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Sammanfattning/Summary 

The purpose of this study is to investigate how a children's book is suggested to be prepared 

in order to be accepted for publication by a publishing house in Sweden today. 

 

My questions was first to clarify the concept of a "children's book". Secondly, to understand if 

there are any guidelines to follow regarding the design and illustration of a children´s book, 

and how to proceed with the best chances of getting a mauscript published. 

 

To answer the question, I have chosen to use a qualitative method containing questionnaire 

items involving eleven Swedish publishers of children's literature. 

 

My results show that children's books includes all literature that has an target audience of 

people between 0-18 years of age. The most important thing is that the book's material is 

appropriate to the target group's level of mental perceptions and emotional competence. The 

material which then is submitted to the publisher will need to be of the highest quality and the 

author must investigate a consistent niche in order to submit the material to a publisher. 
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Begreppsdefinition 

Som en första inledning vill jag snabbt gå igenom och förtydliga innerbörden av ett antal 

begrepp som lätt kan blandas ihop men som är bra att kunna skilja åt i genomgången av 

undersökningens material
1
.  

 

Barnbok - Det är viktigt att först klargöra att begreppet ”barnbok” inte avser böcker som är 

skrivna av barn, utan böcker som är avsedda att läsas för/av barn och ungdomar. En term som 

kan användas för att undvika missförstånd är barnlitterära böcker. Ordet barnbok används 

utan åtskillnad av ålder och därför innefattas även tonårsböcker i begreppet. 

 

Berättelse - En skriftlig eller muntlig skildring av ett händelseförlopp, som kan skildra både 

verkliga händelser eller fiktiva händelser, eller en blandning av båda.  

 

Fabel - En kort och kärnfull berättelse som inte gör anspråk på att vara sann. Den har en 

moralisk poäng att lära ut. Det kan till exempel vara att man ska arbeta flitigt och inte slösa 

bort tiden med att roa sig, eller att det går illa om man är elak. Oftast karaktäriseras fabeln 

med djur, växter eller föremål som kan tala och uppföra sig som människor. Man använder 

djurs tillskrivna egenskaper, det vill säga ugglan är klok, räven smart och slug, tigern modig 

och så vidare. 

 

Legend - Legender är baserade på förmodat historiska gestalter eller händelser och har lånat 

in teman eller andra inslag från äldre myter. Tex: 

 Helgonlegend är enberättelse om övernaturliga händelser i namngivna religiösa 

personligheters liv, till exempel kristna helgon, eller profetior och trosvissa 

levnadsbeskrivningar om ”heliga” personer och platser även i andra rituella sammanhang.  

 Annan berättelse - saga med inslag av myt och vidskepelse.  

 Sägen, en genom släktled nedärvd framställning om forntida stordåd.  

 Uppdiktad historia, skröna.  

 Ohållbar uppfattning om händelse eller företeelse.  

 

Myt - Myter försöker förklara varför världen är beskaffad som den är. Ordet myt har flera 

olika betydelser, varav den huvudsakliga är gamla berättelser och teman. De tidigaste 

                                                            
1 Källorna är huvudsakligen från sv.wikipedia.org.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skrift
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Skildring&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Legend
http://sv.wikipedia.org/wiki/Helgonlegend
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Helgon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Profetia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Helig
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Saga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Myt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vidskepelse
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4ktled
http://sv.wikipedia.org/wiki/Forntid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skr%C3%B6na
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ber%C3%A4ttelse
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religionerna är muntliga traditioner som senare skrivits ned och blivit början till en eller flera 

religioner. Enskilda myter från en kultur utgör tillsammans en mytologi. 

Olika typer av myter: Skapelsemyter (de äldsta, finns hos alla folkslag), Etiologiska myter 

(som förklarar naturfenomen) och Antropomorfa myter (där gudar och djur får mänskliga 

egenskaper).  

 

Saga - Sagor är ett fornnordiskt ord som betyder ”berättelser” och men har flera betydelser: 

 Saga (skönlitteratur)  

 Saga (historia), historisk berättelse eller sägen om personer eller händelser.  

 Myt, mytisk berättelse om gudar, hjältar eller väsen.  

 Saga (fantasiberättelse), ofta för barn (barnsagor).  

 Folksaga, fantasiberättelse i muntlig tradition.  

 Konstsaga, fantasiberättelse med känd författare.  

 Sagalitteratur, artikel om den fornnordiska genren saga.  

 

Sägen - En kort sagoliknande berättelse som anknyter till en viss plats. En sägen gör till 

skillnad från sagan anspråk på att vara sann. Ofta namnges vissa bestämda personer, dessa 

kan vara från bygden eller också vara någon känd person ur historien eller sagovärlden. En 

sägen utspelas vanligen i forntid. En sägen har ofta ett olyckligt slut. Den egentliga 

sanningshalten är ofta låg, men de har ett stort värde i att de reflekterar dåtidens värderingar 

och normer. 

 

Material - I detta sammanhang syftar begreppet på den skrivna texten och/eller de 

illustrerade bilder som tillsammans är avsedda att bli innehållet i en barnbok.  

 

Manus - Manus är det latinska ordet för ”hand” och är i detta fall förkortning för manuskript, 

alltså handskrift. Ett skriftligt material som textats för hand till skillnad från en tryckt text. I 

denna undersökning står det för ett material som ännu inte tagits emot eller accepterats av ett 

förlag.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Saga_(sk%C3%B6nlitteratur)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Saga_(historia)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ber%C3%A4ttelse
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Myt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gud
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4lte
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Saga_(fantasi)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Folksaga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konstsaga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sagalitteratur
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ges en introduktion för vad som ligger bakom denna undersökning 

samt en presentation av syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Barnbokens historia och utveckling i Sverige 

Jag följer mottot att man behöver känna till sin historia för att förstå sin nutid och kunna 

utveckla sin framtid. Eftersom denna undersökning handlar om barnböcker krävs det först 

något av en uppfattning om hur barnbokslitteraturen har växt fram och blivit till vad den är 

idag. 

 

I Sverige var det inte förrän vid 1900-talets början som barnlitteratur började anpassas efter 

barnens behov istället för de vuxnas. Det kan tyckas lite underligt i kontrast till det faktum att 

svensk barnlitteratur idag har ett så gott anseende, med Astrid Lindgren som ett ledande 

namn. Men svensk barnlitteratur förknippas inte med endast ”våra” internationellt kända 

författare. Även svenska bilderböcker innehåller en god standard och ett flertal illustratörer 

har vunnit utmärkelser (Westin, 2000, sid.7).  

 

Den första utgivna barnboken i Sverige var ” Een sköön och härlih jungfw speghel”. Boken 

kom ut 1591 med syftet att spegla hur en ädel och dygdig adelsfröken skulle vara. Antalet 

nedskrivna berättelser var minimala, en mängd historier, sånger och sägner berättades då 

istället muntligt när man satt i spisvärmen på kvällen. Med tiden kom folksagorna att mer och 

mer bli barnens egendom. Sagorna vandrade från generation till generation på det sättet, 

muntligt, men också mellan befolkningsklasserna, från adelsfröken i salongen via pigan eller 

amman till bondens kök – för att omvandlas och så småningom föras samma väg tillbaka 

(Lindwall, 2009).  

 

Den tidigaste barnlitteraturen bestod av vuxenlitteratur som skrivits om till ett lämpligt 

barnspråk. Bibelns berättelser har redan nämnts, men annan vuxenlitteratur anpassades också 

för barn. Romaner som Thomas Malory Morte D'Arthur och Robin Hoodberättelserna är 

exempel på böcker som av upplysningspedagogerna ansågs ha kvalité lämplig för barn. 

Därför gavs de snabbt ut i förenklade och förkortade verk. Robbinson Crusoe (Defoe, 1719) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malory
http://sv.wikipedia.org/wiki/Morte_D%27Arthur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood
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och Gullivers resor (Swift, 1726) är ytterligare exempel på den typen av omarbetade verk 

(Nettervik, 1994, sid. 9).  

 

På 1800-talet ansågs att barnboken skulle läsas i skolan för nyttans skull. Läsandet skulle 

bidra till barnens fostran till arbetsamma och dugliga medborgare. God moral och religiös 

fostran var viktiga syften. Det har alltid ansetts bra att använda sagan som 

uppfostringsredskap, för att utdela varningar eller ge goda vanor (Johansson 2002). Under 

1800-talet utgavs åtskilliga sådana sagor, t ex den välkände Pelle Snusk av Heinrich Hoffman, 

som kom i sin första svenska upplaga 1849 och som sedan många barn ryst över (Lindwall, 

2009). De allra första barnböckerna gavs ut med tanke på barnen i överklass familjerna. 

Barnboken blev under 1800-talet undan för undan mer vanlig även för bönders och arbetares 

barn (Johansson, 2002). 

 

Under romantiken kom en annan livssyn och intresse för folksagor. Inom romantikens 

idéströmningar fanns andra ideal än nytta och förnuft. Litteraturens estetiska värden som en 

källa till upplevelse och njutning betonades och nyttoaspekten tonades ner. Vad gäller 

folksagorna så skrev Bröderna Grimm ner många sagor, som tidigare hade en muntlig 

tradition, i början av 1800-talet. Den kanske mest kände av alla sagoberättare var, H C 

Andersen som gav ut sin första barnbok 1835 (Lindwall, 2009). 

 

I mitten av 1800-talet var det fortfarande inte självklart att alla kunde läsa men det var något 

man strävade efter och bl. a på grund av det infördes den allmänna folkskolan. 1847 gavs 

också kvinnor tillträde till högre utbildning. Först att öppna portarna var Konstakademin i 

Stockholm, läsåret 1847/48. En av våra riktigt stora barnboksförfattare, Elsa Beskow, fick 

1890 ett stipendium till Tekniska skolan (konstfack) där hon utbildade sig till teckningslärare. 

1897 kom hennes debutbok, ”Sagan om den lilla, lilla gumman” (Johansson, 2002). 

 

När 1800-talet gick mot sitt slut och det nya århundradet var på väg inleddes en första 

guldålder för svensk barnboksutgivning. Bilderboksutgivningen blomstrade, och barnens 

läsintresse uppmuntrades dessutom av starten av Barnbiblioteket Saga, som år 1899 inledde 

utgivningen av de små välkända volymerna. Utgivningen av Sagaböckerna i det klassiska 

utförandet kom att pågå till 1954 och omfatta 256 titlar. Den första var ”Svenska Folksagor”. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6derna_Grimm
http://sv.wikipedia.org/wiki/1800-talet
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En orsak till utgivningen var att man ville motverka överklasslitteraturen för barn och väcka 

intresse för folksagan (Lindwall, 2009). 

 

1900-talets första hälft var inte de realistiska böckernas tid, framför allt inte bland 

bilderböckerna. Vardagsskildringarna var relativt få, och reste man så fick man nöja sig med 

att resa i fantasin. Under 1900-talet kommer ett tredje sätt att se på litteraturens roll fram. Det 

ges ut litteraturantologier med upproriska syften, dock i begränsad omfattning. De behandlar 

natur och miljövård samt innehåller texter med socialistisk ideologi. De är tänkta att användas 

i kampen för en bättre värld (Johansson, 2002). Med två världskrig så nära Sveriges gränser är 

det kanske naturligt att man gärna håller sig till det trygga och hemvanda. Men krigen tog 

slut, och 1945 inleddes det som kallats den nya guldåldern för svensk barn- och 

ungdomslitteratur. Det året slog flera av våra mest kända barn- och ungdomsboksförfattare 

igenom exempelvis Astrid Lindgren som förtjuste och förskräckte barn och vuxna med den 

rödhåriga och starka Pippi Långstrump för att bara nämna någon av alla hennes 

sagokaraktärer (Lindwall, 2009). 

