
Svenska serier igår och idag

Tecknad serie - en serie av 
bilder, med eller utan text, 
vilka berättar en historia 
eller på annat sätt står i ett 
tidsförhållande till varandra.

Som en motreaktion på det 
internationella greppet om den 
svenska seriemarknaden startades 
1953 tidningen Tiff  och Tuss. 
Den innehöll uteslutande svenska 
serier som till exempel Barna 
Hedenhös av Bertil Almqvist 
(1902-1972).

1973 föddes den 
dunderhonungsätande Bamse. 
Serien tecknades av Rune 
Andréasson (1925-1999) och 
tidningen blev snabbt ett 
framgångsrikt familjeföretag där 
Runes hustru skötte ekonomin 
och barnen färglade serierna. 
Idag ges den ut på elva språk 
och har en upplaga på cirka 1,5 
miljoner tidningar per nummer.

Äldre målgrupp

Under 80-talet svängde 
inriktningen på den svenska 
seriemarknaden. Tecknade 
serier för en vuxen publik 
började ta form. Förlaget 
Fria Serier grundades av en 
grupp serietecknare och gav ut 
Mammut. Tidningen fungerade 

soffliggaren Kronblom och den 
allt annat än krigiska soldaten 
91:an skapades under denna tid. 

I många europeiska länder 
förknippades serier med 
dagspressen, men i Sverige 
dröjde det ända fram till 1930-
talet innan man började publicera 
humorserier. Orsaken var att 
de ansågs alltför oseriösa och 
vulgära för att tryckas i en 
morgontidning.

Den första serien i en 
dagstidning var Herr Knatt av 
Ruben Lundkvist (1895-1979) 
som publicerades i Stockholms-
Tidningen 1929. En annan känd 
serie som fick sitt genombrott 
under 30-talet var Biffen och 
Bananen av Jan-Erik Garland 
(1906-1988), mer känd som Rit-
Ola.

Efter andra världskriget skedde 
en explosionsartad utveckling 
tack vare serietidningens 
framsteg. Importerade serier som 
Kalle Anka & Co, Fantomen, 
Tarzan och Stålmannen fick sina 
genombrott och dominerade 
under 50- och 60-talen.

“Mannen som gör vad som faller 
honom in” tecknades av Oskar 
Andersson (1877-1906) i början 
av 1900-talet. Den handlar om en 
man som beter sig tvärtemot vad 
samhället förväntar sig av honom, 
och klassas av många som den 
första svenska tecknade serien. 

Serier publicerades under 
denna tidiga epok i speciella 
humormagasin och tidningarna 
lästes i huvudsak av män under 
deras besök på raksalongerna. 
När rakhyveln uppfanns 
försvann många av magasinen.

Serier från väst

Den familjeinriktade vecko- 
pressen slog igenom på 
1920-talet och öppnade nya 
vägar för serietecknandet. 
Tidningarna innehöll svenska 
serier tillsammans med översatta 
amerikanska. Tidigare hade 
den svenska seriekulturen 
influerats av europeiska serier, 
men nu hämtades inspiration 
även från andra sidan Atlanten. 
Seriefigurer som den late 

Mannen som gör vad som faller honom in från 1902



som ett alternativ till resten av 
den kommersiella seriemarknaden 
och serierna karaktäriserades 
av fria och experimentella 
uttrycksformer. I Mammut 
ritade Ulf  Frödin (1949) Älgen 
Är Lös som anses vara en av de 
mest innovativa svenska serierna 
genom tiderna. 

Galago startades 1979 av 
Rolf  Classon och är än idag 
den tidning som lyfter fram 
nytänkande svensk serieteckning. 
Tidningen blandar svart humor 
med djupt allvar. I Galago kom 
1985 den fula och burdusa 
Socker-Conny, som tecknades av 
Joakim Pirinen (1961).

Självbiografiska serier växte 
under 90-talet fram och blev 
en egen genre. Serietecknare 
som Daniel Ahlgren (1971), 
Åsa Grenvall (1973) och Joanna 
Rubin Dranger (1970) slog 
igenom.
Störst succé gjorde dock Martin 
Kellerman (1973), som med sin 
hiphoplyssnande och öldrickande 
hund Rocky skildrade singellivet i 
Stockholm. 

