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Abstract 
 
The general purpose of this dissertation is to study picture communication in 
picture books and it addresses the following questions: 
 
What is the illustrator’s role in the process of making a picture book? What 
communicative qualities do pictures have in picture books and how do pictures 
interact with texts? What methods do illustrators use to visualize the meaning of 
stories in picture books? 
 
A genre analysis, a literature study and an interview of a professional illustrator has 
been conducted to answer the questions. I found that all objects that make up 
pictures, the arrangement, colours and shapes contribute to the meaning in diverse 
ways. Pictures also communicate in a different way than texts. An important 
difference between pictures and texts in the context of picture books is that 
pictures are more open for interpretation. Text in picture books can help to define 
the meaning of pictures but if the text and the pictures are too coherent the 
message may feel repetitive and might not engage the reader. 
 
Pictures do more easily provoke feelings and are more suited for descriptions. The 
notion of movement is also essential in picture books. The illustrator’s task is to 
interpret the text and form characters, scenes and ambiences, and to keep the story 
moving forward.  
 
After my study it is clear that communication in picture books varies a lot. 
Illustrators relate to texts very differently and have a lot of possibilities to use 
different methods and styles to approach the meaning of stories. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport undersöker bildkommunikation i bilderböcker och utreder några 
frågeställningar som kretsar kring vad bilden i bilderböcker har för 
kommunikativa egenskaper, hur den samspelar med text och vilken roll 
illustratören har i processen att skapa en bilderbok. Genom analys av några olika 
bilderböcker söker studien även svar på vad illustratörer använder för metoder för 
att förmedla berättelsers innehåll i sina bilderboksillustrationer. 
Kunskaper om ämnet har sökts från olika håll, genom en genreanalys, en intervju 
av en illustratör och litteraturstudier. Parallellt med de teoretiska studierna har 
examensarbetet även innehållit en praktisk del genom arbetet med ett 
bilderboksmanus. Detta arbete har resulterat i 18 illustrationer till en bilderbok. 
 
Bildobjekt kan på den mest grundläggande nivån, på samma sätt som ord, ses som 
tecken. Alla olika objekt som bilder innehåller, hur de arrangeras, deras färger och 
former med mera, skapar tillsammans betydelse. Bild och textkommunikation har 
dock lite olika kvaliteter som får betydelse när de används tillsammans. Används 
de på rätt sätt kan budskapet stärkas och gå fram bättre.  
En viktig skillnad mellan text och bild som får betydelse för kommunikationen i 
bilderböcker är att bilder är mer öppna för tolkning än texter. Texten kan därför 
hjälpa till att bestämma bildernas betydelse genom att klargöra relationer mellan 
olika saker, förhållanden och personer. Studier visar dock att om 
kommunikationen mellan text och bild är alltför samstämmig kan den uppfattas 
som upprepande och passiviserande för läsaren. Om text och bild i bland berättar 
olika saker kan det i många fall levandegöra berättelser bättre.  
 
Bilder framkallar lättare känslor hos människor och passar för beskrivningar av 
olika slag. Rörelsen framåt är också central i bilderboken. Illustratörens främsta 
uppgift blir därför att tolka och gestalta karaktärer, miljöer och stämningar samt 
hjälpa berättelseutvecklingen framåt genom boksidorna. Det vanligaste sättet text 
och bild samspelar på är just att bilden får stå för den beskrivande funktionen och 
skildringar av det slaget utlämnas då i texten. Det finns även andra exempel av 
samspel som utgår mer ifrån illustratörens tolkning av berättelsen. 
 
Efter mina studier av bilderboken står det klart att bildberättande kan se mycket 
olika ut i bilderböcker. Bilderboksillustratörer relaterar till texter på olika sätt och 
använder många olika metoder och stilar – ofta egna och fantasifulla - för att 
uttrycka berättelsers innehåll. 
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Förord 
Barnboksvärlden är en stor, myllrande och spännande värld. I bilderboken har 
bild och text ett nära samspel och illustrationerna i bilderboken har ofta en 
framträdande roll där de kan komplettera och utveckla berättelsen. Detta är 
intressant eftersom texten ofta är det dominerande kommunikationsmedlet i 
övriga samhället. Även om vi hela tiden översköljs av olika sorters bilder är det 
nästan alltid texten som förklarar, belyser och bestämmer bildens mening och 
innehåll. Bildkommunikation är ett av de av de ämnen som intresserat mig mest 
under min utbildningstid och genom att illustrera ett bilderboksmanus såg jag en 
möjlighet att göra ett examensarbete som innehåller en analytisk sida men 
samtidigt utgår från en konkret uppgift. Genom min handledare Gary Svensson 
fick jag kontakt med Karin Skog, som skrivit det barnboksmanus jag arbetat med 
som en del av examensarbetet. Arbetet har resulterat i 18 illustrationer till 
barnboksmanuset Knurre Knurp och Tågångaren. 
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1 Inledning 
I kapitlet beskrivs bakgrunden till arbetet, vilket syfte det har och vilka metoder 
som använts. 

1.1 Bakgrund 
The drama of the turning page 

Hur går det till att skapa illustrationer till en bilderbok? Denna enkla fråga väcker 
i sin tur många andra frågeställningar som exempelvis: Vad är illustratörens roll 
och hur går samarbetet mellan författare och illustratör till? Vad är speciellt för 
bilderboken som medium? Hur samspelar ord och bild i bilderboken? Vad har 
målgruppen, det vill säga barnen, för egenskaper och preferenser och hur påverkar 
det illustratörens arbete?  
 
Det är tydligt att processen att skapa illustrationer till en bilderbok har många 
olika saker betydelse för arbetet. Alla dessa frågor har jag inte haft möjlighet att 
undersöka inom ramen för detta examensarbete utan jag har i stället valt att 
undersöka bilderboksskapande från en bildkommunikativ utgångspunkt. 
 
Det som är speciellt för bilderboken är att text och bild tillsammans berättar en 
historia. Detta förhållande mellan ord och bild kräver medvetenhet från både 
författarens och illustratörens sida.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka bildkommunikation i 
bilderböcker.  
 
Följande frågeställningar har formulerats för att hjälpa mig i mitt arbete: 
 
Vad är illustratörens roll i processen att skapa av en bilderbok? 
 
Hur kommunicerar bilder i bilderboken? 
 
Hur samspelar texter och bilder i bilderboken? 
 
Vad använder illustratörer för metoder för att förmedla berättelsers innehåll i 
bilderboksillustrationer? 

1.3 Avgränsningar 
Med metoder i den fjärde frågeställningen (Vad använder illustratörer för metoder 
för att förmedla berättelsers innehåll i bilderboksillustrationer?) menas uteslutande 
olika bildmässiga tekniker illustratörer använder sig av i sina illustrationer. Det 
kan exempelvis vara vilka sorters bildkompositioner de använder sig av och hur de 
konkret gestaltar miljöer, karaktärer och stämningar i sina bilder 
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1.4 Metod 
Frågeställningarna kommer att undersökas genom litteraturstudie,  genreanalys, en 
intervju av en illustratör samt egna praktiska erfarenheter jag gör under arbetet 
med bilderboksmanuset Knurre Knurp och Tågångaren. Min egen process 
tillsammans med de efterforskningar jag gör är tänkta att ge nya kunskaper och 
insikter om ämnet som studeras.  

1.4.1 Litteraturstudie 
Att göra en litteraturstudie är enligt Merriam (1994) en viktig del av 
forskningsarbetet. En litteraturstudie sammanställer vad forskningen kommit fram 
till på ett visst område och brukar ingå i de flesta undersökningar som en 
introduktion och en grund för ny forskning. Det är viktigt att känna till vad som 
tidigare gjorts på forskningsområdet man avser undersöka, dels för det egna 
arbetet, dels för att forskaren ska kunna bidra med något nytt i sin forskning 
(Merriam,1994).   
 
I detta examensarbete har jag använt mig av litteraturstudie som en del i mitt 
kunskapsinhämtande om hur processen att skapa bilderboksillustrationer går till. 
Jag har letat information i olika typer av litteratur som haft relevans för mitt 
arbete. I min litteraturstudie ingår litteratur om bilderböcker, 
bildkommunikation, barns utveckling, illustration och illustration av bilderböcker.  

1.4.2 Genreanalys 

Genre betyder slag, klass eller stil (Bonniers lexikon, 1995) och genrer är 
konstnärliga framställningar som har vissa gemensamma drag. Begreppet används 
inom litteratur, film och konst för att kategorisera olika kulturella uttryckssätt 
(Nationalencyklopedin, 2011). 
 
En närmare analys av illustrationerna i bilderböcker var den metod jag ansåg mest 
lämplig för att undersöka hur illustratörer arbetar med bilder i bilderböcker och på 
vilka sätt text och bild kan samverka. En genreanalys genomfördes därför av fem 
olika bilderböcker. Jag valde böcker som av någon anledning intresserade mig men 
försökte också välja böcker som är olika i sina uttryck.  
 
Genreanalysen är för varje bok uppdelad i två delar. I den första delen (Beskrivning 
av boken) beskrivs boken; vad den handlar om, dess grafiska form, framsidan och 
bilderna. I det andra avsnittet (Analys och iakttagelser) analyserar jag det jag 
observerar i boken utifrån sex kategorier (bildkomposition, färg, karaktärer, 
teknik, text och bild). I analysen ingår ofrånkomligen en subjektiv komponent då 
jag tolkar utifrån mina egna kunskaper, erfarenheter och referensramar. Jag har 
därför valt att hålla isär beskrivningen av boken och analysdelen för att läsaren ska 
ha möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om boken genom beskrivningen. Av 
samma anledning har jag när jag analyserat illustrationerna så långt det är möjligt 
också försökt beskriva sammanhanget.  
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1.4.3 Intervju 
För examensarbetet gjorde jag en intervju med illustratören Christina Alvner. 
Intervjun gav mig en möjlighet att ta del av en etablerad illustratörs erfarenheter 
av illustreringsarbete. Den gick i korthet ut på att ta reda på hur en illustratör ser 
på sin roll i bokproduktionen, hur man kan arbeta utifrån text och vad som ur 
hennes synvinkel, är viktigt att tänka på vid illustreringsarbete. 
  
En stor fördel med intervjun som metodik är att den kan anpassas till situationen. 
I en intervju går det att komma med följdfrågor och svaren kan då utvecklas och 
fördjupas. Detta är inte möjligt i exempelvis en enkät. De nackdelar som nämns i 
litteraturen är att intervjuer är tidskrävande samt att det är en subjektiv teknik 
(Bell, 2006). 
 
Det är viktigt, att vid intervjuer, tänka på att inte ställa ledande eller värderande 
frågor och att ställa en fråga i taget (Bell, 2006). 
 
Vid min intervju med Christina Alvner utarbetade jag några teman som jag ville 
att intervjun skulle handla om och utifrån dessa utformade jag frågor. Under 
samtalet ställde jag även följdfrågor. Denna intervjuform kallas semistrukturerad 
intervju. Jag fick samtycke till att göra en ljudupptagning av intervjun och efter 
intervjun gjorde jag en sammanställning av den (se 2.3 Intervju med illustratören 
Christina Alvner).  
 
Enligt Bell har man vid intervjuer ansvar för att informera respondenten vad 
undersökningen går ut på, vad den ska handla om och vilken typ av frågor den ska 
innefatta (2006). Detta gjordes via mejlkontakt innan intervjutillfället.  
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2 Huvuddel 

2.1 Litteraturstudier 

2.1.1 Böcker för barn - kort historik 

En människas identitet är en berättelse.  
(Ur Om barn och böcker av Gabriella Ekelund, 2007) 
 
Det har skrivits mycket som bilderboken och dess värde för barn. Uppfattningarna 
och tolkningarna om vad som är bilderbokens funktion och vilken sorts betydelse 
den har för barn har dock skiftat genom tiderna. Det har funnits en tydlig 
skiljelinje mellan att se bilderboken som konst och som medel i barns uppfostran 
(Svenska barnboksinstitutet & Statens kulturråd, 1987). De första barnböckerna 
uppstod ur upplysningsfilosofin och marknadstänkande och syftet var 
nyttobetonat, de skulle ge barn kunskaper och lära dem moraliskt tänkande. Så 
småningom skiftade tänkandet kring bilderboken fokus till att mer betona känslan 
och att försöka stimulera barns fantasi. Denna syn på barnboken växte fram ur 
romantiska ideal under 1800-talet då man utvecklade en ny syn på barnet och 
barndomen. Sånger, rim, ramsor, poesi och illustrerade folksagor kom under 
denna tid (Eriksson, 2007). 
 
1882 utkom den första inhemska bilderboken i färg. Den hette Barnkammarens 
bok, var skriven av Jenny Nyström och präglades av nationaltanken och 
idealiseringen av det svenska barnet (Eriksson, 2007). Barnens julbok för mamma 
och småttingarne av Ottilia Adelborg är ytterligare en tidig illustrerad bok för barn 
och Skogstomten av Nanna Benedixon nämns i litteraturen som den första 
bilderbok där en historia utvecklas genom boken. Tidigare exempel hade varit 
episodiska, det vill säga varje uppslag handlade om en avgränsad historia 
(Hallberg, 1998). 
 
Tiden runt sekelskiftet 1900 ses som en viktig period för den svenska barnboken 
(Hallberg, 1998). Barnets århundrade av Ellen Key som beskriver en ny syn på 
barnet och barnuppfostran utkom 1900 och fick enligt Barnbokens väg stort 
genomslag på barnlitteraturen och hjälpte till att stärka dess betydelse (Svenska 
barnboksinstitutet & Statens kulturråd, 1987). Tiden efter andra världskriget ses 
som en annan betydelsefull period (Svenska barnboksinstitutet & Statens 
kulturråd, 1987). 1945 brukar kallas det moderna genombrottet för den svenska 
bilderboken och det var då Astrid Lindgren, Lennart Hellsing och Tove Jansson 
utkom med sina första böcker. Både bilder, språk och innehåll förnyas och nya 
pedagogiska tankesätt börjar synas i barnlitteraturen. I Barnbokens väg: om 
barnlitteraturens villkor och funktion i dagens Sverige hävdas det att den friare 
barnuppfostran som började förespråkas efter krigsslutet och de spår man kan se 
av detta i barnlitteraturen var en följd av att man ville göra upp med de auktoritära 
ideal som fått stora konsekvenser under kriget (Svenska barnboksinstitutet & 
Statens kulturråd, 1987). 
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Nutida barnböcker karaktäriseras enligt Ulla Rhedin, som är forskare på ämnet 
barnlitteratur, av det konsekventa barnperspektivet. Nya kunskaper om barns 
utveckling har gjort att barnboksförfattare och illustratörer alltmer försöker sätta 
sig in i barnens sätt att uppfatta verkligheten. Den allvetande berättarrösten som 
varit ett vanligt inslag i äldre bilderböcker och som ville förklara, förmana och lära 
barnet saker förekommer inte längre lika ofta som tidigare. Det är i samtida 
bilderböcker också vanligt att författare och illustratörer experimenterar med 
bilderboken som uttrycksmedel. Språk och berättarformer går i många olika 
riktningar (Eriksson, 2007). 
 
