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ABSTRACT

Lupus är resultatet av ett undersökande illustrationsprojekt. Jag har i mitt 

examensarbete undersökt vargens olika skepnader, för att sedan berätta om 

dem i bild med visst textuellt inslag. Resultatet, presenterat i bokform på 36 

sidor, är fritt berättat med mig som personlig avsändare och har ett poetiskt 

anslag. Bilderna i boken gestaltar både vargen av kött och blod, och vargen 

som symbolväsen. Arbetet är gjort med förhoppningen att genom att prata 

om vargen på ett annat vis än det gängse, öppna upp för nya sätt att upp-

skatta ett, idag utsatt och hotat, värdefullt rovdjur.

Lupus is the result of an investigative project in illustration. In my degree-

work I have investigated the different shapes of the wolf, which I have then 

illustrated visually combined with some portions of text. The result, pre-

sented in the form of a book of 36 pages, is narrated in a poetic and free 

style with me as personal sender. The images of the book tell the story of 

both the wolf of flesh and blood, as well as the wolf as a symbol. My work is 

produced with the hope that by talking about the wolf in a way other than 

the standard, new ways of regarding a presently endangered but valuable 

animal, can arise.
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1
InLednIng

Den här rapporten kommer att behandla två aspekter av mitt examensarbete. Det 
här är ett illustrationsprojekt och texten kommer således att berätta om både vad det 
är jag gestaltat, och hur jag arbetat med att gestalta det. Det här är ett i högsta grad 
personligt arbete, där jag som illustratör är avsändaren, har formulerat mig och vill 
berätta. Det jag vill berätta om däremot, placerar sig i en bredare kontext som är an-
gelägen och viktig, och det är därför jag vill gestalta och berätta det för er.

Jag är uppväxt i en småstad med bergslagsskogarna precis kring knuten, med natur 
och fågelintresserade, engagerade föräldrar. Varje helg var det stövlarna på och iväg i 
bilen, till någon skog, någon sjö, eller någon särskild fågel. Ganska ofta på den tiden 
så var det under viss protest jag och mina systrar lät oss släpas med, men nu såhär i 
efterhand är det någonting jag är väldigt tacksam över. Jag har alltid haft en relation till 
natur och djur tack vare detta. Jag har också en särskild relation till bild och bildberät-
tande, och visste att jag i mitt exjobb ville göra ett illustrationsprojekt. Jag ville göra ett 
projekt som skulle ge mig mycket tid med penna och papper, utrymme att verkligen 
utveckla mitt egna formspråk. Under julen hittade jag i mina föräldrars bokhylla en 
bok min pappa bundit in med massor av sagor jag skrivit och ritat som liten. I den här 
boken finns en hel serie "vargberättelser", skrivna i en slags naturdokumentär stil. Jag 
började fundera på om det kanske fanns någonting där, en relation och omsorg som 
jag kunde ta fatt i och utforska såhär flera år senare.  

1.1
Bakgrund

Sverige har ett rikt djur- och naturliv, fortfarande är detta något ofta som nämns och 
stoltseras med när man pratar om Sverige i positiva ordalag. Fortfarande har vi ytorna, 
skogarna och sjöarna, och fortfarande använder vi oss till viss del av dem, både som 
vardagsrum och levebröd. Samtidigt finns det andra sätt att vara svensk på nu än för 
hundra år sedan, en del av oss har kanske aldrig satt sin fot i en skog. Samhället och 
vårt sätt att leva gör att det blir mindre och mindre plats, för färre och färre av arterna 
i vår flora och fauna. Djuren och naturen kommer därför längre och längre ifrån oss, 
mångfalden utarmas. 
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Samtidigt finns forskning som talar om hur viktig naturen och ekologin är för vårt 
välbefinnande, och en hållbar utveckling. Ann Thorpe skriver:

En starkare anknytning till naturen leder till en större uppskattning av 
dess inneboende värde [...] skapar en starkare motivation för att 
upprätthålla planetens hälsa.1

I Sverige är det framförallt på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som det forskas 
på natur och miljö. SLU publicerar också på uppdrag av Naturvårdsverket, listan över 
hotade arter, den så kallade rödlistan. Rödlistan omfattar hela den svenska floran och 
faunan. På 2010 års rödlista finns alla de fyra stora svenska rovdjuren representerade, 
utom björnen som sedan den tidigare listan, 2005, nu har bedömts som livskraftig 
och hamnat precis utanför. Vargen, (Canis Lupus) är alltså en hotad art. Ändå beslutas 
det om, och bedrivs 2010 och 2011 i Sverige, licensjakt på de cirka 200 vargar som 
finns i Sverige. 