 

Från början var barnböcker rent pedagogiska med syfte att undervisa och utbilda den unga 

personen. Barnböcker har visat sig ha haft olika och begränsade målgrupper och syften i det 

förflutna, men har sedan spridit sig och kommit att tillhöra allmänbildningen. Vid 1900-talet 

till kom till och med uppfattningen om att barnböcker ska vara mer av en underhållande 

karaktär som ska låta barnen vara barn. Men vad har nu den utvecklingen lett till under de 

senaste hundra åren? Jag vill veta hur barnboken idag betraktas och vilken roll den har i 

dagens samhälle. 

 

1.2 Problemformulering 

Enligt Ingrid Nettervik ska man inte förkasta barnbokens möjligheter till påverkan. Barns 

medvetande formas tidigt. Barns grundinställning till livet och uppfattningar om allt levandes 

värde utformas bl.a. av den litteratur som de kommer i kontakt med, men även genom andra 

medier som TV, dataspel, musik, populärkultur, etc. Även för barn existerar bilder och böcker 

på kommersiella villkor. Ofta har massmarknadens produkter förföriska glättade ytor, som 

kan te sig lockande. Men som ordspråket lyder ska man inte döma boken efter dess omslag. 

Det finns ett urval av kultur som allt för ofta förmedlar en våldsinriktad eller på annat sätt 

oacceptabel människosyn och som förstärker fördomar. Hur en bok är utformad, textligt språk 
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och bildligt illustrerad, är på så vis en allmän angelägenhet, något för ansvarskännande vuxna 

att ta tag i (Nettervik, 1994, sid. 13).  

 

Jag har därför valt att undersöka hur marknaden ser ut inom barnbokslitteratur. Målet var att 

försöka finna riktlinjer för utformningsarbetet av en barnbok, samt undersöka om det finns 

några anvisningar för hur en barnbok bör utformas och skickas in för att accepteras av ett 

bokförlag.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en barnbok bör utarbetas för att accepteras för 

publikation av ett svenskt bokförlag. 

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur identifierar mina informanter en barnbok?  

2. Hur beskriver mina informanter att man bör bearbeta handlingens uttryck och illustrationer 

i en barnbok? 

3. Vilka riktlinjer ger mina informanter om när man vill få sin bok publicerad via ett förlag? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien är begränsad till Sverige. Detta på grund av att förlagsarbetet och avtal mellan förlag 

och författare kan skilja sig åt mellan olika länder. För att därför få ett legitimt resultat krävs 

det att dettas beaktas och jag har då valt att avgränsa mig till ett land.  

 

I mina intervjuer med representanter för bokförlagen gick jag inte in på frågor gällande avtal, 

fördelning av pengar, hjälp med lansering osv. Undersökningen berörde bara frågor om hur ett 

förlag kan vissa intresse och vilja till att skriva ett avtal om publicering med en författare eller 

agent. 
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2. Teori 

I det här kapitlet redogörs för de teorier som undersökningen är baserad på. Kapitlet är 

indelat i tre områden: Identifiering, Vad är en bra barnbok? – Att beakta före och under 

bearbetning av en barnbok och Publicering – Vilka förutsättningar finns? som kan 

återspeglas i frågeställningarna.  

 

2.1 Identifiering 

I det första området presenteras tre faktorer som berörs i studien, samt deras förutsättningar. 

Utan en införstådd definiering om vad saker är kan man heller inte relatera vad senare 

argument har för betydelser och hur de inverkar på dem. 

 

2.1.1 Barnlitteratur 

Definitionen kan verka tydlig samtidigt som det är diffust. Nikolajeva definierar betydelsen av 

barnlitteratur som litteratur som är skriven, publicerad, marknadsförd och behandlad med 

barn som dess huvudsakliga publik. Hon fortsätter med att förklara att enligt FN:s definition 

är barn, människor mellan åldrarna 0-18 år. Med det blir många texter kategoriserade som 

barnlitteratur. Enligt bibliotekets kategorisering täcker FN:s definition både ”barnlitteratur” 

och ”ungdomslitteratur” (Nikolajeva, 2004, sid. 15). Barnlitteratur är vidare ingen genre i den 

mening att den litterära texten har tydliga och definierbara drag som återkommer (Nikolajeva, 

2004, sid. 13). Däremot finns det olika genrer inom barnlitteratur. Oftast syftar man på 

prosaberättelser när man talar om barnlitteratur, vilket motsvarar vuxenlitteraturens roman. 

Möjliga barnlitterära genrer kan jämföras med populärkulturen kärlekshistorier, äventyr, 

deckare, skräck, fantasy och science fiction (Nikolajeva, 2004, sid. 21).  

 

2.1.2 Förlag är företag - Vad är deras mål och strategier? 
Företag säljer tjänster och varor. Bokförlag är företag som säljer, eller rättare sagt ger ut, 

böcker (sv.wikipedia.org). Första steget för att sälja sina varor eller tjänster är enligt Kotler att 

med hjälp av marknadsföring attrahera nya kunder genom att erbjuda någonting som framstår 

som det bästa köpalternativet, och att upprätthålla sina nuvarande kunder genom att leverera 

tillfredställelse. Det klarspråkiga målet med marknadsföring är att leverera önskad 

tillfredställelse till kunden med en förtjänst (Kotler, 2005, sid. 5). Bokförlag försöker därför 
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publicera och erbjuda varor/böcker som de uppfattar att deras nuvarande och kommande 

kunder kan tänkas vilja läsa.  

 

Marknaden består av köpare och säljare och alla köpare är individer med olika intressen och 

smak. Detta gör att de skiljer sig åt vad gäller både deras smak, lokalisering, köpattityd och 

köpvanor. Genom s.k. marknadssegmentering (även kallad nischning) delas större marknader 

in i mindre segment så att produkter och service effektivare kan urskiljas och nås ut till kund 

(målgrupp) som har behov/önskemål på just den produkten (Kotler, 2005, sid. 391). 

Exempelvis är H&M, Cubus, och Dressmann tre företag som säljer kläder, men klädernas 

stilar och priser skiljer sig åt för att de riktar sig till olika målgrupper och kunder. På samma 

sätt är bokförlag inriktade på att ge ut olika typer av böcker. Att ge ut en viss genre, är ett sätt 

att kategorisera sig, men det finns även flera förlag som ger ut inom samma genre. Det gör att 

kunder ofta står inför ett stort urval av produkter och tjänster som kan tillfredställa deras 

behov. Kunden gör sina val utifrån de uppfattningar denne har om produkternas och 

tjänsternas leveransvälde. Kundens tillfredställelse framträder i kombination med att 

produktens upplevda utförande/prestation lever upp till vad köparen förväntade sig (Kotler, 

2005, sid. 10). Om man exempelvis köper sig en kärleksroman som man tycker låter 

spännande och intressant, eller kanske en vetenskapsbok inom något område, förväntar man 

sig att kärleksromanen ska ge en viss underhållning och vetenskapsboken ska ge en utökad 

kunskap inom det specifika ämnet. Om böckerna inte gör det har de misslyckats med att leva 

upp till kundens tillfredställense. I affärsvärlden och som säljarargument talar man även ofta 

om varor eller tjänsters kvalité. Kotler identifierar kvalité som att vara det sammanförda 

utmärkandet av en produkt eller tjänst som lever upp till den förväntade förmågan att 

tillfredställa uttalade eller implicerade behov. När ett företag har ”levererat kvalité” menas det 

med att deras produkt eller tjänst har levt upp eller positivt överstigit kundens behov, 

efterfrågan eller förväntningar (Kotler, 2005, sid. 472). I fallet med kärleksromanen och 

vetenskapsboken har de då en god kvalité då de lever upp till kundens förväntan om deras 

innehåll eller då den ena mer spännande och den andra innehåller mer information än var 

kunden hade hoppats eller förväntat sig få av dem, då han eller hon införskaffade sig dem. 

 

2.1.3 Vad är en bra författare? 

Om någonting är bra eller dåligt bedöms vanligen, som nämnts i föregående stycke, efter hur 

det lever upp till någons förväntningar. En författare är någon som skriver texter, så att vara 



 

13 

 

en bra författare innebär att man skriver bra texter. Men vad betyder då bra, i detta 

sammanhang? Grönte förklarar att en bra text har något som skiljer den från andra texter. 

Texten förflyttar läsaren under läsningen, i känslor och åsikter. En text kan också bedömas 

som bra genom handlingen eller personernas sätt att leva, pga. skönhet eller överraskande 

effekt, stämning eller situation. En berättelse som noggrant tar upp alla detaljer, skapar inte en 

litterär text. Det handlar om att ge egna bilder, känslor eller språkliga inspirationer vidare till 

läsaren. Författaren som skrivit texten har talangen att få läsaren att läsa om välkända ämnen 

med nyfunnet intresse. Textens språk har en personlig uttrycksform som är unik för 

författaren (Grönte, 2001, sid 64).  

 

Sammanfattning  

Barnlitteratur är inte en genre utan något av en kategori som innefattar samtliga böcker som 

riktar sig till barn, människor i åldrarna mellan 0 till 18 år, och innehåller alla möjliga genrer. 

Böcker publiceras genom företag som tituleras som förlag. Anledningen till att de gör det är 

för att erbjuda kunder en vara som är anpassad och tillfredställer dennes behov och önskemål 

som i gengälld ger förlaget en ekonomisk vinst. Böckerna är tidigare skrivna av så kallade 

författare. En bra författare skriver därmed texter som skiljer sig från mängden, är skriven i en 

unik och personlig uttrycksform och kan uttrycka innehållet till att beröra och engagera 

läsarna. 

 

2.2 Vad är en bra barnbok? – Att beakta före och under bearbetning av en barnbok 

I det andra området presenteras funktioner, effekter och syfte som barnbokens innehåll och 

fysiska form har på barn. Detta är menat att tillföra förståelse och insikt för den planering 

och det arbete som förväntas av en barnboksförfattare. 

 

2.2.1 Olika nivåer så att flera kan underhållas genom samma innehåll 

Rhedin säger att nya bilderböcker idag möter ett splittrat mottagande. Osäkerheten är stor 

angående vilken målgrupp de egentligen är riktade till, om de är lämpliga eller skrämmande 

för barn, om de inte snarare är till för vuxna läsare. I samma veva möts de inte allt för sällan 

av en entusiasm från en skara vuxna, som njuter av att få personlig tillfredställelse av de nya 

bilderböckernas ofta annorlunda ämnen och okonventionella berättande. Inom strukturalismen 

(semiotisk) litteraturforskning kallas barnlitteratur som läses av både barn och vuxna för 
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”ambivalent” eller ”diffus” barnlitteratur. Bland sådana böcker hör Alice i underlandet och 

Nalle Puh. Böcker av detta slag, som alltså ej till fullo kan förstås av barn, har i själva verket 

oftast barnet som pseudoadressat och den vuxne som egentlig adressant (Rhedin, 2004, sid. 

165). Så vissa barnböcker läses av både vuxna och barn, troligtvis ibland tillsammans men vid 

ett sådant tillfälle avråder Bettelheim för att man som vuxen aldrig ska förklara innebörden i 

en saga för barn då det kan hämma deras egen fantasi (Bettelheim, 1976, sid. 185-186). Sagan 

har olika innebörd för olika människor , men samma saga kan också ha olika innebörd för 

samma människa vid olika tidpunkter i livet. Barnet läser ut olika innebörd ur samma saga 

beroende på olika intressen och behov som uppstår i realtid (Bettelheim, 1976, sid. 19). 

Bettelheim får stöd ifrån Kåreland och Werkmäster som utvecklar påståendet med att tala om 

samma princip om bilder. Barn behöver få se och uppleva olika typer av bilder. Våran 

förmåga att urskilja och tolka bilders budskap beror på våra tidigare erfarenheter. Det är 

mycket en fråga om inlärning (Kåreland, Werkmäster, 1987, sid. 12) att fullkomligt förstå alla 

symboliker och dolda signaler i ett bildmotiv (Rhedin, 2004, sid. 134).  