Vanliga teman för handling i bilderböcker är resor, både i fantasin och 
verkligheten (hem – uppbrott - äventyr) (Hallberg, 1998). Den svenska 
naturkänslan har också löpt som en röd tråd från sekelskiftet 1900 och framåt 
(Svenska barnboksinstitutet & Statens kulturråd, 1987). 

2.1.2 Barnboksillustration - historik 

Färg och form påverkar oss alla – oberoende av vad de föreställer, om de nu alls 
föreställer någonting (Hellsing, 1989) 
 
Bilderboksillustrationens historia är kort jämfört med annan litteratur och har 
utvecklats helt inom ramen för den grafiska industrin (Feaver, 1977). 
Illustrationskonsten i barnböcker har liksom texten genomgått en utveckling 
under årens lopp och även dessa har påverkats av faktorer som synen på barnet och 
olika stilideal, tillgängliga tryckmetoder med mera. De tidigaste 
barnboksillustrationerna illustrerade snarare texten och hade ingen egen 
berättarfunktion. Inom barnlitteraturforskningen kategoriseras dessa böcker 
numera som illustrerade böcker och inte som bilderböcker (Eriksson, 2007). 
 
Innan 1700-talet förekom enstaka illustrationer i läroböcker i träsnitt och 
kopparstick som handkolorerades (Rhedin, 2007). Det karikerande skillingtrycket 
(skillingtryck var enkla trycksaker som spreds till en större allmänhet) nämns som 
en tidig inspirationskälla som formade den tidiga illustrationskonsten i 
bilderböcker (Feaver, 1977). 
 
I mitten av 1800-talet blev det möjligt att trycka billigare färgtryck genom det 
tåligare trästicket (trägravyr, ett så kallat vitlinjetryck) (Eriksson, 2007). Trägravyr 
innebar att illustratörerna oftast inte själva kunde tekniken utan att gravörerna fick 
producera den slutliga förlagan till bilderna. Vid etsning och litografi kunde 
illustratörerna till skillnad från detta arbeta direkt på plåten som vid 
frihandsteckning och det gjorde det möjligt för dem att arbeta mer fritt och 
spontant. Vid sekelskiftet 1900 blev fyrfärgtrycket en ytterligare alternativ 
tryckmetod men detta innebar också att bokformgivningen fick anpassas eftersom 
det krävdes glättat konstpapper för detta tryck (Feaver, 1977). 
 
Wettre påstår i boken Färgkludd eller näckrosor? Barnboksbilden och konsten att det 
fortfarande går att se spår av de tidiga trycktekniska villkoren i bilderboken. Han 
menar att för hundra år sedan var det endast möjligt att trycka en enkel linje som 
sedan fylldes med färg (liknande en målarbok) och att detta fortfarande är ett 
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dominerande manér i bilderboksillustrationer även om modern teknik medger ett 
mycket mer avancerat tryck i dag (Wettre, 2009). 
 
I slutet av 1800-talet var den svenska bilderboken influerad av engelska 
illustratörer och art noveau. Elsa Beskow fick sitt genombrott med Sagan om den 
lilla gumman 1897 (Eriksson, 2007) och man ser en utveckling av 
illustreringskonsten i bilderboken några decennier in på 1900-talet (Svenska 
barnboksinstitutet & Statens kulturråd, 1987). Under de följande decennierna 
influeras den nordiska bilderboken mycket av andra länder och påverkas även av 
utveckling inom reklam och samtidskonst (Eriksson, 2007). 
 
Den danska bilderboken har varit en stark inspirationskälla till den moderna 
svenska bilderboken i fråga om sättet att illustrera. Runt andra världskrigets slut 
blev en naiv tecknarstil som härmade barns egna teckningar populär. Illustratörer 
som Lasse Sandberg, Gunilla Wolde och Gunilla Bergström är en del av den 
traditionen (Hallberg, 1998). 
 
Håkan Wettre, Förste intendent på Göteborgs konstmuseum och redaktör för 
boken Färgkludd eller näckrosor? Barnboksbilden och konsten frågar sig om det finns 
återkommande mönster eller schabloner i bilderbokskonsten och menar att det 
ofta är färgglatt, lite tokigt och krumelurigt. Han menar också att barnboksvärlden 
länge präglats av det goda och glada, men att det även finns svärta och försök att 
gestalta mångtydiga verkligheter liksom rena obegripligheter i dagens 
bilderböcker. De material som används mest för färgläggning är akvarell, kritor 
och pennor (Wettre, 2009). 

2.1.3 Bilderbokens egenheter  

Boel Westin diskuterar i Vår moderna bilderbok det som ses som det utmärkande 
för bilderboken som medium, det vill säga att text och bild tillsammans berättar 
en historia (Edström, 1991). Bilderboken jämförs i bland med filmen genom att 
rörelsen framåt är central. Rörelsen sker genom karaktärernas förflyttningar i 
bilden men också genom själva bläddrandet. Illustratören kan liksom i filmiska 
iscensättningar tillämpa en sorts kamerateknik som närbilder och avståndsbild 
men till skillnad från filmen är det läsaren som bestämmer tempot (Edström, 
1991). Detta drag framhåller Ulla Rhedin som en mycket viktig egenskap hos 
bilderboken, det gör det till ett jämförelsevis långsamt medium och ger barnet 
möjlighet att bläddra i sin egen takt (Rhedin, 2004). 
 
En sak som ofta framhålls i förhållande till bilderboksberättande är att 
verbalspråket och bildspråket har olika egenskaper och har förmåga att berätta 
olika saker. Saker som text är åtskilligt bättre på att återge än bild är 
tidsbestämningar, önskningar, negationer, villkor, tankar, undringar, 
upprepningar och ångranden (Wettre, 2009). Bildens tempus är presens, bilden 
måste alltid uttrycka sig i påstående form (Edström, 1991) och bilder är mer 
beroende av sitt sammanhang (Eriksson, 2007). Bilden kan däremot vara mycket 
lämpligt för det som har med beskrivningar att göra, som att gestalta karaktärer, 
miljöer och stämningar (Eriksson, 2007). Illustratören kan därför ses som textens 
regissör som tolkar texten, iscensätter den, hittar rollbesättning och lägger 
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scenerier (Eriksson, 2007). Enligt illustratören Mervyn Peake som bland annat 
illustrerade Alice i underlandet är illustrationernas uppgift att väcka nyfikenhet, 
arrangera scener och tända reaktioner (Feaver, 1977). 
 
I artikeln Solen som lingonbröd i Vår moderna bilderbok tittar Barbro Schaffer 
närmare på bilden i den moderna bilderboken och konstaterar att illustratörer 
använder sig av många skilda tekniker för bildberättande. I bilderböcker 
förekommer både realism och surrealism, olika sätt att hantera perspektiv och 
karaktärer, bilder som koncentrerar sig på få viktiga detaljer (som till exempel hos 
Inger och Lasse Sandberg) och illustratörer som valt ett motsatt förhållningssätt 
som exempelvis Sven Nordqvist (Edström, 1991).  
 
Hur illustratör och textförfattare väljer att skildra en berättelse i text och bild beror 
också till stor del på vilken syn man har på barn och på litteratur, vilket blir synligt 
i den litteratur som kretsar kring bilderboken. Det har tidigare nämnts att det 
funnits meningsskiljaktigheter mellan att se barnboken som konst eller som en 
hjälp för barns uppfostran. Enligt Ulla Rhedin är en förklaring till detta att det 
litterära fältet uppmuntrar mångtydighet, symbolik och olika tolkningsmöjligheter 
medan det pedagogiska fältet värdesätter entydighet, tydlighet och anpassning till 
ålder. Den litterära boken har ett värde i sig självt medan den pedagogiska boken 
egentligen vill något utöver boken, den vill förklara eller lära ut (Rhedin, 2004). 
 
Den pedagogiska boken var enligt Ulla Rhedin länge dominerande men på 80-
talet började det ges ut en ny typ av böcker som hon kallar poetiska eller expressiva 
bilderböcker. Dessa utmärks av att de är gestaltande snarare än beskrivande. Hon 
exemplifierar sin analys med Resan till Ugri-La-Brek av Anna-Clara och Thomas 
Tidholm. Hon menar är en berättelse som utgått från barns sätt att tänka, känna 
och förhålla sig till verkligheten i förskoleåldern. Bilderboksgestaltningen försöker 
på olika sätt förhålla sig till hur man tror att barn upplever tid- och 
rumsbegreppen och deras ofta mycket konkreta syn på världen. Det finns i denna 
typ av böcker också ofta en vuxennivå, saker i texten och bilden som enbart riktar 
sig till den vuxna läsaren, vilket gör att berättelsen kan tolkas och upplevas på 
olika sätt. Ofta finns där också kritik mot vuxnas brist på inlevelse och sätt att 
förhålla sig till barnen inbyggd i berättelsen. Att berättelsen utgår från barnen och 
tar barnens parti kallar Ulla Rhedin för det konsekventa barnperspektivet. I dessa 
bilderböcker får även den vuxne en möjlighet att delta i barnets upplevelser och få 
en lite bättre förståelse för barnet (Rhedin, 2004). 
 
Barbro Schaffer skriver att illustrationer ofta bedöms utifrån kongenialitet, det vill 
säga om de är samstämmiga med sitt sammanhang och syfte eller ej.  Hennes åsikt 
är dock att om bilden i bilderboken endast ”bokstavligt” upprepar texten kommer 
den inte att kunna levandegöra den. Om bild och text i bland istället konfronterar 
varandra öppnar det för olika tolkningsmöjligheter och det uppstår en spänning 
mellan text och bild som kan tillföra ytterligare dimensioner till läsningen 
(Edström, 1991). 
 
Varje enskild bild i en bilderbok är del av en berättelseutveckling. Det finns ett 
före och ett efter varje bild. Här skiljer sig bilderboksbilden från konstbilden 
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genom att det inte alltid är eftersträvansvärt med statiska, balanserade 
kompositioner. Bilderboksbilder ska istället för att få läsaren att stanna vid bilden 
bidra till viljan att röra sig framåt i berättelsen (Rhedin, 2004).  

2.1.4 Barns utveckling och varseblivning 
Något som kan ha betydelse för hur bilderboksförfattare och illustratörer framför 
en berättelse är vilka kognitiva förmågor barnen de riktar sig till har. Ulla Rhedin 
tar upp detta ämne i sin bok Bilderbokens hemligheter (2004). 
 
Läskretsen de flesta bilderböcker vänder sig till är barn i cirka två- till sju-års 
åldern. I denna ålder befinner sig barnen i vad utvecklingspsykologen Piaget kallar 
det preoperationella stadiet av sin utveckling, vilket innebär att barnet ännu inte 
kan utföra logiska operationer. Det innebär bland annat följande: 
 

• Det kan inte tänka kausalt, det vill säga i orsak och verkan. 
• Det klarar inte reversibelt tänkande. Med det menas att barnet inte kan 

föreställa sig att någonting det ser kan ha varit någonting annat från 
början, som att havregrynsgröten varit säd på en åker exempelvis.  

• Barnet saknar så kallad konstansuppfattning vad gäller längd, vikt, volym 
och tid – barnet väljer alltid det långa höga saftglaset framför det låga 
breda ”för det ser mer ut”. 

• Att något skett av en slump går inte att förstå för ett litet barn. Det tänker 
finalt, det vill säga att allt sker för att det finns en mening eller nytta med 
det. Ordet varför är väldigt centralt i ett barns liv i förskoleåldern. 

• Barnets tänkande är egocentriskt och utgår alltid från det självt. 
• Många barn har en tendens att uppfatta allt som rör sig som att det lever 

och har en egen vilja (animism). 
• Barn i den här åldern är svåra att förvåna eftersom de har en förmåga som 

Piaget kallar synkretism. Barnet accepterar nästan allting eftersom det har 
en tendens att foga samman vad vuxna skulle kalla orimligheter till 
helheter. Barnet förstår inte att det inte förstår och det förstår alltid på sitt 
alldeles egna sätt (Rhedin, 2004). 

 
Ulla Rhedin skriver att barnen på grund av de egenskaper de har i den här åldern 
kan vara en krävande målgrupp men att de också är obegränsade och kravlösa på 
andra sätt (2004). 
 
Något som har stor betydelse för illustrativt arbete i förhållande till barn är de 
rumsskapande tekniker som illustratörer ofta använder sig av för att ge illusionen 
av djup i bilder. Att läsa in djup i tvådimensionella bilder är långt ifrån självklart, 
utan en konvention som lärs in efter hand. Barn läser från början bilder 
”bokstavligt” - bilden är ju faktiskt tvådimensionell. För att förstå bilder behövs en 
hel del fantasi som barn inte har från början. När barn fantiserar utgår de alltid 
från någonting de redan har erfarenhet av (Rhedin, 2004). 
 
De rumsskapande knep som illustratörer använder sig av kan vara perspektiv och 
överskärning. När något avbildas i perspektiv återges saker som befinner sig längre 
bort i bildrummet mindre. Barn kan då tolka detta som att föremålet eller 
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personen verkligen är mindre i storlek jämfört med det som befinner sig i 
förgrunden. Vid användning av överskärning skyms saker eller personer som är 
bakom någonting annat i bilden till viss del av det som befinner sig framför. Ett 
litet barn kan då uppfatta det som att det som döljs saknas, vilket kan få stora 
konsekvenser. Om det är en kroppsdel som överlappas som exempelvis en arm kan 
barnet uppfatta det som att personen som avbildats saknar armen (Rhedin, 2004). 
 
Ulla Rhedin menar att vetskapen om hur barn kan uppfatta dessa tekniker inte 
nödvändigtvis innebär att illustratörer ska undvika dem helt. Hon anser däremot 
att det kan vara viktigt för både föräldrar och illustratörer att känna till att hur 
barn läser bilder kan skilja sig avsevärt från vad vuxna tror (Rhedin, 2004). 
 
En sak som intressant nog utvecklas tidigt är förmågan att skilja på innehåll och 
form. Barn kan känna igen olika stilar och illustrativa manér från tvåårsåldern. 
När barnet är tre år är det visuella minnet väl utvecklat. Barnet minns då detaljerat 
vad det har sett tidigare (det ikoniska representationssättet) (Eriksson, 2007). Barn 
kan även tidigt förstå att en berättelse som har illustrerats på olika sätt ändå är en 
och samma historia (Eriksson, 2007). 

2.1.5 Illustration 

Tecknade bilder har under nästan hela mänsklighetens historia spelat en stor roll i 
kommunikationen mellan människor. Illustration kallas i bland kommersiell konst 
eller peoples art för att illustrationer nästan alltid utgår från en uppgift, de 
produceras till ett specifikt tillfälle, sammanhang eller text. Enligt What is 
Illustration var dock illustrationskonsten länge sammanvävd med konsthistorien 
eftersom de flesta konstverk från början var beställningsverk och de stora 
arbetsgivarna konsthandlare, kyrkan och domstolar (Zeegen, 2009). Art was 
illustrative long before it was holy-or wholly self-motivated hävdar Heller och Chwast 
i Illustration. A visual story (2008). I och med att publiceringsindustrin framväxt 
och den industriella revolutionen under 1800-talet skedde ett brott mellan konst 
och illustration och illustrationskonsten hade därefter en glansperiod under slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet (Zeegen, 2009).  
 