90-talet präglades av den 
ekonomiska krisen i Sverige, och 
seriebranschen drabbades hårt. 
Många tidningar kämpade för 
sin överlevnad, varav en hel del 
strök med. Undergroundkulturen 
med fanzines och internetserier 
utbredde sig dock under denna 
period. 

Under 2000-talet har 

mangaserierna spridit sig i 
Sverige. Dels importeras stora 
mängder från genrens hemland 
Japan och dels börjar fler och fler 
svenska serietecknare att lära sig 
manga-stilen.

Morgondagens serier

Seriefrämjandet grundades 
1968 och är ett förbund för 
serieintresserade. Man arbetar 
för att öka intresset för serier 
samt att vara en träffpunkt där 
kontakter knyts och diskussioner 
förs. Förbundet ger ut tidskriften 
”Bild och Bubbla” som handlar 
om serier och man delar årligen 
ut branschpriset Urhunden.

Ola Hammarlund, 
ordförande på Seriefrämjandets 
Stockholmsdel, ser en utveckling 
mot att allt fler serietecknare 
publicerar sig själva.
- Fanzinemarknaden har växt 
väldigt mycket. Jag tycker att det 
är positivt att det finns krafter 
som trycker på underifrån. 
Resultatet blir att kvalitén på det 
kommersiella serietecknandet blir 
bättre.

Han påpekar även att 
serieskolorna i Malmö och 
Hofors också har hjälpt till 
att höja standarden på svensk 
serieteckning avsevärt.
- De har varit och är jätteviktiga 
för bredden inom svensk 
serieteckning.

Men hur ser serietecknandets 

framtid ut?  
- Eftersom nittiotalet präglades 
av dålig ekonomi och att dagens 
distributionskanaler går genom 
pressbyråns tidningshylla kan 
internet vara jätteviktigt för 
framtidens serieutveckling. 
Billigare och enklare. Men än är 
det för tidigt att säga något säkert 
om hur det kommer att se ut, 
säger Ola Hammarlund.



En ovanlig utbildning i ett helt 
vanligt brukssamhälle. En ny del 
av Sverige som möter en gammal. 
Serietecknarskolan är platsen för 
framtidens tecknare, men få av 
studenterna hade berättat i bilder 
tidigare.

- Ibland tror jag att de ljuger 
när de säger att de inte gjort 
serier innan de sökte hit, men det 
stämmer konstigt nog, förklarar 
Johan Höjer.

Serietecknarskolan i Hofors 
är en tvåårig högskoleutbildning 
och genom koncentrationen på 
bildberättandet skiljer man sig åt 
från traditionella grafiska studier. 
Här sammansmälts formlära, 
dramaturgi och bildbehandling. 
Även animation, webbdesign 
och grundläggande kunskaper i 
layoutprogram ingår i kursplanen. 
Men behovet av en längre 
utbildning är stort, helt enkelt för 
att man inte hinner med allt. Idag 
nås Johan av beskedet.
- Det blir inget tredje år till 
hösten, förklarar han för några 
elever utanför lärarrummet. 

Blickar i golvet.
- Fan vad trist. Men jag har ju 

sökt några andra utbildningar, så 
det kanske löser sig ändå, säger 
en av killarna. 

Serier ihop med film

Den rangliga ståltrappan håller 
på att rosta sönder. Men det 
är den vägen man får ta för 
att komma till skolans lokaler, 
belägna på andra våningen i det 
bruna tegelhuset. Förr rymde 
byggnaden ett ålderdomshem. 

På skrivbordet längs den ena 
långväggen i Johans lärarrum 

ligger en hög med affischer 
som eleverna skapat i en övning 
att göra en reklamkampanj för 
skolan. Johan har dåligt samvete 
för att de inte kommit upp på 
väggen än, men tiden räcker helt 
enkelt inte till. Just nu håller han 
på att skriva till en tidning för att 
föreslå ett samarbete med skolan. 
Det mesta som ska uträttas 
hamnar bokstavligen på Johans 
bord. Intresset för serier är det 
som driver honom framåt.
- I undervisningen betonar jag 
hela tiden att serier är bilddrivna. 
Så vi koncentrerar oss inte så 
mycket på dialog, förutom i 
dramaturgikursen där eleverna får 
lära sig utforma manuskript. De 
som kommer hit är inte teoretiskt 

På plats i serieplugget
- Där har du anledningen till varför skolan ligger i just Hofors.

