göra oss nyfikna.
Exposition eller presentation, är då huvudperson, miljö och historiens presenteras.
Fördjupning, historiens problem eller konflikt presenteras.
”Point of no Return” Det finns ingen återvändo för huvudpersonen, han måste
försöka lösa konflikten.
5. Stegring eller konfliktupptrappning. Efter det att historiens problem har blivit
presenterat, sker en komplicering av problemet genom att något nytt inträffar, denna
upptrappning av konflikten, stegringen, hjälper till att bygga upp berättelsens
spänning.
6. Klimax är en avgörande vändpunkt, ofta att huvudpersonen eller läsaren kommer till
insikt eller det sker ett avslöjande.
7. Konfliktupplösning/avtoning, konsekvenserna för problemet historien är uppbyggd
kring, blir här presenterade för de skyldiga. I amerikanska filmer, där olyckliga slut
oftast inte är tillåtna, kallas detta istället för ”kiss off”.
(diagrammet och dess förklaringstext är en ihopslagning av Filmgodis, 2007 och Det Danske
Filminstitut, 2007)
Idealiskt ska stegringen komma så tidigts i historiens som möjligt och klimax så sent som
möjligt (2004, Hägg).
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Vändpunkt 1 är den punkt i berättelsen då vi först börjar ana oråd, att någonting går fel
eller på något annat sätt gör att karaktärerna fortsätter framåt. ”Point of no Return” är när
berättelsen har gått så långt, händelserna har rullat på så att huvudpersonen inte kan vända
och gå hem igen, de är fast i händelserna som sker runt om dem och kan enbart fortsätta
framåt. Vändpunkt 2 är inte klimax utan den där sista händelsen som puttar historien,
händelserna eller karaktärerna den lilla biten extra så att de kommer fram till klimax.
Vad gör en bra roman?
En bra roman består 1/3 upplevelse, 1/3 läst och 1/3 påhittat. Om en berättelse enbart
består av upplevelse är det en självbiografi, är berättelsen enbart läst är den en arkivstudium
eller essä och om den enbart är påhittad, utan anknytning till läsarens värld blir den som en
opiumdröm, omöjlig att förstå för utomstående. Det är anknytningen till läsarens verklighet
som fångar läsarens intresse. Även i så fantasifulla genre som fantasy eller science fiction är
det likheterna med läsarens verklighet och kontrasterna till dessa likheter som leder till att
läsaren fortsätter läsa (Hägg, 2004).
De goda, positiva element i en berättelse, mjuk kärlek, god mat, fester och liknande ting,
skapar ingen spänning i en berättelse och tappar därför lätt läsaren. Därför bör man
introducera ett hot, ”en björn på stranden”, innan ett positivt element används, då behåller
man läsarens intresse (Hägg, 2004). Läsaren vet något som inte karaktärerna vet om.

Mangas beståndsdelar
Föregående avsnitt handlar om mangas innehåll, och beskriver hur en bra berättelse kan
byggas upp med hjälp av dramaturgiska modeller. I detta avsnitt ska vi istället gå igenom
mangas grafiska utformning. Det är viktigt att känna till mangas beståndsdelar för att kunna
skapa en manga.
Manga har haft en annan utveckling än de västerländska så det finns vissa element i manga
som skiljer sig från varandra. Men det finns visa element som är universella som alla
serieskapare måste tänka på. Vi kommer att först gå igenom de universala serie-elementen
och övergår sedan till mer mangaspecifika serie-element.
Universella serie-element
En serieskapare vill två saker med sin serie, oberoende om serieskaparen ritar manga eller
västerländska serier. Det första är att läsaren ska förstå vad serieskaparen vill säga, detta kan
serieskaparen uppnå genom tydlighet i sin kommunikation. Det andra är att hålla kvar
läsaren.
Oberoende om det är en manga eller en västerländsk serie, så har den två mål. Det första är
att läsaren ska förstå vad som försöker sägas i serien. Det andra är att hålla kvar läsaren. Det
första kan uppnås med att serieskaparen är tydlig i sin kommunikation. Det andra kan
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uppnås genom att serieskaparen ökar intensiteten i serien. Dessa två metoder kommer att
redovisas här nedanför.
Tydlighet
Serier är inte bara en kombination av ord och bilder. För att göra en bra serie krävs det att
man blandar ord och bilder på ett sätt att de känslor och tempon man vill visa kommer
fram. Man måste välja vilken bild man visar, vilka ord, sidkompositionen och en mängd
andra saker. Allt detta ger oss fem olika grundkomponenter som tecknaren måste tänka på
redan innan första bildmanus kan ritas. Valet av vilka händelser i berättelsen du berättar.
Hur du placerar, vinklar och fokuserar det du väljer att rita innanför serierutorna, visar på
vad som i just den rutan är viktig, för att föra historien vidare. Val av bild, att bilderna är
lättförståliga och hur tecknaren väljer att rita dem, är viktigt för hur läsaren kommer att
tolka dem. De ord och meningar du väljer måste innehålla värdefull information för läsaren
och fungera med de bilder de kombineras med. Texten får även inte vara svårare eller längre,
än den absolut måste. Sättet du arrangerar dina rutor på seriesidan är avgörande för hur
läsaren kommer att uppfatta din berättelses flöde. Om rutorna inte flödar på ett naturligt
och logiskt sätt, kommer läsaren bli förvirrad och inte veta vilken nästa ruta är. Att dessa fem
komponenter är balanserade och välutförda är viktigt, då de är avgörande för om läsaren ska
glömma bort att han läser och istället uppfatta det som att han upplever det han läser om.
(McCloud, 2006)

Val av händelse

Man kan säga att serier har 6 olika kategorier (McCloud, 1994) eller förhållande mellan
serierutor. Seriens upplevda tempo beror på vilka av dessa kategorier man använder och hur
ofta.
Tillfälle – till – tillfälle

Alla bilder ©ReYa om inget annat anges

Tillfälle – till – tillfälle rutor, visar vad som händer från ett tillfälle, till tillfället strax
därefter. Till detta hör blinkningar, saker som närmar sig och liknande. Detta används bland
annat för att sakta ner ett händelseförlopp, öka spänningen, fånga små förändringar och att
skapa en nästan filmisk upplevelse av bilderna.
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Handling – till – handling

Skillnaden mellan handling – till – handling och tillfälle – till – tillfälle kategorin, är att i en
handling – till – handling följer vi flera händelser, med varje ruta visandes en ny händelse
och berättartempot är högt. I tillfälle – till – tillfälle visas en händelse med flera rutor.
Ämne – till – ämne.

Serierutorna följer fortfarande samma scen eller idé, men kräver att läsaren drar till viss del
egna slutsatser, för att ge rutorna mening. Används ofta för att ändra ”kameravinklar” och är
ett effektivt sätt att höja berättartempot.
Scen – till – scen.

