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en samhällskritisk serie om kvinnan som objekt



Abstract
This work has treated the subject of gender demarcation against the norms regarding appearance 
and beauty conveyed by the media and how it affects society. This is expressed through social satire 
in comics. An exploration of the importance of a personal style and how it manifests itself.

Ett arbete som behandlat ämnet genus med avgränsning mot vilka normer angående utseende och 
skönhetsideal som förmedlas genom media och hur det påverkar samhället. Detta uttryckt genom 
samhällssatir i serietecknings format. Ett undersökande av vikten av ett personligt manér och hur 
den tar sig uttryck.

Ledord: objektifiering, media, samhällskritik, serier, kommunikation, humor
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Inledning
Vårt samhälle är uppbyggt av både synliga och osynliga normer som påverkar var och en på 
olika sätt. Många av dessa normer begränsar människor på grund av deras kön, men inte nog 
med att det finns oskrivna regler i samhället utan underliga ideal lanseras genom media för att 
locka in tittarna i en livsstil som går att exploatera och tjäna pengar på. Media har skapat många 
normer som dagens befolkning accepterat och lever efter, men de som bryter koden blir snabbt 
upptäckta och uthängda genom sociala medier. Objektifiering av kvinnan är något som media 
har arbetat flitigt med. Förebilder kastas i ansiktet på unga tjejer som förespråkar ett ytligt liv 
i utseendets tecken. Ett utseende som ska behaga andra och uppfylla den bild av kvinnan som 
media satt som ett ideal som anses vara verklighet. Numera finns det ingen del av kroppen som 
lämnas åt slumpen, ju mer avklädd kvinnan blir desto mer hårbefriad förväntas hon vara, att tjejer 
ens utvecklar kroppsbehåring verkar vara bortglömt. Vi lever i förnekelse om vad som egentligen 
innebär att vara människa och förkastar allt naturligt till att vara äckligt. 

Hur kan man uppmuntra framförallt ungdomen, men även människor i stort, att plocka fram 
sitt kritiska öga och ifrågasätta sin omvärld? I det här projektet har det undersökts om serier skulle 
kunna vara ett lämpligt medel att nå fram till målgruppen.

Syfte och Mål
Syfte är att väcka uppmärksamhet kring samhällets brist på jämställdhet och de normer vi 
människor tvingat på oss själva. Målet är att skapa personligt tecknade serier  som kommunicerar 
ett kritiskt ställningstagande mot medias objektifiering av kvinnan.

Problemformulering
Samhället är alltjämt inte jämställt. Kvinnor och män betraktas fortfarande utifrån sina könsroller  
och inte som individer, status förtrycker och orättvisorna hopar sig. De ideal och normer som diktas 
upp i teverutorna påverkar hur vi ser på oss själva och det motsatta könet. Media förmedlar till 
ungdomar vad det innebär att vara kvinna och hur man förväntas uppträda.  Skönhetsindustrin 
skapar ideal som inte stannar i modellvärlden utan påverkar gemene man och gör utseendet till en 
livsstil för var och en.

Frågeställningar
Vad kan jag som kvinnlig serietecknare tillföra inom genusfältet?

Går det att uppmuntra framförallt ungdomen, men även människor i stort, att bli kritiska mot 

media och ifrågasätta sin omvärld genom serier?

Avgränsningar
Innehållet i serierna avgränsas till medias inflytande och objetifieringen som pågår av kvinnan. 
Detta skildrars genom aktuella händelser. Avgränsningen i slutresultatet är ett antal serier i en 
sammanhängande berättelse som behandlar samma tema under olika perspektiv. 

Avgränsning till en kvinnlig synvinkel av genusperspektivet. Detta genom att studera hur kvinnliga 
serietecknare upplever genusfrågan och hur de uttrycker sig därefter.
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Teori
Media och dess påverkan
Medierna är en så stor del av vardagen att samhällets individer numera har blivit vana vid att de 
ständigt tränger sig på1. Det går knappt att leva i ett modernt samhälle utan att använda eller 
komma i kontakt med massmedier under större delen av sin vakna tid. Medierna används i rituellt 
för den dagliga anslutningen utanför sin omedelbara omgivning, vi har blivit enormt sociala 
varelser som känner längtan efter att vara delaktiga (Gripsrud, s.17).