Få svenskar har sett en varg i vilt tillstånd, och inget vargangrepp på människa har 
skett i Sverige sedan 1821, då det rörde sig om en varg uppväxt i fångenskap. Trots 
detta existerar och närs en rädsla för vargen. Mer utbrett än rädslan för vargen är dock 
de starka känslor av hat mot rovdjuret som finns i vårt land, främst i de geografiska 
områden där vargen faktiskt lever. Att starka, negativa känslor bildas är inte svårt att 
förstå i de fall det rör sig om jägare vars hundar blivit dödade av varg, eller då vargen 
tagit tamboskap, men samtidigt är det anmärkningsvärt att ett djur kan positioneras 
så i det allmänna medvetandet i dagens Sverige. Detta intresserar mig. Som jag ser det 
finns vargen i två former: dels som djuret vargen, ett hunddjur, ett rovdjur som lever 
spritt över flera olika delar av världen vars art och underarter beter sig på olika vis som 
djur gör, och som ibland kommer nära inpå och i konflikt med människan och män-
niskans aktiviteter. Vargen av kött och blod. Den andra formen av vargen är vargen 
som väsen, vargen som symbol och som spelande en roll i vårt kollektiva medvetande 
och begreppsvärld. Ett väsen som är laddat med betydelser och representationer av 
känslor och fenomen som sker i det mänskliga psyket. Vargen som gestalt. 

1.2
Mål och syfte

Det här arbetet vill genom bild berätta om vargen. Om vargen som väsen och om rela-
tionen människa och varg emellan. Om vargens position i vårt kollektiva medvetande, 

1 Design För Hållbar Utveckling, Ann Thorpe, Raster Förlag 2007, s209 
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och rent fysiskt i den natur som omger oss. Att genom bilden, prata om, och om möj-
ligt skapa, vår relation till det här djuret. Ytterligare ett annat syfte är att utveckla och 
utforska mitt eget bildskapande, framförallt genom att arbeta mer tydligt narrativt än 
vad jag gjort tidigare. I min gestaltning vill jag gärna förhålla mig till tidigare, konven-
tionella vis att porträttera vargen, och sträva efter att med mitt egna personliga uttryck 
erbjuda en annan, kanske ny, gestaltning. Syftet är att belysa flera olika aspekter av 
vargen, och att genom att göra detta verka för vargens fortsatta fysiska existens i vår 
natur. Samtidigt som det är ett undersökande arbete, där min intention är att under-
söka min och vår  relation till vargen, som djur och väsen, med pennan på pappret, 
så är det också i allra högsta grad ett arbete där jag tar ställning för vargens fortsatta 
överlevnad och existens i Sverige. 

1.3
Frågeställning

Vad är varg? Vad har jag och i ett vidare begrepp vi för relation till vargen, som djur 
och som väsen? Hur kan jag som illustratör berätta om detta? Kan jag genom mina 
illustrationer gestalta en mångfacetterad bild av vargen, som väsen och som djur, 
som gör att vargens position och värde kan diskuteras i ett vidare perspektiv än den 
annars rådande "för eller emot” vargjaktsdebatten? 

2
TeoRI oCh MeTod

För att ge ett mångfacetterat porträtt av vargen som djur och som väsen så undersöker 
jag vargen i båda dessa roller i skrift och i bild. Materialet jag använt som undersök-
ningsmaterial och funnit stöd i är därför både rent faktamässigt material såsom fakta-
beskrivningar av vargen som djurart, statistik och attitydundersökningar, men jag har 
också använt mig av populärkulturella medier som film, skönlitteratur och folksagor. 
För att finna teorier kring illustrationens betydelse och bildberättande har jag använt 
mig av Göran Sonessons bok om bildsemiotik, Bildbetydelser.2  Sonesson skriver där 
bland annat om bildens förmåga att berätta om sådant som ordet inte förmår. Jag har 
även intresserat mig för ikonotextbegreppet. Ikonotexten beskriver samspelet mellan 
text och bild, och deras gemensamma  eller sammanlagda betydelse. Begreppet myn-
tades av Kristin Hallberg 1982 i en artikel, där hon själv förklarar det såhär:

2 Bildbetydelser, Göran Sonesson och Studentlitteratur 1992 
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Bilderbokens "egentliga text" är samspelet mellan dessa två semiotiska
 system. D v s. det är först när den implicerade interaktionen bild/text 
förverkligas som "bilderbokstexten" blir en realitet. Denna "text" kallar 
vi fortsättningsvis i k o n o t e x t.3

Ikonotextbegreppets styrka ligger i just det att det erkänner både texten och bildens 
värde som samspelande och som del av en helhet. Bilden finns inte där för att säga nåt 
som texten missat, utan det är snarare så att bilden och texten säger någonting tillsam-
mans, på olika sätt/språk. Berättelsen är beroende av både text och bild för att vara 
fullkomlig. Visserligen  är bilderboksbegreppet oftast använt för att beskriva en genre 
riktad till barn, vill man prata om bilderböcker som är riktade åt även en vuxen publik 
brukar det engelska uttrycket "graphic novel" ofta förekomma. Men detta, anser jag, 
beror nog snarare på en ovana inför en i Sverige relativt ung genre än på bilderboks-
begreppets begränsningar. Jag har försökt använda mig av ikonotextbegreppet som 
hjälpmedel i tanken för att ta mig an mitt gestaltningsarbete, då det ju inbegriper både 
text och bild. Eftersom mitt arbete i allra högsta grad berör relationen människa-djur 
så har jag även  använt mig av tankar kring detta, främst presenterade i Hillevi Krantzs 
uppsats Hur Görs Djur?4, samt essän Döda djur och vita män, av Hillevi Ganetz och 
Måns S Andersson.5