Övergång som visar på stora avstånd och/eller tid mellan rutorna, men man kan fortfarande
skönja en möjlig röd tråd mellan dem.
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Aspekt – till – aspekt

Övergångar mellan ett antal rutor med relaterat innehåll, men utan någon direkt handling i
förhållande till historien som berättas. De bygger stämning och kan visa olika aspekter av
samma plats, under samma sekund.
Orelaterade

Om du har en övergång mellan två bilder, där bilderna inte har något sammanhang med
varandra. De blir ingen röd tråd mellan dem.
Vilka av dessa kategorier man väljer att inkludera, ger olika typer av serier och upplevelser av
serien. McCloud själv, erkänner att kategorierna är långt ifrån exakta, men att de kan
användas som ett verktyg, för att visa på vissa samband och skillnader.
Amerikanska serier är generellt en blandning av ”handling – till – handling”, ”ämne till –
ämne” och ”scen – till – scen”, där ”handling – till – handling” övergångar är i klar
majoritet. Europeiska serier har en liknande blandning av övergångar men fördelningen är
inte entydig mellan skaparna och andra kategorier förekommer mer ofta än i amerikanska
serier. Japanska serier sträcker sig däremot över alla kategorierna utom den sista, orelaterade
övergången, vilket rent praktiskt gör att deras serier kan spendera ett stort antal sidor till att
bygga upp en stämning på helt andra sätt än västerländska serier. (McCloud, 2006).
Val av inramningsobjekt

Varje serieruta har en fokus, något i bilden som är viktigt för att föra historien vidare.
Distansen från ”kameran” och från vilken vinkel man väljer att avbilda en seriescen, visar på
var denna fokus ligger. Hur man avgränsar, balanserar och lutar bilden, ger olika effekter och
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påverkar hur läsaren kommer att uppfatta saker i den bilden. (McCloud, 2006) En serieruta
har mycket gemensamt med en filmruta och det kan ofta vara lättare att tänka sig att man
håller i en kamera som man ska ta en bild med, än att man har en serieruta på ett papper
man ska fylla med en bild. Därför kommer liknelsen av en kamera användas i detta stycke,
för att på ett enklare sätt förklara vissa tekniker.
I film så kan du enbart ha ett avstånd i fokus åt gången, allt annat är ur fokus. Detta gör att
man hela tiden vet var i bilden det viktiga händer. I serier är bilden uppbyggd av ritade
streck och det är därför mycket svårare för läsaren att veta vad som är viktigast i bilden.
Därför måste man vara tydligare i serier och använda fler tekniker för att garantera att
läsaren vet var den ska rikta sin uppmärksamhet (Kerlow, 2004).
Bildbeskärning

När man beskär en bild, gör man det för att fokusera eller dramatisera bilden. Fokusering av
bilden görs om man vill lyfta fram något, medan man dramatiserar en bild om den saknar liv
och känns tråkig. För att dramatisera en bild kan man använda kontraster, ljus eller
5
perspektiv (Bergström, 2001:1) . En asymmetrisk komposition upplevs som mer dramatisk
än en symetrisk. Om man delar in ett A4 i tre delar, nederdel, överdel och mitt, så upplevs
bilden som mer dynamisk om fokuspunkten i bilden är i nederdelen eller överdelen av
bilden, men upplevas som odynamisk om den är i mitten (Bergströms, 2001:2). Detta kan
strategiskt användas i en serieruta genom att placera en karaktär i mitten av bilden när man
vill att läsaren ska fokusera mer på karaktären och mindre på vad som pågår runtomkring i
bilden eller man vill skapa en lugnare känsla. När man sedan vill skapa dynamik, och
fartkänsla, placerar man karaktären på nederdelen eller överdelen av bilden. Detta skapar en
fartkänsla i bilden genom att bilden är obalanserad (McCloud, 2006).
Grodperspektiv fågelperspektiv

I grodperspektiv är kameran vinklad uppåt, mot fokuspunkten, som om man var en groda
som ser upp mot vad som händer ovanför. Grodperspektivet kan få en karaktär att upplevas
som överlägsen eller betydelsefull. Ett fågelperspektiv riktas kameran neråt mot
fokuspunkten, som om man var en fågel som ser ner på vad som händer. Genom att
använda fågelperspektivet kan en karaktär upplevas som underlägsen eller mindre
betydelsefull (Bergström, 2001:1; Bergström, 2001:2).
Närhet

Det finns tre grundavstånd från kameran, närbild, halvbild och helbild. Närbild visar något
på nära håll, ett ansikte eller en sak. Halvbild är när man visar karaktärens övre hälft, dvs.
från midjan och upp. Helbild är när man avbildar hela karaktären (Kerlow, 2004).
5 Vi har använt två böcker av Bo Bergström med samma utgivningsår. Vi har skilt dessa genom att ställa
en siffra bakom utgivningsåret.
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Val av bild

En viktig fråga som serieskapare måste fråga sig själv är: kommer läsaren att förstå vad jag
vill säga? Oavsett hur duktig en serieskapare är på att teckna måste han/hon kunna
kommunicera rätt med sin bild. Precis som ord, berättar en bild någonting och läsaren måste
förstå vad serieskaparen vill säga med sin bild. Tecknarstilen är ett exempel på ett verktyg
som serieskaparen kan använda för att styra hur läsaren uppfattar en serie. Genom att
använda sig av en specifik tecknarstil kan serieskaparen till exempel förmedla en
glad/romantisk/mörk stämning som genomsyrar historien (McCloud, 2006).

Val av ord

Att välja de ord som på bästa sätt beskriver den information du vill förmedla till läsaren och
som passar till serierutans innehåll. Det finns saker som man enbart kan använda ord för att
förklara och andra saker som det krävs en bild. Att beskriva en myrslok i ord så att någon
förstår exakt hur den ser ut, kräver mycket mer än om någon ritar en bild. Likaså är det svårt
eller omöjligt att med exakthet återskapa en konversation enbart i bild (McCloud, 2006;
Tufte, 1990). En ensam bild utan text, låter läsaren skapa sina egna tolkningar av bilden,
medan om man tillför text låser man bildens tolkning till ordet. Du låser även bildens
tolkning när den placeras i ett sammanhang med andra bilder med text, som på en serieruta
(Bergström, 2001:2).
Ljudeffekter i serier

Det finns realistiska och upplevelseskapande ljudeffekter. Realistiska ljudeffekter är ljud som
finns naturligt i den miljön man befinner sig i. I en trädgård är de realistiska ljudeffekterna
fåglarna som kvittrar, löven som rör sig i vinden och grannen som hamrar på staketet. Det
kan även vara publikljudet på en fotbollsmatch eller bakgrundsmummlet på en fest. De
hjälper till att bygga upp en rumskänsla och förmedla stämningen. Upplevelseskapande
ljudeffekter är ljudeffekter som är till för att göra något mer dramatiskt, bildäcks gnissel när
bilen sladdar i en kurva eller hur en karaktär skriker precis innan han sparkar. Det är den här
typen av ljudeffekter som skapar spänning och ord som formligen flyger över bildrutorna
(Bergström, 2001:2).

Val av flöde

Detta innebär hur man leder läsaren mellan rutorna så att denne alltid vet vilken nästa ruta
är. Om serierutorna är balanserade likadant eller serierutorna ser likadana ut, saknas dynamik
i sidan och den upplevs som tråkig. För att göra serien lättare att läsa kan man göra
mellanrummet mellan serierutor som ligger horisontellt med varandra mindre än
mellanrummet mellan de serierutorna som ligger vertikalt (Toriyama & Sakuma, 1984).
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Förstärkningsschema

För att behålla läsarens uppmärksamhet genom en hel berättelse behöver man förstärka deras
intresse genom berättelsens gång. För att göra detta finns det tre olika mönster man kan välja
mellan, kontinuerligt, intervalliskt och variabelt. Vid ett kontinuerligt mönster, kommer
förstärkningarna regelbundet efter varandra och blir snart tråkigt och förutsägbart. Om man
förstärker i intervaller, kommer berättelsen ha jämna perioder då den är väldigt spännande,
men även perioder då den är väldigt tråkig. Det blir då svårt för läsaren att hålla intresset för
berättelsen uppe under de tråkiga partierna och man riskerar att de slutar läsa. Variabelt
förstärkningsmönster är oregelbunden och överraskande i både tid och intensitet. Detta gör
att läsaren har lättare att läsa berättelsen då de blir överraskade och stimulerade av flödet.
Oregelbunden variation gör det lättare att komma ihåg berättelsen eller sidorna och den ger
läsaren små pauser att mentalt vila sig under. Ett förstärkningsmönsters syfte är att förmedla
innehållet på bästa sätt, inte enbart dra till sig uppmärksamhet. Ett varierande och
överraskande mönster kan inte rädda ett dåligt innehåll. Ett dåligt innehåll är dåligt,
oberoende hur man presenterar det (Bergström, 2001:2).