 

2.2.2 En bok för att tillfredställa 

Så vad behövs för att en berättelse ska lyckas hålla barnets uppmärksamhet vid liv? Chambers 

påpekar att den värld vi lever i förändras ständigt och att berättelsen behöver spegla, fånga, 

hitta innebörden, och även skapa innebörden, i förhållande till den värld vi lever i. Så när 

världen ändras måste även berättelsen ändras med den, så att den är i samklang med vår värld 

och vad den förvandlas till. Budskapet och kommunikationen behöver alltså vara i tiden och 

budskapet ska vara aktuellt (Chambers, 1985, sid. 59). Grönte tar fram några sätt som man 

som författare ska undvika: 

 Sätt en rubrik som avslöjar det mesta av vad som ska hända. 

 Uteslut överraskningsmoment. 

 Döda dramaturgin genom att berätta i förväg vad som ska hända. 

 Lämna ingen plats för läsaren att själv använda sin fantasi. 

 Beskriv känslor enbart medvärderande adjektiv och adverb. 

 Var sparsam med verben. 

 Berätta om detaljer som inte har någonting med saken att göra. 

 Förklara en detalj flera gånger. 

 Skriv dialoger som är onödiga, som varken hjälper handlingen framåt eller förklarar 

någonting viktigt. 
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 Förklara allt, även det självklara. 

 Berätta om en detalj som borde ha nämnts redan i början. 

 Avsluta med ett ointressant slut, fortsätt att berätta om någonting oväsentligt.  

 

Med dessa menar hon att man i sitt skapande förstör en berättelse och döda dramaturgin 

(Grönte, 2001, sid. 79). Bettelheim säger att en bra berättelse måste roa och väcka nyfikenhet. 

Enligt Bettelheim måste den även berika livet och för att göra det måste den kunna uppmuntra 

läsarens fantasi, hjälpa dem utveckla deras förstånd och att reda ut sina känslor. Den måste 

svara mot läsarens fruktan och förväntningar, ge fullt erkännande åt deras svårigheter och på 

samma gång ge en vink om lösningar på problem som läsaren är tyngda av. Den måste 

samtidigt kunna knyta an till alla sidor av barnets personlighet (Bettelheim, 1976, sid. 11). 

Hellsing ser lite mer kritiskt på situationen om vad som förväntas av en barnbok. Det är 

många som tror att när det gäller just barnböcker ska man helt plötsligt kunna slå sju flugor i 

en smäll – ju fler flugor desto bättre bok. Barnboken ska lära ut geografi, naturkunskap, 

historia, skilda folkslag, skilda seder, hur det var förr i tiden och varför, om hur samhället 

fungerar och hur vi ska umgås med våra närmaste och främmande medmänniskor. Boken ska 

lära barnet vad som är rätt och vad som är fel och den ska propagera för att man ska vara 

flitig. Boken ska vara lättfattig, tydlig och enkel, men samtidigt konstnärlig och briljant 

skriven, den ska vara anpassad för en snäv åldersgrupp, men ändå kunna läsas av olika åldrar 

– barn som vuxen med samma intresse. Många av dessa krav är inte direkt omöjliga att leva 

upp till, men det är näst intill orimligt att allt ska uppfyllas i en och samma bok – i synnerhet 

eftersom man dessutom begär att boken skall vara levande, spännande (utan att skrämma), 

rolig, intressant och lättläst (Hellsing, 1999, sid. 49).  

 

2.2.3 Bidra till en successiv språkutveckling  

I synnerhet ska litteratur stimulera till utvecklingen av språk, innefattande både läsning och 

skrivning säger Pramling et al (Pramling et al, 1993, sid. 70-71). Barn är idag ett brett begrepp 

som står för tiden från tidig ålder till näst intill vuxen ålder. Pga. det finns inga generella 

regler för språket i en barnbok. Enligt Nettervik är det är upp till författaren att göra klart för 

sig vilken ålderskategori han eller hon i första hand vill vända sig till med sin text och sedan 

anpassa sitt språk därefter. Det finns krav på att konstnärlighet inte får vara lägre för en 

barnbok än för en vuxenbok. Det är oftast svårare att skriva ett enkelt språk än motsatsen; att 

skriva ett invecklat språk (Nettervik, 1994, sid. 9).  
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När författare vänder sina verk till en publik av barn bör man undvika att använda sig av allför 

svåra ord och tillkrånglade meningar, fortsätter Nettervik. Genom styckeindelningar ser man 

till att textsidan inte blir för massiv. Som i andra språkliga sammanhang anpassar man alltså 

språket helt enkelt efter mottagarens erfarenhet och mognadsnivå. Texten i boken ska alltså 

vara adapterad    anpassad och bearbetad för barn (Nettervik, 1994, sid. 9). Barns förmåga att 

känna igen och förstå exempelvis ironi varierar också med åldern och bör beaktas säger 

Nikolajeva (Nikolajeva, 2004, sid. 239). Hon fortsätter med att avslöja att det är en vanlig 

fördom om att barnlitteratur innehåller ett enklare och fattigare språk. Som barnboksförfattare 

förväntas man undvika ovanliga ord som läsarna inte är bekanta med. Likväl ska det undvikas 

att förekomma ord som syftar på abstrakta begrepp, under förutsättningar att bokens syfte inte 

är just att lära läsaren dessa ord eller begrepp. (Nikolajeva, 2004, sid. 235). Vissa författare 

använder sig dock avsiktligen av ovanliga, krångliga och långa ord för att väcka de unga 

läsarnas nyfikenhet och stimulera språklig utveckling (Nikolajeva, 2004, sid. 236). 

 

2.2.4 Vad är barnbokens huvudsyfte? – Pedagogiskt och lärande eller konstnärligt 

och underhållande? 

Från början var barnlitteraturen syfte att uppfostra och undervisa sin publik, säger 

Nikolajerva. Det tvistas om ifall barnlitteraturen har konstnärliga egenskaper eller endast bör 

betraktas som ett pedagogiskt sammanhang (Nikolajeva, 2004, sid. 20). Pramling et al anser 

att oavsett till vilken avsikt sagor används i ett pedagogiskt sammanhang, ska det alltid finnas 

en bakomliggande medveten eller spontan avsikt om att utveckla barns färdighet i ena eller 

andra avseendet. Att lära sig innebär att utvecklas och bli reflekterande kring olika synvinklar 

av sin omvärld. Sagans värld i sin tur utgör en aspekt av barns omvärld (Pramling et al, 1993, 

sid. 15). Berättelser för barn, likväl som för vuxna, är inte bara beskrivningar av karaktärer 

och händelseförlopp. Berättelsen vill förmedla någonting till barnet, den har en poäng, ett 

budskap eller en sensmoral. Detta budskap är inte printat direkt i texten utan genom 

kommunikationsakten, riktad från en avsändare till en mottagare. Författaren har en avsikt, 

vill berätta någonting. Den som i nästa steg läser för barnet har också valt boken för en viss 

avsikt (Asplund Carlsson, Pramling, 1995, sid. 32-33). 

 

Bettelheim argumenterar att en saga huvudsakligen är ett konstverk, (Bettelheim, 1976, sid. 

185), men enligt Kåreland och Werkmäster har barnboken alltid varit nära kopplad till 
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pedagogiken. Många gånger har därför de moraliska och pedagogiska värderingarna kommit 

före de estetiska och konstnärliga (Kåreland, Werkmäster, 1987, sid. 83). Hellsing står på 

pedagogikens sida och förklarar att barnboken socialt sett är ett uppfostringsmedel med fyra 

uppgifter av pedagogisk art. För det första att lära barnet behärska språket - ge publiken 

(/barnen) ett material av ord, begrepp, klanger och rytmer. För det andra att hjälpa barnet 

upptäcka världen - lära barnet orientera sig i tid och rum. För det tredje att berätta för barnet 

om relationer mellan människor - orientera barnet socialt (samhällets värderingar, moral och 

normer) genom att bygga upp eftersträvansvärda föreställningar om var och ens förhållande 

till sin egen omgivning. För det fjärde att aktivera barnets fantasi, känsloliv och kreativitet – 

få barnet att aktivera sin uppfattning om livet, det vill säga sin livskänsla (Hellsing, 1999, sid. 

26). Det finns sedan ytterligare tre pedagogiska kriterier som ska vara uppfyllda för en bra 

barnbok. Boken ska intressera barnet, den ska ha tillräckliga estetiska kvalifikationer och den 

ska ha en moral som vi kan acceptera (Hellsing, 1999, sid. 52). Anledningen till att det 

behöver vara så strikt är enligt Hellsing att små barn har svårt att skilja mellan fantasi och 

verklighet. Sagornas förtrollande värld tenderar inte till att minska denna förvirring. Många 

pedagoger anser därav att man borde vänta med att presentera dessa sagor för barn till dess att 

barnen hunnit skaffa sig en något sånär fast verklighetsförankring. En lösning kan vara att 

man byter ut elementen så att det förespråkar vårt samhälles och vår miljös verklighet. Istället 

för häst och vagn tar man bilen, istället för riddaren är det fotbollsproffset (Hellsing, 1999, 

sid. 25).  

 

Johansson har en förenande syn på de två polerna som barnlitteratur rör sig inom. Å ena sidan 

fantasi och upplevelse, å andra sidan lärande och realism. Om man delar upp barnens värld i 

två delar, en som har med tänkande att göra och en som har med känslor att göra, så gör man 

ett grundläggande tankefel, argumenterar han. Man kan inte dela upp barns erfarenheter i 

tankar eller känslor eftersom de lär sig hela tiden, oavsett vad vuxna tycker. Barn använder 

båda hjärnhalvorna samtidigt och de uppfattar och upplever ständigt. Därför kan man inte dela 

upp barns erfarenheter i tänkande och lärande samt fantasi och känslor (Johansson, 2002, sid. 

17). 

 

2.2.5 Makten att påverka 

Barnböcker har stor påverkan på sin målgrupp, berättar Nettervik. Barns medvetande präglas 

tidigt. Genom litteraturen som presenteras för dem skapar de och utvecklar sina 
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grundinställningar till livet och allt levandes värde. Tyvärr förmedlas ofta en våldsinriktad 

eller på annat sätt en oacceptabel människosyn som förstärker fördomar. Det är därför en 

allmän angelägenhet och något för ansvarskännande vuxna att bry sig om hur en barnbok är 

skriven och vidare illustrerad (Nettervik, 1994, sid. 13). Hunt håller med om att barn påverkas 

av vad de läser (Hunt, 1992, sid. 20). De eviga frågorna: Hur ser världen egentligen ut? Hur 

ska jag leva mitt liv i den? Hur kan jag förvärkliga mitt sanna jag? Bettelheim säger att sagan 

kommer med antydningar, dess budskap kan innefatta lösningar men sägs aldrig rätt ut. Sagor 

låter barnet självt fantisera huruvida och på vilket sätt de skall anpassa sig efter det som sagan 

avslöjar om livet och den mänskliga naturen (Bettelheim, 1976, sid. 57). Sagor lär oss mer om 

människornas inre problem och sättet att komma tillrätta med dem i varje samhälle än någon 

annan typ av berättelse inom ramen för barnens fattningsförmåga (Bettelheim, 1976, sid. 11). 

Sagan ska utvecklas på ett sätt som stämmer med barnens sätt att tänka och upplever världen, 

det är därför den är så övertygande för dem (Bettelheim, 1976, sid. 57). Sagor erbjuder 

gestalter som kan förkroppsliga det som sker inom barnet, utan att denne behöver tappa 

kontrollen. Sagor visar barnen hur de kan flytta över sina destruktiva önskningar i en 

sagogestalt, kan gå sina önskningar tillmötes genom en annan, identifiera sig med en tredje, 

hysa kärlek till en fjärde osv., allt efter sina egna behov just då (Bettelheim, 1976, sid. 80).  