I vårt arbete med att utveckla vår identitet sorteras intrycken av våra medmänniskor och 
detta sker även genom att leta efter likheter och skillnader genom media. Barn upptäcker tidigt 
i sitt identitetssökande att det finns skillnader dem emellan, att de har olika kön och de märker 
att de vuxna behandlar dem olika på grund av könet. Speciellt könsfördelningen är något som 
media arbetat hårt med och skapat föreställda gemenskaper kring, men även känslan av en 
sammanhållen nation hos invånarna i landet, massmedierna hjälper övriga samhällsinstitutioner 
med att berätta vad det betyder att vara pojke eller flicka, vad det innebär att komma från olika 
landskap och stadsdelar (Gripsrud, s.21). Det är i samspelet mellan individernas indentitetsbildning 
och samhällets generella funktioner som TV:n fått sin plats och blivit en grundläggande 
beståndsdel av vardagslivet. TV-programmen erbjuder identitetsstärkande terapi som framförallt 
behandlar den ångest och osäkerhet som mediet själv har skapat (Gripsrud, s.44). Dessutom har 
media en makt att till och med kunna förändra världen genom välregisserade mediahändelser som 
utöver att bekräfta traditionella värden, identiteter och auktoriteter även kan proklamera ett nytt 
tillstånd och en ny symbolisk ordning.

Forskningen kring media kan grovt delas in i tre teorier, den första kom att kallas “Allsmäktiga 
medier” och var aktuell fram till 40-talet. Man ansåg att publiken var försvarslös inför medierna 
som sprutade in värderingar, attityder tanke- och handlingssätt i huvudet på dem. Mellan 
40-70-talen vände forskningen och man började betrakta medierna som vanmäktiga. Om medierna 
inte utgick från de åsikter som publiken hade och särskilt genom opinionsbildarna som fanns i 
närmiljön så hade de ingen större inverkan. Det handlade mer om vad publiken använde medierna 
till, att folk själva valde vilken information som tillfredställde deras behov. Sista teorin kallas 
“Mäktiga medier” och utvecklades efter 1970. Det är en fusion av de båda andra och handlar om att 
medierna bestämmer vad publiken ska tänka istället för hur. 

George Gebner har forskat kring långtidseffekterna av TV-tittande genom kvantitativa 
undersökningar av programmens innehåll. I samband med detta gjordes en enkätundersökning 
av pubilikens världsuppfattning. Resultatet visade att televisionen i USA ger en skev bild 
av verkligheten och att de som tittade mest på TV visade klar tendens till att övervärdera 
mängden våld och kriminalitet i samhället. Undersökningen formulerades till en teori som kallas 
kultiveringteorin och bland annat dras slutsatsen att våldsamma program inte skapar mer våld 
utan rädsla och oro för våld (Gripsrud, s.73).

Något som blivit vanligare är att programmen blivit tabloidiserade. Tabloidisering innebär att 
innehållet är av mindre format, därmed är det begränsat till en viss typ av material och vinklig. 
Publiken är upplevelsekonsumenter och offentligheten har blivit ett rum där åsikter och makt visas 
upp istället för att skapas. Offentliga debatter är numera en scenisk underhållning och publiken 
förväntar sig verbala slagsmål (Gripsrud, s.302).

Retoriken som används går enligt publicitetens logik, vilket innebär att dålig retorik är bra retorik 
eftersom man bryter mot den goda retorikens ethos. Vad som händer är att kommunikationen 
tenderar att bli rent instrumentell och manipulativ, tvärtemot den goda retorikens krav på 
1 Gripsrud, Jostein, Mediekultur mediesamhälle
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sannfärdighet och grundlig logisk argumentation som får ge vika för effektsökeri (Griperud, s.302).

Media och objektifiering
Medias sexistiska bild av kvinnan bekymrade många redan under 60-talet vilket ledde till att 
feminister påbörjade en studie av hur kvinnan framställdes i olika medier, såsom filmer, tv-serier, 
tidningar, porr, reklam, dokusåpor, tidningar riktade till unga tjejer och kvinnor, serietidningar etc. 
Oron låg i att den här bilden av kvinnan som sexsymbol vars syfte var att behaga männen med 
sitt yttre skulle påverka mottagarna, speciellt barn och ungdomar, till att tänka att en tudelad och 
hierarkisk könsrollskopplade stereotyper var naturliga och normala2 (Carter, Steiner s.2). Numera 
finns det en specifik artikel i barnkonventionen angående massmediernas roll, men trots det så 
verkligheten en helt annan trots regelverket:

“Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför och skall säker-
ställa att barnet har tillgång till information och material från olika nationella och interna-
tionella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska 
välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Konventionsstaterna skall för detta ändamål
...uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt och kulturellt 
värde för barnet
...uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och 
material som är till skada för barnets välfärd...”