Intensitet
En serie är inte enbart ett antal bilder med lite text i sig, på en sida. En av de viktigaste
aspekterna av en serietidningsida är hur sidan är planerad. En serie kan uppfattas som
svårläst eller trollbindande beroende på hur sidorna är planerade. Om en serie har en bra
berättelse och vackra bilder men dåligt planerade sidor, faller hela serien.
Djupvariation i bilderna

Stora djupkontraster inom samma bild, hjälper till att bygga en känsla av att den värld som
serien berättar om finns på riktigt. De förstärker 3D känslan i bildsammanhanget och kan
hjälpa läsaren att inte bara veta att de är t.ex. långt upp i luften, men även känna det
(McCloud, 2006; Arcas, 2007). Om bilden saknar djup, kommer den att upplevas som inte
verklig, utan platt och livlös (Bergström, 2001:2).
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Grafiska kontrasterna

Genom att blanda linjetyper,
former och färger inom en ruta,
på ett kontrasterande sätt mot
de andra serierutorna i serien,
kan man bygga upp olika
effekter (McCloud, 2006)).
Denna teknik används ofta för
att dra till sig läsarens
uppmärksamhet, då ögonen
automatiskt drar sig till saker
som bryter mot det
sammanhang de finns i.
(Bergström, 2001:2)

Diagonaler och ”kameravinklar”

En serie som hela tiden visar samma ”kameravinkel” känns väldigt snabbt platt och tråkig.
Detta för att det inte är tillräckligt med variation i bildspråket.
Om man lutar horisontlinjen i en serieruta något, får rutan genast mer fartkänsla, detta för
att ögat automatiskt följer diagonalen medan den faller (Bergström, 2001:2).
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Extrema kroppsställningar

Kroppen och ansiktet är människans tydligaste verktyg för att berätta vad vi känner. Vi lär
oss från barnsben att tyda dessa sociala signaler så att vi vet hur vi och andra korrekt ska
agera, mot hur olika individer i vår närhet. Så är det även i serier. Läsaren måste veta hur de
ska tolka karaktärernas olika känslor för
att förstå hur de själva ska reagera på det
de läser och förstå varför de andra
karaktärerna agerar som de gör. Men serier
är bara en samling bilder med ord och
saknar den detaljrikedom av rörelser och
annat som en levande människa
producerar. Därför måste man överdriva
karaktärernas kroppsspråk och
ansiktsuttryck när de ska visa känslor,
annars är risken stor att läsaren misstolkar
karaktären (McCloud, 2006).

Bryta fjärde väggen

Att bryta den fjärde väggen (från det engelska uttrycket ”fourth wall break”) betyder i serier
att man ritar någonting som sträcker sig utanför serierutan. Detta är ett viktigt ”regelbrott”,
för en av reglerna serietecknaren och läsaren utgår ifrån är att en serieruta innehåller en
specifik tid som är fryst i all evighet. Ordet tid istället för ögonblick används för att ibland
kan en ruta representera flera sekunder. Som alla regler som bryts, så fungerar det enbart om
det används med måtta. Att bryta fjärde väggen ger rutan mer djup och drar ögat till sig då
det just är något annorlunda som händer (McCloud, 2006).
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Variera bildrutans form

Om alla bildrutor har samma fyrkantiga form, så kommer serien att få en ganska fyrkantig
”lunk” när man läser den. Detta för att serierutornas form signalerar väldigt mycket till
läsaren om hur denna ska uppleva tiden och flödet mellan rutorna på en sida. Det är bland
annat detta som avgör hur mycket tid som går på en serietidningsida (McCloud, 2006).

Grafiskt visuellt tilltalande

Om du har en bild som är grafiskt tilltalande, betyder detta att det är en bild som läsaren
gärna tittar på, ibland till och med går tillbaka i boken bara för att studera bilden i långa
stunder. Inom vissa kretsar kallas den här typen av bilder även för ”eye candy” eftersom de är
som godis för ögonen. I japanska serier riktade till kvinnor är den här typen av grafiskt
tilltalande bilder väldigt vanliga (McCloud, 2006).
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Mangaspecifika element
Det finns serieelement som fram till '80 och '90-talet, aldrig eller mycket sällan återfanns i
västerländska serier, men som användes till mycket hög grad i manga. Dessa element har
sakta börjat användas mer och mer i väst, som följd av att fler i väst har börjat läsa manga.
Men även om de används frekvent i väst idag, räknas de fortfarande som typiska manga
tekniker.(McCloud, 2006)
Ikoniska karaktärer
Karaktärer ritade med väldigt förenklade linjer och känslofyllda
ansikten. Om en karaktär är ritad förenklad eller ikoniserad, blir det
lättare för läsaren att identifiera sig själv med karaktären. (McCloud,
2006) Om vi ser ett ansikte som är detaljerat, ser vi en annan person.
Men om bilden är simplifierad och mindre definierad är det lättare för
oss att identifiera oss med den (McCloud, 1994).
Mogenhet inom genrerna
Att förstå de unika skillnaderna i berättarelementent mellan ett större antal genren. Olika
målgrupper och olika genrer har olika styrkor och fokuspunkter. För att skapa serier som
berättar med sin fulla potential, kan man inte berätta en romantisk kärleksberättelse på
samma sätt som man berättar om en boxares kamp för att nå mästerskapen (McCloud,
2006).
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Verklighetstrogen värld och grad av närvaro
För att kunna fånga läsaren i berättelsens värld och låta denna känna sig närvarande behövs
en hög grad av verklighet i den bakgrund och omvärld som karaktärerna rör sig i.
Detaljerade omvärld i kombination med karaktärer som är ritade på ett förenklat sätt, gör att
läsaren upplever karaktären som sig själv och omgivningen som den detaljerade omgivningen
de befinner sig i. Detta innebär att även om man kan identifiera ett barns teckning som ett
hus, på en äng, sidanom ett träd, så har man svårt att tänka sig att man skulle kunna befinna
sig i barnteckningens värld. Däremot om man går in på ett konstmuseum och tittar på en
tavla med en trädgårdsbild av van Gogh, så har man lättare att föreställa sig att man sitter i
gräset i tavlan och ser på utsikten (McCloud, 2006).