Läraren Johan Höjer har stannat i steget och pekar på något 
som sitter på insidan av lunchrestaurangens fönster. En skylt 
pryds av en liten EU-flagga och texten: 
Här pågår ett utvecklingsprojekt inom Växtkraft Mål 3. 

Johan Höjer är lärare och initiativtagare till det mesta på skolan.



intresserade, utan dom vill lära 
sig att klara av det här på ett mer 
handgripligt sätt, förklarar han. 

Johan är 56 år och har en lång 
seriekarriär bakom sig med bland 
annat ett flertal publiceringar 
i Dagens Nyheter. En märklig 
samling litteratur står uppradad 
i hans bokhylla. Böcker om 
upphovsrätt och massmedia står 
sida vid sida med slitna Musse 
Pigg-album.
- Det finns ju hur mycket 
litteratur som helst om film 
men nästan ingenting om serier. 
Därför försöker vi applicera 
mycket av de kunskaper som 
finns inom filmen på seriemediet. 
När man läser serier får man ju 
en sorts filmisk upplevelse.

Vampyrer och manus

Förbi teckningssalen där 
förstaårseleverna har 
krokiundervisning sträcker sig en 
lång korridor. Ett tiotal dörrar, 
alla på vid gavel in till elevernas 
ateljéer, är tapetserade med 
skisser, svart-vita fotografier och 
serier. En förvarning om vad som 
händer där inne. Man delar ateljé 
två och två eller tre och tre. Varje 
studerande har ett eget ljusbord 
där det mesta av arbetet tar form. 
Johan Höjer tar några långa kliv 
mot sitt rum och på vägen dit 
kikar han in i eleven Irène Löfs 
ateljé och meddelar även henne 
det tråkiga beskedet. Irène sitter 
och tecknar ackompanjerad av 

musiken från en stereo som står 
på en bokhylla fylld med arbeten 
från tidigare kurser. Hennes 
mål var inte att bli serietecknare 
när hon sökte till utbildningen, 
utan snarare att utveckla sitt 
bilduttryck. 
- Men det senaste halvåret har 
suget efter att arbeta med serier 
kommit. Vi hade en intensiv 
period då vi jobbade mycket, 
och jag kände att jag utvecklades 
väldigt fort. Och samtidigt fick 
jag kontakt med en del redaktörer 
vilket känns lovande inför 
framtiden. 

Irène kommer från Partille 
utanför Göteborg och har läst 
japanska tidigare. Inspirerad 
och fascinerad av manga-serier 
är hennes dröm att komma till 

Tokyo. 
Vad är det viktigaste du har lärt 

dig under utbildningen?
- Jag får fram de berättelser 
jag har inom mig genom 
manusskrivandet. När jag sökte 
var jag nöjd med arbetsproverna, 
men när jag tittar på dem nu blir 
jag lite mörkrädd, säger Irène och 
skrattar medan hon ritar en av 
sina många blodsugare.
- Problemet är att vilken genre 
jag än bestämmer mig för, så 
slutar det med att jag tecknar 
vampyrer. Senaste serien jag 
gjorde så upptäckte jag efter fyra 
sidor att huvudpersonen var en 
sådan. Jag hade ingen aning om 
när eller hur han hade förvandlats 
till det, så jag vet inte riktigt vad 
mitt huvud vill mig. 

Irène Löf  låter fantasin flöda i en av skolans många ateljéer.



Naturliga redskap

Johan Höjer trycker in en 
sifferkombination på kodlåset 
samtidigt som han betonar 
vikten av att spränga tecknandets 
gränser. Dörren öppnar sig.
- Det gäller ju att få människor 
att bryta murar, prova på olika 
genrer. Att de misslyckas här är 
bättre än att de gör det sedan.