Barnkonventionen, artikel 17: Massmediers roll3

Det media egentligen gör är inte att spegla verkligheten, utan att konstruera en dominerande bild 
av vad som tolkas som verklighet (Carter, Steiner s.2). Detta fenomen har bekämpats av feminister 
allt sedan dess genom bojkotter till diverse kampanjer och lobbying för att ändra lag och regelverk. 
En kampanj som gått till historien var den då feminister under 70-talet tog över den manlige 
redaktörens kontor för tidningen Ladies Home Journal, men även mer långlivade ändringar har 
genomförts såsom påtryckningar om lika villkor mellan könen vid anställning och befodran hos 
organisation inom mediafältet (Carter, Steiner s.3). Att aktivt ta ställning mot negativ medialt 
inflytande har bevisligen redan gett resultat och att offentligt uppmärksamma och engagera  
människor kan leda till förändring.

Visuell kommunikation
Vårt samhälle är överbelastat av synintryck, ändå verkar hungern efter nya intryck bara växa. Det 
kan tyckas vara något att oroa sig över, men samtidigt är ord och bild ett medel att få ut budskap 
och nå en stor mängd människor, väcka känslor, skapa diskussion och eftertanke. Genom att lära 
sig handskas med sitt instrument och använda det på ett eftertänksamt sätt, kan avsändarens syfte 
nå ut trots en överexponerad visuell miljö4 (Bergström s.12). Instrumentet i det här projektet är en 
visualisering av en berättelse vars syfte är att uppmärksamma läsare om genusfrågan och medias 
ansvar i samhället i frågan om förebilder. 

“En berättelse är en enhetlig skildring av ett enhetligt händelseförlopp, som på ett väsen-
tligt sätt involverar människor, deras handlingar och strävanden” (Bergström s.16)

Genom att göra mottagaren delaktig och därmed aktiv underlättas målet, att sprida sitt budskap. 
Att vara personlig och medryckande i sitt berättande är fördelaktigt eftersom det engagerar 
2 Carter, Cynthia & Steiner, Linda, Critical Readings: Media and Gender
3 http://www. unicef.se/barnkonventionen
4 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation
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mottagaren ännu mer och att utelämna vissa detaljer aktiverar mottagaren att själv fylla i det 
som saknas. Att låta bild och text samarbeta ökar intresset för mottagaren vilket leder till mer 
delaktighet (Bergström s. 284). Därför blev projektet uttryckt genom serieteckning som med 
ord och bild i samspel och på ett filmiskt vis berättar en historia om hur författaren upplever och 
reagerar på samhället utifrån medias objektifierande av kvinnan. Att kommunicera idéer genom 
illustration uppmuntrar betraktaren att tänka och få en djupare förståelse5 (Zeeger s.20).

“En insiktsfull kombination av text och bild har en förmåga att berätta medryckande som 
vida överträffar det som endera av de två språken skulle kunna klara på egen hand” 
(Bergström s. 288)

Illustrerade bilder kan fånga fantasin till den grad att bilden stannar kvar hos betraktaren och 
knyter ihop ögonblick i deras egen historia med nutiden. Alltifrån barndomens bilderböcker, 
till tonårens serietidningar, mode- och musikrelaterade illustrationer, såsom posters, magasin, 
CD-omslag och så vidare, definierar bildupplevelser viktiga ögonblick och perioder i människors 
uppväxt (Zeeger s.12). 

“Illustrators combine personal expression with pictorial representation in order to convey 
ideas” (Zeeger s.12)

För att kunna göra bästa intryck på publiken krävs det god planering och dramaturgiska kunskaper. 
Det finns tre olika berättartekniker att använda sig av: den dramatiska, den icke-dramatiska och 
den interaktiva. Den dramatiska bygger på stark identifikation från publiken och tonvikt ligger 
på konflikten, där en jämvikt gått över i obalans. Tillskillnad från den icke-dramatiska är den 
dramatiska tekniken väldigt sluten och tolkningsreducerande. Den icke-dramatiska är väldigt 
generös i sitt upplägg, det är fritt att tolka och det förväntas stor delaktighet från publiken. Den 
tredje tekniken är en blandform av de två andra (Bergström s. 19). 