Textlösa rutor i kombination med aspekt - till - aspekt övergångar
Att kombinera textlösa rutor med bilder som visar olika kameravinklar eller olika saker i
miljön, låter läsaren dra egna slutsatser till miljön och scenen. Detta är en teknik som ofta
används i manga (McCloud, 2006).
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Starkt varierande karaktärsdesign

Manga använder en stor variation av karaktärsdesign inom en berättelse. Detta inkluderar
inte bara ansiktes och kropps typer, utan även i kläder och tillbehör. Det är även vanligt att
använda sig av stereotyper. (McCloud, 2006)
Verklighetens små detaljer

De små sakerna som finns i vår omgivning är vad som får ett rum att kännas levande, att
någon bor där eller brukar vara där. Så är det även i serier. Du sitter kanske just nu vid ett
bord, med en kopp kaffe. Men ett bord med en kopp kaffe, är inte vad som gör något
verkligt, utan det är de små sakerna. En droppe svart kaffe som sakta rinner ner för kanten
på muggen, ångan som reser sig från muggen eller de små fläckarna på bordet som man inte
riktigt kan identifiera, det är dessa små vardagsdetaljer som avgör hur vi uppfattar en
situation. Genom att inkludera dessa vardagsdetaljer i serierna så återknyter man till läsarens
vardag. (McCloud, 2006)
Extrema känslouttryck
Grafiska effekter som visar olika känslor på ett extremt sätt, hjälper läsare att lättare förstå
vad karaktärerna känner. Glittrande ögon, enorma svettdroppar, pulserande blodådror och
näsblod är bara några av de effekter som kan appliceras på karaktärernas ansikten. Även
olika typer av bakgrunder och bakgrundseffekter är vanliga, speciellt inom shojo (manga
serier för tjejer), där inre monologer där karaktärerna funderar över sina känslor, är vanliga.
Några av de vanligaste bakgrundseffekterna är blommor och fluff. Ett annat sätt att visa
extrema känslor är att ändra karaktären, dessa kallas för chibi. (McCloud, 2006)
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Chibi eller super deformed

En chibi är en berättarteknik för att visuellt visa på extrema interna känsloyttringar hos en
karaktär. Detta gör att en karaktär som vanligtvis är tecknad på ett förhållandevis realistiskt
sätt, ofta krymper till ett superdeformerat utseende och fysiskt manifesterar sina känslor. Om
en karaktär är arg kan denna förvandlas till en eldsprutande Godzilla och trampa ner den
som förargade dem, eller om de gjort bort sig kan de förvandlas till en vattenpöl och försöka
rinna bort. Om en karaktär är i chibiform, kan denna även få tillgång till vapen och andra
saker, som de inte haft tidigare.
Fartkänsla

Genom att använda fartlinjer i bakgrunden eller runt en karaktär, förmedlas en känsla av fart
och att man följer med i farten, dvs. att man inte står sidanom och ser på, utan åker med.
Fartlinjer är streck som tecknas lika tjocka för att sedan sakta smalna av så att linjer ser ut att
ha en spets (McCloud, 2006).
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Karaktärsdesign
För att en karaktär ska kännas riktig krävs det att den har en egen bakgrundshistoria. Han
måste ha en egen bakgrund som hjälpt forma honom som person, sättet han tänker och
motiverar sina handlingar. Läsaren behöver inte få reda på denna bakgrund, men det är
viktigt att den finns. Om det inte finns en bakgrundshistoria för en karaktär, så blir denne
lätt platt. En karaktär måste ha ett specifikt utseende och ”tillbehör”. Med ”tillbehör” menas
allt från kläder, till smycken och vapen. Kläderna förstärker hur vi uppfattar karaktären och
berättar något om vem de är och var de kommer från. Karaktären bör ha egenheter, som ett
visst sätt att tala, hållning eller ett specifikt uppförande (McCloud, 2006).
En huvudkaraktärs utseende måste vara annorlunda och skilja sig från mängden. Annars blir
karaktären tråkig och platt. Men karaktärernas utseende bör inte överdrivas. Karaktärer
måste ha svagheter, annars blir de tråkiga. En komisk karaktär upplevs som roligare, om de
är korta (Toriyama & Sakuma, 1984). Alla karaktärer måste ha mer än ett beteende.
Karaktärer är som låtsasmänniskor och måste därför ha samma beteenden som riktiga
människor eller något överdrivet. Därför följer karaktärer även Goffmans teorier om masker
som säger att varje människa har olika masker och uppför sig på olika sätt beroende på sin
omgivning. En person har en typ av mask när de är på arbetet och en annan när de är
hemma med familjen. Om skurken i berättelsen enbart är ond, så blir han platt och
ointressant. Skurken behöver fler masker, för att bli levande och skapa variation. Kanske har
han en favoritsyster som han gör vad som helst för eller är väldigt blyg kring en viss person
(Goffman, 1959).
Inom teatervärlden finns det fyra sätt för teaterpubliken att få reda på hur en karaktär är.
Dessa fyra sätten är:
8. Den ifrågavarande personen beskriver sig själv.
9. Personen beskrivs av andra personer.
10. Personen förråder sig genom sitt eget uppträdande.
11. Personen förrådes genom andras uppträdande.
(Dyfverman, 1969)
Dessa används även inom serier som en del av hur vi bygger upp våra karaktärer. Efter att ha
läst mycket manga och själva gjort serier i tre år, tycker vi att man vanligtvis använder mer
än en av dessa fyra tillvägagångssätt, detta för att desto fler sätt man använder för att
signalera hur en karaktär är desto mer nyanserad och trovärdig kommer den att upplevas. I
serier använder man dessutom utseende, kläder och accessoarer för att förstärka hur läsaren
upplever en karaktär.
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Text och bild
En serie kan fungera utan text men enbart text utan bild blir istället en novell. Men för det
mesta används både text och bild i en serie. Det finns sju kategorier av text-och-bildkombinationer som serier använder sig av.
1. Textspecifik - Texten ger läsaren den informations som behövs medan bilden anbart
illustrerar en aspekt av den. Eftersom texten redan berättar allting får serieskaparen
en frihet att välja vilken bild som ska visas.
2. Bildspecifik - Bilden berättar allting läsaren behöver veta, medan texten betonar visa
detaljer i scenen. Detta ger serieskaparen möjligheten att skapa en serie utan text
eftersom bilden förmedlar redan de viktigaste aspekten som serieskaparen vill
förmedla.
3. Duetter - Bild och text säger ungefär samma sak. Denna kombination kan kännas
övertydlig och onödigt. Det är mer dynamiskt om text och bild inte säger samma
sak, men denna kombination kan användas för att till exempel skapa en serie i
barnbokstil eller gammal berättarteknik.
4. Något gemensamt - Text och bild har något gemensamt men kan ändå ge
information separat. Detta gör att läsaren kan förstå en del av historien utan även om
texten inte läses och tvärtom.
5. Beroende av varandra - Tillsammans texten och bilden förmedla den tänkta
budskapet med separat kan de inte göra det. Det är som en synergieffekt där delarna
bildar en ny helhet.
6. Parallell - Texten och bilden säger olika saker. Serieskaparen kan använda denna
kombination för att spara plats eftersom läsaren kan få reda på olika saker samtidigt.
7. Montage - Texten blir en del av bilden. Denna kombination används sällan
vanligtvis, men när den används är det oftast ljudeffekter som assimileras i bilden.
Det finns inga regler som säger när och hur dessa text-och-bild-kombinationer ska användas.
Serieskaparen kan endast förlita sig på sitt sunda förnuft. Det viktigaste som serieskaparen
ska komma ihåg är att både texten och bilden ska föra fram historien (McCloud, 2004).