 Han hälsar på några elever som 
står vid en tuggande kopiator.
- Hur går det med projektet, 
frågar Johan.
- Jo, det går helt okej, säger en 

av killarna. Lite idétorka just nu, 
bara. 

Johan beklagar sig över en 
anslagstavla som fallit ner från 
väggen och går in i skolans 
datasal. Här är det bibliotekstyst. 
Framför en av bildskärmarna 
sitter Kristin Lidström, 21. 
Hörlurarna är på och den 
digitala pennan glöder. Hennes 
specialarbete handlar om 
förhållandet mellan mor och 
dotter.
- Projektet jag håller på med nu 
är så stilistiskt som jag kan göra 
det. Mycket rutnät, svart och 
vitt, grova linjer kontra tunna 
och dekorativa mönster. Jag tror 
att jag håller på att hitta någon 
slags egen stil där, något som jag 
känner att jag inte haft innan.

Hon understryker hur viktig 
den digitala delen av utbildningen 
är. Hennes förkunskaper när 
det gäller bildredigerings- 
och illustrationsprogram var 
begränsade när hon kom till 
Hofors.
- Att teckna vid ljusbord och på 
datorn kändes så ovant, nästan 

fuskigt, i början. Nu är verktygen 
en naturlig del i arbetet. När jag 
tänker efter så är det konstigt att 
jag klarade mig utan dem förut.

Kristin, som kommer från 
Tibro några mil öster om 
Skövde, vill komma in på HDK, 
Högskolan för Design och 
Konsthantverk, i Göteborg 
eller Konstfack i Stockholm till 
hösten. Hon har även sökt ett 
stipendium genom Högskolan i 
Gävle till konststudier i Sydafrika 
ett halvår. Just nu läser hon 
konstvetenskap parallellt med 
seriestudierna.
- Om jag kommer bli grafisk 
formgivare, illustratör eller 
serietecknare i framtiden 
spelar ingen roll, bara jag får 
uttrycka mig genom tecknandet. 
Utbildningen har fått mig att 
inse att det som förut kändes 
ouppnåeligt, alltså att arbeta med 
det här, inte längre är det.  
- Samtidigt känns det skönt att få 
komma bort härifrån snart. Det 
är ju inte för ortens skull jag är 
här.Kristin Lidström är fast besluten om 

att hon ska fortsätta teckna.

Kristin Lidströms projekt om förhållandet mellan mor och dotter.  



Kompisar och paddor

- Lite mindre bakgrund och 
mer förgrund. Annars ser det 
ambitiöst ut.

Inne på sitt rum ger Johan 
sitt omdöme på en elevs skisser. 
Mitt emot lärarrummet ligger 
Daniel Westmans ateljé. Här 
har paddorna nästan tagit över. 
Tecknade i blyerts på varsin post-
it lapp har de förökat sig och tar 
upp en halv vägg. Varje besökare 
uppmanas att rita en och döpa 
den. En serietecknares gästbok 

helt enkelt.
Daniel är tjugo år och kommer 

från Sundsvall. Han har en 
förkärlek för tragikomiska 
serier och är inne på sitt andra 
utbildningsår. Just nu är han 
sysselsatt med sitt specialarbete. 
- I Hofors händer det ju inte 
så mycket så jag tecknar en hel 
del. Men den väl tilltagna tiden 
som är avsatt för ett sådant här 
projekt gör att jag slappnat av en 
del. Jag har inte kommit särskilt 
långt än.

Ett svagt ljus tränger sig in 

mellan de gula gardinerna i det 
dunkla rummet medan han 
förklarar att tecknandet ofta sker 
på inspiration och att det kreativa 
klimatet på skolan bidrar till att 
han utvecklas.
- Det börjar med en bild i 
huvudet som kan komma när 
som helst och den föder ofta en 
annan och sen är man igång och 
tecknar. 
- Klasskompisarna lär jag mig 
massor av. Det är väldigt bra att 
få kommentarer och synpunkter 
av andra. Jag brukar göra en 
dummie-version av serien och 
sedan går jag runt på skolan och 
visar upp den. Efter det blir det 
ofta ändringar, ibland börjar jag 
om helt från början.