Redundans och entropi 
Hur skapar man uppmärksamhet i en miljö som nästintill består av visuella budskap? Ska 
budskapet göras övertydligt och upprepande? Det är vad ordet redundans innebär och något som 
är redundant är inte spännande, det är alldeles för vardagligt och på så vis osynligt. Dess motpol är 
begreppet entropi, som talar emot våra visuella koder och kan vara så obegripligt att den skapar 
osäkerhet eller till och med upplevs som skrämmande och fientlig. Uppmärksamhet skapas bäst 
genom beröring och påverkan, till exempel genom “slagkraftiga kombinationer av text och bild, i 
intresseväckande, kontrastrika former och färger drar till sig blickar, och adderas rörelse så stiger 
uppmärksamhetsgraden ytterligare” (Bergström s.96), men detta har blivit en del av vardagen 
för många. Istället kan uppmärksamhet väckas genom ett ovanligt inslag på den visuella karta 
(Bergström s.96). Att begränsa bilderna i serien till en gråskala med starka kontraster och ett 
nersmutsat uttryck är just ett sådant ovanligt inslag, även om det inte är ovanligt med svart/vita 
serier, utan i bildvärlden generellt.

“Tystnad, plötsligt slipper vi alla höga röster. Svartvitt, plötsligt slipper vi alla grälla färger” 
(Bergström s.96)

5 Zeegen, Lawrence, The fundamentals of illustration
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Det går att skapa uppmärksamhet utan några större svårigheter, men för att inte tappa sin 
mottagare måste det göras på ett för innehållet relevant sätt. Om första anblicken lovar något som 
innehållet inte lever upp till har betraktaren snart känt sig lurad och tappat intresset (Bergström 
s.96). 

Serier - den osynliga konsten
När bilder uppstår i en sekvens i förhållande till varandra brukar denna sekvens kallas serie. Även 
om konsten att teckna serier inte haft samma status som konst, design och litteratur så har 
dagens seriekultur vuxit sig starkare och fått en mer betydande ställning. Om man ska behandla 
ett berättande som förs med bilder i sekvens så går det att översätta mycket till serieteckning 
vilket gör serier till ett långlivat traditionellt sätt för människor att kommunicera med varandra6 
(McCloud s.10).

Idag är det många i vuxen ålder som vuxit upp med olika sorters serier och intresset verkar 
leva kvar och det är accepterat att läsa serier, men även se på tecknad film, även som vuxen. Det 
finns serier som vänder sig till olika åldrar och behandlar olika teman genom olika sorters humor, 
eller utan en humoristisk vinkling alls (McCloud s.126). Numera finns det serier för alla. Det är ett 
medium som sprider sig lätt, speciellt nätbaserade serier kan få en enorm publik.

Skaparen av serier kan använda sig av flera uttrycksätt för att förmedla sitt budskap, serier 
i sig är uppbyggda av ett språk av olika tecken och ikoner (cartoon linjer) som förstärker eller 
förtydligar berättelsen. Detaljer i bilden hjälper läsaren att avkoda känslor och händelseförlopp, 
men tecknaren kan även använda sig av bakgrunden för att skapa stämning och ange en känslor 
(McCloud s.128, 132).

Populärt inom genren serier är att förenkla verkligheten, att använda sig av ikoner och figurer 
som kallas cartoons. Fördelen med att förenkla ett ansikte till den grad att den kallas cartoon är 
att om det inte är ett realistiskt porträtt på någon man ser, gör att man istället kan läsa in sig själv i 
bilden (McCloud s.30, 36). Betraktaren får lättare att känna med karaktären och kan identifiera sig 
med dess karaktärsdrag och beteende. 

Bild och text
Serieskapare ska kunna handskas med text och bild i kombination, språket och det visuella ska 
komplettera varandra och styrka varandras kommunikationskanal för att på ett enhetligt sätt nå 
fram till läsaren (McCloud s.48). Om tecknandet är väldigt abstrakt, förtydligar språket budskapet, 
man skulle kunna säga att bilden översätts och blir begripligt genom texten, bilden förmedlar 
en känsla medan texten för handlingen framåt eller vice versa (McCloud s.49). Scott McCloud 
visualiserar det här samarbetet i en pyramid, där det ena hörnet är Verkligheten, det andra är 
Språket och toppen är Bildplanet (McCloud s.52, 53). I mitten av pyramiden finns det en balans 
mellan de båda medierna, språket är beskrivande och bilden är mer åt det abstrakta hållet. Givetvis 
kan man som serieskapare röra sig fritt i pyramiden och många experimenterar för att ska mer 
intressanta eller konstnärliga kombinationer (se bilaga 1). 