Vi möts av illustrationer överallt, i böcker, tidningar, serier, planscher och i 
reklam. Ofta kommenterar de den rådande kulturen på något sätt. Syftet med 
illustrationer kan skifta stort, de kan utbilda, roa, informera, försöka övertyga, 
kommentera eller berätta en historia (Zeegen, 2009). Det är svårt att isolera och 
klassificera form och funktion på något enkelt sätt eller att tidsbestämma enskilda 
illustrationsmanér eller genrer. Illustratörer influeras ofta av tidigare stilar som går 
igen med jämna mellanrum i den rådande kulturen. Det finns i dag en bred flora 
av genrer inom illustrationskonsten. Konceptuell illustration, karikatyr, 
propaganda och serie-illustration är några exempel (Heller & Seymour, 2008).  
De tekniker som används är också skiftande. Teckning är fortfarande ett viktigt 
redskap men tekniker som digital fotografi, collage och datorillustration används 
flitigt och blandas ofta (Zeegen, 2009). 
 
Heller och Seymour menar dock att en viktig skillnad mellan konst och 
illustration är att illustrationer alltid behöver vara möjlig att förstå för de den är 
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avsedd för. Illustration är kommunikation vilket medför att det visuella språket 
som används måste vara tolkningsbart (Heller & Seymour, 2008). 

2.1.6 Grundläggande kommunikationsteori 
Fiske skriver i Kommunikationsteorier att kommunikation är ett svårfångat begrepp 
eftersom det har så skiftande uttryck och används i så många olika sammanhang 
(1990). Kroppsspråk, tevesändningar och informationsspridning är bara några 
exempel på olika former av kommunikation. Inom ämnet kommunikationsteori 
finns det i huvudsak två riktningar som studerar kommunikation ur något olika 
perspektiv. Den ena riktningen ser kommunikation som överföring av 
meddelanden. Den andra ser kommunikation som skapande och utbyte av betydelser. 
Den senare riktningen tillämpar studiemetoden semiotik - läran om tecken och 
betydelse. Dessa båda skolor ger olika infallsvinklar på kommunikation. Den 
första definitionen är den som används mest i vardagligt tal medan den semiotiska 
skolan fokuserar på kommunikationens funktioner och tillför en kulturell 
dimension till kommunikationsbegreppet. I de fall kommunikationen inte når 
fram handlar det inte alltid om att sändare eller mottagare har kodat eller avkodat 
meddelanden felaktigt, utan att hela språksystem kan vara olika uppbyggda i olika 
kulturer och subkulturer (Fiske, 1990). 
 
Det centrala begreppet i semiotiken är tecknet. Tecknet är en betydelsebärande 
enhet där betydelsen skapas genom hur tecknet (exempelvis ordet, bokstaven eller 
bilden) används. Betydelsen av tecknet är därför inte statisk. Tecken organiseras i 
koder, betydelsesystem som är gemensamma för medlemmar av en språkkultur 
(Fiske, 1990). 
 
Ett tecken består av ett uttryck som visar något och ett innehåll, det vill säga 
betydelsen av uttrycket (Bergström, 2007). Det finns olika sätt som tecken kan 
förmedla betydelse på. En ikon är ett tecken som liknar betydelsen av tecknet på 
något sätt, det kan se ut eller låta på ett liknande sätt. Ett index står för närhet, det 
finns ett samband mellan tecknet och betydelsen. Rök kan vara ett index för eld 
till exempel. En symbol har inte något direkt samband alls med det som det 
betecknar utan betydelsen bygger helt konvention, en överenskommelse 
(Bergström, 2007), (Fiske, 1990). Bergström skriver att det visuella språket skapar 
index och ikoner och det verbala språket skapar symboler (Bergström, 2007). 
 
I bilder kan man även kommunicera med metaforer. En metafor kan förstärka 
eller förtydliga ett budskap genom att jämföra någonting från ett sammanhang 
med något annat. I uttrycket Lätt som en fjäder, lånas fjäderns lätta egenskaper ut 
till någonting annat som därigenom får sin lätta egenskap förstärkt. I bilder 
kommunicerar man med metaforer genom att byta en bild av en händelse eller en 
produkt med en bild från ett annat sammanhang. Genom association till vill man 
då att mottagaren ska överföra egenskaper från det som avbildas till det som 
budskapet egentligen handlar om (Bergström, 2007). 
 
 
Ett och samma tecken kan dock ha olika betydelser. Tecknets denotation står för 
den mest uppenbara betydelsen. Ett foto på en stol har denotationen stol oavsett 
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på vilket sätt den avbildas (Fiske, 1990).  Den konnotativa betydelsen kan dock 
skifta. Den beskriver en slags bibetydelse som är beroende av betraktarens 
erfarenheter, kunskaper och associationer. Konnotationerna är gemensamma för 
olika grupper med liknande värderingar eller intressen. Bilder kan bli mer 
mångtydiga genom konnotationerna. 
En tredje aspekt på teckenbetydelse är att olika tecken kan ha en privat betydelse 
för olika människor (Bergström, 2007). 

2.1.7 Text och bild 
Enligt Bergström har text och bild olika styrkor och svagheter och tillsammans 
kan därför text och bild förstärka de budskap man vill kommunicera. Enligt 
Bergström har text mer direkt kontakt med vänstra hjärnhalvan och bilder med 
den högra. Det innebär att text talar mer direkt till det intuitiva och känslomässiga 
medan orden ger en mer intellektuell förståelse. Text och bild har också olika 
tempon. Det är vanligare att människor tar längre tid på sig när de läser en text än 
när de ser en bild eftersom läsning är en mer omständlig aktivitet och tar mer 
energi i anspråk. Genom att kombinera text och bild kan man åstadkomma ett 
mer gemensamt tempo som lyfter fram budskapet bättre. Det är också större chans 
att budskapet blir ihågkommet eftersom de flesta människor har ett bättre visuellt 
minne (Bergström, 2007).  
 
Roland Barthes betonar bilders polysemiska funktion vilket betyder att bilder är 
mer öppna för tolkning. Ett bildtecken har en slags inre flexibilitet, det kan ge 
många olika möjliga betydelser. Ord kan hjälpa till att fixera bilders betydelser 
(Fiske, 1990). Bergström liknar bilder vid kameleonter som byter skepnad 
beroende på omgivningen (Bergström, 2007). 
  
Bergström nämner ett ytterligare sätt som bilder kan samspela på. När text och 
bild säger olika saker, disharmonierar, kan det skapa intresse och utmana 
mottagaren eftersom budskapet inte är uppenbart från början. Disharmonin är 
skenbar eftersom det finns en koppling mellan text och bild men mottagaren 
måste bli mer aktiv och delaktig i processen för att ta till sig budskapet. Harmoni 
mellan text och bild passar vissa sammanhang men det finns risk för att budskapet 
kan kännas övertydligt och passiviserande. Disharmoni kan vara ett mer intressant 
sätt att kommunicera men det finns också en risk att mottagaren missar budskapet 
eftersom det är en form av underkommunikation (Bergström, 2007) 

2.1.8 Illustratörens verktyg 
Det finns olika verktyg och principer som anses ha betydelse för 
bildkommunikation. Allt från val av format, former, färger och hur bildobjekt 
ordnas på bildsidan får betydelse för hur bilder uppfattas. Nedan följer en 
sammanställning av några grundläggande principer:  

Formatet 

Genom skillnaden mellan höjd och bredd tillför formatet i sig energi till en bild. 
Ju större skillnaden är desto större dynamik upplevs formatet ha. Ett rektangulärt 
format anses vara mest attraktivt för betraktaren. En landskapsbild, ett vilande 
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rektangulärt format upplevs inbjudande och lugnt medan porträttbilden som är 
ett stående rektangulärt format är mer dynamiskt eftersom det ger upphov till 
ögonrörelser i höjdled. Porträttbilden kan i bland upplevas trång. Ett kvadratiskt 
format kan uppfattas statiskt men genom att tillföra ett mer aktivt arrangemang 
kan detta motverkas (Bergström, 2007). 

Kompositionen 

Kompositionen bör stämma med bildens betydelse. Symmetriska kompositioner 
utgår från en central axel i bilden och utstrålar lugn, harmoni och kraft. 
Människor tycker om symmetri men symmetriska kompositioner kan också 
riskera att bli enformiga. Asymmetriska kompositioner ger mer dynamik. 
Asymmetri kan uppnås genom att huvudobjektet placeras förskjutet till 
mittpunkten men också genom att olika ytor i bilden kontrasterar mot varandra. 
Kontrast kan skapas med hjälp av skillnader i storlek, form, styrka och färg. 
Kontrast hjälper även till att orientera betraktaren i bilden. Starka objekt drar till 
sig uppmärksamheten och kontrasterande objekt leder blicken vidare (Bergström, 
2007). 

Bilddjupet 

Bilder är tvådimensionella och att efterlikna djup i bilder blir därför en viktig 
aspekt av bilduppbyggnad. Bilder där djup saknas kan upplevas ovälkomnande 
eftersom blicken stoppas upp. Genom olika tekniker kan man ge sken av djup i en 
bild: 
 

• Bildelement som delvis täcks av ett annat uppfattas ligga längre bak i 
bildplanet.  

• Stora bildelement uppfattas som de ligger framför små. 
• Ett mörkt bildelement i förgrunden ger illusionen av närperspektiv. 
• Oskarpa bildelement i mellanplan och bakgrund uppfattas ligga i 

bakgrunden. 
• Ljus och skuggor har stor betydelse för form och därmed också för 

djupkänsla. 
• Diagonala bildorienteringar skapar en stark föreställning om djup 

(Bergström, 2007) 

Bildorienteringen 

Bildorientering handlar om de övergripande formerna som bildas beroende på hur 
bildelementen arrangeras inom bilden. Detta har betydelse för hur bilden upplevs 
och rörelsen i bilden (Bergström, 2007).  
 

• En horisontell bildorientering (exempelvis en bild med en stark 
horisontlinje) upplevs lugn och harmonisk. 

• Vertikala bildorienteringar upplevs livliga och dynamiska. 
• Diagonaler ger ordentligt med energi och dynamik. Diagonaler riktar sig 

ofta mot en kraftpunkt långt inne i bilden. 
• Cirkelkompositioner ger ett intryck av både harmoni och obruten rörelse. 

Cirkeln är också en symbol för helhet. 
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• Triangelformen kan vara antingen vilande eller stående (på en spets). Den 
vilande ger ett mer lugnt och harmoniskt intryck, den stående är mer 
obalanserad och ger därför mer dynamik (Bergström, 2007). 

Rörelse 

Bildorienteringen har som tidigare nämnts betydelse för rörelsen i bilden. Ett 
annat sätt är rörelseoskärpa, där motsättningen mellan skärpa och oskärpa ger en 
illusion av rörelse. Hur bildobjekten är riktade har också betydelse för om de 
uppfattas vara på väg mot eller bort från betraktaren. Objekt som är riktade från 
vänster till höger kan uppfattas som de är på väg bort och objekt som är vända 
från höger till vänster uppfattas som om de är på väg tillbaka (Bergström, 2006).  

Gestaltlagar 

Gestaltlagar bygger på att den mänskliga hjärnan alltid försöker hitta mönster och 
sammanfoga delar till helheter i det som iaktas. Objekt som är lika (likhetens lag), 
nära varandra (närhetens lag) eller sammanfogas (slutenhetens lag) läses som att de 
hör ihop (Bergström, 2006). 

Närhet och vinkeln till motivet 

Närbilder fäster uppmärksamhet på detaljer och ger känslor av intimitet. 
Halvbilder kan lämpa sig för att beskriva relationer mellan saker eller personer och 
helbilder, där avståndet ökas ytterligare, kan användas för att skildra miljöer och 
atmosfärer (Bergström, 2007).  
 
Vinkeln till det som avbildas är viktig för hur det uppfattas. Vinkeln beskriver 
förhållanden mellan det avbildade och den som avbildar eller betraktar bilden. Ett 
så kallat grodperspektiv som tas underifrån kan få en person på en bild att verka 
betydelsefull medan det motsatta är fallet då en person porträtteras ovanifrån i 
fågelperspektiv (Bergström, 2007). 

Form 

Bildobjektens form påverkar betraktaren på olika sätt. Hårda och stickiga former 
kallas takete och känns kraftfulla och aktiva medan mjuka former, lumumma, är 
mer inbjudande, lugna och varma. Samma motsatsförhållande råder mellan öppna 
och slutna former. Den öppna är en välkomnande och fri form medan den slutna 
kan kännas spännande, ogenerös och instängd (Bergström, 2007). 

Färg 

Färger har kommunikativa egenskaper. Människor attraheras av färg och 
användning av färg i bilder blir därför ett viktigt verktyg för att fånga mottagarens 
intresse. När detta väl är uppnått finns det olika sätt att använda färg på. Bland 
annat till att: 
 

• Skapa stämning. Olika färger påverkar människors känslor i olika 
riktningar.   

• Symbolisera. Färger används för att symbolisera olika saker. Färgernas 
betydelse växlar dock mellan olika kulturer. 
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• Informera. Genom den symboliska funktionen kan färger användas för att 
på ett åskådligt och enkelt sätt informera om olika saker. 

• Pedagogisera. Färg kan leda mottagaren rätt genom ett material genom att 
understryka, förtydliga och särskilja olika delar från varandra (Bergström, 
2006). 

 
Det är inte bara de enskilda färgerna som ha betydelse för hur en färg uppfattas 
utan även färgkontexten. Genom kombination av olika färger kan man få olika 
resultat. Färger som ligger nära varandra på färgskalan harmonierar med varandra 
(rött och orange). Färgsammanställningar som kontrasterar mer som rött och blått 
ger ett mer livligt uttryck och komplementfärger, det vill säga färger som ligger 
mitt emot varandra på färgcirkeln, (som exempelvis rött och grönt) får 
tillsammans ett ännu djärvare uttryck (Bergström, 2006). 