Japanska serier som 
Beatles

Johan Höjer får iväg några mejl 
innan han är klar med dagens 
arbete. Han går gågatan, i 
folkmun kallad dödgatan, ner 
till en av Hofors tre pizzerior. 
Sedan åttiotalet har ortens 
befolkningsmängd minskat med 
flera tusen.
- Det där huset ska rivas, säger 
Johan och pekar på en fin 
gammal tvåvåningsvilla. Det var 
till salu nyligen för någon löjlig 
summa, men ingen köpte.

När skymningen lägger sig 
över Hofors anländer redaktören 
Johan Cedmar Brandstedt. Han 
ska gästföreläsa om mangaserier 

Daniel Westman visar upp en övning från en tidigare kurs.



under morgondagen. Trots 
att han är trött efter en dag på 
resande fot, har han energi kvar 
för lite serieprat i allmänhet 
och diskussioner om manga i 
synnerhet. Efter att han bott ett 
år i Tokyo med sin familj när 
han var tolv år lades grunden för 
det brinnande mangaintresset. 
Förlaget han jobbar på ger ut två 
svenska tidningar, Manga Mania 
och Shonen Jump. 
- Det som är det mest 
fascinerande med mangaserierna 
är deras otroliga bredd. Det finns 
verkligen mangaserier om allting, 
förklarar han.

Tokyos overkligt långa restider 
och den japanska livsstilen har 
resulterat i att tidningstrenden 
tagit både affärsmän i kostym och 
hemmafruar i ett fast grepp.
- Jag tror mycket beror på att 
man vill fly in i en fantasivärld, 
berättar han. Man ska komma 
ihåg att det japanska samhället 
präglas av feodalism. Du kan inte 
svära åt din chef  eller bära dig 
åt hur du vill. Därför delar man 
upp fantasi och verklighet mycket 
tydligare där.

Mangan kom till Sverige för 
några år sedan och många av 
ansökningarna inför höstens 
kursstart är inspirerade av de 
japanska seriernas värld. Johan 
Höjer tror att trenden är här för 
att stanna.
- Det är ungefär som med brit-
popen, alltså den första vågen 
med Beatles, när jag var ung. 

Tre ackord och ingen utom 
tonåringarna förstod någonting.

Kunskaper om manga

Tjugo över nio på 
tisdagsmorgonen, fem 
minuter efter utsatt tid, inleder 
Johan Cedmar Brandstedt 
mangaföreläsningen.

Japans historiska 
förutsättningar och den enorma 
mangamarknaden i landet 
varvas med vad som krävs av 
en serietecknare. Han visar i 
tidningar och illustrerar på tavlan 
hur mangans bildberättande 
skiljer sig från de svenska 
seriernas. Det är inte många 
i salen antecknar. Men det 

beror inte på någon sorts 
oförskämdhet. Istället ritar de 
flesta samtidigt som de lyssnar. 

Johan beskriver en vanlig 
arbetsvecka för en japansk 
serietecknare. Det är stenhård 
konkurrens och man arbetar 
tjugofyra timmar om dygnet om 
det behövs. Tidningarna trycks 
söndag natt och måndag morgon 
är serierna ute i handeln och 
arbetet börjar om på nytt. 

En serierundvandring

Under eftermiddagen går Johan 
Cedmar Brandstedt runt i 
elevernas ateljéer, tittar på deras 
arbeten och ger kommentarer 
och råd. Eleven Victor Näär 
visar upp sina serier och berättar 
att han har blivit antagen till Joe 
Kubert School of  Cartoon and 
Graphic Art i New Jersey.
- Jaha, vad kul, säger Johan 
och undrar om han vill försöka 
slå sig in på den amerikanska 
seriemarknaden.
- Nej, visserligen ska det bli kul 
att smaka på den amerikanska 
serietraditionen, men jag tror att 
Sverige är det jag siktar på. Den 
svenska serietidningsbranschen 
skulle må bra av lite nytänkande, 
förklarar Victor samtidigt som 
han plockar fram en av sina 
serier. Den handlar om Sam, 
en estnisk dvärggorilla som blir 
tillfångatagen och satt i bur i ett 
laboratorium. Efter att ha ratats 
av aktivister som bara frigör 