Metod
Arbetet påbörjades genom en omvärldsanalys inom området serier. Med hjälp av fyra nummer (nr. 
186-189) av tidskriften om serier Bild & Bubbla7, inhämtades information om aktuella serieskapare 
6 McCloud, Scott, Serier - den osynliga konsten
7 Seriefrämjandet, Bild & Bubbla
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och debatter inom området, bland annat om språk och censur. Artiklarna berörde svenska men 
även internationella serieskapare. Det som var till störst nytta var att snabbt kunna få en bild av 
vilka som är verksamma och se vilka olika stilar, intressen och tekniker som de använder sig av just 
nu. Även reportagen om enskilda tecknare om deras  skissprocess, serier och karaktärer var till 
hjälp inför det egna projektet och att se andras arbetssätt.

Temat kring serien är genus, därför blev det en naturlig begränsning att djupare studera de 
serietecknare som behandlar ämnet och eftersom merparten av dem är kvinnor så blev det 
ytterligaren en begränsning; att studera hur kvinnliga serietecknare upplever genusfrågan och 
hur de uttrycker sig. Dessutom är resultatet av det här projektet en personligt färgad serie och på 
grund av det var det relevant att studera genusperspektivet genom serietecknare som utgår ifrån 
samma villkor, vad de väljer att belysa och på vilket sätt. 

Här är några aktuella namn:

Tanken med projektet var att det skulle belysa samtida, aktuella händelser som fått stort  
mediautrymme.  

Nanna Johansson Liv Strömquist Sara Granér

Sara Hansson

Lisa Ewald Hanna Stenman

Stina Hjelm Sara Elgeholm

Lina Neidestam
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Genom olika kanaler såsom Facebookgrupper och andra websidor8, artiklar9, TV10- och 
radioprogram11 samlades material för själva handlingen i serien.  

Idéutveckling
Även om det var positivt och inspirerande att se på andras arbeten var det samtidigt avskräckande. 
Det finns redan flera duktiga, populära serietecknare som gör ett utmärkt arbete kring genus. 
Därför inleddes processen med att försöka skapa ett alternativt berättande med inspiration från 
film, konst och litteratur. Det verkade viktigt att ha en helhetsbild av hur den slutgiltliga produkten 
skulle te sig. Ett övergripande koncept formulerades, alltifrån berättarsättet till uttrycket i bilderna 
och symboliken i bakgrunderna, miljöbilderna och seriens invånare, vilken känsla berättelsen skulle 
bygga på samt den nästan filmiska upplevelsen av storyn. Innehållet i serien skulle bygga på en 
analys av dagens samhälle utifrån olika teman som exempel, nedan följer ett utdrag ur 
 anteckningsboken (se även bilaga 2) på tre av dem:

• Pappor, som handlade om mannens syn på föräldraskap, mannens nya roll – att plötsligt 
inte vara nummer ett längre, pappadepression och ensamstående tonårsföräldrar – ombytta 
roller gör situationen plötsligt intressant. 

•  Hen, språkets makt och betydelse, rädsla för det könsneutrala, barnen som motargument

•  Obejktifiering, medias bild av tjejer, realityserier och förebilder, barbiehysteri, håriga 
armhålor – en skev bild av verkligheten, noll tolerans, skev verklighetsuppfattning

Målet var att varje tema skulle illustreras genom situationer där det fördes en dialog mellan 
olika karaktärer. Dessa seriestrippar skulle knytas ihop av en utomstående berättare som skulle 
guida läsaren genom handlingen på ett mer övergripande plan och uppmuntra till ett kristiskt 
ställningstagande gentemot samhällets normer och påstådda jämlikhet. 

Allt det här fungerade bra, det var en färdig förpackning men innehållet passade inte omslaget. 
Det var inte temat i sig som inte gick att framföra i den här ideala sammansättningen, utan det var 
idén om handlingen som strävade åt ett annat håll. På sätt och vis blev utförandet för storslaget 
och ambitiöst, något som skulle ta för lång tid att processa fram och utveckla. Att försöka forcera 
samman de två olika idéerna skulle leda till ett misslyckande och eftersom mest problem låg i 
att formulera en berättelse till exakt det konceptet, förkastades konceptet till viss del till förmån 
för berättarstilen. En annan upptäckt var hur breda bara de tre första områdena var, så beslutet 
togs att fokusera på den mest återkommande, som var den om objektifiering. Även om det är ett 
klassiskt ämne inom genus och diskussionerna har varit många under lång tid, så talar samhället 
emot några som helst framsteg. 

