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Abstrakt 

Den grafiska romanen Alena analyseras i denna uppsats med fokus på tematiken  

psykiskt försvar. En intermedial metod används för att studera hur bild och text 

kommunicerar denna tematik. Uppsatsens frågeställning är 

- Hur gestaltas psykets försvar i text respektive bild i Kim W. Anderssons 

Alena? Uppsatsen baseras på jagpsykologisk teori för förklarandet av psykisk 

försvarsmekanik. Den psykologiska teorin kopplas till den intermediala analysen av 

basmediernas samverkan och klargör hur de kommunicerar psykiskt försvar. 

Resultatet av uppsatsen visar att det är genom kommunikationen mellan 

bilden och texten som den psykologiska aspekten utläses. I vissa fall tyds tematiken 

genom expanderande förhållande mellan basmedierna, där de vidare förklarar 

varandras uttryck och skapar en större möjlighet till psykologiska tolkningar. I andra 

fall är det ett kontrapunktiskt förhållande mellan medierna som möjliggör utläsning 

av exempelvis ontologiska skikt. De ontologiska skikten visar på alternativa 

”sanningar” och upplevelser, som inte uttrycks konkret i diegesen. 

Resultaten tydliggör det opålitliga berättarperspektivet som verket 

präglas av. Läsaren möts flera gånger av olika utsagor och motsägande 

skuldbeläggning.  Genom tydliggörande av verkets psykologiska prägel skapas en 

förståelse för berättelsens ifrågasättande av sig själv. 
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1 Inledning 

Olika medier har olika styrkor och möjligheter. Den grafiska romanen består av de två 

basmedierna text och bild. Dessa sätts samman för att tillsammans kommunicera en 

berättelse. I Kim W. Anderssons grafiska roman Alena förmedlas tematiken av psykiskt 

försvar. Berättelsen följer den unga karaktären med samma namn och hur hon kämpar 

för att hitta sig själv i skolan, kärleken och livet efter hennes bästa väns bortgång. Även 

efter hennes bortgång är Alenas vän Josefin ofta närvarande. Karaktären beskrivs som 

Alenas ”enda vän” och deras relation påverkas av att Josefin har starka åsikter om hur 

Alena ska leva sitt liv och vilka hon inte kan umgås med. Åsikterna resulterar i att 

Filippa, en klasskamrat som mobbar Alena, och Fabian, som Alena nyligen börjat 

umgås med, mördas.  

Berättelsen kulminerar genom att det framkommer för läsaren, såväl 

som för de andra romankaraktärerna att Alena och Josefin skulle haft ett 

kärleksförhållande innan Josefins bortgång. I slutet ges även intrycket av att det är 

Alena själv som mördat ungdomarna och hon erkänner att hon har förvrängt bilden av 

sig själv respektive Josefin. I en sista analeps i verket får läsaren se hur Josefin gick 

bort och att Alena bär ansvar även för detta. Berättarperspektivet gestaltas som 

opålitligt i Alena. Läsaren vet egentligen inte vad som hänt, eller vem som gjort vad 

eftersom texten och bilden berättar olika saker vid olika tillfällen i verket. Därför 

krävs det, precis som för analytikern i psykologin, en förståelse att litteraturanalysen 

”inte [möter] det förflutna som det verkligen var. Istället möter [hen] patientens inre 

verklighet som den utformats under tidens gång”1 Patienten i detta fallet är då det 

fiktiva verket där det som läsaren  får inblick i är berättarjagets gestaltning, och ingen 

definitiv ”sanning”. 

På grund av verkets svårtydda berättande blir anammandet av en 

psykoanalytisk teori värdefull. Speciellt om fokus läggs på att studera relationen mellan 

Alena och Josefin. Verket väcker idéen om psykiskt försvar och uppsatsen kommer 

studera hur denna tematik påverkas av kombinationen bild och text. 

 

                                                 
1 Sigrell, Bo, Narcissism: ett psykodynamiskt perspektiv, 1. pocketutg., Natur och kultur, Stockholm, 

1999, s.32 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka på vilket sätt det multimodala mediet grafisk roman 

kan gestalta den psykologiska processen försvar. Den frågeställning uppsatsen förhåller 

sig till i studerandet av hur försvarsmekanismer gestaltas i Alena är: 

- Hur gestaltas psykets försvar i text respektive bild i Kim W. Anderssons 

Alena? Frågan ämnar klargöra hur samspelet mellan de båda basmedierna spelar roll 

för kommunicerandet av tematiken såväl som skapa en större förståelse för hur serien 

som medium spelar roll i framställningen av jaget hos en karaktär. En förhoppning 

finns även att kunna utröna övergripande kunskap om hur serien som medium 

kommunicerar. 

 

 

1.2 Teori och metod 

I Alena kommer tematiken av psykets försvar undersökas med hjälp av jagpsykologisk 

teori. De jagpsykologiska termerna används som förklaring av försvarsmekaniska 

processer. Närvaron av dessa försvarsmekaniska processer i verket kommer studeras 

genom intermedial analys av text och bild. Uppsatsen ämnar studera hur de olika 

mediala aspekterna i verket arbetar och hur detta förmedlar en idé av den psykologiska 

aspekten. Det vill säga hur psykiskt försvar gestaltas i texten, i bilden och i deras 

samspel. Bärande för analysen är jagpsykologisk teori och dess förklaring av jaget, detet 

och överjaget i förhållande till psykiskt försvar. Den intermediala teorin ska således 

användas för att synliggöra hur de psykologiska aspekterna av försvar gestaltas i de två 

basmedierna och hur dessa samverkar. I följande två kapitel förklaras dynamisk 

psykologi och intermedial teori närmare. 

Intermedialitet blir alltså en teorietisk grund för uppsatsen men kommer 

även brukas som en metod. I den intermediala analysen studeras basmedierna för att 

undersöka och klargöra den psykologiska tematiken i den grafiska romanen.  

 Eftersom ingen tidigare forskning om specifikt Alena har gjorts så 

kommer uppsatsen lutas på forskning rörande serier i stort, med fokus på intermedialt 

gestaltande av karaktärers inre. Detta kommer även underbyggas med grundläggande 

jagpsykologisk forskning. 
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2 Dynamisk psykologi 

I detta avsnitt kommer grunderna i dynamisk psykologi beskrivas. I den dynamiska 

psykologin ingår även jagpsykologiska teorier som förklarar psykets funktioner och hur 

dessa är kopplade till försvar. Jaget har både medvetna och omedvetna element samt 

försvarsfunktioner.2 Främst används Paul A. Dewald, Dynamisk psykologi: en 

introduktion där Dewald gör en noggrann beskrivning av den dynamiska psykologin. 

Där förklaras även försvarsmekanismer som jagfunktion och hur de kan te sig. Detta 

kompletteras även med Bo Sigrells Narcissism: ett psykodynamiskt perspektiv där 

Sigrell förklarar hur narcissistiska karaktärsdrag kan kopplas till försvarsmekanism samt 

ger också en historisk överblick över jagpsykologin. Som del av narcissismen har också 

Harry Tucker i Double: A Psychoanalytic Study, bidragit med information om 

dubbelgångare och dess koppling till litteraturen såväl som psykiskt gestaltande. 

 

2.1 Individens medvetande 

I den psykologiskt strukturella hypotesen så betraktas psykologiska fenomen som 

omedvetna, förmedvetna eller medvetna. I det medvetna räknas de psykiska aspekter 

som är uppenbara för individen. De känslor, tankar eller förnimmelser som individen 

har sin uppmärksamhet riktad på. Till det förmedvetna räknas det som individen inte 

just nu är uppmärksam på, men som hen har tillgång till och enkelt kan nå. I det 

omedvetna ligger de psykiska fenomen som inte är inom det aktuella medvetandet hos 

individen. För att nå och göra detta medvetet hos individen krävs extrem psykisk 

energi.3 

Detet, jaget och överjaget förklarar den struktur man inom psykologin 

använder för att skapa förståelse för psykets processer och funktioner. Dessa tre 

kategorier myntades av Freud och inom dem kan alla psykologiska processer inplaceras 

och förklaras. Viktigt att poängtera är dock att denna struktur endast är föreställd, med 

syfte att enklare ta till sig och förstå psykiska funktioner och strukturer. Grupperingarna 

äger alltså ingen verklig existens utan representerar bara en hypotes.4 

 Detet är den del som representerar människans driftmässiga impulser i 

psyket. Dessa impulser påminner individen om sig själv som biologisk varelse. Detet tar 

                                                 
2 Sigrell, Bo, Narcissism: ett psykodynamiskt perspektiv, 1. pocketutg., Natur och kultur, Stockholm, 

1999, s.63 
3 Dewald, Paul, A. Dynamisk Psykologi: en introduktion, 2 uppl, Natur och kultur, Stockholm, 1990, s.15 
4 Dewald, Dynamisk Psykologi, s.17 
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sig ofta uttryck genom impulser som ämnar tillfredsställa biologiska behov.5 Impulserna 

kan vara olika starka och kräva urladdning olika snabbt.  