Kåreland kommer då med den möjligen negativa aspekten som denna påverkan lett till. Frågar 

man hur barn själva tycker att en bra barnbok ska vara idag svarar majoriteten: rolig och 

spännande. Spänning utifrån ett barns perspektiv är dock i regel inte detsamma som vad 

vuxna lägger i begreppet. Barn idag lever utsatta för ett massivt utbud av bilder via TV, 

reklam, film och tecknade serier, vilket kan leda till att deras naturliga behov av spänning 

stegras. De vänjer sig vid ett hetsigt tempo och starka effekter. Följderna av detta kan leda till 

en viss avtrubbning – att barn reagerar med trötthet och likgiltighet inför våld av olika slag 

(Kåreland, 2001, sid 88).  

 

2.2.6 Anpassning och acceptans 

Kotler förklarar att en målgrupp är de potentiella eller nuvarande köparna av en produkt. 

Målgruppen kan vara individer, åldersgrupper, grupper med speciella intressen, 

samhällsgrupper etc. Det är utifrån vilken målgruppen beräknas vara och vad denne kan 

tänkas ha för intressen och levnadsvanor som produkten och dess marknadsföring kan börja 

utformas (Kotler, 2005, sid. 730). I detta sammanhang är produkten en barnbok och Rhedin 

lyfter fram att den barnlitterära institutionen har tagit fram krav och förväntningar på dagens 
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barnlitteraturböcker som bygger på en klart uttalad föreställning om barn. Deras krav är 

följande: 

 Bilderböcker är av priori småbarnslitteratur, dvs. bilderboksmediet är ”tillgängligt” eller 

”lämpligt” framförallt för de minsta barnen. 

 Barnlitteratur bör, för att kategoriseras att vara barnlitteratur, kunna förstås till fullo av 

barn. 

 Barn behöver förklaringar för att förstå. 

 Författaren bör kunna förklara livet och de existentiella frågorna för barn. 

(Rhedin, 2004, sid. 167-168). 

 

Chambers talar emot att anpassningen behöver vara så anpassat. Han menar att varje gång 

som man lyssnar till en saga, dikt eller dylikt, får vi ytterligare exempel på hur en sådan text 

är uppbyggd, hur den ”fungerar”, vad man kan förvänta sig av den osv. Genom att lyssna till 

högläsning förbereder man sig med andra ord för vad man själv kommer att möta, och vad 

man kan vara uppmärksam efter när man tar sig an den svårare uppgiften att läsa någonting på 

egen hand (Chambers, 1995, sid. 67). Kåreland och Werkmäster är lite inne på samma spår 

som Chambers om att man accepterar de intryck som man utsätts för. De processer som ett 

barn måste genomgå på vägen till mognad, beskrivs på ett symboliskt sätt i en bra skriven 

saga. Genom att sagan tar upp universella mänskliga problem talar den på ett särskilt sätt till 

barnets groende jagkänsla och uppmuntrar dess utveckling samtidigt som den lättar på trycket 

från det omedvetna och låter barnet ge utlopp för sina aggressioner. Många sagor handlar i 

grunden om att finna sin egen identitet. Sagans spänning siktar mot frigörelse och ett vanligt 

motiv är resan eller vandringen ut i världen (Kåreland, Werkmäster, 1987, sid. 83). 

 

2.2.7 Vara en källa till trygghet 

Ett lyckligt slut är någonting som många omedelbart associerar med barnlitteratur, och som 

många forskare och läspedagoger har som ett krav på en bra barnbok menar Nikolajeva 

(Nikolajeva, 2004, sid. 60). Det ligger i fiktiva berättelsers natur, att det slutar med ett lyckligt 

slut berättar Asplund Carlsson och Pramling. Detta beror på att man gärna vill att barn ska tro 

och ha hopp om att allt blir bättre tillslut och att alla problem får sin lösning. Även om barn 

samtidigt vet att sagor ibland även kan vara otäcka och hemska under resans gång (Asplund 

Carlsson, Pramling, 1995, sid. 19). Bettelheim berättar också att skrämmande tankar och 

känslor som barn inte vågar eller kan ge uttryck för i verkligheten kan återges på något eller 
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någon i sagan. Eftersom det bara är en saga kan barnet närma sig känslor allteftersom det 

känner sig moget. De vet att det bara är en saga (Bettelheim, 1976, sid. 84).  

 

2.2.8 Barn lär sig att reflektera över sina egna tankar 

Barn upplever varje dag nya erfarenheter vilket ger dem nya kunskaper och färdigheter. 

Parallellt med införskaffandet av dessa kunskaper och färdigheter utvecklas även barnets 

tänkande – barnet blir gradvis medveten om sina färdigheter och kunskaper. Att barn kan 

tänka och därefter reflektera över sitt tänkande brukar definieras som en metakognitiv 

funktion, medan funktionen för att bara tänka definieras som en kognitiv funktion. Det finns 

alltså en skillnad i att ha en kunskap och att ha en förståelse kring att man äger denna 

kunskap. Följaktligen innebär ett metakognitivt perspektiv tänkandet om sin egen inlärning. 

Enligt Piaget (Flavell 1963) tillkommer förmågan att reflektera över sig själv i elvaårsåldern 

(Pramling, 1986, sid 12). Metakognitiv förmåga är oftast relaterad till ett sammanhang, vilket 

innebär att det inte alltid är frågan om hur gammal ett barn är utan hur mycket erfarenhet 

barnet har inom den specifika kognitiva domänen (Pramling, 1986, sid 15). 

 

2.2.9 Dramaturgi i text och bild 

I en bra berättelse behövs en bra balans mellan dramatisering och redogörelse, enligt Grönte. 

I en dramatisk scen får läsaren en förstahandsupplevelse, som kan liknas med att närvara på 

en fotbollsmatch, dvs. allt händer just nu. I en redogörande framställning berättar författaren 

historien, de stora sammanhangen. I det fallet blir läsaren inget annat än en betraktare vilket 

blir en andrahandsupplevelse, som liknas med att läsa ett referat av matchen i tidningen dagen 

efter (Grönte, 2001, sid. 70). Rhedin fortsätter med att bildmotiven annars kan ladda en text 

symboliskt och emotionellt. Men det är även möjligt att det då slår tillbaka om bilden fyller ut 

för mycket – att det överillustrerar en redan ikonisk text, så att tomrummet försvinner och 

texten dödas – bildmotiven hindrar då istället dynamiken mellan läsaren och verket i läsakten 

(Rhedin, 2004, sid. 130). Alla bilder i en bok bör dock vara fyllda med rörelse och dramaturgi 

för att stimulera läsaren och stödja textens dramaturgi och spänning. Först på sista bilden, då 

berättelsen kan sägas ha kommit i hamn, kan man räkna med en vilande komposition (Rhedin, 

2004, sid. 174). En illustration tillför berättelsen någonting nytt, något extra, den lockar till 

inlevelse och stimulerar fantasin (Rhedin, 2004, sid. 30-31). Bilden till en text kan betona de 

dramatiska, spännande eller humoristiska inslagen och där igenom kan illustratören ge olika 
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karaktärer åt textens innehåll. Val av karaktär som framförs av illustratören påverkar i hög 

grad läsarens upplevelse av texten (Kåreland, Werkmäster, 1987, sid. 75).   

 

2.2.10 Samspel mellan text & bild 

Om boken innehåller illustrationer framstår den som mycket mer underhållande och 

uppmuntrar till läsning säger Rhedin. Med andra ord kan texten anpassas, till barnets mer 

begränsade horisont, genom att illustreras (Rhedin, 2001, sid. 33). Det är oftast genom 

bildmotiven som man först blir intresserad och uppmärksam på vad texten handlar om. 

Bildmotiven kan utgöra en väg till upplevelser i det omedvetna nuet, den anses kunna väcka 

till liv mycket tidigare än textliga upplevelser (Rhedin, 2004, sid. 135). Barn kan även genom 

att titta på bildmotiven återkalla eller rekonstruera texten genom dessa, då man har ett otroligt 

långt bildminne som stannar kvar genom hela livet (Kåreland, Werkmäster, 1987, sid. 10). 

Det är gott att utforma bilden nära textens barnperspektiv – så som barnet kan förväntas tolka 

texten (Rhedin, 2004, sid. 150). Bildmotiven till en text bör iscensätta de dramaturgiskt 

motiverade scenerna som på så vis förankrar händelserna i tid och miljö (Rhedin, 2001, sid. 

88). Men somliga illustrationer ska ändå hoppas över då de ska formas av barnets egna fantasi 

(Rhedin, 2004, sid. 107).  

 

Iscensättaren eller illustratören har där sitt val om vilka scener som ska illustreras och vilka 

som inte ska det. Men illustratören måste också göra ett ställningstagande i sitt arbete att välja 

mellan att underordna sig texten och förhålla sig transparent till den eller att använda texten 

som utgångspunkt för en mer tydlig och personlig tolkning (Rhedin, 2004, sid. 114). När 

texten blir en utgångspunkt, berättar Kåreland och Werkmäster, att bilderna blir påfallande i 

betydligt högre grad än textens information. Bilden tillför fördjupande information om vad 

som sker och som texten utesluter t.ex. personernas känslor och omgivningens stämning. 

Förvåning, glädje, betydelse, irritation och ledsnad framgår tydligt av skiftande ansiktsuttryck 

och kroppslisiga rörelser, medan texten mera rakt på sak informerar om händelseförloppet. 

Utan bilden skulle berättelsen bli ganska mager, men enbart bilder ger inte en berättelse med 

sammanhang. Delarna är beroende av varandra (Kåreland, Werkmäster, 1987, sid. 77-78). I 

andra fallet kan man säga att text och bild gemensamt flätar samman handlingen genom att 

turas om att berätta och beskriva en enhet, förklarar Rhedin. Handlingen berättas växelvis. I 

en parallell tar bild och text gemensamt ett steg framåt. Handlingen förs fram en bit i texten 

och leder till bilden som övertar och laddar berättandet med nytt stoff, som leder till 
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ingripande av texten (Rhedin, 2004, sid. 107-108). (Se bilaga 4 för illustrerande exempel.) 

Val av typografi och bildinnehåll är menade att förstärka varandra och kan stundom vara 

bärare av det tematiska uttrycket (Rhedin, 2004, sid. 156 + 159). 

 

2.2.11 Planera format på helhet & i innehåll 

Bokens format 

Valet av bokstorleken och formen är ett konstnärligt ställningstagande. Valet innebär 

bestämda förväntningar hos läsaren förklarar Rhedin. Olika former leder till olika 

förväntningar (Rhedin, 2004, sid. 145). (Se bilaga 5 för illustrerande exempel.) Olika 

bilderboksformat anses ibland höra till olika åldrar och lässituationer (Rhedin, 2004, sid. 146). 

 

Den klassiska grundformen på bilderbokens yttre form består av rektangeln i stående 

höjdformat eller liggande bredformat samt den kvadratiska formen. Men även om det yttre 

formatet bestämmer de inre sidornas proportioner och form, behöver det inte ha någon 

inverkan på de innehållande bildernas storlek eller form – varken inuti eller på omslaget. Det 

är en separat fråga mellan hur man väljer att relatera bild och text och hur bilden är designad 

(Rhedin, 2004, sid. 146). Den rektangulära formen har större ”rörelseenergi” än kvadraten, 

som kan anses vara ett passivt och hämmande bildformat. Den stående rektangeln strävar 

uppåt och betonar vertikalen, medans man upplever att den liggande rektangeln står på fast 

grund och bygger sin spänning genom att vila på den horisontella linjen. Kvadraten däremot 

expanderar aldrig utan håller sin energi i en cirkulär rörelse, vilket gör att den kan upplevas 

som mindre än den faktiskt är (Rhedin, 2004, sid. 158). Medan breddformatet, även kallat för 

det liggande formatet, tillåter och kräver att bildrummet runt huvudpersonerna utarbetas och 

fylls, inbjuder och tvingar höga och smala format till koncentration och inlevelse med 

figurerna själva (Rhedin, 2004, sid. 158).  