2.2 Genreanalys 

2.2.1 I min farmors hus 

Beskrivning av boken 

1. Allmänna uppgifter om boken 

Författare: Barbro Lindgren 
Illustratör: Ilon Wikland 
Förlag: Brombergs Bokförlag 
Utgivningsår: 2005 
Sidantal: 32 sidor 
Format: 21x26 cm, stående 
2. Sammanfattning av bokens innehåll 

Berättelsen handlar om Ilons barndom då hon bodde i sin farmors hus i en liten 
by i Estland. Boken beskriver vardagslivet hemma hos farmor och farfar, byn och 
hennes vänskap med en pojke som heter Peeter. Rädslan för de ryska soldaterna 
som kommer och hämtar människor och kör dem till Sibirien är närvarande i 
berättelsen. 
3. Bokens grafiska form 

Det finns två varianter på bildsättningar i boken. Antingen fyller en bild ett helt 
uppslag och textytan ligger då infälld i bilden eller så är bilden placerad på ena 
sidan av uppslaget. I detta fall ligger texten på motstående sida tillsammans med 
mindre vinjettbilder. Vinjettbilderna visar oftast någon detalj (som till exempel en 
kattunge, Ilon med sin hund eller Ilon och Peeter tillsammans) på något som är i 
fokus i berättelsen och är lagda mot vit bakgrund. Mittuppslaget skiljer sig lite 
från denna uppbyggnad genom av att det består av en bild som fyller uppslaget 
helt och hållet med ytterst lite text i underkanten. Uppslaget innan titelsidan och 
sista sidan är bildsidor helt utan någon tillhörande text. Tryckorts-sidan är 
placerad direkt framför sista sidan. Typografin är enkelt hållen, en lättläst seriff i 
relativt hög grad. Texten är vänsterställd.  
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4. Framsida 

En heltäckande bild av Ilon som vinkar i ett fönster till Peeter i ett motstående 
fönster. Bilden går i huvudsak i blå toner och lite gult. Det gula tas upp av titeln 
som är böjd och centrerad och ligger i överkanten av framsidan. Författare, 
illustratör och bokförlag finns med på framsidan. 
5. Illustrationer 

Ilon Wiklands bilder är akvarellteckningar. I bland kan man även urskilja 
underliggande blyertsstreck i bilderna men de är inte påfallande. På vissa av 
illustrationerna ser det ut som hon har använt sig av en del krita. Färgerna är 
genomgående mättade och stämningsskapande. Bildelementen är kontrastrika på 
så sätt att de är tydliga att urskilja men konturerna är samtidigt mjuka. 
 
Bildupplägget har delvis beskrivits under bokens grafiska form. Boken innehåller 
många miljöbilder över trädgården och farmors hus, platser som är viktiga för 
Ilon. Många av bilderna är ritade så att betraktaren ser dem något uppifrån och 
perspektivet är något förvrängt, något som i mina ögon är karaktäristiskt för Ilons 
berättarstil. Många bilder har en jämn komposition men de bilder som ligger över 
hela uppslag är ritade så att de väger över åt ena eller andra hållet beroende på var 
textytan ligger. Textytan väger därmed upp bildens element.  
 
Ilons karaktärer är mjukt tecknade. Ansiktsdragen är inte påfallande utan 
karaktärerna är ganska lika varandra, särskilt barnen. Det som skiljer dem från 
varandra är i stort sett kläderna, frisyrerna och hårfärgen. 

Analys och iaktagelser 

Bilduppbyggnad 

Miljöerna är viktiga i Ilons teckningar. I boken finns flera bilder som skildrar Ilons 
närmiljöer. Det är några översiktsbilder över byn (snett ovanifrån-perspektiv), 
hemma hos farmor och farfar (inne och ute i trädgården), kyrkan och vid 
badplatsen. Dessa bilder är ofta tätt beskurna vilket ger en känsla av närhet och 
trygghet. I miljöerna finns ofta många detaljer och vardagsföremål som berättar 
om vad karaktärerna är sysselsatta med för stunden. Eftersom perspektivet ofta är 
snett uppifrån blir bilderna tydligt beskrivande till sin karaktär. Som kontrast till 
dessa bilder finns de bilder som berättar om rädslan för ryssen. Dessa bilder är mer 
avskalade och går i en dovare färgskala. Kompositionen är också annorlunda i vissa 
fall. I mittuppslaget finns en bild som föreställer tåget som för människor till 
Sibirien och som står ut från de övriga. Formatet är rektangulärt och bilden täcker 
hela uppslaget. Bilden bygger på kontrast. Färgskalan är monokrom och i 
underkanten finns en vit snöyta med ett långt tåg som kontrasterar mot den svarta 
himlen. Himlen är det dominerande i bilden, mörk, disig och smutsig. Eftersom 
den även är proportionellt sett mycket större än det lilla tåget och snöytan skapas 
här även en storlekskontrast. I himlen kan man skymta konturerna av två 
militärers ansikten, varav det ena föreställer Stalin. Effekten av användandet av 
kontrast på detta sätt är ökad dramatik i bilden och den upplevs som ödslig och 
hotfull. 
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Ett annat sätt det går att tolka bilden på är som en bildmetafor. Av texten framgår 
det att boken utspelar sig under den ryska ockupationen av Estland. I det 
sammanhanget kan kontrasterna i bilden - det stora mot det lilla och det mörka 
mot det ljusa - vara en metafor för maktmissbruket människorna som förs bort 
utsätts för. Detta exempel visar att det kan finnas olika betydelsenivåer i en bild. 
Kontrasterna i bilden påverkar i första hand stämningen i bilden men det går 
också att tolka dem utifrån en metaforisk betydelse.  
 
De rikt förekommande vinjettbilderna uppfattar jag som att de koncentrerar 
läsarens uppmärksamhet på det som är viktigt i sammanhanget. Bergström menar 
också att genom att skilja ut någonting från sitt sammanhang gör man betraktaren 
mer delaktig eftersom han eller hon skapar miljön själv i sin fantasi (Bergström, 
2007).  
Färg 

Illustratören använder överlag färg på ett stämningsskapande sätt, och hon gör det 
ofta genom att låta en färg dominera en hel bild. I bilder som visar farmors 
trädgård är det gröna i bilderna påfallande och ger intryck av en mjuk lummighet. 
I bilder där det är kväll eller natt används mycket blått och även andra färger i 
bilderna får då också en kallare ton (den rosa färgen i en matta blir för att ta ett 
exempel kallt rosa och det som troligtvis är vitt blir blågrått). Andra exempel är 
den svarta natthimlen som dominerar i en bild och det blå havet. Dessa är starka 
känslomässiga markörer. 
Karaktärer 

Ilons barnkaraktärer är som ovan nämnts ofta ganska lika varandra. Det verkar 
dock som hon fäst sig vid utmärkande barndrag och förstärkt dessa när hon 
tecknat karaktärerna, som runda kinder, stora ögon, bara tunna ben och så vidare.  
Tekniken 

Ilons illustrationer tillför berättelsen en känsla av lugn och trygghet, det är nästan 
drömlikt. Jag tror att tekniken i sig är en starkt bidragande orsak till detta. 
Akvarelltekniken ger mjuka övergångar och karaktärer och föremål är i sig mjukt 
och runt illustrerade. Den vita ytan i pappret används ofta som bakgrund till 
vinjettbilder vilket också skapar en lugn kontrast till de färgrika bilderna. 
Samspel mellan text och bild 

Text och bild samspelar på så sätt att bilderna står för beskrivningar av miljöer 
eller karaktärer. 
 

2.2.2 Gissa hur mycket jag tycker om dig om våren  

Beskrivning av boken 

1. Allmänna uppgifter om boken 

Författare: Sam McBratney 
Illustratör: Anita Jeram 
Översättare: Karolina Eriksson 
Orginalets titel: Guess how much I love You in the spring 
Förlag: Eriksson & Lindegren 
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Utgivningsår: 2008 
Sidantal: 16 sidor 
Format: 16x18 cm, stående 
2. Sammanfattning av bokens innehåll 

Pappaharen och Barnharen är ute i naturen om våren och upptäcker saker som har 
börjat växa och gro efter den långa vintern. Små saker som Barnharen ser kommer 
att förvandlas till stora saker. Ingenting blir som förut, allting förändras. Till slut 
frågar barnharen vad han ska bli när han blir stor. Pappaharen tänker länge och så 
säger han: ”En stor Pappahare - som jag!” 
3. Bokens grafiska form 

Boken har i det närmaste en kvadratisk form. Sidornas utförande är varierat. 
Bilder som täcker hela uppslag har varvats med bilder som täcker en sida samt 
sidor med flera småbilder. Texten ligger i anslutning till bilderna både i överkant, 
nederkant och vid sidan om bilderna. På första sidan finns en liten vinjettbild i 
form av en blomma som ett dekorativt element och på smutstitetelsidan och 
motsvarande sida längst bak finns två i stort sett identiska illustrationer av olika 
vårblommor. Texten är satt i en seriff i stor grad. 
4. Framsida 

Framsidan visar en vinjettbild på en hare och en groda som hoppar efter varandra 
på grönt gräs med påskliljor mot vit bakgrund. Bilden är omgiven av titeln som är 
handritad text med versala bokstäver. Längst ner på sidan står författare, illustratör 
och förlag. Den vita rutan är omgiven av en grön ram. 
5. Illustrationer 

Bokens illustrationer är akvarellbilder i ljusa pastellfärger. De färger som används 
är i stort sett bara blått, grönt, brunt, grått och vitt. I bland kan en mindre detalj 
ha en avvikande färg som exempelvis en blomma eller en insekt.  
Betraktningsvinkeln är hela tiden den samma, rakt framifrån och figurerna är 
tecknade från sidan. De är dock lite olika stora beroende på att bildstorlekarna 
ändras.  

Analys och iakttagelser 

Bilduppbyggnad 

Eftersom färgerna, bildperspektivet och miljön i berättelsen inte varieras så mycket 
i boken, hamnar fokus i bilderna hela tiden på karaktärerna i berättelsen, 
Pappaharen och Barnharen, och det som de för stunden tittar på. Pappaharens och 
Barnharens positioner varieras hela tiden och det ger intryck av rörelse framåt i 
berättelsen. Miljön varieras något men man ser aldrig särskilt långt framåt i 
bildytan. Bildupplevelsen blir därför mycket centrerad. 
Färg 

Att färganvändningen är tillbakahållen bidrar till att fokus hamnar på 
karaktärernas samspel. De milda färgerna bidrar till en lugn och harmonisk 
stämning. 
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Karaktärer 

Karaktärerna uttrycker känslostämningar genom sina kroppspositioner och 
öronrörelser. Karaktärerna är harar men har människors kroppsspråk, vilket gör att 
läsaren kan identifiera sig med dem.  
Teknik och manér 

Illustratörens berättarstil ger ett mjukt och vänligt intryck.  
Samspel mellan text och bild 

Text och bild samspelar på så sätt att bilderna står för beskrivningar av miljöer 
eller karaktärer. 
 
Illustrationerna tillför egentligen inget nytt som texten inte redan berättat men 
bilderna visar på ett övertygande sätt samspelet mellan karaktärerna när de gör 
saker tillsammans. Fokus i illustrationerna ligger på att visa relationen mellan 
karaktärerna. 

2.2.3 Stora boken om Bill och Bolla 

Beskrivning av boken 

1. Allmänna uppgifter om boken 

Författare: Gunilla Bergström 
Illustratör: Gunilla Bergström 
Förlag: Rabén & Sjögren 
Utgivningsår: 2007 (boken är först utgiven 1978 och 1979) 
Sidantal: 63 sidor 
Format: 20x25,5 cm, stående 
2. Sammanfattning av bokens innehåll 

Boken är egentligen två böcker inom samma volym där den andra boken är en 
fristående fortsättning på den första. Hela boken är rimmad vers. Del ett heter 
Ramsor och tramsor om Bill och Bolla och handlar om att Bill får en lillasyster 
som får heta Bolla. Bolla växer för var dag men efter ett tag börjar familjen förstå 
att Bolla är speciell och inte riktigt som andra barn.  
 
”Bill har fått en syster som inte liknar nåt!.. 
… 
en mystisk person 
utan hyfs och fason! 
Som aldrig i hela sitt liv kommer bli 
så där VANLIG och VETTIG och VAKEN – som vi.” 
 
Del två heter Tokigt och klokigt - mera rim om Bill och Bolla och handlar om 
livet med Bolla, allt det tokiga, roliga och jobbiga med att ha ett mentalt 
handikappat syskon och barn. 
3. Bokens grafiska form 

Varje nytt uppslag kan ses som en enhet där flera bilder i olika storlek delar på 
utrymmet. Då och då bryts det mönstret med sidor som bara innehåller en form 
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eller enstaka bild men detta upplägg är mer ovanligt. Bilder är ofta placerade  
utfallande från sidan. 
 
Typografin är framträdande och mycket varierad. Sanseriffer i olika teckensnitt 
och olika stor grad används omväxlande med seriffer som i bland är kursiverade 
eller feta. Det finns även inslag av handtextad skrift. Texten förflyttar sig på 
sidutrymmet, vrids och vänds och hoppar hit och dit. Pratbubblor och 
tankebubblor är också vanliga inslag 
4. Framsida 

Framsidan visar Bill och Bolla. Bill drar ett draperi åt sidan och i nederkant av 
centrum av bildytan kommer Bolla gåendes. Över henne regnar en massa tröjor i 
olika färger och mönster. Bakgrunden är gul och orange. Titeln är satt i en svart 
sanseriff i överkant och Bill och Bolla är betonat i titeln. 
5. Illustrationer 

Gunilla Bergströms blandar tusch och collageteknik i sina bilder som är naivistiskt 
tecknade. Tidningspapper, silkespapper och urklipp av olika slag är vanliga inslag. 
Urklippen kan bilda former som andra bilder eller text läggs i. Ett siduppslag 
består ofta av många små tuschteckningar där vissa är färglagda och andra inte.  
Ofta ligger flera bilder tillsammans och hålls då ihop av en bild eller mer abstrakt 
form som lagts i bakgrunden. Oftast är det inte förrän man tittar närmare på dessa 
bilder som man förstår vad de föreställer. Färgerna är för det mesta klara och 
tydliga och kontrasterar mot varandra. 
 
Gunilla Bergstöms karaktärer är enkelt och karaktäristiskt tecknade och har ett 
tydligt kroppsspråk. 

Analys och iakttagelser 

Bilduppbyggnad 

Användandet av former är framträdande i Gunilla Bergströms sätt att komponera 
bilder och hon använder ofta former för att beskriva bildens känslomässiga 
innehåll. Bilden som illustrerar Bollas födelse är uppbyggd av två mjuka 
lumumma-former i form av ett ägg och en abstrakt barnfot som omsluter texten 
och en annan bild. Ett annat exempel är ett uppslag med titeln ”Ilskevers” som är 
uppbyggd kring en stor röd, taggig tagete-form. 
 
Former kan även vara ett sätt att visa att det händer något, som när pappa lyfter 
Bolla och hon innesluts i en taggig vit form och de kan illustrera rörelse eller 
rörelseriktningen i berättelsen (pilar som pekar mot näsa uppslag) 
De många småbilderna drar upp tempot i berättelsen. Då och då kommer det 
dock uppslag som är gaska rena och som lugnar ner berättelsen. I Tokigt och 
klokigt – mera rim om Bill och Bolla börjar och slutar berättelsen med sådana 
uppslag. Texten som hela tiden förändras och rör sig oförutsägbart över 
boksidorna är en del av bildkompositionen och bidrar även den till känslan av att 
det händer något. 
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Färg   

Som ovan nämnts är ett vanligt inslag i Stora boken om Bill och Bolla att 
enfärgade pappersurklipp läggs i bakgrunden av bilder. Detta verkar vara ett sätt 
att hjälpa betraktaren att koncentrera sin uppmärksamhet på bilden. Pappersbitar 
hjälper även till att sätta en stämning i bilden. 
 