Skapa världen – bakgrundsdetaljer
Att fånga den värld, som en historia äger rum i, på papper är inte en lätt uppgift. Att visa
läsare var historien äger rum är inte svår. Men att fånga läsaren i världen så att han/hon
känner närvaron av världen är svårare och kräver mycket arbete. Det finns många tekniker
en serieskapare kan använda för att skapa en trovärdig värld. Fem vanliga tekniker är:
1. Bleed - Det betyder att serierutan expanderas ut till bokkanten. "Bleed" har effekten
att öppnar upp en scen. Eftersom scenen inte är instängd i en serieruta ökar den
känslan av att den kan flyta ut till vår verklighet.
2. Realistiska detaljer - Att lägga till realistiska detaljer i en bild får den att kännas mer
trovärdig och verklig. En förenklad karaktär kan få läsaren att lättare identifiera sig
med karaktären. I en miljöbild behöver läsaren inte identifiera sig med miljön.
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Läsaren ska istället känna miljöns realiteten i bilden, därför är det bra att lägga till
små detaljer som kan aktivera läsarens andra sinnen förutom synen och få läsaren att
uppfatta den som mer verklig. Som hjälpmedel kan serieskaparen använda sig av
referensbilder för att få sin värld mer trovärdig.
3. Ta bort pratbubblor - Pratbubblor har en bestämd period av tid och det gör att även
serierutan får en klar och bestämd tidsram. Om miljöbilden i serierutan är fri från
pratbubblor kommer tidsuppfattningen att vara mindre tydlig och effekten av
miljöbilden kan dröja kvar medan läsaren går vidare i sin läsning, eftersom den har
en obestämd tidsperiod.
4. Kompositionen - Fokuspunkten i bilden kan vara på en karaktär eller på miljön. Om
fokus sätts på karaktären kommer miljön att fungerar som en bakgrundsbild som
bara förmedlar var karaktären befinner sig. Om fokus istället sätts på miljön kommer
den att bli mer viktig och bilden blir en levande miljöbild, istället för en oviktig
bakgrundsbild.
5. Djupkänsla - För att göra en värld trovärdig är det viktigt att ha en djupkänsla i
bilden. Det finns olika sätt att skapa en tredimensionell värld. Ett av dem är att
använda oss av perspektiv och förändra storleken på objekten i bilden beroende på
hur långt från bildplanet objektet befinner sig. Serieskaparen kan även låta objekt
som är längre bort tona bort. Ett tredje sätt är att låta olika objekt överlappar
varandra. Ett annat sätt är att bygga en scen på en plan som har satts på sned, där
guidelinjerna inte möts i en gränspunkt. Djupkänsla kan då skapas på detta sätt. Ett
exempel på denna teknik går att finnas på persiska målningar och i videospel som
The Sims (McCloud, 2004).
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Implementering av resultat
I detta kapitel kommer vi att gå igenom hur vår vi har implementerat den information som
vi har inhämtat från intervjuerna, innehållsanalysen och litteraturstudien. Vi kommer att
börja med historien vår manga är uppbyggd av. Vi kommer senare att förklara hur vi har valt
den grafiska formen används i serien.
Vår berättelse och bakgrund.
När man gör en serie, måste man ha en berättelse att utgå ifrån, så även i vårt fall.
Blomsterbudet är en kort novell skriven för en skoluppgift, som handlar om ett tragiskt
trekantsdrama mellan huvudpersonen, dennes sambo och en älskare. Ett av de viktigaste
berättarelementen för historien är krysantemumblommor som genom floriografi,
blomsterspråk, berättar stegvis för läsaren och huvudpersonen vad som kommer att hända.
Originalberättelsen är skriven så att huvudpersonens kön förblir okänt, detta har vi försökt
bevara i serien genom att teckna huvudpersonen på ett sätt att denna skulle kunna vara både
en man eller kvinna. Detta kan tydligast ses då huvudpersonen varken har bröst eller
adamsäpple. Vi har upptäckt, genom en tidigare serie vi har ritat, att läsare ger karaktärer
som de inte vet könet på, det kön de helst vill att de ska ha. Läsare kan till och med ignorera
språkliga indikatorer som ”han” eller ”hon” för att bibehålla det självbestämda könet på
karaktären. Anledningen till att vi valt att behålla könlösheten på huvudkaraktären är för att
vi tycker att konceptet är spännande, att låta läsarna själva bestämma huvudpersonens kön.
Originalberättelsen är skriven i första person så att läsaren ska känna sig närmare berättaren,
som man läser någons dagbok eller får det berättat av huvudpersonen själv. Jag-formen
används även för att maskera huvudpersonens kön. Berättelsens två drivande krafter är
älskaren som inte dök upp och krysantemumblommornas budskap. I början av berättelsen
presenteras vi för frågan ”var är älskaren?”, berättelsen fortsätter utan svar på frågan, men vi
presenteras snart för en lättare gåta, blommornas betydelse. Denna blomstergåta för oss
istället till svaret på vår första fråga och den skrämmande insikten att huvudpersonen har
blivit ertappad och fångad av sin mordiska sambo. Vi kommer i det här kapitlet gå igenom
hur vi byggde upp serieversionen av berättelsen och visa några av dess beståndsdelar, men
först låt oss läsa grundhistorien;