 Överjaget arbetar på en medveten och förmedveten nivå som individens 

samvete. Men även på en omedveten nivå då den grundar sitt uttryck på vad som leder 

till straff/belöning för individen. Överjagets uppgift är att kontrollera och bedöma de 

andra psykologiska funktionerna i förhållande till moraliska normer om vad som är 

rätt/orätt, ont/gott osv. De medvetna överjagsprocesserna kan påverkas fortlöpande i 

mötet med objekt. Det omedvetna överjaget är dock bestämda och skapade av 

föräldragestalterna redan när individen var barn.6 

 Jaget går således att beskriva som det kontrollerande elementet av de 

psykiska funktionerna. Jaget arbetar genom att registrera och observera yttre och inre 

faktorer som påverkar organismen. Varseblivning, minnet, intelligens, omdöme, 

motoriska funktioner och bedömning av verklighet behandlas av jaget som sedan 

arbetar efter realitetsprincipen. Realitetsprincipen innebär att jaget gör en total 

bedömning av organismens situation för att sedan kunna avgöra vad som är en lämplig 

reaktion. På så sätt betraktas jaget som en övervägande faktor mellan detet och 

överjaget. Jaget agerar med fokus på individens bästa och överväger mest 

tillfredsställelse av drift respektive minst fara och plåga. Jagfunktionen är delvis 

medveten, men kan även vara omedveten. Ett exempel på omedveten jagfunktion är 

försvarsmekanismer.7 

 

2.2 Försvarsmekanismer 

Försvarsmekanismer spelar en viktig och central roll i jagfunktionen genom att arbeta 

för att bibehålla en psykologiskt dynamisk jämvikt.8 De arbetar med att lösa intra-

psykiska såväl som externa konflikter mellan organismen och omgivningen. Det ska här 

förklaras ett par utav de många försvarsmekanismer som Dewald diskuterar i Dynamisk 

psykologi.9 Gemensamt för försvaret är att det kommer att vara som mest effektivt om 

individen både är omedveten om vad hen försvaras mot, såväl som att hen försvaras 

alls. 

                                                 
5 Dewald, Dynamisk Psykologi, s.18  
6 Dewald, Dynamisk Psykologi, s.24 
7 Dewald, Dynamisk Psykologi, s.25 
8 Dewald, Dynamisk Psykologi, s.43 
9 Här framöver: Dewald, Paul, A. Dynamisk Psykologi: en introduktion, 2 uppl, Natur och kultur, 

Stockholm, 1990, s.44-56 
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 Förnekandet är den försvarsmekanism som innebär att individen genom 

att låtsas att det farliga/jobbiga inte finns kan undvika att ta itu med oron och psykiska 

påfrestning som situationen kopplas till. Förnekandet är ofta tätt sammankopplat med 

fantasin och tar sig ofta uttryck genom önskan att omforma verkligheten genom 

fantasin.  

Isolering är den mekanism där olika komponenter från en psykisk process 

hålls åtskilda genom att kopplingar mellan dem hålls borta från medvetandet. Utifrån 

detta kan alltså driftmässiga impulser upptäckas i medvetandet som en tanke, men då 

den tillhörande associationen eller driftmässiga trycket hålls isolerat så betraktas tanken 

som ”dum” eller främmande för individen. Isolering kan även ta sig form genom 

intellektualisering, som innebär att individen är medveten om det som verkar 

konfliktladdat, men utan de känslor som är associerade till dem. 

 Regression innebär att organismen antar en mer primitiv syn på 

verkligheten vilket gör det möjligt för individen att ta till sig av fiktion. Men regression 

är också vad som gör att det finns olika förväntningar på agerande i olika situationer. 

Exempelvis är det okej att agera på ett ”fånigt” eller ”konstigt” sätt i en festlig situation, 

men inte på ett viktigt möte. Regression kan påverka detet och då leda till primitivt 

utlopp på grund av en konflikt. 

En individ kan medvetet eller omedvetet också försöka hålla hotfulla och 

farliga situationer och objekt på avstånd genom undvikande. Undvikande som 

försvarsmekanism tar sig ofta uttryck genom att individen försöker undvika mänskliga 

kontakter och blir enstöring. Mekanismen liknas ibland vid schizofreni. 

 När jagfunktionen hävdar sig och håller konfliktladdade tankar eller 

minnen på en omedveten nivå beror det på bortträngning. Bortträngningen är 

omedveten funktion som kan ta sig uttryck genom minnesluckor. Men individen kan 

även vara medveten om hur hen försöker glömma eller hålla tankar borta. Detta 

benämns som undertryckande. 

Om detet kräver urladdning på ett opassande sätt så kan jaget agera med 

förskjutning, vilket innebär att detimpulsen får utlopp, men genom ett mer socialt 

acceptabelt objekt.  

Även den narcissistiska personligheten har på olika sätt förklarats som ett 

försvar av individen. Freud förklarade det narcissistiska försvaret genom det 

narcissistiska objektvalet. Han menade att genom att individen valde ett kärleksobjekt 
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med likhet av sig själv, så fick hen även kärlek tillbaka.10 Annie Reich hävdar istället att 

den narcissiska personligheten är ett sätt att upprätthålla en god, positiv självbild. Ett 

behov som uppkommer genom tidigare trauman där självbilden skadats.11 På grund av 

det tidigare traumat individen utstått, kan jaget inte hantera ångesten. Efter detta 

hanteras därför alla eventuella faror som definitiva. Istället för att försöka undvika faran 

agerar alltså jaget som det redan hänt och försöker reparera skadorna. Skadan repareras 

med förnekande genom en narcissisk fantasi av grandios karaktär.12 Detta tar sig uttryck 

hos individen som ett omättligt behov av bekräftelse. 

I litteraturen är ofta dubbelgångartemat starkt kopplat till narcissismen. 

Dubbelgångaren blir ett sätt för individen att känna självkärlek genom att hen förpassar 

hat och negativa känslor på sin dubbelgångare. Dubbelgångaren uppstår ofta i och med 

en oförmåga hos jaget att acceptera skuld. För att försvara individen så förskjuts 

skulden på dubbelgångaren vilket gör att individen kan fortsätta vara omedveten om 

skuldkänslorna.13 

 

3 Serien som medium 

Här kommer det att kort förklaras viss grundläggande intermedial terminologi för att 

sedan förtydliga lite mer om de mediala förutsättningarna hos serien som medie. Lars 

Ellerströms Visuell ikonicitet i lyrik förklarar medium som begrepp på olika nivåer. 

Hans Lunds Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel kommer verka som underlag 

för grundläggande terminologi och intermedialt studerande av verket. Även Lars 

Elleströms Media Borders, Multimodality and Intermediality och Jörgen Bruhns The 

Intermediality of Narrative Literature kommer tjäna detta syfte.  

Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, har bidragit med förklaring 

och terminologi för hur bild och text kan ha olika sorters samspel. Karin 

Kukkonens Studying Comics and Graphic Novels samt Contemporary Comics 

Storytelling kommer att vara ett stöd för hur den grafiska romanen som medium ska 

analyseras, men kan även tydliggöra hur en kan tolka karaktärernas känslor och inre. 

Nina Ernsts avhandling, Att teckna sitt jag: Grafiska självbiografier i Sverige, handlar 

om självbiografiska serier, men många av de viktiga slutsatser Ernst gör utav 

                                                 
10 Sigrell, Bo, Narcissism: ett psykodynamiskt perspektiv, 1. pocketutg., Natur och kultur, Stockholm, 

1999, s.43  
11 Sigrell, s.77 
12 Sigrell, s.79 
13 Tucker, H., Double: A Psychoanalytic Study, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 

ProQuest Ebook Central [8e December 2017], s.76 
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studerandet av hur jaget gestaltas i biografierna kommer även vara applicerbart på den 

fiktiva serien.  

 

3.1 Text och bild i serien 

Begreppet medium har olika betydelser i den intermediala forskningen. 

För att enklare förstå begreppet och dess innebörd har tre medieaspekter differentierats. 