Illustrerandet har sedan skett undersökande och fritt med intentionen att producera 
ett personligt, narrativt verk om vargen som väsen och varelse att presenteras i bok-
form. Metoden för bildframställandet har rent praktiskt gått till med (blyerts)penna 
och papper, i efterhand bearbetat, sammanfogat och kolorerat digitalt. Som metod för 
att formulera bildberättelser om vargen att sätta på pappret har jag använt mig av mitt 
eget förhållande till vargen, samt försökt finna ytterligare ingångar till vargen som 
ämne genom att försöka se på samhällets syn på vargen, som symbol och som varelse 
av kött och blod.

3 Kristin Hallberg. “Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 3-4, 
1982. 
4 Hillevi Krantz. Hur görs djur? En diskursanalys av ickemänskliga djur som subjekt och objekt, 2008 
5 Hillevi Ganetz och Måns S Andersson. “Döda djur och vita män. Framställningen av djur i de tidiga naturpro-
grammen”, i Tvärsnitt nr 2, 2010 
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3
VARgenS TVÅ RoLLeR

3.1
Vargen här och nu

I vårvinterns Sverige 2011 är det svårt att undgå vargen, den pågående licensjakten 
brer ut sig i nyhetsmedia och den slumrande så kallade "vargdebatten" manifesterar 
sig genast åter. Att finna belägg för de heta känslor som vargen frammanar är inte 
svårt. För att få en grund att stå på letade jag mig dock iväg från hätska insändare och 
debattprogram till mer förmodat neutrala beskrivningar av den skandinaviska vargens 
situation, såsom Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitets forskning. Den 
Skandinaviska Vargen6 ger en bred faktabeskrivning om vargen, dess utbredning och 
levnadsvillkor i det samtida skandinavien. Dokumentärfilmen Vargen- Hatad, Äls-
kad, Buggad7 i sin tur erbjuder både en närmast unik inblick i livet för ett vargpar i 
Sverige idag, samt en del åsiktsventileringar av personer i vargmiljö. Bakom filmen 
står bland annat Henrik Ekman, vetenskapsjournalist och författare som även skrivit 
boken Vargen - Den Jagade Jägaren.8 Även den redovisar såväl rent historiskt fakta om 
hur den nuvarande svenska vargstammen återkom, som de konflikter detta medfört. 

Som jag skrev i inledningen fascineras jag av de starka och ofta hätska känslorna kring 
vargen, och framförallt av hur de kan leva kvar och frodas i dagens allt mer urbani-
serade samhälle. Ofta beskrivs vargfrågan som en diskussion mellan två läger - stads-
människorna som inte behöver leva nästgårds med rovdjuret, och glesbygdens jägare 
och djurägare som på nära håll får se vilken skada de kan åsamka. Karin Dirke, fil dr 
i idéhistoria presenterar ett nytt intressant perspektiv på detta genom sin forskning 
där hon för fram teorin att det svenska varghatet egentligen är ett statligt påfund. 
Dirke menar att varghatet kan kopplas till en officiell statlig kampanj på 1700-talet 
för att driva rovdjuren ur landet, en kampanj som Dirke säger underförstått hade sitt 
urprung i ett byggande av Sverige som nation. I kampanjen beskrivs vargarna som 
"främlingar som ska drivas ut"; "Som inte hör hemma i den svenska faunan" Den här 
kampanjen ska ha spridits i kyrkorna med skrämsel och hatpropaganda, instiftad av 
adeln och kungen som ville ha jakten i fred,9 och mer eller mindre varit påtvingad all-

6 Den Skandinaviska Vargen. -En sammanställning av kunskapsläget från det skandinaviska vargforskningspro-
jektet SKANDULV 1998-2008  Natursvårdsverket. Håkan Sand, Olof Liberg, Åke Aronson, Pär Forslund, Hans 
Chr. Pedersen, Petter Wabakken, Scott Brainerd, Staffan Bensch, Mikael Åkesson, Jens Karlsson, Per Ahlqvist
7 Vargen - Hatad, Älskad, Buggad. Henrik Ekman och Ulf Jonasson 2009 
8 Vargen - Den Jagande Jägaren, Henrik Ekman Norstedts 2010
9 SVT Nyheter, ABC, Inslaget sändes Onsdag 19/2 2011
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mogen. Skulle det vara så som Dirkes forskning påvisat kanske det kan förklara varför 
varghatet kunnat leva kvar så oresonligt i Sverige? I varje fall erbjuder Dirkes forskning 
en nyanserad och kanske överraskande bakgrund till dagens vargdebatt. Jag funderar 
på om en av anledningarna för att vargen genom historien fått en så sådan särskild 
plats i vårt medvetande har att göra med att vi, under de tider den funnits i vårt land, 
alltid levt nära den i någon mån. Nära både i den bemärkelsen att vargen finns och 
funnits där som ett möjligt hot för våra tamdjur, och nära oss i den mening att vargen 
tycks oss särskilt enkel att förmänskliga. Vargen är trots allt ett rovdjur som jagar or-
ganiserat och beräknande i flock, och ur den aspekten är det enkelt att tillskriva den 
en slags intelligens. I förmänskligandet av vargen ligger kanske nyckeln till varför den 
förmår att sätta igång sådana känslostormar hos oss. Precis som man på 1700-talet 
ansåg vargen som en främling, ses vargen idag som en slags laglös skurk som härjar i 
våra skogar, tar sådant som är vårt: tamdjur, jaktvilt och hundar. 