 

De små bokstorlekarna utgör ett s.k. kammarspelsformat. Det innebär en begränsning 

gällande yta och leder till fokus på de små gesterna och detaljerna. Det väcks också 

förväntningar på intimitet, ett begränsat handlingsomfång, ett långsamt tempo med jämn 

bildsättningsrytm och lågmäldhet i tonen. Man kan vidare förvänta sig lättare tekniker i 

skapandet av bilderna som tuschteckning, lavering, akvarell, pastell, snarare än tyngre och 

kraftfullare tekniker som gouache, tempera, collage, skrapkartong etc. (Rhedin, 2004, sid. 

145). 
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Bildernas format på uppslaget 

Bildernas placering och storlek på ett uppslag har en inverkan på hur man tolkar innehållet 

både för sig och som helhet, både när det gäller bildens motiv och texten man läser. Rhedin 

berättar att den största bilden i en bok är den heltäckande dubbelsidesbilden över hela 

uppslaget. Andra uppslag kan använda sig av tvåbildsprincipen i hel- eller halvsidesbilder, 

beroende på textmassa. Annars kan man välja ett s.k. polysceniskt uppslag, om innebär att 

man kombinerar ihop ett antal mindre bilder (oftast i varierande storlekar och former) till att 

tillsammans skapa ett ”collage uppslag” (Rhedin, 2004, sid. 146). (Se bilaga 4 och bilaga 5 för 

illustrerande exempel.) Genom att ändra bildmotivets storlek (bildrummet) på olika sidor 

åskådliggörs en rörelse i boken som går ut på att skapa mer dramaturgi hos karaktären. 

(Rhedin, 2001, sid. 97). En layout som är genomgående upprepas på varje uppslag och kan 

skänka ett lugnt yttre sken åt ett explosivt dramatiskt innehåll (Rhedin, 2004, sid. 163). 

Helsidesbilder dämpar rörelsen och stannar upp tempot (Rhedin, 2004, sid. 158). Inom 

inlagans (sidorna mellan omslagen/bokens egentliga innehåll) ram finns det möjlighet till rika 

variationer i uttryck genom samspelet mellan det statiska sidformatet och de dynamiska 

aspekterna på text. Den klassiska fördelningen av bild och text är varannan sidesrytm (på ett 

uppslag är bilden på ena sidan och texten på den andra) där att man förser textsidan med 

vinjetter (Rhedin, 2004, sid. 162). 

 

Sammanfattning  

Ambivalent eller diffus barnlitteratur syftar på kategoriserade barnböcker som läses av både 

barn och vuxna. Dessa böcker har innehåll som ibland diskuteras om de verkligen är lämpliga 

eller är skrämmande för barn. Trots att vissa böcker inte kan förstås till fullo av barn ska man 

inte som vuxen förklara allt. Det är en del av individens egen utvecklingsprocess. Barnet 

behöver klura ut vissa saker själv och därav utvecklas. Annan kunskap är man inte redo att 

förstå förrän man når en viss ålder eller mognad 

 

För att en berättelse ska lyckas hålla barns uppmärksamhet vid liv behöver den avspegla 

nutiden. Den måste innehålla ett buskap som är aktuellt och betydelsefullt just nu. Berättelsen 

måste även roa och väcka nyfikenhet. Den ska berika livet och ge en vink om lösningar på 

problem om läsaren kan relatera till. Många tror dock att barnböcker ska vara såpass perfekta 

att de kan slå sju flugor i en smäll. Det är orimligt att uppfylla alla förväntade krav i en och 
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samma bok, i synnerhet om det dessutom begärs att boken ska vara levande och spännande. 

Det finns flera sätt att förstöra en berättelse och döda dramaturgin. Det är oftast svårare att 

skriva ett enkelt språk än tvärt om. Man ska undvika abstrakta begrepp och för övrigt ska 

språket vara anpassat till mottagarens erfarenhet och mognad, samtidigt som litteratur ska 

stimulera till utveckling av språk. 

 

Det råder oenighet om barnbokens syfte framför allt är pedagogisk och utbildande, eller 

konstnärlig och underhållande. Ett tredje argument är att båda delarna behövs då man inte kan 

dela upp barns erfarenhet i tänkande och lärande samt fantasi och känslor. Barns medvetande 

formas tidigt, det är därför som barnböcker har en stor inverkan på sin målgrupp. 

Barnlitteratur hjälper och påverkar barns utveckling av deras grundinställningar till livet och 

allt levandes värde. 

 

Målgruppen är de personer som just nu, eller planeras att de kommer att bli, köpare av en 

produkt. Barnlitterära institutionen har lagt fram krav på dagens barnlitteraturböcker, men det 

finns röster som säger att barnböcker inte behöver anpassas för målgruppen, utan att man med 

tiden lär sig att acceptera de intryck som man utsätts för. Varje gång som man lyssnar på 

exempelvis en saga, får man ytterligare ett exempel på hur en sådan text ska vara uppbyggd 

och skriven. Det ligger i fiktiva berättelsers natur att de har ett lyckligt slut. Det beror på att 

man vill att barn ska ha hopp och tro om att allt blir bättre tillslut och alla problem får sin 

lösning. Det hjälper det att handtera skrämmande känslor och tankar. Barn upplever varje dag 

nya erfarenheter som ger dem nya kunskaper och färdigheter. Det är skillnad att ha en 

kunskap och att ha insikten att man har den kunskapen. 

 

En bra berättelse behöver en bra balans mellan dramatisering och redogörelse. Bildmotiv kan 

hjälpa till med att ladda en text symboliskt och emotionellt. Alla bilder i en bok bör vara 

fyllda med rörelse och dramaturgi för att stimulera läsaren och stödja textens dramaturgi och 

spänning. Om en bok innehåller bilder framstår den som mer underhållande och 

uppmuntrande till läsning. Man har även ett väldigt långt bildminne som stannar kvar livet ut. 

Men illustratören måste besluta sig för att antingen underordna sin texten och därmed förhålla 

sig transparent till den, eller att använda texten som en utgångspunkt för att bildligt 

framställan en tydligare och mer personlig tolkning. Text och bild ska gemensamt fläta 

samman handlingen. Valet av bokstorleken och formen innebär ett ställningstagande som 
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påverkar hur läsaren kommer att ha för förväntningar om innehållet. Olika former leder till 

olika förväntningar. Den rektangulära formen har större rörelseenergi än kvadraten och 

barnkammarformatet innebär en begränsning gällande yta som leder till fokus på de små 

gesterna och detaljerna. Bildens placering och storlek på ett uppslag har också en inverkan på 

hur man tolkar innehållet. Genom att ändra bildmotivets storlek på olika sidor åskådliggörs en 

rörelse i boken som går ut på att skapa mer energi och dramaturgi hos karaktären. 

 

2.3 Publicering – Vilka förutsättningar finns? 

I det tredje området förklarar hur förlag arbetar och vad som kan påverka deras beslut om att 

publicera det ena manuskriptet istället för det andra.  

 

Som framförts tidigare berättar Kotler att företag, i det här fallet förlag, försöker sälja 

produkter som ska ge kunden en tillfredställelse som gör att de själva går med en ekonomisk 

vinst (Kotler, 2005, sid 5). Förlag kan själva producera sina varor, böcker, men kan även ha 

avtal med författare. En författare som aldrig har skickat in sitt manus kan förväntas ha en 

högre position och större möjligheter att få sitt manus publicerat, än en författare som har 

publicerat en eller två böcker sedan tidigare med endast måttlig framgång. Thompson 

förklarar att det är av den enkla anledningen att det inte finns någon tidigare data och därav 

saknas även en förutfattad förväntan om försäljningen av det inlämnade materialet kommer att 

sälja bra eller mindre bra. Frånvarande av tidigare försäljningssiffror sätter fantasin fri 

(Thompson, 2010, sid. 200). 

 

Thompson förklarar vidare att när en författare har lyckats få sitt författarnamn till 

varumärken (brand-name) är de väldigt värdefulla för bokförlagen av två orsaker. För det 

första är deras försäljning med ens förutsägbara och de är så kallade upprepare. Deras 

försäljning är förutsägbar eftersom de har läsekretsar som är lojala till dem. Läsare blir ”fans” 

till en specifik författare eller en utvald serie av författaren och de vill därefter ha mer. 

Publiceringen kan därav förväntas göra en marknad av ett högre kapital och försäljningen av 

författarens tidigare böcker blir en framgångsrik guide för författarens kommande böcker. Om 

författarens karriär är riktigt framgångsrik kan det förväntas att varje ny bok kommer sälja 

bättre än den förra (Thompson, 2010, sid. 212). Upprepande varumärkesförfattare (brand-

name authors) är även förutsägbara då de skriver en eller två böcker varje år. Det betyder att 

förlagen som har ett flertal upprepare kan planera i förväg hur deras framtida program 
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kommer att se ut, med mycket mer överensstämmelse än förlag som inte har det. De vet därav 

ungefär när deras upprepare kommer att leverera, så de kan planera sin publiceringsstrategi 

för varje författare i den ordning som troligen kommer att leda till maximal försäljning 

(Thompson, 2010, sid. 212). Ju mer författarens namn är känt, desto mer betydelsefull är hans 

eller hennes tidigare utgivningar. Nya fans brukar vända sig till tidigare böcker för att mätta 

sin aptit för sin nya favoritförfattares verk. Så att publicera varumärkesförfattare (Brand-name 

authors) betyder vinst i båda riktningarna. Författarens kommande verk har sin succé innan de 

blir till tidigare verk som kan återupptäckas av de nya fansen. Vissa förlag använder sig 

endast av varumärkesförfattare (Thompson, 2010, sid. 212-213). 

 

Sammanfattning  

En författare som aldrig har skickat in ett manus kan förväntas ha en större möjlighet att få sitt 

manus publicerat, än en författare som har publicerat sedan tidigare med endast måttlig 

framgång. Om man där emot har lyckats sälja såpass bra att man betraktas som en såkallad 

varumärkesförfattare är man väldigt värdefull från förlagens sida. Varumärkesförfattare har en 

lojal läskrets som kommer att vilja köpa uppföljare och de är förutsägbara då de i regel skriver 

ett visst antal böcker per år. Det går därmed för förlagen att förutse när upprepare kommer att 

leverera nästa manus.   
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3. Metod & material 

I det här kapitlet beskrivs valet av metod i undersökningen samt hur arbetet gått till gällande 

insamling av material. 

 

3.1 Urval 

Eftersom min undersökning gick ut på att besvara hur ett inskickat manus bör se ut för att 

framträda intressant för förlag anser jag att det är en självklart att man går direkt till källan för 

att finna sina svar. Det finns 668 stycken registrerade bokförlag i Sverige (hitta.se). Eftersom 

jag var intresserad av att inhämta data från dem som innehar mest kunskap runt mina frågor, 

så var det av högsta intresse att strategiskt välja ut informanter. Då den uttalade gruppen är för 

stora för att det ska vara möjligt att undersöka alla involverade – en så kallad 

totalundersökning, med ett så kallat totalurval. Det krävdes istället att undersökningen 

genomfördes på ett representativt urval (Trost, 2007, sid. 29). Jag kontaktade alla förlag som 

annonserat i tidningen Svensk bokhandel som prenumereras och skickas ut till stadsbibliotek 

m.fl. Jag använde mig av katalognummer – vårens böcker 2011 vuxen/barn & ungdom för att 

se vilka förlag som annonserade barn och ungdomsböcker. Eftersom jag ville försäkra mig om 

att data i min undersökning blev besvarad av de mest kunniga runt mina frågor valde jag att 

gå till informanterna som var från högre positioner på förlagen så som ägare och chefer, Vd 

och förlagsredaktörer. Informanterna är från förlag som är sprida över Sverige, majoriteten är 

ifrån Stockholm övriga är ifrån Karlskrona, Bromma, Örnsköldsvik, Umeå, Anderslöv och 

Älvsjö. Det är även stor skillnad mellan förlagens storlek och utgivnings antal. Maxmängden 

med årliga utgivningar skiljer sig emellan 1-200 böcker per år. 