Basmedier, kvalificerade medier och tekniska medier. Dessa tre aspekter ämnar skapa 

förståelse för hur medier realiseras.14 Ett tekniskt medium är ett fysiskt existerande ting 

som alltid behövs för att medier ska realiseras. Det tekniska mediet synliggör 

kvalificerade media eller basmedier.  

Kvalificerad media är vad som benämner de kvaliteter ett medium, enligt 

omvärlden, kan ha. Enkelt uttryckt kan olika konstformer beskrivas som kvalificerad 

media. Notera dock att kvalificerad media inte måste vara konst. ”Alla skrivna texter 

räknas till exempel inte som poesi.”15 Det är utifrån sociala och historiska sammanhang 

som en text kan märkas som poesi eller inte.  

Ett basmedium definieras av sina modala aspekter.16 Det vill säga hur de 

tekniskt realiseras, hur de uppfattas av människans sinnen, vilka sinnesförnimmelser de 

kan uttrycka samt hur de semiotiskt skapar betydelse.17 Några exempel på basmedium 

är text, musik och film. Verket jag kommer arbeta med uppfattas genom det tekniska 

mediet av boken eller dess sidor. Det kvalificerade mediet är en grafisk roman, 

innehållande de två basmedierna bild och text.  

Almgren White beskriver att materiella spatiotemporaliteten består av fyra 

dimensioner: höjd, bredd, ljud, och tid. Text och bild som basmedium har samma 

perceptuella egenskap, de uppfattas visuellt och har alltså två av dessa dimensioner. 

Höjd och bredd.18 Däremot kan de även ge visionen av ljud och tid. Exempelvis så kan 

förflyttning i tid och rum gestaltas genom suddiga konturer eller metaforiska 

indexsymboler i seriebilden. Texten kan återge ljud. Exempelvis kan volym och tonfall 

visualiseras i formen av texten, så kallade ordbilder.19 Hur texten rent visuellt 

                                                 
14 Ellerström, Lars, Visuell ikonicitet i lyrik, Gidlunds förlag, 2011, s.23 
15 Ellerström, Visuell ikonicitet i lyrik, s.34 
16 Ellerström, Visuell ikonicitet i lyrik, s.35 
17 Ellerström, Visuell ikonicitet i lyrik, s.26 
18 Almgren White, Anette, Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken: Jean Claude Arnault, 

Katarina Frostenson och Rut Hillarp, [elektronisk resurs], Linnaeus University Press, Diss. Växjö: 

Linnéuniveristetet, 2011, s.56 
19 Ernst, Nina, Att teckna sitt jag: grafiska självbiografier i Sverige, Diss. Lund : Lunds universitet, 2017, 

s.25-27 
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framställs, påverkar hur läsare uppfattar att den ska ”höras”. Om exempelvis ett 

uttalande ska förstås som kyligt och avståndstagande kan det exempelvis tecknas 

istappar som hänger från bokstäverna eller pratbubblan. Volymen på ljudet kan gestaltas 

genom hur stor plats bokstäverna eller orden får ta på sidan. Även onomatopoetiska ord 

kan förmedla en uppfattning av ljud. Det onomatopoetiska ordet härmar ett ljud och 

tecknens gestaltning hänvisar till ljudet.20  

Trots att bilden och texten som basmedier har en perceptuell likhet så 

brukar de skiljas åt då de präglas av sina affordances. Dessa är att texten betraktas som 

berättande och argumenterande, medan bilden är deskriptiv.21 

Ellerström beskriver tre huvudsakliga modala funktioner som människan 

kan uppfatta hos kvalificerade medier. Egentligen finns alla de modala funktionerna i 

varje medium, men oftast är en dominant för det enskilda mediet. Texten beskrivs som 

symbolisk. Det innebär att det är den konventionella förståelsen för bokstäverna eller 

orden som är dominant. Alla typer av bilder (samt instrumental musik) förstås som 

ikoniska då de relateras till andra visuella bilder. Specifikt fotografier anses även som 

indexikala då de anspelar på kontiguitet.22  

Den grafiska romanen består av bild och text och är således en ikonotext. 

Ikonotext benämner den gemensamma utsaga bild och text skapar.23 Relationen text och 

bild emellan kan se olika ut. Nikolajeva förklarar hur text och bild kan bidra på olika 

sätt till en gemensam utsaga när det sätts tillsammans. Exempelvis kan bild och text 

komplettera varandra genom att fylla i varandras luckor och otillräckligheter. Text eller 

bild kan även vara expanderande. Vilket innebär att texten eller bilden förstärker det 

som kommuniceras i det andra mediet. Detta görs på ett sådant sätt att det inte går att 

förstå vad som ska kommuniceras i det ena basmediet utan det andra som stöd. Ett 

kontrapunktiskt förhållande mellan text och bild beskriver ett förhållande dem emellan 

där de ifrågasätter varandra på ett kreativt sätt.24 

”En serie består av orörliga bilder, frysta ögonblick som trots det 

begränsade utrymmet kan ge uttryck för både rörelse, ljud, lukt och känslotillstånd. […] 

Mening produceras genom sambandet mellan de olika serierutorna och vad som kan 

                                                 
20 Hans Lund, (red), Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Studentlitteratur, Lund, 2002, s.74 
21 Almgren, White, Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken, s.68 
22 Ellerström, Lars (red.), Media Borders, Multimodality and Intermediality, Palgrave Macmillan, 

Basingstoke, 2010, s. 22-23 
23 Hans Lund, (red), Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Studentlitteratur, Lund, 2002, s.63 
24 Nikolajeva, Maria, Bilderbokens pusselbitar, Studentlitteratur, Lund, 2000, s.22 
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utläsas i dessa såväl visuellt som textuellt.”25 Mellanrummet mellan bilderna i en serie 

kallas för gutter. Gutter anses vara den grundläggande idéen i serier. Mellanrummen 

kräver att läsaren själv fyller i vad som händer och skapar en illusion av tidsförlopp, så 

kallat closure.26 Hur en layout på en seriesida ser ut, hur panelerna relaterar till varandra 

och vad som syns i dem respektive i mellanrummen kallas mise en page.27 Panelernas 

utseende kan ofta kopplas till bildernas innehåll och detta relationsförhållande är viktigt 

att vara uppmärksam på i studerandet av serier.  

Vad gäller texten i serierutan så ter den sig lite annorlunda beroende på i 

vilken form den presenteras. I serien så är texten oftast placerad i pratbubblor eller i 

textrutor. Pratbubblor har en scenisk funktion där en direkt gestaltning presenteras 

utifrån karaktär och situation. Ingen mellanberättare finns. I textblocken så förmedlas 

istället texten i serien av en berättare som står utanför bildrutan.28 Inte sällan kan det 

upptäckas ett dubbelt tidsperspektiv i dessa. Textrutan kan fungera som kommentarer på 

händelser ur det förflutna. Textrutan blev ett sätt att effektivisera och expandera 

berättandet genom att kunna referera till händelser utanför den aktuella rutan.29 

När text och bild kombineras i seriesammanhang ges visionen av 

tidsförlopp genom att tid förflyter mellan varje serieruta. Men visionen av tidsförlopp 

kan gestaltas även i en enskild ruta. Kukkonnen menar att tiden det tar att läsa texten 

sätts i förhållande till tiden som bilden gestaltar i samma ruta. Texten får ofta ha en 

uppbyggande funktion som tar läsaren fram till det pregnanta ögonblicket som gestaltas 

i bilden. Till exempel kan ett ansiktsuttryck gestaltas i bilden, och texten 

kontextualiserar och skapar väg tidsmässigt till varför karaktären antar detta uttryck.30  

 Bilden kan, liksom texten i serien, anta en dubbel roll.31 I analysen 

kommer Ernsts beskrivning av ontologiska skikt att användas. De ontologiska skikten 

beskriver hur läsaren kan ta del av olika världar, uppfattningar, verkligheter i en och 

samma bild. Till exempel redogör Ernst för hur en karaktärs yttre verklighet kan blandas 

med dess inre och hur detta kan sammansmälta på bildrutan.32   

                                                 
25 Ernst, Nina, Att teckna sitt jag: grafiska självbiografier i Sverige, Diss. Lund : Lunds universitet, 2017, 

s.25  
26 Lund, Hans (red), Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Studentlitteratur, Lund, 2002, s.73 
27 Kukkonen, Studying Comics and Graphic Novels, Wiley Blackwell, Chichester, 2013, s.19 
28 Lund, Hans (red), Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Studentlitteratur, Lund, 2002, s.74 
29 Ernst, s.27 
30 Kukkonen, Contemporary Comics Storytelling, Lincoln, 2013, s.48 
31 Nikolajeva, Maria, Bilderbokens pusselbitar, Studentlitteratur, Lund, 2000 s.250 
32 Ernst, Nina, Att teckna sitt jag: grafiska självbiografier i Sverige, Diss. Lund : Lunds universitet, 2017, 

s.105 
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Just känslogestaltning i serien kommer att spela stor roll i uppsatsen. 