Även om min avsikt i det här projektet inte i huvudsak varit att undersöka den så 
kallade vargdebatten, eller komma med ett inlägg i denna, så är det ändå på sin plats 
att redogöra för min egen, subjektiva hållning i frågan - särskilt med tanke på att mitt 
projekt i allra högsta grad har mig som sin personliga avsändare. Dessutom kan man 
konstatera att allt som egentligen berör vargen i Sverige idag blir mer eller mindre 
politiskt, någonting annat tycks omfrånkomligt, och därigenom blir mitt arbete också 
en kommentar till detta. Jag sällar mig till de som helt och hållet är emot jakt på varg i 
Sverige idag då jag anser att 200 djur är alldeles för knappt för att vidhålla en frisk och 
levnadskraftig population. Även då jag själv varit hundägare och vet hur ont det kan 
göra att förlora en hund, ser jag inte heller vargdödade jakthundar som ett argument 
för att skjuta varg. Snarare får det räknas som en risk att ta med i beräkningen när man 
släpper hunden lös i vargmarker, precis som trafik är en risk för lösspringande hundar.

Till höger två bilder som är typiska för hur man möter vargen 
i svensk media under vårvintern 2011. Den översta föreställer 
jägare och nedlagd varg ur 2010 års svenska vargjakt. Bilden är 
tagen av Oliver Morin/AFP och publicerad på DN.se 2011-
01-07. Bilden under är också hämtad från DN.se och visar den 
andra porträtteringen av vargen - som ensam, utsatt och jagad. 
Det är slående hur vargen rent bildmässigt blir framställd som ett 
slags offer, även om artiklarna i sig inte nödvändigtvis behandlar 
den som sådan. Nummer två publicerades på DN.se 2011-02-15 
och är tagen av Kerstin Wigstrand.
Ovan en stillbild ur Vargen, hatad, älskad, buggad.
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3.2
Vargen som symbol

Att hitta vargen som symbolväsen i den kollektiva begreppsvärlden är inte särskilt 
svårt, det är få andra djur som har en sådan rik mytvärld. Vargen finns i folksagor och 
litteratur, och vargen finns i olika skepnader i filmerns värld. Rödluvan och Vargen 
är kanske den mest spridda berättelsen, och som sådan i hög grad kan antas har varit 
viktig för hur bilden av vargen konstituerats i vårt kollektiva medvetande. Detta är 
intressant ur många aspekter, dels då det är en saga som berättas vidare till nya barn 
än idag och alltså fortsätter sprida bilden av vargen (som en slug och blodtörstig fara). 
Men också då en tolkning av den egentliga betydelsen av sagan inte är att varna små 
flickor för vargen i skogen utan kanske snarare för "att avvika från stigen" i en vidare 
bemärkelse, där vargen används som en symbol för andra sorters faror. I Perraults klas-
siska version från 169710, slutar den med att vargen får rödluvan att ta av sig kläderna 
och lägga sig i sängen, varpå han slukar henne. Ingen snäll jägare kommer till undsätt-
ning som i bröderna Grimms version. Jag har i det här projektet använt mig utav ett 
par spelfilmer för att hitta ingångar och teman kring vargen. Spelfilmen är intressant 
för mig då den gestaltar i bild, men också för att den liksom annan populärkultur 
är både bärare, tillika skapare, av olika föreställningar om verkligheten. Det urval av 
filmer jag gjort och nämner här i rapporten är alla sådana som jag anser tar upp och 

representerar olika typiska teman kring vargen på film. 

Angela Carter och Neil Jordans film The Company Of Wolves från 1984 är en slags 
variant på rödluvan och vargen-berättelsen, där filmens "gamle vise" - här i skepnaden 
av en sagoberättande mormor, varnar flickan för att de farligaste vargarna inte alltid är 
de som känns igen utanpå. 

 A wolf may be more than he seems, the worst kind of wolves are hairy on 
 the inside and when they bite you they drag you with them to Hell. [...] As 
 you're pretty, so be wise! Wolves may lurk in every guise! Now, as then, it's 
 simple truth, sweetest tongue has sharpest tooth! 11

The Company of Wolves behandlar vargen som en symbol både för de "faror" det 
sexuella uppvaknandet kan innebära för unga kvinnor (och gör det genom att både 
referera till och diskutera med Rödluvan-berättelsen), men det är både en yttre fara i 
form av okända män och en fara som (i det här fallet) den unga kvinnan bär inom sig - 
vargen representerar helt enkelt det vilda, otyglade och i viss mening även ociviliserade.