 

3.2 Bortfall 

Jag inledde kontakten med att skicka ett förfrågningsmail (Se bilaga 2 och 3) där jag berättade 

om min undersökning och frågade om de var intresserade av att delta. Av de 24 förlagen som 

annonserade i Svensk bokhandel katalognummer – vårens böcker 2011, var det 15 stycken 

som svarade positivt. Av dessa var det elva stycken som besvarade intervjufrågorna. 

Bortfallet var totalt 14 stycken då det visade sig att även ett av förlagen som svarade hade en 

nisch som inte passade in på frågorna. Av 24 kontaktade förlag var det 11 stycken som 

besvarade enkäten och som ligger till grund för undersökningens resultat. 
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3.3 Datainsamlingsmetod och praktiskt tillvägagångssätt 

Man ska välja datainsamlingsmetod efter det att man tagit sju faktorer i beaktande, det vill 

säga kostnaderna, antal svarspersoner, svarsfrekvens, antal frågor, kontroll över 

svarssituationen, intervjuareffekter och komplexiteten i frågor och svar (Esaiasson, 2007, sid. 

264-267). Undersökningen med förlagen har skett genom kvalitativa enkäter (Se bilaga 1). I 

en kvalitativ metod gör man en djupgående undersökning gällande relationer, processer och 

kvalitativa egenskaper (Ekström & Larsson, 2000, sid. 17). Forskaren arbetar sedan aktivt 

med den insamlade data, organiserar den, bryter ner den till tydliga enheter, kodar den, söker 

efter återkommande mönster och drar slutsatser (Fejes & Thornberg, 2009, sid. 32). 

 

Jag kontaktade bokförlag genom mail (Se bilaga 2 och 3) och övergick sedan till att 

införskaffa data genom semistrukturerade enkäter via mail. Eftersom jag med dessa enkäter 

var ute efter att undersöka ren fakta i form av hur och varför en bok blir publicerad istället för 

en annan bok så har jag använt mig av informanter som får besvara sak- och 

bakgrundsupplysningar (Ekström, 2000, sid. 52). En informant är en intervjuperson vars 

utsagor används som källor, vilka sedan kan kontrolleras och ses över utifrån källkritiska 

principer (Esaiasson, 2007, sid. 258). Det vetenskapliga syftet när det gäller att använda sig av 

informanter är alltså att vara källkritisk och ta reda på ren fakta (Esaiasson, 2007, sid. 284). 

En informantundersökning används när man vill veta vad som faktiskt har hänt eller hur något 

fungerar, för att man som forskare därefter ska kunna ge den bästa, möjliga redogörelsen över 

en händelse (Esaiasson, 2007, sid. 257-258). 

 

För att skapa en bra stämning så började jag med att ställa några enkla inledningsfrågor 

(Esaiasson, 2007, s. 298). Där fick informanterna svara på vad de hade har för position på 

företaget, hur länge de jobbat där och så vidare. Därefter gick jag in på frågorna rörande min 

undersökning. Först fick de identifiera vad de ansåg vara en barnbok, sedan vad som krävdes 

för att de skulle acceptera ett material, därefter följe några frågor kring publicering. 

 

3.4 Analysmetod 

Bearbetningen av införskaffad data skedde genom vad vissa kallar en kvalitativ 

innehållsanalys eller för en tematisk innehållsanalys (Bryman, 2011, sid. 528-530). 

Tillvägagångssättet av en sådan analys sker i tre stadier (enl Graneheim & Lundman, 2004). 

Först läses hela texten (analysenheten) igenom upprepade gånger för att man ska få en känsla 
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för helheten. Meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för 

frågeställningarna plockas ut, men omgivande text måste tas med så att sammanhanget 

kvarstår annars finns risk för fragmentiserade citat. Dessa meningar eller fraser kallas för 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenseras i syfte att korta ner 

texten men ändå behålla innehållet. Texten blir kortare och mer lätthanterlig. De 

koncentrerade meningsenheterna kodas och grupperas sedan in i kategorier som återspeglar 

det centrala budskapet i intervjuerna. Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet i 

texterna. Dessa kategorier paras vidare in i teman, där det latenta innehållet (underliggande 

meningen) i intervjuerna framgår. Ett tema utgör den ”röda tråden” av mening som 

återkommer i kategori efter kategori. 

 

3.5 Etiska aspekter 

Det finns fyra forskningsetiska principer som forskaren alltid skall upplysa deltagarna om i 

forskarens vetenskapliga arbete. Det första kravet som man måste rätta sig efter är 

informationskravet. Det innebär att deltagarna i undersökningen informeras om att den är 

frivillig och att deltagaren kan välja att avbryta sin medverkan när som helst i 

undersökningen(codex.vr.se). Det andra kravet kallas för samtyckeskravet. Det lyfter fram 

vikten av att informera deltagarna om att de måste ge sitt medgivande i att vilja delta. Man 

ska informera deltagarna om att de har möjlighet att även påverka den pågående 

undersökningen, genom att exempelvis bestämma om de vill avsluta efter en viss tid eller 

avbryta sitt deltagande. Om deltagaren väljer att avbryta intervjun är påtryckningar från 

forskarens sida förbjudet (codex.vr.se). Dessa två första kraven anser jag att jag informerade 

mina informanter med redan med mitt kontaktmail. Om de inte hade önskat att delta kunde de 

meddela mig det eller helt enkelt ignorera mitt mail. Båda dessa avböjelse förekom.  

 

Det tredje kravet kallas för konfidentialitetskravet och det innebär att all information som 

behandlas kring intervjupersonen skyddas. Det är viktigt som forskare att inte lämna ut 

information om deltagarna. Detta görs för att utomstående inte ska kunna identifiera de 

deltagande i undersökningen (codex.vr.se). Denna punkt anser jag mig ha varit mycket noga 

med. Jag kommer definitivt inte att ge ut några namn eller någon mer detaljerad beskrivning 

på vilka förlagen är, bortsett från vart några är lokaliserade. Man kan undersöka tidningen och 

den utgåvan som jag angett mig använda mig av, men där står det inte vart förlagen är 
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lokaliserade och ett flertal förlag är lokaliserade i samma stad så det går inte att urskilja vilka 

11 av de 24 förlagen som slutligen deltagit i min undersökning.  

 

Det fjärde kravet som måste följas kallas nyttjandekravet. Det innebär att forskaren inte får 

använda insamlade uppgifter till andra ändamål än det forskaren fått lov till (codex.vr.se). Det 

jag har fått lov till är att använda mina informanters svar i denna undersökning.  

 

3.6 Styrkor, svagheter & trovärdigheten i studien 

I fråga om en studies standardisering menas graden till vilken undersökningens frågor är 

desamma och situationen är densamma för svarspersonerna (Trost, 2007, sid. 59). Jag 

skickade inte ut det första kontaktmailet till alla samtidigt då jag på förhand inte visste hur 

många som skulle svara. När det sedan visade sig att svarsfrekvensen var låg kontaktade jag 

fler samtidigt. Informanterna var också olika i sin hastighet att svara på båda meddelandena så 

ur den vinkeln var standardiseringen låg, men den var ändå hög med det faktum att alla 

informanter blev kontaktade på samma sätt, via mail, med samma meddelande (Se bilaga 2). 

Den enda skillnaden var att jag tog bort alternativet om telefonintervju (Se bilaga 3) efter att 

det framkom att det inte var fördelaktigt. För att materialet skulle bli så lätt som möjligt att 

analysera och jämföra borde det införskaffas genom samma metod, därför gjordes den 

ändringen. De fick därefter en kopia av samma fil innehållande samma enkätfrågor (Se bilaga 

1).  

 

Undersökningens resultat bör vara så trovärdigt som möjligt och varje undersökande studie 

måste vara utvärderad i relation till de tillvägagångssätt som används till att frambringa 

resultatet (Graneheim & Lundman, 2004, sid. 109).  

 

3.6.1 Validitet 

Validitet är detsamma som giltighet och står för huruvida ett argument har med saken att göra 

eller inte, och betyder alltså att man verkligen undersöker det man har för avsikt att undersöka 

(Ekström, 2000, s. 73). 

 

Jag lade ner mycket tid på att arbeta fram relevanta frågor och på att formulera dessa på ett 

begripligt sätt. Detta förhöjde den interna validitet, då det är viktigt att frågorna utformas på 
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ett korrekt sätt för att informanternas besked skulle svara till undersökningens syfte 

(Esaiasson et al. 2007, s. 244). 

 

Selektionen av de meningsbärande enheterna i analysen finns genom att söka efter de centrala 

och huvudsakliga argumenten som besvarade de ställda enkätfrågorna. Kategoriseringen 

därefter, skedde strategiskt genom att para ihop enkätfrågorna och placera dem i en följd som 

gjorde att informationen berörde samma tema och stadierna i arbetsprocesserna som senare 

blev min tematisering. Tematisering blev givande att följa de tre frågeställningar som följer 

studiens syfte. Jag har valt att kalla dem: Identifiering, Bearbetning och Publicering. 

Identifiering handlar om frågorna berörande identifiering vad en barnbok är, följt av 

Bearbetning som handlar om hur man ska gå till väga och vad förlagen råder om att man ska 

tänka på under skapandet av barnboken. Slutligen kommer Publicering där det sammanställs 

hur förlagen arbetar och behandlar inskickat material och hur man ska tänka kring det. Visst 

kan data förändras över tid, men detta material som denna studie berör handlar om hur 

företag/förlag arbetar med material, något som inte förändras under en natt, vilket gör 

resultatet pålitligt och nutida.  

 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att man bearbetat materialet på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt (Ekström, 2000, s. 73). Då all kommunikation och 

materialinsamling skedde genom mail behövdes ingen transkribering. Materialet jag fick in 

var vad som fanns att bearbeta och jobba med. Jag ville att svarspersonerna skulle känna sig 

bekväma och har därför strävat efter att datainsamlingen skulle ske i en avslappnad atmosfär, 

vilket skedde då de kunde sitta och besvara frågorna i sin egen takt varthelst de ville öppna sin 

mailbox, samtidigt som det inte kunde förekomma uppmuntrade till småpratande om saker 

som inte rörde undersökningen ifrån mig. Detta för att jag inte ville ta bort fokus från ämnet 

(Ekström & Larsson, 2000, s. 61). Om informanterna själva valde att göra någonting annat 

samtidigt som de besvarade frågeformuläret, är omöjligt för mig att avgöra, med då frågorna 

inte rör några känsliga aspekter utan berör informanternas arbetsuppgifter rent sakligt så 

borde det inte innebära något större problem. Jag har heller ingen vinkling eller söker efter att 

kunna driva fram något tidigare uttalat argument med resultatet. Detta motverkar risken för att 

studien skulle bli snedvriden. Resultatet behöver redovisa ett rättfärdigande    att resultat som 

avviker inte ignoreras. 
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3.7 Källkritik 

Man kan bedöma sanningshalten i olika påståenden med hjälp av fyra källkritiska regler: 

äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al. 2007, sid. 314). 