Berättelsen som serien är baserad på:
Blomsterbudet
Jag är sen. Idag har jag inte lyckats sluta tidigare från jobbet, som jag alltid
gör på onsdagar. Onsdagar är nämligen speciella dagar för mig. Det är då
jag träffar Honom.
Men kanske inte idag? Han är också sen. Han är aldrig sen. Han brukar
redan vara hemma när jag är där. Jag väntade. Det är redan mörkt när jag
bestämmer mig för att ge upp och tar mig hemåt. Han har berättat att det
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har varit väldigt hektiskt på jobbet. Men han har åtminstone kunnat ringa
mig? Inte heller svarar han på sin telefon. Kan han ha tröttnat? Han har
nämnt att han är trött på allt detta hemlighetsmakeri. Det hela är mycket
besynnerligt.
Jag tar mig hem med ett tungt hjärta och hoppas på att det inte ska synas för
tydligt hur nere jag är om mitt uteblivna möte. Min sambo kan vara väldigt
skarp ibland.
Lägenheten ligger i mörker? Konstigt, jag borde inte vara den första som
kommer hem idag. Jag tänder ljuset och vardagsrummet lyser upp. Mitt på
soffbordet ligger en stor bukett blommor. Trots att jag har varit florist i
närmare 6 år nu är jag fortfarande lika glad för blommor. Jag går förvånat
fram till dem och ser att det är krysantemum. Stora, röda
krysantemumblommor. Jag tänker efter och kommer ihåg att vi diskuterat
blommornas språk för någon vecka sedan. Att man kunde sända hemliga
meddelande med hjälp av blommor och att det varit mycket utbrett under
1800- talets slut i England. Min sambo hade blivit väldigt fascinerad av
ämnet strax efter. Så blommorna är ett meddelande, slår jag fast. Röda
krysantemum står för… kärlek. Jag kan inte låta bli att le medan jag tar upp
en av de röda blommorna. Kanske dagen inte var helt förstörd i alla fall? På
golvet strax under bordet hittar jag en vit krysantemum. Jag tar upp den och
placerar den i min hand, sidanom den röda. Vit? Vad var det vit
krysantemum betyder nu igen… Jag ser en till vid dörren ut mot hallen.
Medan jag följer de vita blommorna som ligger utspridda mot vårt sovrum,
kommer jag på det. Vita krysantemum betyder sanning. Vad försöker
blommorna säga? Att kärleken är sann? Jag misstänker att svaret finns i vårt
sovrum, som jag nu står framför. Dörren står på glänt. Med ett lätt tryck
gled den upp. Det är mörkt i rummet och när jag försöker tända händer
ingenting. Har lampan gått? Någon ligger på sängen, helt tyst. Måste ha
somnat i väntan på mig, tänker jag och tar ett steg in. Hela golvet och
sängen är strödda med krysantemum. Först tror jag att de är vita, men då
mina ögon vänjer sig vid det dunkla ljuset ser jag att de är gula. "Älskling,
jag är hemma nu." Jag väntade på ett svar men allt jag hörde var bara
tystnad. Jag tar mig närmare sängen och sträckte fram den lätt darrande
handen. Jag vet själv inte varför jag darrar. Det är något som säger mig att
något är oerhört fel. Min sambo är allt för tyst. Min darrande hand rörde
lätt vid armen. Den nakna huden är kall. Allt jag kan tänka på är att den är
kall, utan värme. Reflexivt backar jag mot dörren samtidigt som jag sakta ser
huvudet ramla livlöst till sidan, så att ljuset från dörren faller över den. Jag
skriker, Jag förstår först inte att det är jag som skriker, det låter så högt och
förskräckt. Vad jag ser framför mig är inte du som ligger här i vår säng utan
min älskares livlösa kropp. Först nu märker jag att det ligger blod överallt
och jag stirrar ner på mina röda fingrar. Jag kan känna hur det börjar svartna
framför mina ögon av chocken och det sista jag tänker innan mörkret tar
mig är: gula krysantemum betyder obetydlig kärlek.
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Floriografi
En av berättelsens viktigaste element är blommorna som var och en berättar en liten del av
en större mening. Originalberättelsen byggdes upp genom premissen krysantemum i tre
olika färger betyder olika, men närbesläktade saker. Efter det, upptäcktes det att om någon
skulle få dessa tre blommorna i en viss följd, skulle meddelandet de gav, gå från kärleksfull
till oroande. Och det är just så här floriografi användes, att berätta hemliga meddelanden,
som tolkas och framförallt feltolkades.
Historisk bakgrund
Floriografi har funnits väldigt länge, men det blomsterspråk vi idag använder i väst är
baserad på den persiska ”selam” från början av 1700-talet. Det var Lady Mary Wortley
Montague, fru till den brittiska ambassadören i Konstantinopel som genom ett brev till en
vän introducerade Västeuropa till detta avancerade sätt att skicka meddelande. Den första
europeiska boken om floriografi skrevs av en fransk kvinna, Louise Cortambert, med
författarnamnet Madame Charlotte de la Tour, boken heter ”Le Language des Fleurs” och
kom ut 1819 (Romantic Language of Flowers, History, 2007).
Floriografins problematik
Blommors betydelser förändras i förhållande till kulturen, den geografiska plats och vilken
bok som används som referenser. Detta gör att missuppfattningar angående en buketts eller
en enstaka blommas betydelse lätt uppstår. I historien används krysantemum i olika färger
för att förmedla ett budskap från huvudpersonens sambo. Ett problem som kan uppstå för
läsaren är att blomstertypen krysantemum associeras till döden i vissa europeiska och
asiatiska länder, ärlighet i vissa länder och glädje eller något positivt i USA (en.Wikipedia,
Chrysanthemum, 2007). Därför är det viktigt att på ett enkelt sätt förklara för läsaren, vilken
mening de bör ge blommorna.
I textberättelsen har vi berättat att blommorna är krysantemumblommor, då olika
blommor i de angivna färgerna betyder andra saker. I manga kan man däremot grafiskt visa
krysantemumblommor och behöver därför inte berätta för en läsare, mer information än de
behöver för att förstå berättelsen.
Krysantemums betydelse
Blomma
Krysantemum, allmänt
Krysantemum, röd
Krysantemum, vit
Krysantemum, gul
(Language of Flowers, 2007)

Betydelse
Ett övergivet hjärta (A heart left to desolation.)
Kärlek (I love)
Sanning(Truth, veracity)
Obetydlig kärlek (Slighted love)
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De 36 dramaturgiska situationerna
En dramatisk konflikt behöver två mot varandra riktade krafter, där en av dem från början
är dominant. När berättelsen har kommit en bit in, kan man introducera en tredje kraft,
som skapar intrigen. I berättelsens fall är de två första krafterna huvudpersonen och älskaren,
där huvudpersonen är den dominerande. De två karaktärernas relation till varandra visas
utförligt, och fram till introduktionen av den tredje kraften, sambon, tror läsaren att älskaren
är en pojkvän. När sambon introduceras i berättelsen, förändrar han berättelsen från en
kärlekshistoria till ett trekantsdrama, men när sambon väl visas förändras berättelsen igen,
den här gången till en skräckhistoria. Ingen av våra karaktärer är helt igenom god, utan alla
tre har i berättelsen gjort något mer eller mindre oförlåtligt. Huvudpersonen är otrogen,
älskaren har ett förhållande med huvudpersonen fast han vet att denna har en sambo och
sambon har utfört minst ett mord. Den karaktären som är mest ”oskyldig” i sammanhanget
är älskaren, men även han är långt ifrån oskyldig i detta drama. Berättelsen kretsar kring två
tema, äktenskapsbrott med mord och sinnessjukdom. Äktenskapsbrott tycker läsare är
spännande att läsa för att det är tabubelagt och läsaren känner att de tjuvtittar på en privat
skandal. Mord är bland de mest tabubelagda i många samhällen vilket ökar spänningen för
den tjuvtittande läsaren. De är situationer som skulle kunna hända dem eller grannen ner för
gatan, samtidigt som det är situationer som antagligen inte kommer att hända dem. Det är
en inbjudan till ”tänk om” och förvandla deras tråkiga vardag till något annat. Att planera
ett mord till den graden som sambon har gjort, kräver att denne inte är vid sitt sinnes fulla
bruk. Detta leder en att undra vad mer sambon kan tänkas göra, innan hans vansinne
stoppas. Kommer han att döda huvudkaraktären också? Hur hade han tänkt göra sig av med
kropparna eller leva efter detta? Har han tänkt överhuvudtaget eller är hela mordet kallt
beräknat?

Positiva element
Positiva element, mjuk kärlek, god mat och liknande ting, skapar ingen spänning. Därför
introducerar man ett hot innan ett positivt element används. I vårt fall använder vi detta
baklänges. I början av historien ser allt ut att vara perfekt, men desto längre vi läser så ser vi
hur den perfekta vardagen sakta men säkert visar tecken på att allt inte är som det ska. När
man tillslut kommer in till sovrummet, vet läsaren att allt inte står rätt till, den enda som
inte verkar misstänka något är huvudpersonen. Spänningen byggs, inte genom att läsaren
inte vet vad som kommer att hända, utan just för att läsaren vet att något specifikt kommer
att hända men att huvudpersonen inte gör det.