Gunilla Bergström använder skickligt färg i sina bilder för att leda läsaren rätt på 
uppslagen. En och samma färg kan återkomma i flera småbilder och hjälper då till 
att leda blicken vidare mellan bilderna. Ett annat sätt hon använder är att låta ett 
helt uppslag domineras av en enda färg med endast en liten yta med en 
kontrasterande färg som drar uppmärksamheten till sig. Det finns även exempel i 
boken där illustratören använder färgkontrast för att skapa stämning i bilderna. 
När familjen är nedstämd för att det slutligen har konstaterats att Bolla inte är 
som alla andra, läggs en blå grundton över flera uppslag som sedan byts mot ett 
uppslag som går mestadels i vitt och gult när familjen förstår att Bolla själv faktiskt 
är glad och mår bra.   
Karaktärer 

Karaktärerna är enkla men karaktäristiska och uttrycksfulla genom sitt 
kroppsspråk och mimik. 
Teknik 

Gunilla Bergströms manér är karakteristiskt för henne som illustratör. 
Collagetekniken gör att bilderna får ett spontant uttryck.  
Samspel mellan text och bild 

Texten innehåller inga direkta beskrivningar. Typografin är också en del av 
bildupplägget. Den förändras hela tiden och ger, tillsammans med de många 
småbilderna, ett oförutsägbart intryck. Detta är ett grepp som jag uppfattar 
illustratören använder sig av för att spegla andemeningen av berättelsen. 

2.2.4 Hallå där inne! Eller vad en oföding bör veta 

Beskrivning av boken 

1. Allmänna uppgifter om boken 

Författare: Ulf Stark 
Illustratör: Stina Wirsén 
Förlag: Bonnier Carlsen  
Utgivningsår: 2010  
Sidantal: 46 sidor 
Format: 21x21 cm 
2. Sammanfattning av bokens innehåll 

Micke ska få ett syskon som han kallar ”Micro-magsimman”. Micke berättar saker 
för ”magsimmaren” i mammas mage medan han väntar på att ”ofödingen” ska 
komma ut. Det är saker som kan vara bra att veta för en ”oföding”, som vilka 
mamma och pappa är, vad man ska akta sig för och vad de ska göra tillsammans 
när ”magsimmaren” kommer ut. 
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3. Bokens grafiska form 

Texten består av handskriven text blandat med en seriff i normal grad. Den 
handskrivna texten används som överskrifter eller markeringar för när det kommer 
ett nytt avsnitt. Den kan också användas för att betona viktiga saker. På titelsidan 
är orden ”hallå där inne!” ritade så att texten liknar en navelsträng. 
 
Illustrationerna ligger både fristående från texten och tillsammans med den. I 
bland är texten på en sida uppdelad på två satsytor som är något förskjutna i 
förhållande till varandra.  
4. Framsida 

Framsidan föreställer en stor gravid mage sedd från sidan tillsammans med 
storebror som lutar sig mot den. Magen är lite transparent så att det ofödda barnet 
skymtas innanför. Runt bilden är rosa stjärnor ritade i tusch. All text (titel, 
författare och illustratör) är skriven för hand i skrivstil. 
5. Illustrationer 

Bilderna är tecknade blandteknik. Det ser ut som Stina Wirsén har blandat tusch, 
färgpennor och i bland akvarell. Bildobjekten tecknas med tuschlinjer som fylls i 
med färg. Färgen går ofta utanför strecken.  
 
Flera bilder speglar barnets fantasi om ”ofödingen”. På en bild simmar 
”ofödingen” bland små fiskar och sjöstjärnor. Micke fantiserar även om att 
”ofödingen” ska målas med vattenfärg så att det ser ut som en tiger som ska 
skrämma Tobbe Lindgren som är tuffast i klassen. Andra bilder handlar om 
Mickes vardagsliv, familjelivet och det som upptar hans tankar. Bildvinkeln är 
mestadels rakt framifrån eller snett uppifrån. Mönster är ofta förekommande 
såsom ränder, stjärnor och prickar och färgerna är mestadels klara. 
 
Bilderna visar förhållandevis få detaljer och plockar ofta upp någon viktig detalj i 
texten. Miljöerna är inte heller så framträdande utan karaktärerna är det som 
hamnar i blickfånget hela tiden. 

Analys och iakttagelser 

Bilduppbyggnad 

Ett intressant berättargrepp som Stina Wirsén har valt är att ”ofödingen” på de 
bilder där Micke är ensam är ”ofödingen” ofta med. I ett textavsnitt berättar 
Micke hur det ser ut i hans rum. Bilden till texten visar hur han står vid ett fönster 
med handen på en jordglob där ”ofödingen” simmar. En annan liknande bild visar 
när Micke ligger ensam i sin säng på natten och fantiserar med Ofödingen 
svävandes ovanför honom i ett tankemoln. Detta skulle kunna vara ett sätt 
illustratören valt för att skildra att ”ofödingen” hela tiden är med i Mickes tankar.  
Färg 

Det som är viktigt i handlingen accentueras i bland med färg som exempelvis en 
gul telefon när Micke väntar på att mamma och pappa ska ringa från sjukhuset. 
Karaktärer 

Karaktärerna är det som är mest framträdande i Stina Wirséns illustrationer. Det 
är svårt att sätta fingret på hur hon gör det men hon lyckas fånga personligheten 
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och sinnesstämningen hos sina karaktärer genom enkla streck och markeringar. 
Karaktärernas kroppsspråk är ofta lite överdrivet. Det finns även ett humoristiskt 
drag över karaktärerna och situationerna. 
Teknik 

Stina Wirséns bilder ser sponta ut vilket ger dem ett livfullt uttryck.  
Samspel mellan text och bild 

Texten innehåller inga direkta beskrivningar. En annan typ av samspel mellan text 
och bild i boken är följande uppslag med överskriften ”saker att tänka på”. 
 
”Det finns mycket man måste tänka på när man kommer ut. 
Lita på mej! 
Det här ska du akta dej för: 
Vidbränd potatis, 
att klättra i träd med för svaga grenar, 
spisplattor som är för heta, 
brännässlor, 
ställen som du inte hittar hem ifrån 
och: obs! obs! 
att reta Tobbe Lindgren.” 
 
Texten säger inte uttryckligen att det är Micke har lärt sig detta av egen erfarenhet 
men bilderna på uppslaget visar Micke som är på väg huvudstupa ner från ett träd 
och Micke med en röd hand på en platta. 
 
Ytterligare ett exempel är det som ovan nämnts att ”ofödingen” förekommer i 
bilder där Micke egentligen är ensam. Detta anser jag är ett exempel på en 
tolkning och vidareutveckling av texten. 

2.2.5 Hermans sommar 

Beskrivning av boken 

1. Allmänna uppgifter om boken 

Författare: Stian Hole 
Illustratör: Stian Hole 
Översättare: Barbro Lagergren 
Orginalets titel: Garmanns sommer 
Förlag: Eriksson & Lindegren 
Utgivningsår: 2008 
Sidantal: 44 sidor 
Format: 21x28 cm, stående 
2. Sammanfattning av bokens innehåll 

Herrmans sommar handlar om sista dagen på Herrmans sommarlov. De gamla 
tanterna kommer på besök och nästa dag ska Herrman börja skolan, något han 
oroar sig lite för. 
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3. Bokens grafiska form 

Bilderna i Hermans sommar ligger antingen över hela eller halva uppslagen. Ligger 
de på halva uppslaget återfinns texten på motstående sida (vanligtvis den vänstra) 
annars är den infälld i bilduppslaget. På textsidorna ligger ofta en bild med någon 
struktur i bakgrunden med låg opacitet och ibland finns även frilagda objekt som 
har med handlingen att göra med på dessa sidor.  
 
Brödtexten är en seriff satt i svart eller vitt beroende på underlagsfärgen. 
Textavsnitten inleds med en avvikande anfang (olika för varje avsnitt). Textytorna 
är med några få undantag traditionellt satta. Ett sådant undantag är när han låter 
texten följa en sländas flygbana. 
4. Framsida 

Framsidan visar Herman rakt framifrån. Han står med vatten upp till magen och 
har simdynor på armarna. I bakgrunden syns vatten och en båt långt borta och i 
bildkanterna några grenar med löv och en trollslända. Bokens titel och författarens 
namn står i överkant av bokomslaget och titeln är skriven med ett avvikande 
typsnitt. 
5. Illustrationer 

Illustratören Stian Hole har arbetat med collageteknik i bilderna till Hermans 
sommar. Bilderna består av många olika typer av bilder som lagts ihop och 
bearbetats i ett bildbearbetningsprogram. I bilderna blandas föremål från olika 
tidsepoker. 
 
Karaktärerna i boken ser ut att vara skapade utifrån foton som bearbetats. Deras 
proportioner är ofta förvrängda. Det finns några bildelement som går igen på flera 
bilduppslag som ett papper som ser ut att vara från ett skrivblock, en blå 
sommarhimmel med moln och en yta av plywood (oftast med låg opacitet).  
Miljöerna som avbildas är hämtade från Hermans närmiljöer som exempelvis 
trädgården hemma hos familjen och interiörer i huset där de bor. Några miljöer är 
också hämtade från Herrmans fantasi som storstaden och ett vinterlandskap. 

Analys och iakttagelser 

Bilduppbyggnad 

Stian Hole använder sig av många intressanta bildlösningar. Känslan av 
sensommar är påtaglig i berättelsen genom den prunkande trädgården, frukter 
som hänger i träden och insekter som flyger i luften. Detta är exempel på 
användning av index. Stian Hole visar i bilderna olika objekt som förekommer 
under sommaren för att sätta en känsla av sommar i berättelsen. Objekten är en 
del av helheten och för därför tankarna dit.  
 
De frilagda objekten på textsidorna är ofta i stor skala. Ett exempel är när han har 
avbildat getingar som kryper på trädgårdsbordet (sidan ser ut som en del av ett 
bord sett uppifrån). Getingarna är avbildade i nästan naturlig skala och närheten 
till dem gör att jag som läsare får en känsla av att se med Hermans ögon och hur 
det är att sitta där vid bordet.  
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Berättelsen ramas in av två sidor som föreställer en blå sommarhimmel med ulliga 
moln. Detta kan också vara ett sätt illustratören använder för att tidigt sätta en 
känsla av sommar i berättelsen. Kanske kan molnen på den annars helt blå himlen 
också vara en symbol för Hermans oro för att börja skolan, något som är en viktig 
beståndsdel av berättelsen.  
 
På nästan varje uppslag är en bild av plywood närvarande. Bilden har ofta låg 
opacitet och man urskiljer trädådringen som bidrar med en slags struktur till 
övriga bilder. Jag är osäker på vad Stian Hole har för avsikt med denna 
bildkomponent. Herman reflekterar i ett avsnitt av berättelsen över tant Borghilds 
rynkor och tycker att de liknar årsringarna på ett träd. Kanske är det ett poetiskt 
sätt illustratören använder sig av för att uttrycka livets gång. Berättelsen rör sig 
kring ett avslut (sommaren) och något nytt som ska hända (Herman ska börja 
skolan). Jag uppfattar boken som en tolkning av hur ett barn börjar förstå 
framåtrörelsen i livet. Herman ser och reflekterar också mycket över tanternas liv 
och tecknen på deras åldrande.  
 
Boken innehåller en hel del fantasifulla och oväntade bildlösningar. Det finns två 
sorters bilder i berättelsen. Dels de som visar det som händer i berättelsens nutid, 
dels de som speglar Hermans inre föreställningsvärld. I bland visar bilden hur 
Herman förhåller sig till något de vuxna säger som till exempel när en av tanterna 
frågar om han har fjärilar i magen. Den tillhörande bilden visar Herman med en 
röntgenplåt framför magen och fjärilar inunder. Detta visar på att Stian Hole 
försökt förhålla sig till att barn ofta uppfattar ord och uttryck väldigt konkret och 
det som Ulla Rhedin skriver om i Bilderbokens hemligheter (2004), att de när de 
föreställer sig saker utgår från det de redan har erfarenhet om. 
Färg 

Det jag fäster mig vid är att illustratören försökt fånga det speciella 
sensommarljuset i sin ljussättningen av bilderna. Ljuset är klart och det är relativt 
stora kontraster mellan ljus och skugga i bilderna. 
Karaktärer 

Karaktärena har förskjutna proportioner där huvudena är orealistiskt stora. Kanske 
är det ett sätt att göra dem mindre realistiskt och att få betraktaren att fokusera på 
minspelet hos karaktärerna. Detta är hos Stian Hole mycket viktigare än 
kroppsspråket.  
Teknik 

Det är intressant att se hur illustratören använt sig av foton i berättelsen. Foton 
förknippas ju ofta med realistiskt berättande men eftersom fotona Stian Hole 
använt sig av är av så olika kvalitet tycker jag att intrycket av bilderna som helhet 
blir mer overkligt och skapar en viss distans till betraktaren. Många av 
bildobjekten är från andra tidsepoker. Jag funderade lite kring vad det har för 
betydelse för bildernas uttryck och om avsikten med dem är att sätta betraktaren 
lite ur balans, det blir inte lika självklart var och när berättelsen utspelar sig och 
uppmärksamheten stärks därför. Det får mig också att undra hur barn uppfattar 
detta drag eftersom tids- och genrekopplingar till saker är något som byggs upp 
efter hand och något som barn troligtvis inte hunnit få i så stor utsträckning.  
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Text och bild 

Texten lite poetisk och annorlunda och bilderna speglar detta drag genom den lite 
overkliga känslan i bilderna. 

2.3 Intervju av illustratören Christina Alvner 
För examensarbetet gjorde jag en intervju med illustratören Christina Alvner där 
jag ville ta reda på hennes upplevelser och erfarenheter av yrket och hur hon 
arbetar när hon ska illustrera bokmanus.  
 
Christina Alvner tog emot sig i sitt hem i Striberg utanför Nora 29/12 2010. 
Christina har arbetat som frilansande illustratör i nästan 30 år, de senaste åren 
hemifrån. Hon är utbildad vid Gerleborgsskolan och Konstfack och gör 
illustrationer till många olika sorters böcker och tidningar. Hon har arbetat 
mycket med barn- och ungdomslitteratur men arbetar även med läromedel och 
debattböcker. Tillsammans med Martin Widmark har hon fått Bokjuryns 1:a pris 
(katergorin 7-9 år) 2004, 2008 och 2009 som är ett pris där barnen själva får rösta 
fram sina favoritböcker.  