Kukkonen nämner att läsare kan skapa sig ganska komplexa lager förståelse av en 

karaktärs inre bara genom textuella ledtrådar. Serier har då möjligheten att ännu 

tydligare kommunicera karaktärens inre för läsaren, då textledtrådarna i kombination av 

bilderna kan skapa en ytterligare föreställning av karaktärens känslor.33 

 

4 Analys 

För att ta reda på hur psykets försvar gestaltas i Kim W. Anderssons Alena så kommer 

en analys göras av tre scener där försvarsmekanism som tematik kan tydas. För att 

avgränsa och få en övergripande blick av verket är alla tre scener dessutom centrerade 

kring relationen mellan karaktärerna Alena och Josefin. Analysen kommer alltså att 

göras genom att studera på vilket sätt bild och text som basmedier gestaltar tematiken. 

Uppsatsen kommer studera vad texten kommunicerar, vad bilden kommunicerar samt 

vad som beskrivs i relationen mellan dem. 

 

4.1 Undvikande och gränsöverskridande 

 

I det första kapitlet av Alena får läsaren möta karaktären med samma namn när hon 

                                                 
33 Kukkonen, Contemporary Comics Storytelling, Lincoln, 2013, s.45 
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hemma på sitt rum färgar och klipper håret. Serien följer hennes tankar angående sig 

själv och sin omgivning som en motivering till förändringen. Även Alenas ”enda vän” 

Josefin infinner sig i slutet av scenen.34  

I början av scenen ligger Alena på sin säng och spelar spel. Genom en 

ljudmarkering i bilden syns det att en äggklocka ringer. Alena sneglar på klockan och 

tänker ”Då var det dags.” Resten av rutorna följer Alena när hon går från sitt rum till 

badrummet, där hon släpper fram sitt hår ur en handduk som varit virad runt huvudet. 

Hon sköljer av håret och tar sedan fram en stor sax och börjar klippa av det. Färgerna i 

bakgrunden på de två första sidorna går i orange och ljusblå/grå. Alenas svarta linne och 

nyfärgade svarta hår kontrasterar mot bakgrunden. Kvar i handfatet på en av bilderna 

ligger hårfärgstuberna kvar. I rutorna där Alena behandlar sitt hår så får läsaren 

samtidigt ta del av hennes tankar i en eller två tankerutor per bildruta. ”Förändra mig, 

säger dom”, ”Klart jag kan förändra mig.”, ”Det är inte som att jag vill vara den jag är 

nu.” Här arbetar texten på ett sätt som expanderar bilden, vilket gör att en förståelse av 

varför Alena förändrar sitt utseende skapas.  

I serien brukar basmedierna beskrivas enligt klassiska egenskaper av att 

text är argumenterande och förklarande medan bilden är deskriptiv. Detta stämmer 

också bra i scenen från Alena. De båda medierna uttrycker behovet av förändring hos 

karaktären. Dock är samspelet mellan bild och text inte alltid synkade. Exempelvis på 

sida två av scenen, där Alena i första rutan tänker ”Det finns fler saker jag vill ändra 

på.” Men att hon inte förrän i sista rutan på den sidan klipper av håret. Efter att hon i 

bilden till höger på mittspalten studerat sig själv i spegeln, med en slinga hår mellan 

fingrarna och uttryckt ett funderande ”Hmm..” Textens beskrivande om ytterligare 

förändring ligger här lite före bildens beskrivande av det.   

På  sidan efter är dock bilden och textens förhållande tydligare. Den första 

rutan visar till exempel hur Alenas hår täcker nästan hela hennes ansikte tillsammans 

med tankerutan ”Tänk om dom inte ens känner igen mig i skolan?” Detta är återigen ett 

expanderande förhållande som kommuniceras mellan medierna. Och på bilden efter 

klipper karaktären av sig håret, eftersom ”Nya Alena gör vad hon känner för!”  

 Oavsett om alla enskilda bildrutor inte är helt synkade med den tillhörande 

texten så utgör de i sin sammansatta helhet en gestaltning av karaktärens behov av 

förändring. Texten motiverar behovet, och bilderna beskriver agerandet på känslorna.  

                                                 
34 Andersson, Kim W., Alena, 2a uppl., Apart, Malmö, 2015, kap.1 
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  Den psykiska försvarsmekanismen undvikande innebär som tidigare 

redogjort att en individ medvetet eller omedvetet försöker undvika farliga eller hotfulla 

situationer. Något som ofta tar sig uttryck genom undvikandet av mänskliga relationer. 

Texten och bildens gemensamma utsaga kan här tolkas som ett gestaltande av att Alena 

försöker distansera sig ifrån sin omgivning genom att ändra sitt eget utseende. Genom 

att färga och klippa av håret så tror hon att omgivningen kan lämna henne ifred, kanske 

till och med att de inte alls känner igen henne. På samma gång bryr hon sig inte om ifall 

det bara leder till att de tycker hon är ännu mer konstig. Men i bilderna kan en önskad 

distansering från sig själv också tydas, när Alena på sista rutan av första sidan ser sig i 

spegeln och tänker att ”Det är inte som att jag vill vara den jag är nu.” I detta exempel 

motiveras förändringen som något som grundas i hennes uppfattning av sig själv.  

Alena försöker isolera sig, hon gör sig själv till en ensamvarg. Det 

förklaras dels i hennes handlande. Men isoleringen kommuniceras också i bilden, 

särskilt där hennes ansikte täcks av hår. Hon avgränsar sig mot verkligheten bakom 

luggen, där kan ingen se vem hon är. Hon har inget behov av andra vänner, hon har ju 

redan en, ”enda vän.” 

I de tre sista rutorna ur 

scenen är Alena inte längre 

ensam i rummet. På den 

första av dessa rutor syns 

Alena, i sin nyklippta frisyr, 

med den stora saxen i 

handen. Och bakom henne en 

skugga och en grå hand som 

sträcker sig efter henne med 

krökta fingrar. I tankerutan 

till bilden står det ”Och du är 

alltid på min sida.” På rutan 

efter fortsätter tanken ”Min 

enda vän.” Den rutan är 

istället en närbild på en 

gapande mun i ett blekgrått 

ansikte. Man ser tydligt 

tandraden i munnen och 
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ansiktet ger en väldigt hotfull känsla. Men från munnen kommer en pratbubbla med 

texten ”Vad fin du blev!”. I den sista rutan, som upptar bredden av två ”vanliga” rutor är 

det en bild av Alena, som tittar upp under den nyklippta luggen, ler och svarar ”Tack, 

Josefin!” Till höger, bakom Alena står Josefin, med blek hy. Hon har svarta hålor 

istället för ögon och söndriga kläder. De håller varandras händer. Närbilden på Josefins 

ansikte är beskuren på ett sådant sätt att det syns en likhet mellan den och sidans första 

ruta, på Alenas ansikte. Likheterna mellan bilderna gör att karaktärerna bildligt kopplas 

till varandra.  

När Josefin i bilderna tornar upp sig bakom Alena så gestaltas hon på ett 

skrämmande sätt. Hennes gråa gestalt greppar efter Alena med krökta fingrar. Samtidigt 

som hon har en tröstande funktion i texten, och hur hon håller Alena i handen. Detta är 

ett exempel på kontrapunktiskt bild- och text-förhållande. Den skrämmande gestalten i 

bilderna ifrågasätts på ett kreativt sätt genom de tröstande, vänliga talet i texten.  

Alla rutor utom den sista har förhållit sig till samma storlek. De har varit 

två gånger tre rutor per sida. I bilderna på många av dessa rutor har Alenas ansikte 

gestaltats. Detta samtidigt som Alenas ensamhet och hennes undvikande har diskuterats 

i verket. Därför är den utdragna sista rutan är bredare, för att poängtera att hon trots allt 

inte är helt ensam. I den breda bilden fokuseras både Josefin och Alena. Och en känsla 

av samhörighet mellan karaktärerna kommuniceras.  

På liknande sätt som i den breda bilden har Ernst visat på hur ångest har 

gestaltats i serier. Den ikoniska bilden av individen, med någon/något mörkt och farligt 

gestaltat bakom sig. Samtidigt som det mörka och farliga får visa en tröstande funktion. 

Ernst menar att detta sätt att gestalta ångesten i bilden både förmildrar och intensifierar. 