gulliga djur, som till exempel 
minkar, får serien om stackars 
Sam ett sorgligt slut. 
- Riktigt bra, tycker Johan och tar 
Victors mejladress. Johan, som 
själv gått på skolan, frågar hur 
Hofors är nu för tiden.
- Det enda som hänt den här 
månaden var att en kille kom 
inbromsande med sin cykel när vi 
var ute i skogen och utbrast: ”Ah, 
jag är hundallergiker!” Så jag 
gjorde en serie om det, berättar 
Victor.

Inne i Irène Löfs ateljé blir 
Johan tilldelad ett förslag på en 
mangaserie. Irène visar Johan 
tidigare material hon gjort.

- Jag vill åka till Japan och lära 
mig teckna, avslöjar hon.

 Johan förklarar att hon kan lära 
sig mangatekniken lika bra här i 

Sverige och att det är berättandet 
som är det viktigaste.
- Eller du kanske vill leva på 
nudlar och sova på golvet som 
assistent åt någon serietecknare, 
frågar Johan retoriskt. Det är så 
alla där borta får börja.
- Du kanske har rätt, säger Irène.
- Du har bra berättarteknik. 
Men tecknandet måste utvecklas. 
Anatomi och perspektiv ser jag 
att du måste arbeta lite mer med, 
tycker Johan.

På väg mot något annat

Medan han skyndar vidare för 
att hinna med alla elever som 
väntar på sin tur sitter Johan 
Höjer på tåget på väg hem till 
Stockholm. Utanför tågfönstret 
byts Torsåkers skog snart ut mot 

Gävles industri. 
- Det är ett problem att skolan 
ligger i Hofors. En mer kreativ 
miljö behövs i form av utbyte 
med andra studenter. Hade 
vi legat inne i Gävle hade fler 
naturliga möten skett. 

Johan använder en 
övernattningslägenhet i Hofors 
några dagar i veckan. Även om 
dvd-hyllan på bensinstationen 
lämnar övrigt att önska så 
försöker han att fylla ut de 
händelselösa Bergslagenkvällarna 
med film på datorn.
- Jag gillar filmen som medium, 
men märker att jag efter att ha 
läst mycket litteratur på ämnet 
börjar analysera sönder filmerna 
jag ser. Men med serier är det inte 
så. Trots att jag läser så mycket 
njuter jag fortfarande av dem.

Fakta Serietecknarskolan

Utbildningen startades 1993 av Hofors kommun, som fick hjälp att finansiera projektet 
genom EU-bidrag. Serietecknarskolan har både varit folkhögskola och senare kvalificerad 
yrkesutbildning. Sedan två år tillbaka kallas den Serie- och Bildberättarprogrammet och ingår i 
Högskolan i Gävles utbildningskatalog.

28 elever per år blir antagna. För att vara behörig krävs godkända gymnasiebetyg från 3-årigt 
program. Man söker med arbetsprover bestående av en serie, en karikatyr, teckningar och ett 
antal valfria prover. 



Berättelserna handlar om 
pinsamma vardagssituationer, 
dödsskräck och ångestattacker. 
Efter en turbulent uppväxt 
har barnets perspektiv blivit 
en viktig del i Saras tecknande. 
Ämnen som utanförskap, brist 
på självförtroende och relationer 
präglar hennes skildringar. Allting 
sker i svart och vitt.
- Hade jag läst en sån här serie 
när jag hade det som mest “apa” 
hade jag mått bättre. 

Sara tänker efter och rättar till 
de svartbågade glasögonen.
- Jag vet ju att det finns personer 
som känner som jag. Om jag inte 
visste det kanske jag skulle hålla 
tyst och låtsas vara någon annan. 
Men jag vill dels trösta andra och 
dels förklara mig själv.