2.3.1 Sammanställning av intervju 

Manér 

Christina Alvner använder ett lite serieaktigt och förenklat manér. Från början var 
hon klassiskt skolad och tecknade realistiskt. Hon vet inte riktigt hur hon kom in 
på den stilen hon arbetar med i dag men efter hand märkte hon vilka jobb hon 
tyckte var roliga och vilka texter som passade henne. Hon menar att det nog är 
vanligt att man börjar med många olika stilar och efter hand blir mer och mer 
säker på vem man är bildmässigt. Christina anser att hon med de bilder hon gör i 
dag kan tillföra någonting av hur hon ser på samhället, människor med mera. Det 
mer realistiska sättet att uttrycka sig på kändes mer som en mask eller en yta. Hon 
kunde teckna realistiskt men hon kände inte att hon kunde tillföra något till det 
sättet att uttrycka sig. 
 
Christina menar att hon numera känner på sig när hon kan göra ett bra jobb och 
när hon märker att en text inte passar den stil hon arbetar i säger hon nej till 
uppdraget. Den text hon tackade nej till senast var en poetisk och subtil text. 
Bilderna hon såg framför sig var vackra och eteriska och hon tyckte inte alls de 
stämde med hennes egna bilder. Att använda ett lätt karikerande manér som 
Christina gör innebär däremot inte att det bara behöver passa lättsamma texter 
utan det kan även passa mer knepiga ämnen som sex och handikapp. Om man gör 
det på rätt sätt anser Christina att man inte skrattar åt de människor man 
porträtterar utan snarare med sig själv för att man känner igen sig i något bilden 
försöker uttrycka. Dessa jobb som innebär en balansgång och där hennes 
ömhetskänsla för människor sätts på prov tycker Christina är de absolut roligaste. 
Hon har också gjort mycket handikappbilder till bland annat 
Kommunalarbetaren. 
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På frågan hur hon själv skulle beskriva sina bilder svarar hon att hon hoppas att de 
förmedlar ömhet och värme och samtidigt mycket humor. 
 
Numera använder hon bara ett manér. I början hade hon flera olika men hon 
upplevde att det då kunde bli förvirrande för hennes kunder. Efter hand hittade 
hon fram till en personlig stil vilket också medförde att hennes kunder lättare 
visste vad de kunde förvänta sig om de vände sig till henne. På det sättet tycker 
Christina att det är positivt att ha en egen stil och att de bilder hon gör också 
fungerar som reklam för henne själv. Samtidigt menar hon att hon i bland kan bli 
lite trött på sig själv eftersom hon har hållit på så länge med det hon gör. Hon 
trivs med den stil hon har men om hon inte försörjde sig på sina illustrationer 
skulle hon gärna testa något helt annat ett tag.  
 
Även om Christina använder sig av ett och samma manér anpassar hon i bland sin 
berättarstil något till situationen. Om sammanhanget är mer realistiskt som i 
exempelvis realistiska ungdomsromaner kan hon vrida illustrationerna något mera 
åt det realistiska hållet. I bland finns det även situationer som kräver extra 
eftertanke i förhållande till hur hon väljer att illustrera en karaktär eller situation. 
Ett exempel på det var ett uppdrag hon hade förra året där hon arbetade med att 
illustrera den sjunde delen av Alva-böckerna som är skrivna av Pernilla Gisén. I 
den aktuella boken får Alva en kortväxt skolkamrat och att rita en kortväxt flicka 
på ett ömsint sätt utan att det blir karikerande var en utmaning men samtidigt en 
rolig och viktig uppgift. Arbetet försvårades av att Christina aldrig hade sett något 
kortväxt barn och att det var svårt att hitta bilder. Pernilla Gisén som själv har en 
kortväxt dotter mejlade då över bilder till Christina Alvner. Christina tycker att 
uppgiften var rolig, dels för det var en utmaning och dels för att hon tycker det är 
viktigt att dessa barn också kan hitta sig själva i ”vanliga” böcker.  

Teknik 

De tekniker Christina arbetar mest med är tusch och akvarell. Hon tecknar 
konturer med tusch och färglägger bilderna med akvarell. Den senaste tiden har 
hon också haft några uppdrag där hon färglagt sina skannade tuschbilder digitalt i 
Photoshop. Hon tycker det är jätteroligt att göra något nytt men anser fortfarande 
att akvarellen blir vackrast. 

Arbetet som illustratör 

Den första kontakten mellan författaren och illustratören sker oftast genom en 
redaktör på förlaget som hör av sig till Christina. Det händer men det är sällan en 
författare själv tar kontakt och ber denne illustrera en bok. Om en bok ska ges ut 
diskuterar ofta författaren och förlaget valet av illustratör först och i bland har 
författaren en önskan om vilken illustratör som ska göra illustrationerna, eller så 
har de ingen idé alls och då är det förlaget som föreslår en illustratör som de tror 
ska passa. 
 
Det är väldigt olika hur mycket kontakt Christina har med författaren, ofta har 
hon rätt lite kontakt om det gäller ett enstaka bokprojekt. Om hon arbetar med 
flera böcker av samma författare så kan de få mer kontakt efter hand samarbetet 
fortskrider. Christina brukar få rätt fria händer i förhållande till texten och det är 
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sällan hon fått backning på bilder hon gjort eftersom hon har en stil som gör att 
de som beställer vet vad de får. Hon arbetar med de största förlagen och de har 
erfarenhet av hennes tidigare arbeten, litar på hennes yrkeskunskaper och vet att 
hon inte kommer att komma med några överraskningar. 
 
Hon brukar få göra skisser på omslagen till böckerna hon illustrerar eftersom de är 
viktiga ur säljsynpunkt. Sedan diskuterar Christina, förlaget och författaren 
tillsammans och försöker jämka så att alla blir nöjda. I början av Christinas 
yrkeskarriär var det vanligt att de hon arbetade med ville ha skisser även på själva 
inlagan. Christina tyckte att det var svårt att göra det eftersom hon har en direkt 
tecknarstil där hon tecknar tunt med blyerts på akvarellpapper och dessa skisser 
var svåra att överföra elektroniskt (faxen användes mest på den tiden). Christina 
tycker också att det är mycket roligare att arbeta direkt med den slutgiltiga bilden. 
Hon gör hellre om en hel bild än att lämnar in flera skisser på ett tidigt stadium 
som människor ska tycka om.  
 
När Christina gör något som hon kallar idéteckningar kan hon också använda sig 
av ord för att beskriva hur hon tänkt sig bildupplägget. Det är teckningar som ofta 
ges ut i debattböcker, tidningsartiklar, foldrar eller liknande och som försöker 
fånga upp något om kärnan i ämnet. Ett exempel hon nämner är bilder till en 
folder om sex och samlevnad för njursjuka som hon gjort för Njursjukas förening. 
Vid sådana jobb där ämnena kan vara ömtåliga brukar Christina beskriva bilden 
som en scen, vad den ska innehålla och vad som ska stå i pratbubblorna. 
 
Det svåraste med arbetet som illustratör tycker Christina är alla lämningsdatum. 
Det är en ständig press att veta att saker måste vara klart ett visst datum. Ofta blir 
jobb förseende vilket innebär att även jobb som väntar i sin tur också blir 
försenade. Om hon håller på med ett stort jobb så måste hon också ta in mindre 
jobb under tiden vilket hon tycker kan kännas splittrande. I arbetet ingår 
dessutom att vara sin egen sekreterare. Alla dessa saker sammantaget gör att hon 
aldrig känner sig riktigt ledig utan alltid tänker på jobbet. Det bästa med 
illustratörsyrket tycker Christina är att hon får ägna sig åt det hon tycker är 
absolut roligast och att hon har möjlighet att leva på det. 

Illustratörens roll 

Christina Alvner menar att det som är utmärkande för arbetet som illustratör är 
att illustratören tolkar texten, han eller hon ska hjälpa texten vidare och tillföra 
berättelsen någonting.  Då kan man inte illustrera saker som egentligen är 
ovidkommande för berättelsen för då blir det ett sidospår som inte leder 
någonstans utan snarare gör att berättelsen stoppar upp. Illustratörens uppgift är 
enligt Christina Alvner att välja skeenden som är viktiga för historien och sprida ut 
bilderna i förhållande till omfånget. Hon menar att det får man en känsla för efter 
hand man arbetar och att hon kan uppleva tydligt när hon ser illustrationer som 
förstör rytmen i berättandet.  
 
När Christina arbetar med en text dyker det ofta upp bilder i huvudet och då 
brukar hon klottra små anteckningar i manus. Hon markerar var hon kan tänka 
sig att ha en bild, gör en snabb skiss eller skriver med ord hur hon tänker sig 
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bilden. Författaren brukar sällan uttrycka sin avsikt med berättelsen utan 
Christina brukar få fria händer att tolka själv och hon anser sig lyckligt lottad som 
får göra det. Det avgörande för arbetet som Christina ser det är att förstå och 
känna med texten och att bilden lever ihop med texten. Hon tycker också att det 
är viktigt att kategorier av människor inte blir klyschigt framställda som 
exempelvis gamla människor som fortfarande ofta framställs som människor som 
levde på 1800-talet med håret uppsatt i knut och hårnålar. Christina försöker 
tänka på att teckna in människor med glasögon och invandrarbakgrund i sina 
bilder. Hon tror att yngre illustratörer gör det naturligt men när hon själv gick i 
skolan så fanns det inte några elever som kom från något utomeuropeiskt land i 
hennes klass så hon har inte de minnesbilderna själv.  

Bilduppbyggnad 

Christina säger att det säkert finns bildlösningar som hon använder sig av men att 
hon har det automatiskt i sig så hon tänker inte så mycket på det när hon 
illustrerar bilder. Hon behöver sällan ändra på något hon gör utom när hon har en 
dålig dag.  

Karaktärer 

Christina berättar att när hon gestaltar karaktärer arbetar hon mycket med 
kroppsspråk. Hennes karaktärer har rätt enkla ansikten och skiljer sig inte så 
mycket från varandra. När hon ska skilja dem från varandra arbetar hon i stället 
med speciella frisyrer eller liknande som gör att man känner igen dem. Hennes 
karaktär Nelly Rapp har exempelvis en speciell lugg som är karaktäristisk för 
henne men annars skiljer sig inte hennes ansikte så mycket från en annan av 
Christinas karaktärer, Alva. Det är kroppsspråket och mimiken karaktärerna 
bygger mest på. 

Miljöer 

Det är kroppsrörelser och mimik hos människor och djur som Christina är mest 
road av att teckna. I bland tycker hon det är roligt att teckna miljöer om det är 
miljöer hon själv intresseras av. Andra gånger tycker hon det mest är tröttsamt. 
Till exempel när en av Nelly-böckerna utspelade sig i en livsmedelsbutik med 
oändliga hyllor med rader av livsmedel som aldrig tog slut. Hon menar att det nog 
handlar om att olika illustratörer har fallenhet för olika saker. Även om Christina 
tecknar enkelt vill hon att det ska vara rätt och gör därför en hel del research om 
hon ska teckna komplicerade saker som hon inte har någon erfarenhet av hur de 
ser ut. Hon tycker också att Internet är bra i det avseendet att man numera kan 
bildgoogla saker. 

Inspiration 

Christina vet inte riktigt vad hon får inspiration ifrån. Hon menar att det nog helt 
enkelt bara handlar om att hon begåvats med lite fantasi. Det är inte alltid hon har 
lust att jobba, speciellt inte när hon sitter hemma ensam och arbetar. I Stockholm 
jobbade Christina i en frilansgrupp i många år och det är ganska nytt för henne att 
arbeta hemifrån. När hon inte har lust att jobba säger hon att det bara gäller att ha 
disciplin och när hon sätter sig med jobben brukar idéerna komma automatiskt. 
Vissa dagar flyter arbetet på och går hur bra som helst medan det går segare andra 
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dagar. När hon har bra dagar känner hon att det är bra att passa på. Det svåraste 
jobbet tycker hon är att komma fram till bra idéer för uppdrag som till exempel 
med idéteckningarna när hon ska lyfta fram något ur en ofta rätt tung text och 
göra något skruvat av det som ändå är ömsint. Då kan hon i bland vakna mitt i 
natten av att ha kommit på någonting. 

Att illustrera för barn 

Eftersom Christina tillsammans med författaren Martin Widmark har fått 
Bokjuruns pris flera gånger undrar jag om hon vet vad det är hos dem som gör att 
de tycker om dem.  Christina svarar att hon tror att ”hennes gubbar” nog är 
ganska lätta att ta till sig och att humor alltid går hem. Hon tror att det nog kan 
vara väldigt olika vad barn tycker om för slags bilder. Barn tycker bevisligen om 
den sortens bilder som hon själv gör men det finns så många olika sorters bilder i 
dag. Det är hennes upplevelse att barn verkar vara väldigt öppna bildmässigt och 
att de inte har samma spärrar som vi vuxna ofta har när vi möter bilder. Barn går i 
stället rakt på och är inte rädda för att tolka bilderna annorlunda mot vad som var 
avsikten. 
 
Christina tror dock att barn kan ha svårt att förstå storlekspespektiv och jämför 
med naivistiska vuxna konstnärer som inte följer vårt perspektiv-tänkade utan 
avbildar saker efter relevans på samma sätt som barn ofta gör. Detta sätt att 
avbilda följer det känslomässiga seendet som ofta är mer direkt än vårt 
perspektivtänkande. En annan sak hon tror barn kan ha svårt att tolka är om man 
”halvsäger” någonting i en bild, till exempel om man bara ser en halv kropp på 
bilden eller om maten på tallriken inte går att urskilja.  

2.4 Illustrering av en bilderbokstext 
I avsnittet ges en kort beskrivning av berättelsen jag arbetat med, hur samarbetet 
med textförfattaren gått till, samt mitt eget illustrationsarbete ur ett 
bildkommunikativt perspektiv.  

2.4.1 Knurre Knurp och Tågångaren 
Berättelsen som Karin Skog har skrivit heter Knurre Knurp och Tågångaren och 
handlar om en liten pojke som heter Knurre och hans pappa. Berättelsen kretsar 
kring att Knurre är arg för att pappa dammsuger och inte ger honom någon 
uppmärksamhet. Han stänger in sig i garderoben där han hittar verktygslådan och 
med hjälp av verktygen i den försöker han bomma igen dörren så att pappa inte 
ska kunna komma in. Plötsligt upptäcker Knurre en ensam liten Tågångare i 
garderoben. Knurre tar hand om Tågångaren och de hittar på upptåg i garderoben 
tills Tågångaren hör sin familj utanför och återvänder till den. Knurre upptäcker 
att han inte kan komma ut ur garderoben men pappa kommer och räddar Knurre 
och allt blir bra igen. 

2.4.2 Samarbetet med Karin Skog 

Karin Skog och jag träffades i Stockholm under sensommaren 2010  för ett möte 
omkring samarbetet med barnboken. Karin arbetar som bibliotekarie på 
lärarprogrammet i Stockholm och skriver egna barnbokstexter på sin fritid. Hon 
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har även skrivit manus till en barnpjäs som satts upp och turnérat i olika skolor. 
Några av bilderbokstexterna har Karin skickat till olika förlag men de har hittills 
refuserats.  
 