Mycket från originalkonceptet finns kvar i projektet; det är en story som utspelar sig i urban 
miljö och inleds kort av en berättare för att sedan gå över i tre strippar som anspelar på medias 
objektifiering av kvinnor och vilka konsekvenser det får i hos individen. Den största skillnaden från 
det första konceptet är berättandet, läsaren får ta del av observationerna och de slutsatser som 

presenteras i serierna genom dialoger.

8 Ta håret tillbaka! http://www.facebook.com/TaHaretTillbaka, 

 Vita kränkta män http://www.facebook.com/VitaKranktaMan, 

 Sälj grej med tjej http://saljgrejmedtjej.se/
9 Djungelns Drottning http://goteborg.etc.se/noje/konsstereotypt-pa-kanal-5, http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3431835.ece, 

 professor Annica Dahlström http://www.dn.se/debatt/pahittade-fakta-om-konsbiologi-utgor-missbruk-av-forskarroll
10 Lyckan i L.A http://www.tv3play.se/program/lyckanila
11 Tankesmedjan P3, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3718&artikel=5017628, http://sverigesradio.se/sida/gruppsida. 
aspx?progra mid=3718&grupp=10409&artikel=5060003, Morgonpasset i P3 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2024&artikel=5066708, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2024&artikel=5066795
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Skissprocess
En storyboard är ett bra medel att använda sig av för att bygga upp struktur och planering inför 
tecknandet, utan att vara särskilt detaljerat fungerar en storyboard mer till att ge en känsla av hur 
layouten kan komma att se ut (se bilaga 2). Miljön som skulle utgöra skådeplats för berättelsen 
är en fiktiv stad tecknad på ett geometriskt sätt och med vridna perspektiv (se bilaga 3). Dessa 
byggnader skulle stå som kulisser för berättelsen och på så vis vara den visuella röda tråden. En 
stadsplanering på en kartongskiva 70x100 påbörjades, tanken var att det vore smidigt att plocka 
delar ur en helhet till dialogdelarna för att få en kontinuitet i bakgrunderna. Dessvärre tog det för 
mycket tid att genomföra därför avbröts det tills vidare.

Till en början var det en textuell bearbetning av det material som skulle utgöra manus för 
berättelsen som blev starten av skissprocessen. Svårigheten var att hitta rätt uttryck i språket 
utan att ha bilder att jämföra och passa ihop med. Därför påbörjades en del lösryckt skissande på 
bilduttrycket i form av karaktärer, situationer och punchline-bilder (se bilaga 4). Textskissandet 
gjordes utifrån konceptmallen, vilket innebar mycket beskrivande text och knappt någon dialog 
alls (se bilaga 5). Det blev något av en utmaning att illustrera textmassorna utan att upprepa i 
bilden det som gick att läsa. Det fortsatta arbetet gick ut på att omformulera texten och skissa 
representativa bilder som skulle utgöra en startpunkt för en serieföljd av illustrerande bilder i 
relation med texten (se bilaga 6). Men bilderna fortsatte att vara en upprepning av texten därför 
vändes fokus mot seriestripparna istället och specifikt med temat objektifiering och medias ansvar. 
Det gick bättre att börja få form på de olika pusselbitarna än att jobba kronologiskt med historien 
och få form på delarna allteftersom. 

Skapandet av stripparna (se bilgor 7-11) såg ut ungefär enligt 
följande: en dialog skrevs ner, karaktärer skissades upp, sedan 
sattes de i kontext, t.ex gåendes nerför en gata, karaktärernas 
uttryck anpassades till vad pratbubblorna förmedlade och när 
rutorna var klara sattes de in i passande layout.  Allt tecknande 
har skett för hand, skisserna med tuschpennor och de färdiga 
teckningarna med flytande tusch, stålpenna och penslar på vanligt 
kopieringspapper. Eventuella småjusteringar och monteringar 
med hjälp av photoshop och slutligen gjordes layouten i indesign. 
Sidorna skrevs ut och detaljarbete fortsatte med rutorna i form 
av bakgrunder, textplacering och även linjerna i själva rutorna 
som översattes till handritade istället för digitala för att gynna 
helhetsintrycket.