 

Informanterna är anställda på förlagen och därför kan de vara partiska och ses alltså som 

tendentiösa källor, vilket innebär att de kan ha anledning att framhäva vissa delar av historien 

medan de håller inne med mindre fördelaktiga detaljer. De är inte heller oberoende eftersom 

vi intervjuar dem i egenskap som anställda på förlagen och de tar förmodligen hänsyn till vad 

chefer och medarbetare tycker i frågan, men eftersom frågorna inte rör några känsliga 

aspekter så anser jag ändå inte att källkritiken inte är något större problem. Dessutom är 

källorna de som innehar mest kunskap i ämnet då det tillhör deras arbetsuppgifter att välja ut 

vilka böcker som ska utges. De är äkta och händelserna har tillkommit i nutid vilket gör dem 

samtida och därmed är risken minimal att informationen skulle vara fel på grund av glömska 

(Esaiasson et al. 2007, sid. 317-322). 

 

3.8 Metodproblem 

Möjligheten att ställa många och komplicerade frågor samt möjligheten att ställa följdfrågor 

gör att den högst rekommenderade metoden i de flesta fall är personliga intervjuer (Esaiasson, 

2007, sid. 267). Genomförandet av undersökningen var först tänkt att ske genom 

telefonintervjuer då det inbjuder till friare och mer utvecklade svar då nertecknade svar kan 

bli kortfattade och koncisa. Men jag insågs snabbt att informanterna var villigare till att ställde 

upp i undersökningen om frågorna skickades och besvarades skriftligt genom mail (Se bilaga 

1) istället. Jag valde därför att hellre få ett material än att följa de mer fördelaktiga metoderna. 

 

Att samla in ett material genom enkäter istället för genom en direkt kontakt medför vissa 

nackdelar. För det första kan det inte garanteras att svarspersonen är den som han/hon uppger 

sig för att vara. Vidare är det möjligt, men svårare att kunna återkomma med följdfrågor. Där 

emot är valet att utföra enkäten elektroniska bättre än att skicka dem i pappersform. En 

pappersenkät har i regel ett antal utsatta svarsrader efter varje fråga. Det signalerar hur långt 

ett svar får vara. Det blir därför mycket friare att sända frågorna som en datafil där sidorna 

tillkommer vid behov.  
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4. Empiri 

Under detta kapitel redogörs det material som samlats in i undersökningen. Empirin är 

uppdelade i tre teman, Identifiering, Bearbetning och Publicering, de återspeglar de tre 

frågeställningarna som studien eftersträvar att besvara, samt teorins tre teman.  

 

4.1 Identifiering 

Det första steget i en undersökning är att identifiera vad det är man undersöker. Frågan var en 

del utav inledningen på frågeformuläret och det främsta syftet med det var att försäkra att 

informanterna svarade ur samma perspektiv. I frågeformuläret var detta två enskilda frågor: 

Vad är en barnbok (för er)? och, Vad innebär det att en bok är en barnbok? Jag ville försäkra 

mig om att jag fick utvecklade svar som följd på den första frågan. Att ställa två frågor 

liknande varandra leder till att man antingen får samma svar två gånger eller en möjlig 

utveckling av svaret.  

 

Det visade sig att i frågan om identifiering om vad som gör en barnbok till en barnbok, var 

överensstämmande av samtliga informanterna. En barnbok är en bok som är anpassad för att 

läsas för barn och av barn. Informant 3 beskriven att en barnbok är: ”En bok som riktar sig 

speciellt till en läsare i åldern 0-18 år (och då räknar jag även in ungdomsböcker i begreppet) 

genom att behandla ämnen ur ett barns perspektiv” Informant 8 säger: ”En barnbok är en bok 

som med sitt ämne och utförande (svårighetsgrad, omfattning, tilltal), i förekommande fall 

även med illustrationer, kan förväntas intressera och engagera barn.” En barnbok förtjänar 

därmed sitt namn då den lever upp till att vara välanpassad i form och innehåll för att förstås 

och väcka intresse hos barn. 

 

Sammanfattning och det latenta innehållet  

En barnbok är alla böcker som har en målgrupp för dem som är mellan 0 och 18 år 

(ungdomsböcker hör därmed till barnböcker). Under de 18 åren utvecklas man väldigt mycket 

så därför finns det flera målgrupper i målgruppen, man brukar prata om olika åldersgrupper. 

En barnbok måste vara anpassad efter den åldersgrupp den är avsedd för. 
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4.2 Bearbetning 

4.2.1 Finns det riktlinjer för hur man bör uttrycka och illustrera handlingen i en 

barnbok? 

Frågan var generellt menad för att sedan följas av mer specifika frågor. Mening med temat var 

att täcka om det fanns några råd att tänka på under arbetet då man framställer en barnbok. 

 

Nej 

Åtta av tio informanter svarade enkelt att det inte förekommer något sådant, ”Nej, inte om det 

inte handlar om en viss genre med strikta regler, som deckare eller fantasy. Ju mer originellt 

desto mer spännande (så länge åtminstone ett barn kan ta till sig det)!” (informant 3). 

Informant 7 påpekade dock om att man bör tänka på att barnet kan vara i sällskap av en 

vuxen: ”... Vi är noga med att tänka på att när vi skriver för barn, så måste vi även tänka på att 

det är en vuxen som läser för barnet. Vi får t ex inte lämna någon i sticket utan förklara allt 

man ser på bilderna! Det kan vara saker som inte är relevanta för innehållet, men om ett barn 

pekar och frågar sin mamma, måste hon ju ändå kunna svara sitt barn. Det är vårt ansvar att 

inte glömma bort detta.” Det är viktigt att barnböcker erbjuder variation och trots att man 

skriver för barn kan det vara bra att tänka på att det kan finnas en vuxen med barnet vid 

lässtunden.   

 

Rörelse och driv 

Informant 4 svarade att deras förlag gärna vill att bild och text ska komplettera varandra. ”Vi 

fokuserar ganska mycket på rörelse och driv i såväl text som bild i våra berättelser. /.../ Man 

säger i texten måste inte visas i bilden igen, tvärt om kan man berätta vissa saker med bilden 

och andra med texten i växelverkan och på så sätt väva fram berättelsen i text och bild”. Det 

innebär att texten behöver inte vara egenbärande för att man ska förstå berättelsen och inte 

bilderna heller. Det är först tillsammans det blir en händelserik och komplett berättelse. 

 

Anpassa till målgruppen 

Informant 10 upprepar att det är viktigt att man anpassar sitt verk efter sin tänkta målgrupp 

vad gäller både språk och handling. 

 

Sammanfattning och det latenta innehållet  
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Beroende på hur gammalt barnet är kan man tänka sig att barnet har en vuxen med sig. Det är 

därför bra om det finns korta förklaringar till bilderna, så att föräldern enkelt kan svara om 

barnet undrar vad bilden föreställer. Bilder ska vara ett komplement och hjälpa till att föra 

berättelsen i boken framåt, men det absolut viktigaste är att boken man skriver och/eller 

illustrerar har en tydlig målgrupp och att man jobbar därefter så att materialet är på samma 

nivå som dem.  

 

4.2.2 Finns det något som en barnbok inte får innehålla eller måste innehålla? 

I frågan om något var förbjudet ville jag få reda på om det fanns några ämnen som verkligen 

var tabu att skriva om för barn. Exempelvis så var det säkerligen tabu om att förlägga en bok 

om homosexualitet för tjugo-femtio år sedan, men hur ser det ut idag? Samhälleligt har vi en 

öppnare acceptans idag än då. Finns det något ämne som kan få en röd lampa att börja blinka 

och sirener att börja ljuda? Funderingen på om något var tvunget att vara med i handlingen 

agerade för att täcka motsatsen för om någonting var förbjudet. Jag förväntade jag mig att få 

ett negativt svar, men ville ändå försäkra mig om att jag inte tog någonting förgivet. 

 

Ingenting är förbjudet 

Av 10 informanter är det hälften som svarar att det inte finns någonting som absolut inte får 

finnas eller förekomma i en barnbok. Informant 8 förklarar det som så: ”Jag klassar böcker 

som barnböcker utifrån vilken målgrupp de vänder sig till, så vad de innehåller är inte 

avgörande för om de är barnböcker eller inte. Däremot kan det vara en bra eller dålig idé att ta 

upp vissa ämnen med barn – men det beror oftast på HUR man pratar om ämnet, snarare än 

vilket ämne den tar upp”. Informant 10 tillägger även: ”Barnböcker kan handla om nästan 

allting beroende på barnets ålder. Men svårt att se en bok för små barn som handlar om sex 

t.ex. däremot helt ok för 12-13 åringar.” Ingenting är absolut förbjudet, det viktiga är hur det 

pressenteras för den unga läsaren och att man måste se över sina teman så att man inte 

presenterar någonting som publiken (målgruppen) är för unga för att förstå.  

 

Våld 

Informant 9 lyfter fram att det är viktigt att balansera innehållet av våld. ”... det är ju inte så 

att en bok är lite för våldsam och då blir det en ungdomsbok eller vuxenbok. Då är tonen ju 

kanske ändå som i en barnbok och det är en ”dålig barnbok” som inte blir utgiven i stället. /.../ 

Det finns inte en lista att pricka av punkter på. Och kanske handlar det mindre om vad den 
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måste innehålla och mer om vad den inte ska innehålla. På vårt förlag tycker vi inte om 

böcker som är uttalat moraliserande, pekpinneaktiga. Klart att böcker kan innehålla en moral, 

men det ska inte skrika om det. Och en barnbok ska naturligtvis inte vara onödig eller 

överdrivet våldsam, och den får inte bidra till att sprida fördomar och hatpropaganda (vilket 

borde vara självklarheter).” Det betyder därmed att om en bok inte har ett innehåll som 

stämmer in på en bestämd åldersgrupp, blir den istället inte utgiven alls. Ett stort och tydligt 

nej är att man inte får sprida fördomar. 

 

Förståelse och känslomässig eller mental omognad 

Både informant 2 och 7 svarade att språket inte får vara krångligt. Informant 2 uttrycker det 

som så: ” Språket får inte vara för vuxet, perspektivet måste vara ett barns, handlingen inte för 

komplicerad (beror förstås på ålder på läsaren).” Enligt informant 4 är det viktigt att språket 

inte är över barnets kunskapsnivå. ”Om boken går över huvudet på barn, om begreppsvärlden 

går utanför vad barn kan greppa med sin erfarenhet och mognad faller den som barnbok, den 

fungerar helt enkelt inte. Man kan behandla väldigt svåra saker i en barnbok, men man måste 

berätta det på den nivå där barnet befinner sig, inta barnets perspektiv. /.../ Jag anser inte att 

det måste finnas några speciella ingredienser för att en bok ska definieras som barnbok. Om 

boken når fram till målgruppen, om målgruppen kan ta boken till sig fungerar den. 

Det är farligt att definiera för hårt, man kan nå fram på många olika sätt.” Informant 6 

förtydligar sitt uttalande med: ” Om du menar teman och händelser, så nej – men kanske för 

att ses som olämplig för barn. Olämpligt är till exempel att ta upp alltför tunga ämnen utan att 

ge läsaren en känsla av hopp, av att det finns en utväg i slutändan. Man får inte lämna en ung 

läsare ensam med fruktansvärda händelser som bara leder in i en återvändsgränd av förtvivlan 

för bokens karaktär/er. Man bör heller inte ta upp teman som barnen inte är känslomässigt 

eller mentalt mogna för. Och rent språkligt kan man ju säga att texten inte får vara för 

komplicerad eller akademisk om den ska klassas som barnbok. /.../ Den måste innehålla 

information eller en historia berättad på ett sätt som passar/tilltalar barn.”  

 

Sammanfattning och det latenta innehållet  

Ingenting är absolut förbjudet, det viktiga är hur det pressenteras för den unga läsaren så att 

han/hon förstår och kan acceptera det. Man får inte uppmuntra till fördomar eller 

diskriminering. Materialets innehåll av våld bör vägas i proportion efter målgruppens 

mognad. Språket och perspektivet får heller inte vara så komplicerat att barnet inte förstår 
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eller att barnet inte har hunnit bli mentalt och känslomässigt redo att mottaga det. Budskapet 

måste komma genom ett språk som är anpassat efter barnets nuvarande förståelseförmåga.  