Före mötet förberedde jag några frågor som jag ville ställa till Karin. Jag frågade 
Karin hur det kom sig att hon började skriva barnbokstexter och hon svarade att 
hon alltid tyckt mycket om bilderböcker och texter och att hon fortfarande har 
tydliga minnen av hur det kändes att vara barn. Under utbildningen till 
bibliotekarie började hon skriva barnbokstexter och gick då även en skrivarkurs. 
När hon själv fick barn utvecklades intresset för bilderböcker ytterligare. Olika 
situationer med hennes son och saker han säger ger henne ofta uppslag till texter 
och hon försöker komma ihåg att anteckna olika händelser. 
 
Karin har inte försökt göra några egna bilder till texten och sa att hon egentligen 
inte så stora föreställningar om hur de ska se ut eller vilka bilder som skulle passa 
texten. Hon tycker det ska bli spännande att se vad som kommer fram och att se 
hur någon annan ser på berättelsen. Jag frågade vilken sorts illustrationer hon själv 
tycker om och hon sa att hon uppskattar Anna Höglund. 
 
Jag ville också gärna veta om hon hade några erfarenheter av vad barn verkar 
uppskatta när det gäller ämnesval, sättet att berätta och bilder och när jag frågade 
det svarade hon att det verkar vara väldigt olika vad barn intresseras av.  När hon 
jämför sig själv med sin son så verkar han vara mer intresserad av spänning och att 
det händer saker än hon själv var som barn. En bok som hennes son tycker om är 
Läskiga boken av Pernilla Stalfelt. 
 
Efter mötet har Karin Skog och jag kommunicerat genom mejlkontakt. Jag har 
mejlat Karin mina tankar och bildidéer och hon har gett mig respons på mitt 
arbete. 
 
Eftersom jag själv inte har någon skrivarvana ville jag veta om Karin haft några 
speciella tankar med sättet att skriva på och hur hon själv ser på sin berättelse. Så 
här beskrev hon det i en mejlkontakt från 6/10 2010: 
 
Kärnan i berättelsen för mig är nog relationer och jaget i förhållandet till andra. Hur 
man kan vara jättearg på någon och samtidigt vara rädd att den ska försvinna, som 
Knurre som helt plötsligt blir orolig för att pappan försvunnit när det blir tyst, både för 
att han blir besviken när han inte får uppmärksamhet i konflikten och som en 
reaktion på sin egen starka ilska, som slår över i något annat, mer existentiellt. Hur 
man har behov av att hävda sin självständighet, samtidigt som man har behov av att 
bli sedd av den andra och av gemenskap. Hur man hanterar sina känslor, det är väl 
på något vis det Knurre gör genom att hitta på / spegla sig i tågångaren. När han tar 
hand om tågångaren tar han hand om sig själv på något sätt. 
 
Vad gäller skrivsättet så har jag nog framförallt strävat efter ett språk som ska spegla 
känslan/stämningen och efter att ligga ganska nära ett barnperspektiv, jag berättar ju 
ganska mycket inifrån Knurre, så texten speglar framförallt hans subjektiva värld. 
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2.4.3 llustreringsarbete 
 

Analys 

Arbetet med illustrationerna började med att jag försökte analysera innehållet i 
boken. Jag frågade Karin hur hon såg på sin berättelse och funderade själv över 
vad jag tyckte var viktigt. 
 
Vid analysen kom jag fram till några teman som jag ansåg betydelsefulla för 
berättelsen och som jag trodde kunde förstärkas genom bildberättandet: 
  

• Att huvudpersonerna (pappa och Knurre) är åtskilda (både psykiskt och 
fysiskt). 

 
• Temposkiftningarna (först är det ensamt och tomt i garderoben och 

Knurre reagerar då med ilska. Sedan får han sällskap och det blir bus och 
upptåg ett tag. Efter det blir det tomt igen och sedan kommer pappa till 
undsättning och räddar Knurre ur garderoben). Skeendena är inte i sig så 
dramatiska och miljön ändrar sig inte så mycket utan hela berättelsen 
utspelar sig i Knurres och pappas lägenhet. Det dramatiska ligger i stället 
på det psykologiska planet och handlar om relationer och hur man 
hanterar känslor.  

 
• Avstånd och närhet till personer - hur det växlar (mellan Knurre och 

pappa och Knurre och Tågångaren). 
 

Övergripande bildidéer 

När jag hade de övergripande idéerna för hur jag ville framställa berättelsen klara 
för mig skrev jag ett schema för hur jag tänkte mig bilderna en och en tillsammans 
med texten. Detta gjorde jag för att göra arbetet mer överskådligt. 
 
För att skildra avståndet mellan pappa och Knurre har min tanke varit att använda 
dörren som en symbol i bilderna och hur huvudpersonernas är vända i förhållande 
till varandra. När pappa och Knurre är osams är de på var sin kant av 
bokuppslaget, de är vända från varandra och skiljs åt av en stängd dörr. 
 
För att visa temposkiftningarna har jag omväxlande använt avståndsbilder och 
närperspektiv i bilderna, bildorientering samt hur mycket detaljer bilderna 
innehåller. Vid en stillsam passage i berättelsen när Knurre är ensam innan han 
träffar Tågångaren har jag gjort bilden relativt lugn och ren från detaljer men när 
Tågångaren gör entré i berättelsen och de hittar på bus och upptåg tillsammans 
har jag valt att rita in mer saker och detaljer i bilden. 
 
Det har också varit min tanke att växla mellan enklare bilder med fler detaljer 
beroende på vad som är viktigt för berättelsen. Jag tyckte till exempel att mer 
översiktliga bilder med detaljer som berättar om Knurres och pappas liv 
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tillsammans var viktigt i början av berättelsen. Likaså när de byter miljö för en 
stund och går ut i köket. Vid andra tillfällen tyckte jag det var mer angeläget att 
skildra relationen mellan personerna eller en aktuell händelse. 
I vissa bilder har jag arbetat med överdrifter och kontraster för att göra skeenden 
mer dramatiska. Några bilder är även ritade utifrån Knurres tänkta perspektiv som 
till exempel när han ser verktygslådan på hyllan då perspektivet är vinklat lite 
underifrån. 
 
Jag har skildrat berättelsen som att den utspelar sig på sommaren men för att 
stärka motsättningen mellan Knurre och pappa har jag lagt till detaljer i 
garderoben som har med vintern att göra. Det skulle kunna vara en sorts lotsaslek 
som Knurre har för sig när han är ensam i garderoben (han är sur och vill att det 
ska vara vinter). När konflikten är över tar Knurre av sig vintermössan och 
kommer ut ur garderoben. Detta är mest en detalj som inte har så stor betydelse 
för berättelsen egentligen men ett exempel på hur man kan använda metaforer i 
bild. Den sista bilden visar pappa och Knurre på balkongen. Avsikten med den 
bilden är att den ska kännas öppen och fri som en kontrast mot de dunkla 
garderobsbilderna. För att åstadkomma det har jag valt en horisontell 
komposition, en bit av himlen syns över hustaken och färgerna som används är 
ljusa.  
 
Ytterligare en detalj som jag la till är att om läsaren är uppmärksam går det att 
skymta Tågångaren i garderoben innan Knurre ser honom. Jag gjorde detta för att 
jag gärna vill att det ska gå att upptäcka olika detaljer i bilderna efterhand och att 
allt inte är uppenbart för läsaren från början.  

Gestaltning av karaktärer och miljöer 

Karaktärerna föreställde jag mig helt annorlunda när jag första gången läste 
berättelsen än vad som tillslut blev resultatet. Det som ledde fram till hur pappan i 
berättelsen gestaltas var att Karin Skog bad mig fundera kring den frånvarande 
mammans roll. Jag fick då idén att framställa pappan som en ung och 
ensamstående förälder. Jag har inte träffat på så många exempel på ensamstående 
föräldrar i de bilderböcker jag läst bortsett från Vilda bebins mamma och Alfons 
Åbergs pappa. Min mening var att visa relationen mellan ett barn och en ung 
förälder på ett bekräftande sätt.  
 
Gestaltningen av miljöerna har i stort följt tanken att de ska visa vilka personerna i 
berättelsen är, vad de har för relation till varandra, vad de gör på fritiden och så 
vidare.  
 
Knurre gestaltade jag i princip som jag uppfattade honom från början när jag läste 
berättelsen. Tågångaren var lite mer speciell att gestalta, han tog tid på sig att 
komma fram ur dunklet i garderoben. För att få inspiration besökte jag vid ett 
tillfälle Skansen-akvariet. 
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Text och bild  

Karin var redan från början positivt inställd till att jag tolkar berättelsen och att 
den, som hon uttryckte det, lever vidare under illustreringsprocessen. Hon sa att 
hon gärna anpassade och vidareutvecklade texten så att den samspelade bättre med 
bilderna om det kunde tillföra berättelsen någonting. Det har vi gjort vid några 
avsnitt där texten inte stämde så bra överens med att pappan framställs som ung 
på bilderna.  

Format 

Formatet på de färdiga bilderna är 21x23 centimeter (liggande). Jag ville att några 
bilder skulle täcka ett helt uppslag och jag kom fram till att detta format var bäst 
ur den synvinkeln. Syftet med de längre bilderna är att jag tycker att de upplevs 
”längre” även tidsmässigt.  

Manér 

Här har jag testat mig fram mycket och efter hand känt efter vad som jag tycker 
stämmer med berättelsen och mitt eget sätt att teckna. Jag hade inte tecknat på 
väldigt länge och aldrig tecknat en historia på det här sättet tidigare innan jag 
påbörjade projektet. Jag hade därför ingen aning om vad som skulle komma ut av 
arbetet på förhand förutom att jag hade en föreställning om vad jag ville få fram. 
Jag ville ha ganska tydliga och rena bilder. Jag har inte eftersträvat helt realistiska 
miljöer, perspektiv och karaktärer men eftersom det är en ganska vardagsnära 
berättelse där olika vardagsföremål nämns i texten upprepade gånger tyckte jag det 
var viktigt att det finns någon sorts igenkänning i bilderna.  
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3 Avslutande del 
 

3.1 Analys och reflektion 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka bildkommunikation i 
bilderböcker. Utifrån denna utgångspunkt innehåller det både en teoretisk och en 
praktisk del. I den teoretiska delen har jag från olika håll sökt kunskaper om 
bilderboksmediet och hur bilderboksillustratörer förmedlar berättelsers innehåll 
genom sina illustrationer, hur texter och bilder samspelar i bilderboken och vad 
illustratören har för roll när en bilderbok blir till. Den praktiska delen har bestått 
av arbetet med att illustrera Knurre Knurp och Tågångaren som är en berättelse 
skriven av Karin Skog.  
 
Mitt syfte består av tre frågeställningar. Nedan sammanfattar jag vad jag kommit 
fram till i förhållande till var och en.  

3.1.1 Vad är illustratörens roll i processen att skapa av en 
bilderbok? 

Något som ofta återkommer i litteraturen är att illustratören kallas för textens 
regissör. Illustratören ska levandegöra texten genom karaktärer, miljöer och 
stämningar. En och samma berättelse kan precis som i film berättas på väldigt 
många olika sätt. Olika delar av innehållet i texten kan förstärkas eller tonas ner 
beroende på hur illustratören tolkar berättelsen. Den tolkande komponenten var 
även något som Christina Alvner betonade som utmärkande för illustrationsyrket 
och hon menade att det är viktigt att kunna förstå och känna med texten. Något 
som framkom vid intervjutillfället var också att den personliga stilen eller manéret 
också är en viktig del av tolkningen. Christina Alvner ansåg att genom att hon 
hittat fram till ett eget tonläge och stil i sitt tecknande kunde uttrycka mer av sig 
själv och det hon stod för i sina bilder.  
 
Litteraturen pekar också på rörelsen framåt som central i bilderboksmediet. 
Handlingen är ju i sig självt framåtriktad och därför blir en annan av illustratörens 
uppgifter att hjälpa texten vidare som Christina Alvner uttryckte det.   

3.1.2 Hur kommunicerar bilder i bilderböcker? 
Ur semiotisk synvinkel kan man se på bilder på samma sätt som på ord. Även 
bilder innehåller tecken - betydelsebärande enheter. Alla olika objekt som bilder 
innehåller, hur de arrangeras, deras färger och former och så vidare skapar 
tillsammans betydelse som mottagaren tolkar.  
 
Ett och samma tecken kan ha olika nivåer av betydelse. Det kan ha en allmänt 
vedertagen betydelse, men kan också tolkas utifrån ett kulturellt och ett personligt 
sammanhang. Ett bildobjekt ger olika associationer beroende på hur och var det 
används. Tecken skapar betydelse på olika sätt. Det mest vanliga sättet bilder 
kommunicerar på är genom ikoner. En flaska som avbildas betyder helt enkelt 
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flaska. Ett index är ett tecken som har en närhet till det som det står för, det är en 
del av helheten. I min analys av Hermans sommar visade jag på användningen av 
index. I bilderboken avbildar illustratören många olika objekt som förekommer på 
sommaren, som getingar, frukter, olika växter och så vidare. Genom alla dessa 
index bygger läsaren upp en inre föreställning av sommaren. Symboler, slutligen, 
har ingen likhet eller släktskap med det de står för utan bygger på konventioner.  

3.1.3 Hur samspelar texter och bilder i bilderboken? 
Men om vi lämnar den semiotiska vinkeln så ville jag titta på vilken skillnad det är 
på bilders och texter ifråga om kommunikativa egenskaper eftersom det har 
betydelse för bilderboken.  Texter sägs bland annat ha ett starkare samband med 
det logiska tänkandet medan bilder sägs påverka människors känslor mer. Detta 
har att göra med vilka delar i hjärnan som ”läser” text respektive bild. Eftersom 
det är en mer komplicerad process att läsa text än bild har de också olika tempon. 
Bild och text i samverkan kan påverka varandras tempon genom att texten lugnar 
ner bilden och vice versa. Man menar också att bilder är mer öppna för tolkning 
och tolkningen är beroende av sammanhanget. Det är vad som händer när text 
tillkommer – den hjälper till att bestämma bildernas betydelse. En av mina 
illustrationer till Knurre Knurp och Tågångaren visar Knurre, delvis dold under en 
filt i ett rum bakom en stängd dörr och pappa som dammsuger i rummet intill. 
Texten till bilden lyder: Knurre Knurp har stängt in sig i klädkammaren och dragit 
något gammalt över sig. Pappa dammsuger där utanför. Knurre håller för öronen. 
Han vill inte höra. Utan texten skulle det vara svårt att förstå sammanhanget. 
Läsaren skulle inte veta vilka personerna i bilden är eller vilken relation de har till 
varandra. Man kanske inte heller skulle förstå att det är klädkammaren Knurre 
befinner sig i (även om det går att ana genom sakerna runt omkring. Texten 
hjälper alltså den som läser bilderboken att tolka det som visas och beskriver 
relationerna mellan personerna. Bilden visar hur personerna och miljöerna ser ut 
och kan hjälpa till att sätta en stämning genom bildens känslomässiga egenskaper. 
Här kan olika bilder förmodligen vara mer eller mindre övertygande i sin 
kommunikation. Christina Alvner menade att olika illustratörer har fallenhet för 
olika saker, något som jag också tycker mig se i genreanalysen. Vissa illustratörer 
som Ilon Wikland är (enligt mig) duktiga på att fånga upp stämningar i sina 
miljöer genom användningen av ljus och färg, andra är satsar mer på att gestalta 
karaktäristiska drag hos karaktärerna som exempelvis Stina Wirsén och så vidare. 
Jag tror också att olika illustratörer kan använda olika redskap för att försöka 
åstadkomma samma sak. 
 