10 Le Petit Chaperon Rouge, Charles Perrault 1697  
11 Citat tagen ur The Company Of Wolves, spelfilm från1984. Regi Neil Jordan. Manus Neil Jordan och Angela 
Carter 
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Att vargen får representera en farlig och hotande maskulinitet är också i allra högsta 
grad närvarande och tydligt i varulvsmyten. Just varulvsmyten är också den vargbild 
som finns mest välrepresenterad i filmens värld. Där kan vargens sägas representera det 
vilda, otyglade, bestialiska, men även alltså någonting sexuellt, och företrädelsevis en 
slags extrem form av maskulinitet. Stilbildande för den konventionella varulvsfram-
ställningen på film har onekligen George Waggners The Wolf Man från 1941 varit, 
där filmens varulvsman bland annat ses jaga den kvinnliga huvudrollen i ett dimmigt 
kvällslandskap. En nyare och moderniserad skildring av varulvsmyten kan ses i Ginger 
Snaps från 2000 (samt efterföljare), där tar regissören John Fawcett upp den vanliga 
varulvstematiken men filmens huvudroller är två tonårssystrar och lycantropin blir på 
ett intressant och smart vis sammankopplat med systrarnas inträde i puberteten. 
En svensk gestaltning där vargen kan läsas som representerandes en besjälad natur är 
de vargar som förekommer i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings Saga.  De vargar som 
finns i Lagerlöfs roman är farliga, människoätande rovdjur, och förekommer i en 
nyckelscen där Gösta Berling och Anna Stjärnhök i en nattlig slädtur är på väg att 
rymma tillsammans.

De vände, men i nästa ögonblick var släden
omhvärfd af vargar. Grå gestalter skymtade
förbi dem, de hvita tänderna blänkte i vida
gap, och de glödande ögonen lyste. De tjöto
af hunger och blodtörst. De blänkande tänderna
voro färdiga att hugga in i mjukt människokött.12

Vargarna fungerar i Lagerlöfs roman som ett slags manifesterande av en högre makt 
i form av naturen, ödet och Gud, vilka motsätter sig Gösta och Annas kärlek och 
passion. Med tanke på den ställning som Selma Lagerlöfs författarskap har i Sverige 
får man nog kalla det för en av de mest betydande vargskildringarna vi har. Bildmäs-
sigt så är scenen i Mauritz Stillers stumfilmsversion13 av Lagerlöfs roman, från 1924, 
där Greta Garbos Anna och Lars Hansons Gösta jagas på en frusen sjö av ett koppel 
mörka varggestalter oerhört visuellt stark, och nog för alltid inpräntad i minnet på de 
som en gång sett den. 

Vargen får också ta på sig och symbolisera det okända, vilda och farliga som vi inte 
förstår inom oss själva och vårt mänskliga psyke. Begreppet vargtimmen exempelvis 
använder vi för att beskriva  en viss tidpunkt när natt blir dag, och vi laddar den här 
tidpunkten med en slags mystisk, negativ kraft. 

12 Gösta Berlings Saga, Selma Lagerlöf. Fritiof Hellbergs förlag 1891 (publicerad som e-bok genom Litteratur-
banken.se) 
13 Gösta Berlings Saga, 1924, spelfilm i regi av Mauritz Stiller, AB Svensk Filmindustri 
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Vargtimmen är timmen mellan natt och gryning, det är timmen då de flesta 
människor dör, då sömnen är djupast, då mardrömmarna är verkligast. Den 
är timmen då den sömnlöse jagas av sin svåraste ångest, då spöken och demoner
är mäktigast. Vargtimmen är också den timme då de flesta barn föds  [...] och 
är vi vakna så är vi rädda

Citatet är hämtat ur Ingmar Bergmans film Vargimmen som är en fantastisk skildring 
av just ett förvirrat mänskligt psyke och rädsla. Bergmans film tillsammans med det 
gamla romeska citatet ”Homo Homini Lupus”14 översatt: ”människan är människans 
varg”, har fungerat som värdefulla ingångar för mig i tanken och tecknandet.

Förutom vargen som representerandes det vilda, okända, farliga, bestialiska och otyg-
lade i filmens bergreppsvärld finns det också en annan representation som kan sägas 
stå för det vilda i en positiv bemärkelse. Det vackra vilda som en form av ursprung-
lighet, som representerar en slags "naturens själ". Caroll Ballards Never Cry Wolf 15 
behandlar det här temat. I filmen reser en stadsbo, en representant för myndigheterna, 
till den stora vidsträckta naturen i Alaska med uppdraget att döda en varg för att 
kunna skära upp den och undersöka maginnehållet. Ganska snart blir dock den här 
mannen "tagen av" vildmarkens fantastiska natur och utvecklar en slags iakttagande 
vänskap med ett vargpar som han lever tätt inpå. I Never Cry Wolf  förekommer också 
den för den här tematiken typiska representanten för naturfolk, (i detta fallet en inuit) 
som står för ett närmare "sannare" vis att leva med naturen än det moderna samhället. 