För samtidigt som Josefin får anta denna skrämmande gestalt, framställas som någon 

farlig, så har själva gestaltandet av monstret en avväpnande effekt.35 Att det svåra, 

jobbiga eller läskiga finns närvarande i bilden gör det samtidigt till något konkret och 

synligt. Och det svåra och jobbiga blir enklare att övervinna om det gestaltas som något 

konkret. Det är alltså inte ovanligt att psykiska aspekter hos en karaktär personifieras i 

serier, som skrämmande men då samtidigt avväpnande.  

En stor del i tolkandet av karaktärernas inre beror just på hur deras 

utseende avbildats. Som tidigare nämnt så har Josefin inga ögon, utan avbildas istället 

med svarta hål. Ögonen betraktas ofta i litteratur som själens fönster eller spegel. Att 

Josefin avbildas utan ögon kan då tolkas som att hon inte har en själ.  

                                                 
35 Ernst, Nina, Att teckna sitt jag: grafiska självbiografier i Sverige, Diss. Lund : Lunds universitet, 2017 

s.105 
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Det finns alltså flera indikatorer genom gestaltandet av Josefin att hon inte 

nödvändigtvis ska läsas som en närvarande verklig karaktär i verket. Dels vittnar hennes 

utseende, kläder och avsaknad av ögon om det. Men även hur karaktären får anta en 

både skrämmande och tröstande funktion i relationen till Alena. Detta kontrapunktiska 

sätt att gestalta menar Ernst ofta kommunicerar olika ontologiska skikt.36 Det vill säga 

ett tolkande av att två separata universum, handlingar eller världar gestaltas i samma 

bild. I de fall som Ernst visat på har det handlat om en blandning av karaktärens 

verklighet, och dess psykiska föreställning.  

Vad som blir intressant i samspelet av bild och text i denna del är att 

texten både befäster och ifrågasätter de ontologiska skikten. Pratbubblan respektive 

tankerutan kommunicerar olika saker i skikten. I mötet med samma bildsekvens, men 

utan pratbubblorna så hade ändå Josefin kunna förstås vara en gestaltning av Alenas 

inre processer, genom till exempel hennes utseende, bleka hy och kläder och att hon 

dyker upp samtidigt som Alena tänker på henne. Hon ser inte ”verklig” ut, och hade 

Josefin som karaktär inte gestaltats i bilder hade hon inte alls framställts som lika 

skrämmande och overklig. Men samtidigt spelar pratbubblan roll. Pratbubblan 

förstärker känslan av de dubbla skikten. Pratbubblorna är sceniska, direkt gestaltning 

presenteras från en karaktär och situation, utan mellanberättare. Att Josefin kan prata 

och vi som läsare uppfattar detta som del i den diegetiska ”verkligheten” gör att de 

dubbla skikten blir extremt tydliga i denna bild. Josefin som karaktär gestaltar de dubbla 

skikten med sin karaktär. Men samtidigt så blir hennes gränsöverskridande av skikten 

ett sätt att bryta bort det psykologiska skiktet. Att hon talar, att hon ”hörs” genom 

pratbubblorna på sidan, gör att hon blir förverkligad. Det psykologiska får konkret 

verkan i diegesen. Josefin som karaktär har en gränsöverskridande funktion genom att 

vara en integrerande karaktär i relationen med Alena, samtidigt som det genom bild 

kommuniceras att hon är del av ett annat ontologiskt skikt.   

Genom dessa observationer förstås det att Josefin är närvarande på två sätt 

i scenen. Det går att läsa henne som en karaktär som integrerar med Alena och som 

genom pratbubblan finns i ett ontologiskt skikt, men som genom bilden får uttrycka ett 

annat. Josefin som karaktär gestaltas både som en psykisk föreställning hos Alena och 

som en ”verklig” karaktär med inverkan på det första ontologiska skiktet.  

Analysen av denna scen har kommit fram till ett kommunicerande av den 

försvarsmekaniska processen av undvikande. Alena gör sig själv till enstöring, hon 

                                                 
36 Ernst, Nina, Att teckna sitt jag, s.104 
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önskar undvika faror och hot genom att förändra sitt utseende. Yttre, såväl som inre 

faror. Just den del av scenen när Alena förändrar sitt utseende, samtidigt som läsaren 

följer med hennes argumenterande i texten, så följer basmedierna sina egenskaper av att 

text är argumenterande och förklarande medan bilden är deskriptiv. Det är inte alltid 

texten och bilden uttrycker exakt samma sak, men de kommunicerar tillsammans ändå 

något liknande. Och det är genom deras samspel som det skapas en förståelse av 

undvikande.  

 Ytterligare kan det konstateras gällande idéen om de ontologiska skikten 

att text och bild gör olika saker. Texten anspelar på ett skikt och bilden ett annat. Bild 

och text antar en tvetydig gestaltning där de motsäger varandra. 

 

4.2 Drömmar och förskjutning 

 

Den sista scenen i kapitel fyra är 

nästa scen som används i denna 

analys. I scenen så befinner sig 

Alena i sitt sovrum, där hon 

snart får ta del av en obehaglig 

dröm där Josefin skär halsen av 

Fabian och Filippa. Denna scen 

ur verket är intressant, dels på 

grund av de försvarsmekaniska 

tolkningarna uppsatsen ämnar 

redovisa. Men även för att 

scenen verkar som en 

”förvarning” inför slutet av 

verket. Kopplingen mellan 

ungdomarnas död i denna 

drömscen och slutet där Alena 

mördar samma ungdomar är 

grunden för tolkning av denna 

scen. I slutet av verket kommer 

båda dessa ungdomar att dö. De kommer stickas i halsen med samma sax som används i 

drömmen.  
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Denna scen börjar med en bild på 

Alena där hon sitter på sängen och 

sover med en bok i sitt knä. På bilden 

under så blir Alena ”väckt” av Josefin. 

Josefin pratar med Alena om Fabian, 

”Du ska inte vara så jävla imponerad!” 

säger hon, och det syns på Alenas 

kropp och hennes skrik att hon blir 

rädd. Alena svarar Josefin att ”Vem har 

sagt att jag är imponerad” medan hon 

kliar sig i ögonen. Men när Alena 

kommer in i badrummet så erkänner 

hon för Josefin att hon kanske åker på 

tågluff med Fabian. Och därefter får 

Alena ta del av en våldsam gestaltning 

av hur Josefin skär halsen av Filippa 
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och Fabian, samtidigt som hon förklarar att hon inte har en plats i ”deras värld.” På sista 

bildspalten i scenen visas återigen hur Alena vaknar. Ännu en gång på sängen, med 

boken i knät. Josefin sitter jämte henne.  

Även denna scen blir intressant att studera i perspektivet av olika 

ontologiska skikt. Dock på annat sätt här än i den tidigare analyserade scenen. På första 

sidan av scenen så gestaltas olika skikt ett i taget. Den första bilden där Josefin sover på 

sängen kan tolkas som en gestaltning av hennes verklighet, det är även där hon hamnar i 

slutet när hon vaknar för andra gången. Det är på grund av detta en förståelse av att hon 

aldrig klev ur sängen, tvättade ansiktet och borstade tänderna skapas. I den andra bilden 

på första sidan, där hon blir väckt av Josefin så gestaltas Alenas dröm, eftersom hon inte 

vaknar förrän i sista bildspalten. När Alena sedan kommer in i badrummet så gestaltas 

ett tredje skikt, hennes dröm i drömmen.  

Det tredje skiktet i scenen gestaltas tydligt som en dröm, det är därför det 

först inte uppmärksammas att hon har en dröm i en dröm. Det andra ontologiska skiktet 

framställs inte lika tydligt som ett nytt skikt, som det tredje gör. Det tredje skiktet syns 

främst i bilderna. Alenas rum i första och andra skiktet har badat i blandade rosa och 

orangea färger. Men när drömmen i drömmen börjar så blir bilderna helt rosa och det 

blodiga scenariot kantas av rosa små moln. Dessutom så intensifieras händelserna i 

drömmen genom att bryta mot det vanliga spaltmönstret. Flera av serierutorna upptar 

hela bredden på sidan, och istället för helt raka lodräta och vågräta mellanrum mellan 

bilderna så är vissa lite sneda. Till exempel på den nedersta spalten av sida tre ses hur 

Alena skriker av skräck och Filippas huvudlösa kropp faller ner till marken. I denna 

vågräta bildspalt så ändras tempot något. De tre separata bilderna står i relation till 

varandra på ett sätt som gör att de nästan kan utläsas som en bild. Alla bilderna förhåller 

sig likadant till den övre sneda avgränsningen. Dessutom har alla bilderna en svart övre 

del och rosa under, där färgbytet ligger ungefär i samma höjd på alla bilderna, trots att 

de visar olika perspektiv. De  lutande lodräta mellanrummen mellan de tre bilderna är 

riktade på ett sådant sätt att rutans skurning precis innehåller vad som händer i varje 

bild. Alenas något bakåtlutade huvud som skrämt ser vad som händer, den fallande 

kroppen och de utbredda kropparna framför Josefins fötter. Bilderna visar olika 

situationer och perspektiv av ett tidsförlopp. Samtidigt görs det på ett sätt som leder till 

att de nästan läses som en bild och därför går tempot här väldigt snabbt. Jämförs detta 

med följande sida, finns där ett betydligt långsammare tempo. Där får istället ett 
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pregnant ögonblick ta stor plats på sidan. Läsaren får tid och utrymme att ordentligt 

studera vad som sker i bilderna och väldigt kort tid förflyter mellan dem.  