Verklighetsanknytning
Det är anknytningen till läsarens verklighet som fångar läsarens intresse och kontrasterna till
dessa likheter som leder till att läsaren fortsätter läsa. Det är därför vår berättelse börjar i ett
vardagssammanhang, huvudpersonen är på jobbet. De flesta läsare känner till lite om
florister och kan tänka sig att vår berättelse skulle kunna ha börjat i floristaffären ner för
gatan från dem. De får helt enkelt en verklig punkt att utgå ifrån som stärker berättelsens
trovärdighet. Berättelsen fortsätter med att huvudpersonen vänsterprasslar, en situation som
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fortfarande är trolig och som många personer skulle tycka var en ”saftig historia” om de
hörde det i skvallerkvarnarna. När blomstergåtan introduceras, knyter detta samman
huvudkaraktärens bakgrund med den nuvarande situationen och sambon. Vi blandar
dessutom kunskapen om blommors betydelse, med tidigare händelser (diskussionen med
sambon om blommors betydelse och att huvudpersonen, som florist, kan dessa betydelser) så
att läsaren dels lär sig den för berättelsen nödvändiga informationen och dels knyta samman
berättelsens alla pusselbitar. Den påhittade delen av berättelsen är hur alla delarna passar
ihop och framförallt hur sambon reagerar. I verkligheten hade de flesta i sambons situation
konfronterat huvudpersonen och antingen separerat, eller valt att hålla ihop. Men sambon i
berättelsen är inte så förlåtande, utan reagerar på ett planerat och våldsamt sätt som läsaren
aldrig hoppas uppleva. Det visar en mörkare sida av mänskligheten som vi alla besitter, men
helst inte vill erkänna.
Dramaturgisk modell
Dramaturgiska modeller är ett verktyg som används för att bygga upp olika berättarsätt (den
vanligaste modellen i Sverige kan ses på sidan 30). Så, följer verkligen en berättelse denna
kurva? Det är svårt att säga då det är svårt att vetenskapligt mäta ”intensitet/spänning” hos
någon som läser någonting. För att testa den dramaturgiska modellen försökte vi skapa en
dramaturgisk kurva utifrån vår serie. Vi har inte kunnat hitta någon instruktion till hur man
skapar en dramaturgisk kurva. Därför har vi istället mätt intensiteten genom att markera hur
vi tror en läsare hade reagerat på de olika seriesidorna och deras innehåll. När vi ritade vår
kurva försökte vi att inte imitera befintliga dramaturgiska modeller vi sett, utan rita utifrån
berättelsen. Den dramaturgiska kurvan som vi ritade, återfinns som bilaga 4. Kurvan som vi
skapade av intensiteten i vår serie är nästan exakt likadan som den dramaturgiska modellens
kurva som finns på sida 30. Den enda påtagliga skillnaden är att vår berättelse har en
intensitets pik något före ”Point of no Return” medan den klassiska dramaturgiska modellen
har en intensitets pik precis vid ”Point of no Return”.
Fördelningen av sidor är även väldigt intressant att se. Den delen av berättelsen som
innehåller flest sidor är konfliktupptrappningen med hela 18 av de 27 sidorna.
Konfliktupptrappningen är den mest informationstäta delen av berättelsen och det är därför
inte så konstigt att den tar upp så många sidor. Avtoning är enbart 3 sidor, vilket betyder att
vi har väntat med att ”avslöja” vad som faktiskt har hänt långt in i berättelsen, detta följer de
råd om att låta berättelsen stegra så långt som möjligt och vänta länge med peripetin.
Den grafiska Formen
När vi frågade Johan Brandstedt vad han tror kommer att gå hem i Weekly Morning svarade
han: "...De vill bli överraskad". Det har vi tagit till hjärtat när vi planerade för vår manga.
Vår vanliga tecknarstil och val av bildflöde är lite olik den som går att finna i Weekly
Morning. Trots det har vi valt att behålla vår tecknarstil. Stilen kan avgöra hur en manga
upplevs, en skräckmanga är till exempel inte tecknad i samma stil som en manga för barn.
Vad som avgör en stil ska vara berättelsen. Vår berättelse är en trekantsdrama som slutar i en
mardröm. Den börjar lättsamt men blir i slutet allvarligare. Vi vill rita serien i enbart svartvitt utan att använda oss av raster och linjeföringen ska vara tunn för att ge en mer lugn och
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vacker känsla istället för en tjockare och "hafsigare" linjeföring som kan ge en mer brutal och
skräckinjagande känsla. Stämningen som vi försöker skapa är en lugn men samtidig mörk
och kuslig känsla.
Resultatet från innehållsanalysen visar att Weekly Morning är en tidnings som har serier
med mycket olika tecknarstil därför tror vi inte att detta kommer att bli ett problem område
för oss. Däremot kan bildberättandet möjligtvis bli ett problemområde. Vi bryter ofta fjärde
väggen i vårt bildberättande men vi använder den mest för att skapa en estetisk känsla,
försköning, och för att bryta stelheten i bildberättandet, inte för att skapa mer fart. Vi är
dessutom benägna till att använda oss av ett friare sidupplägg, men detta har vi försökt ändra
på. I denna serie har vi stramat till sidupplägget så gott vi kunnat. Sidupplägget är mer fritt i
början då allting är mer lättsamt. Men blir striktare i slutet för att göra historien tyngre.
Valet mellan en friare och striktare sidupplägg kan sammanfattas i att när vi vill att ett
ögonblick ska stanna kvar längre använder vi oss av en friare upplägg. Om vi däremot vill
skapa framåtrörelse där tiden går framåt använder vi oss av mer uppspaltade rutnät.
Innehållsanalysen visar också tydligt att serierna som går i Weekly Morning använder sig
sällan av "fluffbakgrund", vilket vi är vana vid att göra. Vi har därför ansträngt oss mer än
vanligt att rita bakgrunder, använda oss av referensbilder och får de så detaljrika det går. Vi
tror att om vi använder oss mycket av fluffbakgrund i kombination med vår friare
sidupplägg kommer vår serie att kännas som för mycket shojostil. Den kommer då att
kännas mycket annorlunda än serierna som publiceras i Weekly Morning och det vill vi inte.
Samtidigt som vi vill överraska Weekly Morning vill vi fortfarande hållas oss inom ramarna.
Eftersom den japanska mangamarknaden är så nischad tror vi att chansen att de vill ha något
som sträcker på deras profil är väldigt litet.
Detta kapitel målar upp en bild av att vi har planerat allting i minsta detalj innan vi gör vår
serie. Men så är inte fallet. Mycket av det som finns i vår serie är ett resultat av vår intuition
och implicit kunskap. Vi har medvetet valt att använda en viss typ av tecknarstil, men vi har
till exempel inte bestämt oss från början att just den tredje rutan i serien ska var en "eye
candy" eller att i denna ruta ska vi bryta fjärde väggen, och motivera det med en regel som vi
har läst om och filosofera varför den är viktig och varför den ska vara där. Detta kommer
istället naturligt under arbetets gång och vi går mycket på känn. Man kan säga att visa regler
har man lärt sig genom erfarenhet och det ligger så djupt rotat att man inte märker av den
när den används. Sidupplägget till exempel, har vi gjort ett medvetet val att den ska vara
striktare än våra tidigare serier. Men detaljerna är inte medvetna val, utan ett resultat av vår
implicita kunskap. Eftertanken görs efteråt när vi läser igenom manuset och ändringar görs
när vi ser att historien inte flödar som det ska. Även då tänker vi inte i termer av regler utan
går på känn. Vi läser alltid igenom våra manus, testar bildberättandet och gör ändringar när
vi ser problem. Detta är en iterativ process, tills vi blir tillräckligt nöjda med manuset. En sak
som vi medvetet tänker på och bygger upp i minsta detalj innan vi ritar mangan är
karaktärsdesignen.
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Karaktärsdesign
Det är viktigt att skapa levande och "mänsklig" karaktärer. De ska inte kännas som påhittade
karaktärer utan som personer. Det är svårt att förstå processen hur en karaktär blir till utan
att ge ett exempel. Vi ska därför försöka illustrera hur vår huvudkaraktär växte fram med
bild och text. För att se på övriga andra karaktärsdesign, se i bilaga 7.
Vår grundhistoria är skriven i förstapersons perspektiv och vi har bestämt oss för att behålla
den könlösa aspekten i historien. Dels är det spännande och roligt. Dels är det en liten
utmaning för oss att försöka skapa en sådan karaktär och återge det visuellt. För det första
har vi valt att huvudkaraktären ska vara runt 25-30 år. Huvudpersonen är lat men väldigt
envis, och bär för det mesta en glad och bekymmerfri "mask" i närvaro av andra, är allmän
omtyckt för sin öppenhet, men öppenheten är egentligen mycket kontrollerad. När det
kommer till den grafiska återgivningen har det varit en svår uppgift att återge karaktären.
För det mesta är det svåraste att återge karaktären så asexuell som möjligt. Karaktären måste
ha lite av båda könen samtidigt som det inte får gå för långt åt det ena eller andra hållet, så
att vågen tippar över. Det handlar mycket om en balansgång. Det lättaste är att använda en
vacker karaktär som har både manliga och kvinnliga drag. Vackra karaktärer är inte ovanliga
i manga. De finns i både kill- och tjejserier. Vi är ganska vana vid tekniken, trots att vi aldrig
har provat på att göra en könlös karaktär tidigare och det är lättare för oss att behålla vår stil.
Det är svårt att helt plötsligt byta tecknarstil, för det mesta tar det tid. Att ha en vacker
karaktär medför också en dynamik i historien. Huvudkaraktären kan beskrivas som en ond
karaktär om vi ska se historien i svart-vitt. Det är roligt att bryta loss från stereotypen att en
mörk karaktär ska se ond och ful ut. Det ger historien en varierad nyans.
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Diskussion
Att skapa en manga är både tidskrävande och svårt. Det är många aspekter man måste tänka
på samtidigt och på samma gång se till att man inte mister lekfulheten i det man skapar.
Bland de aspekter man måste veta när man gör en manga är seriens målgrupp, ämne,
seriekonstens teoretiska aspekter osv.
I detta arbete har vi delat in vårt förarbete i tre delar; intervjuer med svenska experter,
innehållsanalys av Weekly Morning och litteraturstudie. Dessa är metoder som vi anser är
mest lämpade för vår situation.
En anledning till varför vi valt öppna intervjuer som arbetsmetod är att de kan ge oss
information som vi annars inte vetat om eller påpeka saker som vi inte tänkt på. Vi har i våra
intervjuer med mangaredaktörerna och mangatecknarna fått reda på många saker som är
intressanta men som saknar direkt relevans i denna uppsats. Detta är anledningen till varför
resultatet för intervjuerna har varit relativt korta i jämförelse med hur mycket tid och arbete
som har lagts ner. Trots detta tycker vi att det som var av relevans var viktig information.
Intervjuerna har även varit intressanta att lyssna på och inspirerande. Vi har i stort sett ställt
samma frågor till mangaredaktörerna och mangatecknare och särskilt intressant har varit att
jämföra svaren från de båda. Vi tror att intervjuerna kan vara väldigt intressant för
mangaintresserade. Men eftersom de inte var tillräcklig relevant i detta sammanhang valde vi
att inte ha med dem som bilaga.
Ett stort problem som vi fick med inspelningarna av intervjuerna var att vi lät
respondenterna till intervjuerna välja lokal för att öka deras trygghet. Detta resulterade i att
några av inspelningarna blev mycket svåra att transkribera på grund av bakgrundsljud.
Även om vi har gjort en innehållsanalys av Weekly Morning så har den inte varit fullständigt
på grund av att vi inte kan japanska. Det mest ideala är om vi hade kunnat språket. Det
finns få böcker som diskuterar mangaberättande på ett teoretiskt plan på ett språk som vi
kan bra. Detta har ledat till att ett förhållandevis litet antal böcker har använts i detta
examensarbete, som specialiserat sig på manga. Vi har även haft problem att få tillgång till
böcker om berättarteknik, då de aktuella böckerna inte har funnits på biblioteken. Detta har
lett till att många av böckerna har fått införskaffats av oss själva och därför har vi haft
ekonomiska begränsningar till hur många böcker vi kunnat inhandla.
Det har varit väldigt lärorikt att verkligen ta tid till att ta reda på många av de teoretiska
tekniker vi länge använt undermedvetet i vårt serieskapande. Men ibland kan för mycket av
det goda också ställa till problem. Ett av de största problemen vi har haft när vi skapade Ex
Parte, är att vi har varit lite för medvetna om vilka regler vi använde och tänkte för mycket
på det. Vilket gör att vi kan känna att den blev lite stel och tappade lite av sin berättarglöd.
Om det är något vi kommer att ta med oss från arbetet, utöver alla nya teorier, så är det att
teori är jättebra att kunna när man gör något kreativt, men man ska inte tänka för mycket
på det.
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Bilagor