Bergström menar att bilder och texter kan samspela genom harmoni, där bild och 
text ger uttryck för samma sak, och disharmoni, där de skenbart ger 
motsägelsefulla budskap. Detta kan jämföras med att litteratur på ämnet 
bilderboksillustration ofta poängterar vikten av att bilden inte hela tiden upprepar 
textens innehåll. Om bilden innehåller andra saker än texten och i bland 
konfronterar den gör det att läsaren blir mer uppmärksam på bilden. Det kan 
också ge rum för olika tolkningsmöjligheter. Ulla Rhedin kallar detta att skapa 
”obestämdhetsställen” i bilderboken. I bilderböckerna jag analyserat tycker jag att 
man kan se exempel på olika sorters samspel mellan text och bild. På den mest 
basala nivån samspelar text och bild genom att beskrivningar av olika slag 
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utelämnas i texten. Det är då i stället bilderna som får stå för den beskrivande 
funktionen. Det finns även exempel på hur bilden förhåller sig till textinnehållet 
på ett mer tolkande sätt. I Hallå där inne! Eller vad en oföding bör veta som handlar 
om att huvudpersonen Micke ska få ett småsyskon tycker jag man kan se ett 
exempel på ett lite annorlunda berättargrepp från illustratörens sida. Stina Wirsén 
har ritat in Mickes ofödda syskon i bilder där Micke egentligen är ensam för att 
spegla berättelsens innehåll och visa på ett konkret sätt att Micke redan har en 
relation till sitt syskon. En dimension som också har med samspelet mellan text 
och bild att göra är hur väl bildstilen speglar känslan i berättelsen. Även typografin 
i sig kan vara expressiv och få mer bildliga egenskaper. I Gunilla Bergströms Stora 
boken om Bill och Bolla verkar textens oregelbundenhet vilja spegla att livet med ett 
handikappat barn är oförutsägbart. Texten på sidan som vridits och vänts och 
varierats i storlek får då samma effekt som om det hade varit bildobjekt som 
behandlats på samma sätt. Berättargreppet leder till mer dynamik och rörelse i 
bilden. 

3.1.4 Vad använder illustratörer för metoder för att förmedla 
berättelsers innehåll i bilderboksillustrationer? 
Frågeställningen handlar om hur illustratörer mer konkret bygger upp bilder för 
att de ska uttrycka det de vill få fram. Rent generellt verkar illustratörer använda 
sig av slående många och olika metoder. Min undersökning avser inte ge någon 
heltäckande bild av alla dessa metoder utan snarare peka på några olika exempel. 
Vid analysen har jag utgått från det som den första frågeställningen gav - att 
illustratörens eller bildens främsta roll i bilderboken är att gestalta karaktärer, 
miljöer och stämningar samt bidra till rörelsen framåt i berättelsen. Dessa olika 
kategorier vill jag diskutera lite närmare. 

3.1.5 Rörelse 

Rörelse har ett visst samband med dynamik genom att dynamiska bilder upplevs 
mer rörliga. Dynamiska bilder kan man skapa genom kontraster i färg, form, 
storlek med mera. Vertikala och horisontella bildorienteringar och rörelseoskärpa 
har också betydelse för rörelsen i bilder. Bill och Bolla är den av böckerna som jag 
analyserat som jag upplevt innehållit mest rörelse. Boksidorna i boken innehåller 
många olika objekt i olika färger, former och storlekar. Genom att blicken hoppar 
mellan dessa objekt upplevs bilderna mer rörliga. I kompositionerna förekommer 
även pilar som leder läsarens blick i rätt riktning och former som signalerar att det 
händer något. Denna bok kan jämföras med Gissa hur mycket jag tycker om dig om 
våren. Denna bok innehåller också rörelse men den är av ett lugnare slag. 
Miljöerna i bilderna ändras inte så mycket utan rörelse skapas istället genom att 
hararnas – vilka är bokens huvudkaraktärer - kroppspositioner varieras. Olika 
storlek på bilderna bidrar också till tempovariationer. Små bilder drar upp tempot 
och stora bilder gör att läsaren stannar lite längre vid bilden. 

3.1.6 Karaktärer 
Både min genreanalys, litteraturstudien och intervjun visar att illustratörer kan 
använda olika strategier när de gestaltar karaktärer. Sinnesstämningar uttrycks 
påfallande ofta genom kroppsspråket och minspelet hos karaktärerna. 
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Karaktärerna saknar i bland individuella ansiktsdrag. Christina Alvner och Ilon 
Wikland är två exempel på illustratörer vars karaktärer är ganska lika varandra. 
Om karaktärerna liknar varandra använder illustratören istället olika attribut för 
att särskilja dem från varandra, som speciella frisyrer eller kläder. Ilon Wiklands 
karaktärer uttrycker inte heller så mycket genom sitt kroppsspråk eller minspel, 
det är i stället, intressant nog, miljöskildringarna som tar över gestaltandet av 
berättelsens känsloläge. Graden av verklighetstrogenhet är också en sida av 
gestaltandet av karaktärer. Vissa illustratörer illustrerar mer realistiskt och andra 
förenklar och försöker istället fånga något karakteristiskt hos personligheten som 
de förstärker. En aspekt av att gestaltandet av karaktärer som Christina Alvner 
nämnde var att det är viktigt att tänka på att olika kategorier människor inte 
framställs på ett fördomsfullt sätt.  

3.1.7 Miljöer  
En tydlig skillnad mellan olika illustratörers sätt att gestalta miljöer är hur mycket 
detaljer de använder i sina miljöskildringar. Detaljer kan vara betydelsefulla för att 
berätta om karaktärernas liv men genom att reducera bilderna kan illustratören 
lättare berätta för läsaren vad som är viktigt i situationen. Miljön kan även hjälpa 
till att sätta en stämning. En personlig reflektion är att miljön är olika viktig i 
olika skeenden av berättelsen. Berättelsen förankras genom miljön. I Knurre Knurp 
och Tågångaren tyckte jag det var viktigt att läsaren får en uppfattning om miljön i 
början. I andra skeenden av berättelsen är det andra saker som kommer i 
förgrunden för bildberättandet 
 
Också vid bilduppbyggnaden skiljer sig berättarformerna också åt. Vissa 
illustratörer illustrerar mer rakt på sak och behåller ett och samma perspektiv 
genom hela boken medan andra växlar mer mellan olika betraktningsvinklar, 
storlekar på saker och så vidare. Det senare förhållningssättet dramatiserar mer 
medan det förra lugnar ner intrycket av berättelsens. Perspektiv kan vara realistiskt 
tecknade men också förvrängt i bilderböcker. 

3.1.8 Stämning 
Färg är en viktig komponent för stämningsskapande i bilder, detsamma gäller för 
form.  Bildorienteringen har betydelse för hur aktiv bilden känns. Tekniken är 
ytterligare en sak som påverkar berättelsens ton. Här har jag inte lyckats hitta så 
mycket information i litteraturen angående olika teknikers betydelse för bildernas 
uttryck men jag upplever att vissa bildtekniker som akvarellen ger ett mjukare 
intryck medan tuschteckningar är mer distinkta. Blandar man olika tekniker blir 
upplevelsen av bilderna livligare. Olika manér ger på liknande sätt olika känsla. 
Christina Alvner ansåg att olika sorters manér passar texter olika bra. 
 
En generell slutsats är att likheter i fråga om färg, form och bildorientering lugnar 
ner intrycket av bilder och det motsatta – mer variation - gör bilder mer 
dynamiska. 
 
Det ska understrykas att allt bilden innehåller och uttrycker är ett sammanhang. 
Det är färgerna, formerna och linjerna och vilket förhållande de har till varandra 
tillsammans som ger upphov till totalintrycket av bilden. I olika bilder är olika 
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bildkomponenter mer eller mindre dominerande och olika viktiga för helheten. 
Därför blir det i bland svårt att bryta ner bilderna i olika kategorier på det sätt jag 
har gjort i genreanalysen. I bilderboken är alla bilderna i boken också i sin tur 
delar av det sammanhang som hela boken utgör. 

3.2 Diskussion 
Vi början av detta examensarbete hade jag många olika sorters frågor om 
illustrationsarbete för bilderböcker. Min första tanke var att undersöka både 
arbetsprocessen med att göra illustrationer till en bilderbok och 
bilderboksillustration ur ett kommunikativt perspektiv inom ramen för 
examensarbetet. Under arbetets gång insåg jag att arbetet skulle bli alltför stort och 
spretigt och att jag måste försöka fokusera på någon av del av ämnet. Jag ändrade 
därför syftet till att bara handla om bara den kommunikativa aspekten av 
bilderboksillustration.   
 
Det har varit positivt att söka information om bilderboken från olika håll. Som jag 
ser det har de olika delarna av arbetet gett mig olika sorters kunskap och insikter 
om illustration i bilderböcker. Litteraturstudien orienterade och gav generell 
kunskap om olika saker som har betydelse för bilderboksillustration. Det gav även 
en grund att stå på för genreanalysen. Vid genreanalysen kunde jag utifrån det jag 
läst i litteraturen urskilja olika exempel på bildkommunikation i de bilderböcker 
jag analyserade. Intervjun jag gjorde med illustratören Christina Alvner gav mig 
möjlighet att ta del av en illustratörs erfarenheter av hur det är att arbeta med bild 
i förhållande till text. Detta gav mig något att jämföra med under min egen 
process med bilderboken. Intervjun gav också bättre kunskaper om hur en 
illustratör ser på sin roll i förhållande till texten och vilken betydelse den 
personliga stilens har för berättandet.  
 
I det praktiska arbetet med bokillustrationerna och samarbetet med Karin har jag 
kunnat konkretisera det jag lärt mig genom teorin. Jag har plockat upp saker som 
jag lärt mig och fått nya insikter om illustrationsarbete på en mer praktiskt nivå.  
 
Analysarbetet av bilderböckerna i genreanalysen har varit intressant. Under 
analysen upptäckte jag saker i bilderböckerna som jag inte tror att jag hade lagt 
märke till om jag inte studerat böckerna så noga som jag gjorde. Jag är medveten 
om att det inte går att dra några långtgående slutsatser utifrån så få böcker som 
genreanalysen innehöll. Om jag haft mer tid hade jag gärna undersökt fler böcker 
men jag ville hellre analysera ett färre antal mer ingående än analysera fler böcker 
på ett ytligt plan. Avsikten har inte heller varit att kartlägga alla olika metoder som 
illustratörer använder sig av i bilderböcker utan mer upptäcka exempel på 
förhållningssätt och jämföra dem med varandra.  
 
Att analysera bilderna har dock inte varit helt enkelt. I vetenskapliga sammanhang 
nämns ofta forskarens objektivitet som en grundförutsättning för studiens 
tillförlitlighet. I denna studie liksom i många andra forskningssituationer är det 
dock inte möjligt att skilja ut det som ska undersökas från den som utför studien. 
Vid bildanalys är det alltid de erfarenheter och kunskaper den som analyserar 
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bilden har på förhand som ligger till grund för tolkningen. För att det ska bli 
lättare för den som läser min analys att bilda sig en egen uppfattning om boken 
försöker jag dock beskriva sammanhanget av det jag analyserar så långt det är 
möjligt. Vid min tolkning är det också olika principer för bildkommunikation 
som jag tagit del av genom litteraturen som ligger till grund för min tolkning. 
 
Vid intervjun har jag haft samma utgångspunkt som vid analysen. Jag ville hellre 
göra en mer omfattande intervju än flera korta men det hade varit önskvärt att ha 
något att jämföra Christina Alvners erfarenheter med.  
 
Min egen process med bilderboksillustrationerna har varit utvecklande på många 
sätt och jag tycker jag lärt mig mycket. Jag har insett vikten av att ha en 
genomgående tanke med det jag gör men också av att testa mig fram. Båda dessa 
saker tror jag blir särskilt viktigt om man som jag inte har någon på förhand 
utarbetad stil. Det har också varit positivt att samarbeta med Karin och att ”lära 
känna” karaktärerna i boken. Den starkaste insikten jag fått av arbetet med 
examensarbetet är att berättelser verkligen kan förvandlas genom gestaltning. Det 
är påtagligt i bilderboken att det är inte bara texten som bestämmer bildernas 
betydelse utan att även bilden formar berättelsen.  
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3.4 Bilagor 

3.4.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor  

Arbetet 

Hur länge har du arbetat som illustratör?  
Vilka åldrar är böckerna för? 
Kan du berätta lite om de böcker du arbetat med? 
Hur tycker du arbetet är? Vad finns det för fördelar och nackdelar? 
Kan du berätta hur samarbetet med manusförfattarna och förlagen går till? 
Hur får du uppdrag? 
Vad får du idéer och inspiration ifrån? 

Teknik och Manér 

Vilka tekniker använder du dig av när du illustrerar?  
Använder du olika manér? 
Vilken typ av böcker tycker du passar ditt manér?  
Anpassar du ditt manér efter typ av berättelse?  
Hur hittade du fram till ditt sätt att uttrycka dig på? 
Hur skulle du själv beskriva dina bilder? 

Bilder 

Hur väljer du vad du ska illustrera i en berättelse? 
Hur arbetar du med texten?  
Brukar författaren ha åsikter om hur bilderna ska se ut? 
Finns det några bildlösningar du ofta använder dig av? 
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Vad tycker du är viktigt att tänka på när man illustrerar en berättelse? 
På vilket sätt använder du färg i dina bilder? 
Hur brukar du arbeta när du ska gestalta karaktärer och vad tror du är avgörande 
för att en karaktär som ska väcka intresse (rent bildmässigt) hos den som läser 
boken? 
Hur brukar du arbeta när du ska gestalta miljöer och vad tror du är avgörande för 
att miljöer som ska väcka intresse (rent bildmässigt) hos den som läser boken? 

Barn 

Jag såg att dina böcker fått bokjuryns pris flera gånger. Vad tror du det är hos dina 
bilder som gör att barn tycker om dem?  
Har du någon uppfattning om vilken sorts bilder barn tycker om?  
Finns det några illustrationer som du har upplevt att barn haft svårt att förstå?  

3.4.2 Bilaga 2 – Analysschema för genreanalys av bilderböcker 

Boken 

1. Allmänna uppgifter om boken 

Författare 
Illustratör 
Förlag 
Utgivningsår 
Sidantal 
Format 
2. Sammanfattning av bokens innehåll 

3. Bokens grafiska form 

4. Framsida 

5. Illustrationer 

Analys och iakttagelser 

Analys och iakttagelser 

Bilduppbyggnad 

Färg 

Karaktärer 

Teknik 

Text och bild 