I den sista bildspalten så är inte längre det tredje skiktet närvarande. Det 

förstås dels genom att Alena gestaltas som att hon vaknar, men även genom att färgerna 

har bytt från rosa till det orangea ljuset igen, då sitter hon på sängen och skriker till. 

Även mellanrummet och förhållandet mellan bildrutorna har återgått till det normala. 

Däremot så uppmärksammar vi att Josefin fortfarande är närvarande i dessa bilder. 

Därför förstår vi Josefin som gränsöverskridare i skikten, hon är närvarande i drömmen 

såväl som Alenas vakna tillstånd.  

Det finns två sorters text i scenen. Konversationen mellan karaktärerna 

och onomatopoetiska ord. Konversationen mellan karaktärerna är allvarlig och gestaltar 

en konflikt. De onomatopoetiska orden i denna scen härmar ljudet från en sax som skär 

halsen av två ungdomar och ljudet från när blod sprutar ur en hals. Det är allvarliga och 

otäcka bilder som kombineras med runda, ojämna bokstäver som på ett komiskt och 

primitivt sätt gestaltar dessa ljud. Även texten i denna scen gestaltar således olika skikt. 

Det allvarliga och seriösa, som kopplar till konflikten, och de onomatopoetiska orden 

som skapar en komik i drömtillståndet. De onomatopoetiska orden ställer sig 

kontrapunktiskt till de blodiga bilderna.  

Ernst har skrivit om hur gestaltningar av kroppen ofta i de självbiografiska 

serierna får avbildas på ett sätt som bidrar till avidealisering av kroppen.37 

Ungdomarnas nakna kroppar i denna scen avbildas dock på helt annat sätt än ett 

avidealiserande. Fabian gestaltas med muskulös överkropp och Filippa som smal och 

smärt. Detta bidrar till idéen om ungdomarna som överlägsna Alena, som att de ”hör 

ihop” och att Alena inte tillhör samma ”värld” som dem. Men samtidigt som 

ungdomarnas kroppar gestaltas som något överlägset, så blir själva nakenheten något 

avväpnande. Det förmedlas en känsla av utsatthet. Den utsatta kroppen, nakenhet och 

sexualisering får ofta gestalta utsatthet och underläge.38 Ungdomarna får inte ens kläder 

som skydd mot saxen som avslutar deras liv.    

För att förstå den försvarsmekaniska tolkningen av scenen måste det som 

händer sättas i förhållande till det som ska hända. Texten ger den mer komplexa idéen 

av att det är en dröm, men att det samtidigt har något verkligt ursprung. ”Du kanske tror 

att du drömmer? Men det här är verkligheten” fungerar som en hänvisning till det som 

komma skall. Därför är texten här kontrapunktisk till bilden, det visas att det är en 

                                                 
37 Ernst, Nina, s.87 
38 Ernst, Nina, 92 
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dröm, men påpekas som något som ska läsas som verklighet. Det som skiljer 

drömscenen och slutscenen åt är att det i slutet är Alena som mördar ungdomarna och 

inte Josefin som i drömmen. Därför går det att tolka drömmen som en urladdning av 

detet. Som att den driftmässiga impulsen som i slutet kommer göra att Alena mördar 

ungdomarna, även här gör sig påmind. Men att jaget genom drömmen försöker 

kontrollera impulsen, och ge detet urladdning genom ett mer acceptabelt objekt. Det är 

försvarsmekanismen förskjutning som går att uttyda här.  

Om detta samtidigt sätts i förhållande till undvikande finns motiv till 

varför urladdningen sker. Återigen påtalas det hur Alena inte hör hemma i ”Fabians 

värld”, att hon ”inte har en chans i [deras] värld.” Alena drömmer efter att hon har 

umgåtts med Fabian. Hon har börjat skapa en kontakt och bli kompis med honom, och 

därmed även brutit mot hennes tidigare försvar genom undvikande. Genom att Alena 

gör sig mottaglig, och inte längre helt distanserar sig inför ungdomarna i skolan så blir 

hon också mottaglig för de faror hon tidigare upplevt i till exempel skolan. Det är därför 

som de detmässiga impulserna av att skada ungdomarna istället, triggas igång hos 

Alena. När Alena drömmer om att det är Josefin, och inte hon, som mördar ungdomarna 

så får hon då utlopp för driftimpulsen, samtidigt som jaget inte tar samma skada av det 

olämpliga agerandet. Jaget tar inte skada eftersom det bara är en dröm och det är någon 

annan än Alena som utför handlingarna. Samtidigt är det intressant att uppmärksamma 

hur Alena gestaltas i denna situation. Alena uttrycker rädsla genom ansiktsuttryck och 

hur hon skriker åt situationen när ungdomarna mördas. Drömmen verkar påverka henne 

starkt. Vilket bör tolkas som ett tecken på isolering, det vill säga att den detmässiga 

urladdningen inte görs medveten för Alena som kopplad till henne själv. Trots att jaget i 

någon mån lyckas försvara Alena genom driftimpulsens utlopp via förskjutning, så är 

det inte riktigt tillräckligt utan Alena måste också isoleras från impulsen. De olika 

komponenterna av den psykiska processen hålls åtskilda och borta från Alenas 

medvetande. Därför ter sig situationen i själva drömmen främmande och skrämmande 

för henne. Vilket delges genom hur hennes reaktion gestaltas i serien.   

Grundtanken i denna analys ligger i att det går att tolka drömmen som en 

koppling till slutscenen. I ovetskap om slutet så tolkas istället våldet och scenariot till 

Josefin som karaktär. Men vetskapen om att det är Alena som till slut kommer mörda 

ungdomarna är vad förklaringen av försvarsmekanismen bygger på. Detta är framför 

allt, som tidigare redogjort för, texten som medium som skapar förståelse för detta 

genom Josefins uttalande. Citatets hänvisning till ”verklighet” kan härledas till en 
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medvetenhet av att detta scenario vill bli verklighet genom Alenas detmässiga 

driftimpulser. Det är alltså texten som lägger grunden för förståelsen av den 

försvarmekaniska processen i scenen. Bilden utifrån denna grundläggande idé blir också 

ytterst viktig i tolkning av verket. Det är genom bilderna som läsaren främst förstår de 

ontologiska skikten och uppfattar scenen som en dröm alls. I tolkningen av att 

detimpulsen triggas av att Alena inte förhållit sig till undvikande uttyds dels genom att 

detta påtalas i dialog, men även hur ungdomarna gestaltas som idealiserade. Tolkningen 

av att Alena isoleras från detets urladdning grundas i hur Alenas rädsla gestaltas i både 

text och bild.  

Sammanfattningsvis så förmedlar basmedierna i denna scen olika aspekter 

av den relativt komplexa psykiska process som här gestaltas. Och det är genom deras 

sammansättning och gemensamma utsaga som läsaren kan skapa förståelse av dem. 