Resultat
Den slutgiltiga artefakten är en publikation på åtta A4 sidor som innehåller en inledning till fyra 
seriestrippar som skildrar fyra effekter av objektifiering och medias roll i det. Istället för att predika 
har kommunikationen  skett genom att göra satir av samhället. 

Valet stod mellan ett karakterisktiskt serietecknar manér och ett bildskapandet som är mer 
personligt präglat av serieskaparens tecknarmanér. Genom att vara personlig skapar man något 
nytt som kan anses tillföra mer till genren och även ett personligt sätt att porträttera genustemat. 
Rutornas layout på sidorna är däremot gjorda enligt klassiska serietidningar. Serierna kan användas 
var för sig men funkar i harmoni med varandra, fler scenarion kan läggas till och utveckla projektet 
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vidare till en större samling serier. Det finns olika möjligheter för publicering, att göra en egen 
publikation kräver mer material i form av fler serier för en saftigare produkt, men det material som 
sammanställts kan tillsvidare publiceras i en etablerad tidning, Galago är ett utmärkt val. 

Karaktärer
I serien stöter läsaren på sex karaktärer, mer eller mindre ingående. 

Den första är Mediamonstret. Mediamonstret är en varelse med 
Jabba the Hutt12-liknande drag som hungrar efter människor som 
vanställer sina kroppar med silikon, har allmän utseendefixering 
kryddat med en djupt liggande dåligt självförtroende. Han drar 
land och rike runt, man hittar honom oftast i stadsmiljö där det 
finns flest offer för honom att skörda. Mediamonstret kall i livet 
är att locka ner så många som möjligt ner i mediaträsket som 
sedermera blir hans marionetter som flitigt används för att lura ner 
ännu fler i träsket som han kan utöva sin makt över.

Nästa person som presenteras är en av Mediamonstrets många 
offer, nämligen reality-Katja.

Reality-Katja är en ung tjej som är rädd för att åldras, hon är 

omkring tjugo år gammal men redan trogen botox användare. 

Eftersom hon tänkt göra karriär av sitt utseende har hon investerat 

i att framhäva sin kvinnlighet så att hon sticker ut men ändå passar 

in i kändisvärldens skumkvarter. Hon berättar om sig själv och 

hennes åtråvärda livsstil och hoppas inspirera andra att satsa på ett 

liv i ytlighetens tecken. Hon är förebild för många unga tjejer som 

inte tror på sig själva utan lever på bekräftelse  och drömmer om 

bröstförstoring och hoppas på att en dag bli upptäckta av Bingo 

Rymér. Katja uppmuntrar till att genom sitt utseende behaga den 

manliga befolkningen och att man kan göra precis allt, bara man 

strikt håller sig till den plastiga idealen och låter andra exploatera en. Reality-Katja representerar 

vad media ser som inspiration till framtida nya investeringar till dokusåpor och annan trashteve.

Efter reality-Katja introduceras Jesper och Tobbe. De är två 
samtida unga killar som gillar snygga tjejer, sådana tjejer man  
ser i teve och på reklampelare. Även om båda har blivit  
förblindade av dessa sköna kreatur så är Jespers 
verklighetsuppfattning en aning mer rubbad än Tobbes. De 
uppfattar kvinnor som objekt som ska stå till tjänst för deras 
behag, och de har höga krav, de förväntar sig perfektion. 
Perfektion i deras värld är den som media presenterar, allt annat 
är äckligt. Den naturliga människan är därmed dömd till att vara 
något äckligt i deras ögon. Som tidigare nämnt lever Jesper i en 

uppdiktad värld som han tror så helhjärtat på att i hans ögon 

12 http://www.starwars.com/explore/encyclopedia/characters/jabba/
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är mens något utrotat och tjejer har inget annat hår på kroppen utöver ett fantastisk hårsvall på 
huvudet. Generande hårväxt är inte längre en antydan till mustasch ovanför en kvinnoläpp, utan 
allt från fötterna och upp till pannan ska bort. Det är på god väg att bli tabu, något man inte talar 
om och då existerar det inte, eller hur? 

En av de osäkra unga tjejerna, som ser upp till reality-Katja, är Jenny. 
Hon är fjorton år och bor utanför stan med sin familj. Hennes största 
rädsla är att fastna ute på landet och bli som sina föräldrar. Jenny tror 
att enda sättet att komma därifrån och lyckas i livet är att synas. Man 
måste bli känd helt enkelt och snabbaste sättet är att ha en beryktad 
blogg. Men hur ska hon kunna få en tillräckligt stor skara följare utan ett 
par avundsvärda bröst att visa upp och utan att ha ett spännande liv att 
berätta om?