Inburade djur

Sara sitter med en apelsindricka i 
solskenet uppe vid Bollnästorget 

på Skansen. Hon är klädd i jeans 
och svart jacka med huva. Den 
långa luggen skymmer hennes 
blick som är fäst på en gråsparv 
som landat på bordet. Hennes 
förhållande till djurparker kan 
beskrivas som ansträngt men 
samtidigt fascinerat. 
- Det är dubbla känslor. Jag 
tycker att det är vidrigt att djuren 
är instängda, men att kunna sitta 
bredvid en lemur är ju faktiskt 
väldigt speciellt. 

En serietecknares bekännelser
Hennes svaga utstrålning gör att fotocellerna inte reagerar. Dörren framför henne förblir stängd. 
Så börjar en av Sara Olaussons serier. Möt tecknaren som vågar vara självutlämnande.

Från katt till personligt

Sara började teckna serier när 
hon var 19 år. Tillsammans med 
en av sina två bröder spånade 
hon på vad första serien skulle 
handla om. De försökte komma 
på det fulaste namnet, och 
karaktären Kisse Karlsson, senare 
Kisse Kass, tog form. Utopin 
var att bli publicerad i tidningen 
Galago.
- Det kändes så ouppnåeligt då. 
Jag kände att jag skulle kunna dö 
i frid om jag bara fick vara med i 

den tidningen en enda gång.
När Sara var 22 kom hon in 

på Serietecknarskolan i Hofors. 
Tiden på skolan innebar att hon 
kunde koncentrera sig bättre 
på tecknandet och Kisse Kass 
tecknades i ett antal serier av 
blandad kvalité. Att det var tillåtet 
att misslyckas och dra lärdom av 
sina snedsteg var det nyttigaste  
med skolan.

Trots utbildningen i ryggen 
tog det ett tag att bryta isen. 
Arbetsförmedlingen blev 
nästa anhalt och Sara blev 

skickad på kurs för lågutbildade 
långtidsarbetslösa kvinnor under 
25 år.
- En dag kom det en tant med en 
kasse clownnäsor som vi skulle 
sätta på oss. Sen skulle vi säga 
hej på olika sätt. Ett glatt ”hej” 
eller ett nervöst ”hej”. Det var 
så plågsamt, säger hon och kisar 
mot solen som tecknar sig skarpt 
mot den annars oklanderligt blå 
himlen. 

Efter några refuseringar blev 
hennes Kisse Kass publicerad 
1997. Serien handlade om 



skräcksituationer, och innehåller 
bland annat en Kisse som 
somnat på tåget och dreglar på 
sin medpassagerares axel. Den 
trycktes i drömtidningen Galago. 
Sara skrattar medan hon tänker 
tillbaka på hur det kändes när 
hon fick beskedet om att hon 

skulle bli publicerad.
-  Jag kunde ju inte koppla av då. 
Jag tänkte istället att: Fan vad 
dålig den där tidningen måste ha 
blivit om jag platsar i den. 

Efter ytterligare några Kisse-
serier föreslog Galagos grundare, 
Rolf  Classon, att hon skulle 

teckna sig själv. Självbiografiska 
serier var på frammarsch och 
Sara prövade genren.
- I de första serierna om mig själv 
försökte jag bara vara rolig, men 
det blev lite för käckt. Ganska 
snart hittade jag ett uttryck som 
passade mig bättre. 

Avhopp och publikationer

Tiden som arbetslös följdes av 
studier i grafisk design på HDK, 
Högskolan för Design och 
Konsthantverk, i Göteborg. Men 
efter två år av fem hoppade Sara 
av och började sommarjobba 
på Galago. På tidningen gallrade 
hon ut de serier som var 
publiceringsbara vilket innebar 
nya lärdomar om serietecknandet. 
- Sen blev jag utbränd, säger hon 
och skrattar.

När hon slutade på Galago 
stod det emellertid Redaktör 
på visitkortet och Sara kom 
senare in på Konsthögskolan i 
Stockholm.