 

4.3 Försvarets fall 

 

 

Den sista scenen i verket, förutom en sista analeps, är en av de absolut viktigaste i 

förståelsen av de psykiska processerna som verket tematiserar. Alena har burit runt på 

det oöppnade brevet sedan Josefins död, men nu har Filippa fått tag på det och läser upp 

detta brev på festen där Alena är. Genom brevet får de andra karaktärerna reda på att 



  
 

21 

Josefin och Alena ska ha haft en romantisk relation med varandra. Den analyserade 

scenen utspelar sig efter att Alena sprungit iväg från festen och sett både Filippa och 

Fabian bli mördade av Josefin.  
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Rutorna i denna intensiva scen går i olika färger. Vissa går i rött, grått och svart medan 

andra är helt röda. Rutorna visar hur Josefin och Alena bråka med varandra. Alena 

anklagar Josefin för att aldrig låta henne vara lycklig. Hon undrar varför ingen omkring 

henne ska få leva. Josefin svarar att ”Jag skulle just fråga dig samma sak.” Och då 

upptäcker Alena att det är hon som håller i saxen som mördat Fabian. I stora delar av 

denna scen är relationen mellan bild och text kontrapunktisk. Genom texten förstår 

läsaren att Alena tror det är Josefin som mördat Fabian, något som även setts i 

bildrutorna tidigare. När sedan istället Alena syns hålla i saxen, vet läsaren helt enkelt 

inte om det är texten eller bilden som går att lita på. Alena och Josefin börjar skära 

varandra med saxarna. De speglar varandras rörelser. Slutligen så hugger Alena Josefin 

med saxen i magen. Men i rutan efter så är Josefin borta, och Alena står själv med saxen 

i bröstet. ”Josefin, Var är du? Det är bara jag här.” I slutet är det bara Alenas 

minnesbilder som får anta den röd/svarta färgen. ”Nu minns jag allt. Du var den snälla.” 

tänker Alena.  

Tidigare har diskuterats hur färgerna i bildrutorna kan gestalta olika 

ontologiska skikt. Detta är även relevant i denna scen. På första uppslaget är bilderna 

röda eller blå. På det andra uppslaget visar samma sak, men kan dessutom uttyda en 

tredje variant: där det blå och röda blandas. Ruta ett i detta uppslag är blått. 

Karaktärerna liksom bakgrunden. I de två följande rutorna är karaktärerna röda, och 

bakgrunden blå. Och i de två sista rutorna på denna sida är karaktärer såväl som 

bakgrunden röd. Färgskiftningarna är närvarande fortsatt även på sidan efter. På scenens 

tredje uppslag är bilderna återigen blå, med undantag för de två bilderna där Alena 

minns henne själv och Josefin. Dessa är helt röda.  

 Viktigt för denna scen är just de rutor där det blå och röda blandas. De 

färgade bilderna i dessa rutor indikerar att det i denna scen inte går att urskilja vilket 

skikt som gestaltas. Det går inte att betrakta dem som två olika tydbara skikt, utan 

liksom färgerna i bilderna, så gestaltas dem som en blandning.  

 I  de röda minnesbilderna ses Alena och Josefin sitta jämte varandra, på 

första bilden skrattar de och på den andra kysser de varandra. Mitt emellan dem på 

bilden där de kysser varandra syns ett mjukisdjur, en hund. Dess ögon riktade på 

karaktärerna, så det ser ut som den tittar upp på dem. Denna mjukishund förklarar också 

närvaron av hundar i de tidigare analyserade scenerna. I den första scenen så försöker 

Alena tuffa till sig, sluta vara en ”prinsessa” och våga säga emot. Trots detta så 

fokuseras på första sidan av scenen en närbild på hur hon tar på sig ett par hundtofflor. 



  
 

23 

Även på hårborsten hon använder finns en liten hundfigur. Likaså i drömscenen har 

Alena på sig hundtofflorna, och till vänster om fönstret i hennes rum syns ett gosedjur. 

En hund, med ett plåster på huvudet. Precis som på tofflorna. I och med mötet av 

hunden i denna slutscen så inser läsaren att de andra hundarna är laddade med minnet av 

relationen mellan Alena och Josefin. Och att Alena omger sig av hundarna tyder på att 

hon verkar vilja hålla fast vid Josefin. Plåstret på hundarna verkar således vittna om att 

något har gått fel, eller blivit skadat, sedan minnet skapades. 

Mise en page förändras i på de olika sidorna genom denna scen. I de fyra 

första sidorna bryter layouten hela tiden mot dess vanliga utseende. Panelerna och 

mellanrummen är sneda och bilderna olika stora. Dessutom är mellanrummen här 

rödfärgade. I de två sista sidorna är mellanrummen inte längre röda, och även om det 

fortfarande är olika storlekar på rutorna så förhåller de sig till raka mellanrum. I dessa 

rutor så skapas en illusion av att väldigt lite tid passerar. De breda rutorna tillåter läsaren 

att lägga fokus på varje ruta, och visar långsamt hur Alena faller till marken. Detta 

kontrasterar till de andra sidornas intensiva och röriga mise en page.  

Den gemensamma utsagan av dessa olika mise en page leder till att de 

första sidorna förstås som kaotiska, där ges illusionen av att allting händer väldigt 

snabbt i berättelsen. De röda mellanrummen förstärker den intensiva röda som här är 

väldigt framträdande i bildrutorna. När sidan återgår till de vanliga, vita, mellanrummen 

och den grå färgen blir som mest framträdande i bilderna så förställs ett lugn. Mise en 

page:en förstärker alltså det som kommuniceras i berättelsen. Både på ett rent 

handlingsmässigt plan där den förstärker den intensiva kampen mellan Alena och 

Josefin för att sedan gestalta lugnet efter kampen. Men mise en page:en kommunicerar 

även Alenas känslor. Läsaren förstår genom texten och Alenas kroppsspråk att hon är 

mycket rädd, arg och upprörd under den första delen av scenen. Men där mise en 

page:en gestaltar en långsammare, lugnare ton så syns det även på Alena att hon börjar 

bli lugn. I slutet av scenen så skyddas Alena inte längre av sina försvarsmekaniska 

processer. Det är också denna scen som allra tydligast kommunicerar den 

grundläggande tanken om att självförsvaret är som effektivast hos en individ som inte 

vet om att, hur, eller mot vad hen försvaras mot. Alena tänker det själv när hon ligger på 

bron där Josefin ska ha dött. ”Nu minns jag allt. Du var den snälla.” Brevet från Josefin, 

det brev som Alena vägrat öppna, i kombination med att Alena sticker sig själv och inte 

Josefin med saxen och hon inser att det bara är hon som finns där gör att en tillräcklig 

mängd psykisk energi frigörs för att göra det som hennes psyke förskjutit tillgängligt 
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igen. Det är när Alenas självförsvar inte längre håller, som hon nås av ångest. ”Jag 

vågade aldrig göra någonting. Förutom den där sista gången. Jag ångrar det ända in i 

döden.”  

 Alenas självförsvar verkar varit det som skyddat henne. Men när hon inte 

längre lyckas försvara sig utan bemöts av det hennes psyke försvarats mot så dör hon 

också. Denna idé styrks av hur Alena dör. Saxen, som varit närvarande i alla de scener 

som analyserats har i de fallen använts som försvar för Alena. Alena använde den för att 

klippa håret och undvika sin omgivning. Den användes i driftutloppet på ett sätt som 

skrämde Alena, då hon försvarades genom isolering. Därför förstås också symboliken i 

att det är saxen som tar livet av Alena. Saxen fick symbolisera hennes psykiska försvar 

fram tills att försvaret inte längre höll. Och då försvarade inte heller saxen Alena.  

Hon blir här i kontakt med sina minnen som tidigare inte varit tillgängliga 

för henne. ”Nu minns jag” säger hon och mise en page:en kommunicerar slutet, slutet 

av Alenas försvar, slutet av hennes desillusioner och även slutet av hennes liv.  

Mise en page verkar vara starkt kopplad till scenens konflikt. Konflikten 

som börjar i att Alena undrar varför hon aldrig får vara lycklig och att hon 

skuldbelägger Josefin för att alla omkring henne dör. Josefin antyder dock det motsatta. 

Vilket leder till att karaktärerna börjar slåss mot varandra.  

”Stackars lilla Alena. Alltid ett offer, aldrig skyldig till nåt ont. Vad skönt 

det måste vara att alltid vara martyren. Och låta andra göra skitgörat.” säger Josefin och 

Alena svarar med ”Håll käften!”, ”Måste jag skära strupen av dig för att du ska hålla 

tyst?!” samtidigt som hon kastar sig på Josefin. Samtidigt som karaktärerna beskyller 

varandra i texten så visar bilderna att de speglar varandras rörelser när de slåss mot 

varandra. Josefin fortsätter att anklaga Alena. ”Sprätta upp min hals så jag slutar mobba 

dig i skolan.”, ”Hugg den i nacken så jag inte kan tafsa på dig mer.” 

I dialogen försöker Alena försvara sin skuldlöshet men spär bara på idéen 

om att det är hon själv som utfört morden i och med hennes hot om att skära strupen av 

Josefin. Läsaren konfronteras med denna tanke tidigt i scenen och den utvecklas när 

Josefin ger motiv till varför Alena skulle mördat ungdomarna, att de ”mobbat” henne 

och ”tafsat” på henne.  