14 Titus Maccius Plautus, Asinaria 495, citat ur pjäs. 
15 Never Cry Wolf, 1983 spelfilm regi Caroll Ballard 

En av Gustav Dorés klassiska illustrationer till Perraults Le Petit Chaperon Rouge, 
till vänster, samt en stillbild ur Bergmans Vargtimmen, till höger.
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4

Stillbild ur Stillers Gösta Berlings Saga, ovan, Jordans The Company of wolves och 
Ballards Never Cry Wolf, nedan.
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3.3
Relationen människa - djur

Ann Thorpe skriver, som jag nämnde i inledningen, om det värdefulla för oss som 
människor att uppleva närhet till och förståelse för naturen. Detta är någonting jag 
tror på, att den sortens anknytning hjälper till att skapa en starkare förankring för oss 
själva och vår existens. Men hur ser vi på djuren? Vad har vi för förhållande till dem, 
och hur skapas dessa förhållanden? Det här är en stor fråga, som kan ställas i flera 
olika sammanhang - jag menar här främst ur aspekten djur som sådana vi inte har en 
direkt kontakt med. Våra husdjur exempelvis lever vi nära tillsammans med och de 
relationerna som skapas mellan oss och dem påminner kanske om känsloband till an-
dra människor - men även djur vi inte har en personlig relation till förhåller vi oss till. 
Hillevi Krantz skriver i Hur Görs Djur - en diskursanalys av icke-mänskliga djur som 
subjekt och objekt16, om en del av den här problematiken. Krantz intresserar sig för 
just hur djur ibland betraktas av oss som själfulla, kanske till och med förmänskligade, 
och ibland som inom livsmedelsindustrin - en förbrukningsvara. Krantz tar också upp 
ett exempel jag finner särskilt intressant eftersom det belyser hur populärkulturen kan 
skapa och påverka vår inställning till djuren: Krantz refererar till kanadensiska From 
Moby Dick to Free Willy17, i vilken författarna undersöker hur framställningen av valar 
i populärkultur och media ändrats från 1930 talet fram till nutid. Där påvisas hur va-
len gått från ett klart och tydligt hot (som i Moby Dick) till en mer sentimaliserad och 
förmänskligad (ofta hotad) val som i Free Willy. Detta är inressant och stödjer mina 
tankar om hur vår kollektiva attityd kan skapas, återspeglas och även påverkas av kul-
turella framställningar. Hillevi Ganetz och Måns S Andersson skriver i sin essä Döda 
djur och vita män,18 framförallt om naturprogram på TV och om framställningen av 
djruen och naturen kopplat till ett genusperspektiv. 

Kött, menar den brittiska antropologen Nick Fiddes, är i många kulturer en 
symbol för potens och makt som gäller såväl klass, kön som position bland andra djur.
Att människor jagar alla djur, även rovdjur, visar vår status i naturens hierarki. Vi står 
högst bland de överlägsna rovdjuren.

Kanske kan man koppla vargjaktsdebatten, ofta påeldad av jägare och företrädelsevis 
sådana av manligt kön, till att till viss del vara en fråga om makt och position?  

16  Hur görs djur? En diskursanalys av ickemänskliga djur som subjekt och objekt, Hillevi Krantz, 2008 
17  From Moby Dick to Free Willy: Macro-Cultural Discourse and Institutional Entrepreneurship in Emerging 
Institutional Fields. Lawrence, T. B. & Phillips, N. 2004 
18 Döda djur och vita män Framställningen av djur i de tidiga naturprogrammen, Hillevi Ganetz och Måns S 
Andersson, Tvärsnitt nr 2 2010
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4
ReSuLTAT

4.1
Tecknandet

Jag började skissandet med att helt enkelt söka bilder på vargen, att använda som för-
lagor vid teckning och för att bekanta mig med vargen som bildämne. Parallellt med 
detta bedrev jag min research som finns beskriven tidigare i rapporten, och funderade 
således samtidigt som jag arbetade med pennan, över vad det var jag ville berätta i 
mina bilder. Det första genombrottet i tecknandet kom när jag efter en tid gick ifrån 
mitt urval av bildförlagor till att istället se närmare på de bilder av döda vargar som 
jag fann, och fascinerades av, när jag undersökte den pågående jaktdebatten. Jag valde 
helt enkelt att porträttera av några av dessa och vågade mig dessutom på att scanna 
in och digitalt redigera en av teckningarna, till vilken jag även frångick min strikta 
blyertsregim genom att lägga till några miljöelement gjorda i gouache. Denna den 
första  slutförda teckningen är också i ganska hög utsträckning tonsättande vad gäller 
färg och stämningsval för det fortsatta arbetet, där det blå och det grå är mycket välre-
presenterat.  (Se bilden på sida 13 i rapporten). 