Bilaga 1 Ordlista
Bishi förkortning av bishounen (vacker pojke), men i väst används det även som förkortning
på biseinen (vacker man). Bishi används för att beskriva vackra, androgyna, manliga
karaktärer.
Boys Love är manga om homosexuell kärlek avsedd för kvinnliga läsare.
Chibi karaktärer som tillfälligt byter utseende för att visa på fysiska manifesteringar av
extrema känslor.
Dojinshi är lite som västerländska fanzine, de är serier som tecknarna själva publicerar. Det
finns dojinshi som är helt originella berättelser. Det finns även ickeofficiella versioner av
kända serier där fans till serien använder karaktärerna och världen för att berätta sina egna
versioner av berättelserna. Den typen av dojinshi är mycket lik den västerländska fanfiction
där man istället enbart använder text för att berätta.
Fanservice är visuella "presenter" för läsarna. Det kan till exempel vara delvis nakenhet och
liknande.
Fluff ofta molnlika eller runda former som placeras i en serieruta för att mjuka upp
stämningen i bilden. Vanligt förekommande i shojo.
Garo är alternativ manga.
Girls Love är manga om lesbisk kärlek avsedd för manliga läsare.
Hentai är pornografisk manga.
Josei är manga avsedd för kvinnor.
Kodomo är manga avsedd för barn.
Ljudeffekter är text i en serie, som simulerar ljud.
Maho shojo är även känd som ”magical girl” och handlar om tjejer som har magiska krafter.
Manga tecknade serier från Japan eller som följer den japanska serietraditionen.
Mangaka serietecknare som tecknar manga.
Mecha är serier med robotar, ofta gigantiska i storlek, vissa kan transformeras till olika
former. Mecha kan även syfta på enbart robotarna och inte enbart genren.
Raster (kan även kallas tones) små svarta prickar som beroende på deras storlek och täthet
ger gråa nyanser och brukar fästas på en serietidningsida för att skapa kontrast.
Seinen är manga avsedd för män.
Shojo (alternativ stavning shojo) manga avsedd för flickor.
Shonen (alternativ stavning shonen) manga avsedd för pojkar.
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-2006 1:a plats i läsarbarometern Topplistan, för serien "Butterfly Crush" och publicerades i
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Bilaga 3 E-morning serier
Alla bilder i denna bilaga: © Weekly Morning
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Bilaga 4 Dramaturgisk modell av vår serie.
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Bilaga 5 De 36 dramaturgiska situationerna
8. Bön om hjälp
9. Befrielse
10. Brott och hämnd
11. Blodshämnd
12. Förföljelse
13. Hemsökelse
14. Offer för olycka el. illdåd
15. Revolt
16. Djärvt företag
17. Bortrövande
18. Gåta
19. Att nå sitt mål
20. Familjehat
21. Rivalitet inom familjen
22. Äktenskapsbrott med mord
23. sinnessjukdom
24. Ödesdiger obetänksamhet
25. Omedvetna kärleksbrott
26. Mord på okänd frände
27. Offra sig för ett ideal
28. Offra sig för en närstående
29. Allt offras för en lidelse
30. Nödvändigheten att offra en älskad
31. Rivalitet mellan en överlägsen och en underlägsen
32. Äktenskapsbrott
33. Brottslig kärlek
34. Uppräckt av en älskads vanära
35. Förhinder för kärlek
36. Älska en fiende
37. Ärelystnad
38. Konflikt med Gud
39. Oberättigad svartsjuka
40. Misstag (felbedömning)
41. Ångest
42. Återfinnande av en förlorad
43. Förlust av en älskad.
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