I scenen uppmärksammas också dubbelgångarmönstret i bilderna. För 

även dubbelgångaren fungerar som en försvarsmekanism och det hävdas att karaktären 

bara kan känna självkärlek genom att förpassa de negativa känslorna, hatet, på sin 
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dubbelgångare.39 Det är ett försvar som är strakt kopplat till narcissism.40 

Dubbelgångaren är ofta ett sätt för jaget att hålla skuld över något på ett omedvetet plan 

hos individen genom att denna skuld istället tillskrivs dubbelgångaren.41 Det går att läsa 

Josefin som en dubbelgångare i denna scen, vars försvarsmekaniska uppgift blir att vara 

någon som tillåter Alenas försvar genom förskjutning. Alena placerar ilskan mot sig 

själv på Josefin, därför att det är rent psykologiskt mer acceptabelt att skylla på Josefin 

än att behöva inse sitt ansvar.  

Tucker menar att det är vanligt att en karaktär försöker mörda sin 

dubbelgångare i försök att försvara sig själv.42 Men att detta samtidigt blir en 

självmordsakt. Eftersom individen projicerar ondska på sin dubbelgångare, i försök att 

försvara sig själv och sin narcissism, innebär döden av dubbelgångaren således också 

slutet för försvaret genom narcissism. Precis detta kan tydas i denna scen. Alena 

försöker förskjuta det hon tycker är jobbigt på Josefin. Hon tillskriver Josefin ansvar för 

att de andra dör och att hon bara försöker manipulera Alena till att tro något annat. 

Genom att tillskriva Josefin galenskapen kan hon övertyga sig själv om sin goda 

hållning. Men detta bidrar också till Alenas rädsla för sin dubbelgångare eftersom 

dubbelgångaren blir ett hot emot Alenas narcissistiska försvar. Det är även därför som, 

när Alena tror att hon sticker Josefin med saxen, hon snart inser sig vara ensam. Hon är 

allena med saxen i sitt eget bröst. Genom att mörda Josefin så tar hon också livet av sig 

själv. Hennes självförsvar blir obefintligt i och med att Josefin inte längre är närvarande, 

och Alena bemöts av det hon tidigare skyddat sig ifrån.  

Denna scen representerar alltså på olika plan hur det psykiska försvaret är 

som mest effektivt om det är omedvetet för individen som försvaras. Detta 

kommuniceras delvis i texten, men på fler plan i bilden. Delvis genom mise en page:en 

som följer plot, men även kan argumenteras följer upplösningen av försvaret. Dessutom 

är det helt och hållet bilderna som visualiserar dubbelgångartematiken och dess 

innebörd för det psykiska försvaret. Även närvaron av saxen i bilderna går att tolka som 

en symbol för det psykiska försvaret. Den använts för utlösning av försvarsmekanismer 

tidigt i verket men efter att Alena konfronteras med det som hon försvarats mot blir 

kontakten med saxen skadande. 

                                                 
39 Tucker, H., Double: A Psychoanalytic Study, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 

ProQuest Ebook Central [8e December 2017], s.75 
40 Tucker, H., Double: A Psychoanalytic Study, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 

ProQuest Ebook Central [8e December 2017], s.73 
41 Tucker, H., s.76 
42 Tucker, H., s.78 
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5 Diskussion och sammanfattning 
 

I analysen har olika förhållanden mellan text och bild presenterats. I första scenen läses 

till en början ett expanderande förhållande mellan basmedierna. Bilden och texten 

förstärker varandra på ett så viktigt sätt att förståelsen av den psykiska 

försvarsmekanismen undvikande inte blir förståelig om de separeras. De kommunicerar 

hur Alena distanserar sig själv från såväl sin omgivning, som sig själv.  

 Senare i scenen syns istället ett kontrapunktiskt förhållande, vilket krävs 

för förståelse av de ontologiska skikten. De ontologiska skikten som i detta fall gestaltar 

frågan om en karaktärs psykiska föreställning.  

 Även i analysens andra scenen är det ontologiska skikt som utläses genom 

olika nivåer i text såväl som bild. Texten som refererar till ”verkligheten” i vad som 

utläses som en drömscen blir en indirekt proleps vilken kopplas till försvarsmekanismen 

av förskjutning. Det kontrapunktiska förhållandet mellan texten och bilden möjliggör 

förståelsen av drömscenen som en driftimpuls hos Alena, vilken förskjuts på mer 

acceptabla objekt. Delvis genom en dröm och delvis på Josefin.  

 I slutscenen kommunicerar färgblandningarna i bilderna en oförmåga att 

tyda vilket skikt som närvarar i respektive ruta. Diegesens veklighet och Alenas 

psykiska föreställningar går inte att skiljas åt. Mise en page:en följer berättelsens 

utveckling, dess plot, såväl som att den kommunicerar en känslomässig utveckling hos 

Alena. Genom bilden syns ledtrådar av det skadade förhållandet mellan Alena och 

Josefin genom hunden, saxen som tidigare använts som försvar är nu vad som skadar 

och läsaren kan genom bilden hitta ledtrådar till dubbelgångartemat. Texten har dubbla 

skikt i hur Alena försöker försvara sin oskyldighet men gör det på ett hotfullt sätt där 

karaktären säger emot sig själv. I slutscenen så är det alltså flera olika faktorer som kan 

kopplas till det psykiska försvaret: bildernas olika skikt, textens skikt, mise en page, 

symboliskt laddade objekt i bilderna såväl som dubbelgångaren. Dess gemensamma 

utsaga blir ett kommunicerande av fallet av försvaret, ett överväldigande av skuld och 

hur karaktärens död kopplas till detta.  

Det psykiska försvaret i Alena gestaltas alltså på olika sätt genom verket, 

men i de flesta fall så är det genom förhållandet mellan texten och bilden som möjliggör 

denna gestaltning. Både genom expanderande förhållande, där de förtydligar varandras 

berättande men också genom kontrapunktiskt förhållande, för att skapa ontologiska 

skikt. De båda förhållandena mellan text och bild kommunicerar på olika sätt ett 

psykiskt försvar hos Alena.  
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 Det expanderande förhållandet mellan bild och text har kunnat utröna 

information om Alenas egna oro och rädsla för omvärld såväl som inre. Vilket var en 

indikator på försvarsmekaniskt behov. Men på kanske fler plan har Josefin som karaktär 

i kombination med ett kontrapunktiskt bild- och textförhållande kunnat skapa en 

spännande förklaring av försvarsmekanismer. Josefin har i text kontra bild kunnat ge 

uttryck för ontologiska skikt och psykiska föreställningar. Dessutom fick karaktären 

vara visuell modell för dubbelgångatemat. Ett tema som i sig redan innehåller 

försvarsmekaniska indikatorer. Men klart står att det är när bilden och texten möts i 

olika konstellationer som en komplex förklaring av psykiska gestaltningar kan ges. 

Genom att ytterligare förklara, säga emot, eller berätta olika saker samtidigt. Uppsatsens 

syfte att skapa en större förståelse för hur serien som medium spelar roll i 

framställningen av jaget hos en karaktär besvaras alltså genom betydelsen av texten och 

bildens kommunikation basmedier emellan. Det är i förhållandet mellan bilden och 

texten som serien kommunicerar.  

Den opålitliga berättaren som diskuterades i inledningen beror till stor del 

på den psykiska tematiken i verket. Läsarens oförmåga att utläsa vad som har hänt och 

vem som bär ansvar för vad beror på gestaltningen av det psykiska försvaret i verket.  

Alenas psykiska försvar döljer inte sanningen bara för karaktären, utan även för läsaren. 

Alenas förnekande av sin skuld och hennes förskjutning av ansvar på Josefin är 

övertygande inte bara för karaktären, utan även för läsaren. Det är först när Alenas eget 

försvar faller som även läsaren får inblick i vad som verkligen hänt i relationen mellan 

henne och Josefin. Samtidigt så försvårar Josefins gränsöverskridande karaktär en exakt 

inblick i vad som hänt och inte hänt i diegesen. Eftersom att Josefin ibland bara verkar 

vara en psykisk gestaltning hos Alena, en dubbelgångare, någon att beskylla. Samtidigt 

som hon ibland tar steget över i den diegetiska verkligheten där hennes närvaro har 

konkret verkan. Exempelvis när hon pratar med Josefin i första scenen samt när hon är 

närvarande i Alenas rum efter drömmen i den andra analyserade scenen. Men trots 

svårigheterna för läsaren att tyda vad som egentligen hänt i berättelsen så menar min 

uppsats att detta varit möjligt att utläsa, redan från första kapitlet.  
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