Genomgående i bildproducerandet så försökte jag hålla en fin balans mellan att avbilda 
”naturtroget” i blyertsen, och att skapa levande bilder. I mina tidiga skisser, som kan ses i 
bilaga 3 till rapporten, tycker jag att man kan se exempel på när tecknandet blivit låst och 
alltför stelt i uttrycket. Längre in i processen lyckades jag bättre i att komma bort från det, 
och istället teckna bilder som spelar mer på känsla än ren och skär teckningsteknik. Det 
kändes viktigt också att undvika att vargen fanns representerad såsom direkt avbildad på 
precis varenda sida i boken,  därför valde jag exempelvis att ha två hela uppslag med endast 
landskap löpandes över bägge sidor. Ett fjällandskap där jag ville berätta om frihet och 
skönhet i bokens början, samt ett mer dunkelt och mystiskt skogslandskap i bokens andra 
hälft. I arbetets slutskede blev det ännu viktigare att tänka dramaturgiskt och på bokens 
helhet, och i arbetet med att disponera mitt material över ett särskilt sidantal så valdes 
några bilder bort som antingen stack ut stilmässigt eller inte fungerade dramaturgiskt med 
de andra. Några av dessa bortvalda bilder finns att ses i bilaga 3. Här hade jag ikonotext-
begreppet i åtanke när jag disponeradet av bilderna i boken. Jacqueline Bonneu skriver:1

1 Sunnanäng - en studie i illustrationers betydelse för ikonotexten, Jacqueline Bonneu, 2008
 

Ikonotextbegreppet kräver att man hela tiden ser till interaktionen på enskilda sidor, 
uppslag och bilderboken sett som helhet.



Den döda vargen som den ser ut i färdigredigerad och komponerad form. Vargen tecknades först i 
blyerts på A2 papper, och de övriga bildelementen är gjorda separat i gouache och blyerts.
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4.2
Skrivandet

Även om jag sett mitt examensarbete som ett illustraionsprojekt från första stund så 
finns det även textuella inslag i det slutgliga resultatet. Texten, som är kort och öppen 
i formen, fungerar som en lös inramning av den berättelse jag gestaltar. Vid skrivandet  
försökte jag att sätta på pränt de tankar kring vargen jag haft under arbetets gång, på 
det viset kan man säga att texten beskriver samma sak som de tecknade bilderna, men 
på ett annat språk. I alla fall var det med den intentionen, och ikonotextbergeppet i 
åtanke, som de kom till. För att få ett enhetligt uttryck valde jag att låta även det skriv-
na ordet vara tecknade ordbilder, istället för att använda mig av ett tryckt typsnitt. 
Eftersom jag i det här projektet tog på mig rollen av både författare och illustratör så 
angrep jag skrivandet med en metod liknande den jag använde mig av i tecknandet.

4.3
Teman och narration

Jag bestämde mig för att berätta om vargen kring tre olika teman: vargen som djur 
av kött och blod, och som ett vackert sådant representerandes en sorts frihet. Vargen 
och samhället/samtiden, samt vargen som symbol och hur den manifesterar sig i vår 
bergreppsvärld. Dessa teman valde jag att betrakta som ett slags kapitel i min berättel-
se att bygga upp en dramaturgi kring. För att sätta ett anslag och en ingång till boken 
valde jag dessutom att låta det första uppslaget representera mig själv och min per-
sonliga relation till vargen. Då min berättelse sker ur ett personligt perspektiv där jag 
gestaltar min undersökning och mina tankar om vargen, så har jag producerat mina 
bilder med intentionen att de ska vara just öppna och expressiva, och inte illustrerande  
på ett informerande eller pedagogiskt vis.  Det finns ingen linjär storyline i mitt verk 
utan berättandet består snarare av löst sammanhållna fragment. Bo Bergström skriver  
såhär om det icke-dramatiska, öppna berättandet:

Det icke-dramatiska berättandet skapar en öppen struktur, som bjuder in och gör mot-
tagaren delaktig. [...] Vi läsare få själva göra bilden fullständig och värdera det vi blir 
inbjudna i.19

Narrationen sker alltså med intentionen att berätta på ett reflekterande vis snarare än 
att informera eller styra betraktaren. 

19 Effektiv Visuell Kommunikation, Bo Bergström, Carlsson Bokförlag 2007
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4.4
Bokformen

Varje berättelse behöver en inramning att presenteras för betraktaren i. För att skänka  
mina illustrationer och ord ett sammanhang, och en fysisk form som tillåter dem att 
berätta enligt min (visserligen lösa) dramaturgi, föll mitt val på bokformen. Boken har 
också den fördelen att läsaren ges tid i lugn och ro med berättelsen. Formatet jag valt  
är ett stående rektangulärt sådant som påminner om ett katalog eller magasinformat: 
25x31 cm. Det är lite bredare än ett standard A-format, detta för att även här kunna 
bjuda in betraktaren och inte skapa stängda bilder. Jag har genomgående låtit flera av 
mina bilder breda ut sig över hela uppslag. Detta framförallt för att arbeta med dra-
maturgi och rytm. Av samma anledning är en del sidor lämnade blanka för att erbjuda 
luft och andning. Den färdiga boken är på 36 sidor i inlagan. Fördelat på dessa 36 
sidor är 25 enskilda bild- eller textillustrationer. Då det är viktigt att presentera il-
lustrationerna på ett så rättvist och värdigt vis som möjligt har jag velat lägga ner stor 
vikt på pappersval. Pappret, Scandia 2000, 200 gram är svanenmärkt FSC-certifierat 
och obestruket. Det är procucerat lokalt i Småland, där även tryckeriet jag använt 
mig av, Davidsons Tryckeri befinner sig. Davidsons hela produktion är svanenmärkt. 
Bindningen är fortfarande i utvecklingsstadiet, till examination presenteras en dummy 
med tejprygg, tejpad av tryckeriet. 
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Ovan en bild ur temat vargen som djur av kött och blod. Ett försök att porträttera vargens 
skönhet, och vargen som det oerhört sociala djur det är. Till vänster en bild ur det tredje och 
sista temat, om vargen som symbol, och relationen människa- varg. Bokens hela innehåll finns 
redovisat i bilagor.