Det avlutande paret läsaren få träffa är två identitetslösa 
individer. Det är två tjejer som sitter i skymundan och 
gömmer sig, ägnar sig åt något hemligt som inte passar 
ihop med den livsstil som media tillskrivit dem. De sitter på 
helspänn och ser sig om att ingen ser på när de tar nästa 
bett av den flåtiga budgetpizzan som ligger i kartongen på 
golvet. De lever slaviskt efter sin fasad och vårdar den ömt. 
De gör det för killarnas skull, så att de blir åtrådda och 
omtyckta av dem men även för rivaliserande tjejer för att 
vinna tävlingen i kvinnlig upphöjdhet. Hur skulle det se ut 
om de visade sitt egentliga väsen? Därför skyndar de på 
bakom stängda dörrar i en cell dränkt i mörker. Men de är 
alltid redo att falla in i sin älskvärda roll av slät perfektion 
när de anar att en man är på intåg. Vips så är de redo att 
erbjuda sin ljuvlighet och behaga sin omgivning.

Diskussion
Serier är ett sätt att uttrycka sig på som nonchalerats i jämförelse med konsten och litteraturen. 
Det har kopplats till barndomen och är något som man växer ifrån när man blir äldre. Men det 
behöver inte vara så, idag har serierna fått en bättre status tack vare att många valt att behandla 
allvarliga ämnen genom att teckna serier eller på andra sätt utvecklat serietecknandet vilket har 
skapat en ny seriekultur. Det faktum att man kommunicerar genom ord och bild i ett berättande 
format innebär att man har ett kraftpaket av två uttrycksätt som förstärker varandra. 

Det är en väldigt tillåtande genre med stor konstnärlig frihet. Därför var det viktigt i det här 
projektet att teckna på ett personligt sätt. Inom serievärlden är serietecknarens stil viktig för 
att göra sig ett namn, tecknandet är i det här fallet en stor del av identiteten. Även om det här 
projektet tog in på sidospår och i skissfasen hamnade i ett klassiskt serietecknande så var det bara 
ett kort besök. Under processen kom slutsatsen om hur man som vilken serietecknare som helst 
ska kunna tillföra något till genren är i grund och botten att vara sitt eget uttryck trogen och på 
så vis sticka ut. Även om det finns verksamma kvinnliga serietecknare som gör serier om genus så 
är ämnet stort och genom att gestalta sitt eget projekt på ett personligt sätt istället för att följa 
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samma uttryck som andra gör medför att genren blir nyanserad. 

Ämnet genus verkar vara en outtömlig källa till material. Det här projektet har bara skrapat på 
ytan av ett område som är ett växande problem. Tanken med att använda satir var att läsaren skulle 
reagera på ett eftertänksamt sätt. Istället för att måla upp en karaktär som ett tragiskt offer som 
tycker synd om sig själv, presenteras för läsaren personer som inte har någon inblick i sig själva, 
som saknar självdistans och inte förstår sig vara ett offer i sammanhanget. Poängen är att läsaren 
ska fundera på hur hen förhåller sig till karaktären och skapa sig en åsikt i frågan. Att ta avstånd 
från ytligheten och istället tro på sig själva. Det finns styrka i att förlöjliga ett ideal för att väcka 
kritik mot den rådande normen. Ett långsiktigt mål är att lyckas skapa sig ett namn och att bli en 
god förebild som motvikt mot all negativ inverkan.

Är konceptet med serier ett framgångsrikt sätt att göra sig hörd i samhället? Man kan liksom 
redan nämnda Nanna Johansson, Liv Strömquist och Sara Hansson påverka genom att säga ifrån, 
alla tre hörs numera även i P3 satirprogrammet Tankesmedjan. Genom att observera och ta ett 
kritiskt ställningstagande gentemot samhället, men samtidigt även dela med sig av ett personligt 
uttrycksätt i bild strävar dessa serietecknare efter att påverka sin omgivning att ta ställning för en 
social hållbarhet. Det är dom här tankarna om vad vi ska tycka som gör att utseende är så känsligt, 
som flockdjur vill man vara accepterad och passa in. Då är det egentligen ganska lätt att anpassa 
sig, men frågan är egentligen till vem? 
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