- Fast jag har sabbatsår just nu. 
Jag hoppar av allting, säger hon 
och ler lite.
Men hon har långt ifrån bara 
strandade projekt bakom sig. Två 
böcker har hon fått publicerade. 
2001 kom Allt är Farligt och 
2004 Hjälp. Den senare med 
både Saras och vännen Nina 
Hemmingssons tecknade serier. 
De båda träffades genom sitt 
tecknande i Galago och märkte 
ganska snart att de tänkte löjligt 
lika om nästan allt. 
- Efter ett tag slog idén om att 
göra en bok tillsammans ned i 
mig som en blixt. När jag frågade 
Nina var det lika läskigt som att 
fråga chans. Hon svarade ja!

”Julgranen på toppen”

Sara talar omsorgsfullt med 
långa pauser präglade av 
eftertänksamhet, sedan sprudlar 
levande formuleringar fram. 
Hennes tempo genomsyrar även 
serieproduktionen. Det kan gå 
lång tid mellan varje projekt. 
Därutöver arbetar hon som 
personlig assistent tre dagar i 
veckan.
- Att teckna är ett ego-jobb, så 
jag skulle inte må så bra att bara 
hålla på med serier på heltid.
Dessutom tycker jag det är segt 
att gå fram till skrivbordet. Jag 
måste ha press för att få ur mig 
serierna. 



Men när berättelserna väl 
uppenbarar sig är det bråttom att 
få ner dem på papper. Annars går  
formuleringarna lätt förlorade.
- Jag fick en idé härom dagen när 
jag var och handlade. Jag hade 
ingen penna med mig så jag fick 
springa hem med matkassarna 
och skynda mig att skriva ner 
historien innan jag ställde in 
varorna. Det är svårt att beskriva 
hur jag kommer på en serie, men 
skulle jag vara religiös skulle jag 
nog säga att det var gud.

Saras ambition är att hennes 
serier inte ska innehålla för 
mycket självömkan, utan istället 
hoppfull förlåtelse. Hon har 
ställts inför svåra övervägningar 
innan publicering av material 
som innehåller berättelser om 
personer i hennes omgivning.
- Men de tyngsta ämnena 
kommer inte ut i mina 
självbiografiska serier. Det jag 
ritat är bara julgranen på toppen 

av isberget. De riktigt jobbiga 
sakerna jag varit med om i mitt 
liv måste jag utsätta ett alias som 
Kisse Kass för, annars får jag det 
inte ur mig. Men jag vill ju inte 
knäcka mig själv eller andra så 
jag försöker göra berättelserna 
allmängiltiga, med både allvar 
och humor. För mitt liv är så. 
Cancerskräck och skrattanfall på 
en och samma dag. 

Varje gång jag läser Saras serier 
är det just så. Jag blir nedslagen 
på den ena sidan, men lyfts alltid 
upp igen på den andra.

En fågel som vanligtvis hör 
hemma i en bur på barnens zoo 
har rymt. Men istället för att fly 
mot friheten vill den tillbaka in 
i buren. Den försöker pressa 
näbben och resten av huvudet 
genom hönsnätet för att komma 
tillbaka till tryggheten, till den 
enda plats den känner. Sara 

försöker hitta någon djurskötare 
som kan hjälpa fågeln tillbaka. Vi 
lämnar den sittandes med längtan 
tillbaka till fångenskapen.

På väg till björnberget pratar vi 
om den självbiografiska genren 
som terapi och hur man hittar 
kanaler för sina känslor.

Hur vågar du lämna ut så 
personliga händelser i dina serier?
- Hade jag varit Lill-Babs och 
alla visste vem jag var hade jag 
kanske inte gjort det. Men när jag 
sitter och ritar är jag alltid ensam. 
Då kan jag inte tänka på att folk 
ska läsa det, för då får jag inget ur 
mig. Alla galna saker som händer 
är ju så jobbiga när de sker, men 
så roliga att de måste få komma 
ut någonstans.

Och det är kanske just att få 
utlopp som är ledstjärnan i Saras 
tecknande. Fotocellerna kanske 
reagerar nästa gång hon ska ta sig 
in genom dörren.

Fakta Sara Olausson
Ålder: 33 Bor: Bromma
Familj: Pojkvännen Nils och Katterna Husman och Miss Märsta

Aktuell med serier i Bang och Galago 
samt  mottagare av Stockholm stads 
kulturstipendium