5
dISkuSSIon

Jag har i det här arbetet försökt att skapa ett eget material att förhålla mig till och il-
lustrera.. Ett material som utgörs av det undersökningsarbete som finns beskrivet i 
rapporten, och av de tankar som detta gett upphov till hos mig personligen. Jag har 
hela tiden arbetat utifrån övertygelsen att det är det personliga anslaget som skapar 
kvalitet och styrka i bildberättande, och alltså strävat efter att åstadkomma just detta. 
Vad mina bilder sedan lyckas förmedla är givetvis inte helt enkelt att bedöma. Jag är 
övertygad om att det jag producerat alldeles tydligt berättar om vargen, ja, ganska ofta 
är ju själva djuret vargen porträtterad i bilden. Förhoppningsvis skiner även de teman 
jag arbetat med igenom utan att samtidigt stänga ute egna tolkningar hos betraktaren, 
men såhär i slutet av projektet hade jag gärna spenderat ännu mer tid med tecknandet 
för att riktigt kunna gå ned på djupet i några av mina tankar. 

Arbetet med projektet har varit mycket lärorikt och utvecklande. Jag påbörjade det 
med intentionen att utveckla mina narrativa förmågor, och det är också någonting 
som jag tycker mig ha kunnat göra i det här arbetet om än kanske inte på det vis jag 
föreställde mig i början. Stor del av tiden har lagts ned på det förberedande under-
sökande arbetet, men i det här fallet var detta mer eller mindre nödvändigt för att 
komma in i ämnet, och då också tecknandet varit en undersökning parallellt. 

Jag har velat skapa bilder som får sin publik att reflektera över vargen, se skönheten 
hos vargen, och att fundera över vargens plats i vårt samhälle. Visst kan mina bilder 
av döda vargar och jägare som flockas kring sitt nedfällda byte, som om även de för-
undras och undrar över vad det egentligen är – varg? Visst kan de tyckas porträttera 
vargen som en slags martyr, ett offer. Och kanske är det där som jag tar tydlig ställning? 
Då mitt berättande sedan fortsätter och utforskar de områden där människan och 
vargen blandas samman, talar om rädsla och de mörkare sidorna hos både vargen och 
vi själva, tycker jag ändå att balansen uppvägs. Ja, möjligen kan jag uppleva att det 
slutliga resultatet uppehåller sig nästan lite för övervägande vid mörker och skymning. 
Kanske för att mörker alltid erbjuder någonting särskilt intressant att utforska och 
gestalta. I vilket fall som helst ser jag mitt verk som någonting som lyckas med det att 
porträttera vargen på ett bredare sätt än den bild av vargen som vi möter till vardags 
i svensk media idag. Min berättelse är av ett annat slag, och jag tror på möjligheten 
att helt enkelt genom att tala om vargen på ett annat sätt, skapa möjligheter för att 
också tänka kring vargen på ett annat sätt. Någonting som i förlängningen kanske kan 
möjliggöra en tryggare situation för ett idag utsatt djur. 
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7
BILAgoR

1 -  Den färdiga boken, LUPUS, ca två uppslag per sida - 10 sidor.

2 -  Redovisning av process, bildredigering och bokupplägg, 1 sida.

3 -  Redovisning av skisprocess 2 sidor

19



BILAgA 1
9 Sidor. Redovisning av den färdiga boken, LUPUS, här presenterad i förminskad form med 
två uppslag per sida.  
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BILAgA 1

Digitaltryckt hos Davidsons Tryckeri 
i Växjö på Scandia 2000 obestruket 
200gr. 

36 sidor inlaga + omslag. 

Till examinationen presenteras boken 
i finare dummy-version, tryckt på rätt 
papper men utan bindning annat än en 
tejprygg och omslaget fäst utanpå. 



BILAgA 2

Redovisning av process, 1 sida.

Nedan visas ett exempel på hur merparten 
av bildmaterialet tecknats i blyerts, scannats 
in och sedcan kolorerats och komponerats 
digitalt. 

Till höger ses ett foto från arbetet med att 
välja ut det slutgiltiga materialet och dispo-
nera det i boken.



BILAgA 3

Redovisning av skissprocess, 
uppvärmningsskisser.
Sida 1 av 2.



BILAgA 3

Redovisning av skissprocess.
Sida 2 av 2.





TACk 

Mina handledare: 
Pernilla Frid, Johanna Rosenqvist och 

Stephanie Carleklev.

Mina kära klasskamrater i DP3,
samt Ally och Mats Andersson, mina 

föräldrar.