 

 

4.2.3 Textspråket  

Språket, de ordval, som används i texten är uppenbarligen en viktig del i utformningen av en 

barnbok. Det är oförnekligt väsentligt att barnet förstår vad barnboken försöker förmedla. 

Används ett textspråk som är för komplicerat för läsaren, kommer denne inte förstå vad texten 

vill säga. Jag ville veta hur det anpassas mer än det uppenbara. 

 

Informant 9 konstaterade att när det gäller språket måste det inte bara vara bra språk utan även 

anpassar efter ålder och målgrupp. Informant 6 svarade kort och enkelt att språket är 

avgörande ifall boken får några läsare. ”Språket är mycket viktigt och kan stöta bort eller 

bjuda in beroende på nivå och svårighetsgrad.” Enligt informant 3 är svåra ord ibland 

nödvändiga då det bidrar till att tillföra barnen ett rikare ordförråd. ”...det berättartekniska är 

mycket viktigt, men ett svårt ord kan passa vid ett tillfälle medan det inte passar vid ett annat, 

och vi ger inte ut lättlästa böcker för barn så vi behöver inte anpassa oss efter sådana 

principer. Det viktiga är att helheten fungerar, och det får gärna vara svåra ord med i boken – 

hur ska barnen annars utveckla sitt språk?” Informant 8 informerade att språket inte bara är 

viktigt när det gäller barnböcker. ”... att arbeta med språket är en väsentlig del av allt 

redaktörsarbete och en del av det är att anpassa det med tanke på målgruppen. Det är samma 

sak med alla böcker, även vuxenböcker. I en segelbok för seglarproffs uttrycker man sig till 

exempel annorlunda än i en bok för nybörjare.” 

 

Sammanfattning och det latenta innehållet  

Man måste tänka på vilken ålder målgruppen beräknas ha. Om boken innehåller för många 

svåra ord kommer den snabbt att stöta bort läsaren, likväl kan vissa svårare ord passa i vissa 

sammanhang. Om barn inte utsätts för nya ord kommer deras ordförråd aldrig att utökas. Att 

se över och anpassa språket efter målgruppen är en visentlig del i redaktörens arbetet. 
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4.2.4 Pedagogiskt och/eller konstnärligt!?  

Genom vår historia har det gått perioder där barnböckers främsta syfte varit undervisande och 

pedagogiskt eller ren underhållning och i första hand av konstnärligt värde. Att få veta vad 

som gäller idag är en relevant fråga. 

 

Framför allt pedagogiskt 

Pedagogiska böcker inriktar sig på att lära ut uppfostran och undervisa. Det kan innefatta både 

läroböcker, men också vissa underhållningsböcker. Informant 7 informerade att pedagogiken 

var det främsta på deras förlag. ”I vårt fall vill vi gärna förklara hur saker och ting hänger 

ihop, och då är den pedagogiska nivån viktig.” 

 

Framför allt konstnärligt  

Fyra av informanterna var enade om att det konstnärliga i böckerna kom före det pedagogiska. 

Enligt deras mening var ett pedagogiskt syfte ofta tråkigt och de undviker pedagogiska 

berättelser. ”Om man nu gör sig besväret att skriva en bok tycker jag att de är rimligt att man 

har något att berätta… Barn genomskådar om det inte finns någon substans. Den konstnärliga 

aspekten är ett redskap för att berätta sin historia. Om man inte jobbar med läromedel tycker 

vi att den pedagogiska sidan måste vävas in väldigt subtilt. Ingen vill bli påtvingad åsikter 

eller värderingar”, säger informant 4. Informant 9 uttrycker sig ” ... konstnärliga element 

kommer med i bedömningen. Vad gäller det pedagogiska är det med på det sättet att det måste 

vara förståeligt för barnen. Vi eftersträvar inte att vara pedagogiska i våra böcker (med 

undantag för böcker som vänder sig till nybörjarläsare), vi ger inte ut böcker som särskilt är 

anpassade till att användas i undervisning.”   

 

Fall till fall  

De övriga fem informanterna talade om vikten av båda delarna. Det pedagogiska är viktigt i 

läroböcker och konstnärligheten är viktigt för läsupplevelser. Böcker med olika syften har 

olika behov av de båda delarna. Varje bok har sin särprägel, vissa har konstnärliga 

utgångspunkter och andra vill berätta för läsaren om ett specifikt ämne. ” I sådana böcker 

handlar det om att kombinera konstnärlighet med ett informativt förhållningssätt till innehållet 

i boken. I rena faktaböcker – där informationsöverföring är huvudsyftet – är det också viktigt 

att ge boken en passande utformning vad gäller såväl språk som illustrationer och layout”, 

säger informant 8. De är eniga om att både den konstnärliga och pedagogiska funktionen är 
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viktigt beroende på vilket syfte boken har. Informant 6 påpekade dock att en bra bok heller 

inte får innehålla för mycket av varken pedagogik eller konstnärlighet. Allt måste användas 

med måtta. ”Vi brukar undvika böcker som är alltför tydligt pedagogiska eller har en 

”vuxenblick”. Om man ändå har ett pedagogiskt syfte med boken får det inte märkas. Det är 

helt okej att ha en sensmoral, men den får inte bli en slägga i huvudet på läsaren. När det 

gäller konstnärliga element får man se till att det konstnärliga inte blir ett självändamål. Det 

vill säga, gärna konstnärliga grepp som en krydda eller komplettering, men helst inte skapa en 

berättelse runt det konstnärliga greppet. /.../ vi vill gärna ha ett syfte och ett budskap i 

berättelserna. Kanske att huvudpersonen lärt sig något, kanske att en intressant tanke har 

framförts. Men återigen, det ska komma på köpet, inte skrivas på näsan.”  

 

Sammanfattning och det latenta innehållet 

Jag summerar att förlagens samlade svar visar på att barnböcker i dagens samhälle inte har ett 

fast pedagogiskt eller konstnärligt syfte. Informanternas svar säger att båda delarna uppskattas 

i slutänden och oftast kombineras de båda tillsammans. Vissa förlag ger ut strikt pedagogiska 

läromedel och andra är mer ute efter att ge ut konstnärliga och underhållande läsupplevelser 

och där emellan. Det konstnärliga ska dock aldrig bli självändamålet utan användas för att 

underhålla och tillföra att läsaren (barnet) får nya insikter om någonting. 

 

4.2.5 Krav på bilder 

Återigen ville jag veta om det fanns en mall eller stödpunkter, nu vad gällde framställandet 

och utplacerandet av bilder i barnböcker. Fanns det någon guidning att gå efter? 

 

Fall till fall 

Informant 1 klargör att allt beslutas från fall till fall. Det finns därmed inga mallar eller regler 

att följa från första början och informant 9 meddelar att i deras fall är bilderböcker rätt fritt 

och informant 4 säger att ”Bokens formgivning bestäms utifrån varje berättelse”. 

 

Nej 

Två av mina informanter svarade promt nej, så det går bara att ta det som att det är fullt 

valfritt hur man vill ha sina bilder i böckerna.  

 

Ja, format och omfång,  
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Informant 2 nämner att ” Om det gäller bilderböcker finns det specifika krav, men de beror på 

format, omfång, etc”. det bekräftas av informant 4 ”... Man kan ha ett övergripande formspråk 

för omslagen som gör att boken kopplas till just det här förlaget. Som ett grafiskt 

profilprogram inom ett företag vilket som helst. Det kan vara ett visst format på pärmen, en 

speciell färg på ryggen, ett speciellt typsnitt etc”. Det finns därmed önskemål från förlagens 

sida angående format så att böcker som kommer från samma förlag har gemensamma 

storleksformat. Men informant 6 tillrättavisar också att alla böcker från samma förlag inte ska 

ha samma format. ”Teknik, format etc beror på vilken bok det är. En bildlösning kommer inte 

att passa alla böcker”. Man kan förstå att det finns ett flertal grundformat att välja mellan 

beroende på vad det är för typ av bok fallet gäller. Informant 9 bekräftar detta: ” För våra 

textböcker, t.ex. kapitelböcker, har vi vissa format som vi alltid använder. Då kan illustratören 

välja att göra helsidesbilder eller mindre bilder till dessa böcker. Vad gäller bilderböcker är 

det mer fritt, men det händer att vi försöker styra så att en bok passar bra ihop med andra 

böcker (igenkänningseffekt, och att ett format verkar vara praktisk att använda, vad gäller 

tryckprocessen eller också med tanke på barnets ålder).” 

 

Bilden väcka intresse och har kvalité  

Informant 7 meddelar att de gärna vill att bokens bilder gärna ska vara färgstarka och stora. 

Det är viktigt att de är tydliga och informant 9 förtydligar med att ”... bilderna ska inte vara 

tråkiga eller stereotypa”. Informant 10 säger att det är väldigt olika, men att de håller god 

kvalitet och att de tilltalar målgruppen.  

 

Bilden ska tillföra texten 

Av mina tio informanter, som var villiga på att besvara denna fråga, är det tre stycken som 

nämner att bilden i boken ska komplettera textens innehåll. ”Insidan måste lyfta fram 

berättelsen på bästa sätt.” uttrycker sig informant 4. ”Vi ställer konstnärliga krav även på 

bilderna. /.../ i de illustrerade böcker vi gett ut är det viktigt att bilderna fångar den känsla 

textberättelsen ger och att de överensstämmer med det som står i texten (ex. står det att hon 

håller i en mobil måste hon göra det i bilden också)” säger informant 3.  

 

Sammanfattning och det latenta innehållet 

Vissa förlag vill hålla sig till specifika format för att höja igenkänningseffekten och detta 

innebär att innehållande bilder behöver hålla sig efter vissa storleksmått. Att hålla sig till fasta 
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format förenklar även tryckprocessen, men ett urval av olika format är framtagna för att passa 

olika barnsåldrar. Andra har inga direkta krav alls. Den finns även ett fokus med en mer 

individuell syn från fall till fall med olika böcker. Bilden ska både väcka intresse och 

komplettera den textliga delen av berättelsen. Det viktigaste är då att varje produkt (bok) får 

det bästa möjliga kombinationen av format och bilder i slutänden och att bilderna tillför den 

skrivna texten och för berättelsen framåt. 

 

4.3 Publicering 

4.3.1 Accepteras av förlaget  

Frågan alla ställer sig oavsett vad man arbetar med är; Hur ska jag lyckas? I detta fall; Vad 

krävs för att förlaget ska acceptera ett inskickat manus av en barnbok? Det är en generell 

fråga som kräver att fördjupas, men som en förstudie krävs det att det mest uppenbara 

bekräftas först. 

 

Samtliga svar från informanterna var detsamma: ” Att den är bra, både till innehåll, språk och 

form, att den träffar rätt i målgruppen, att vi ser säljpotential” (Informant 2). Informant 9 

tryckte på den ekonomiska aspekten: ”Bokutgivning är en ekonomisk verksamhet. Det 

handlar alltså inte bara om ifall en bok är bra utifrån några estetiska, moraliska, litterära 

kriterier. Utan boken måste kunna förväntas sälja i en tillräckligt stor upplaga för att det ska 

vara lönsamt.” 

Informant 4 tillade dock att: ” Är författaren känd sedan tidigare t ex ökar intresset avsevärt. I 

annat fall måste boken sticka ut ganska mycket och handla om något angeläget för att märkas 

i det enorma utbudet av böcker från hela världen. Naturligtvis måste berättelsen hålla hög 

kvalité språkligt och berättartekniskt.”  

 

Sammanfattning och det latenta innehållet 

Sju av de tio informanterna besvarade denna fråga, av dessa svar kan urskiljas kort och gott 

att den första prioriteten om produkten (boken) är frågan om den har potential till en 

ekonomisk vinst eller ej. Är den tillräckligt bra skriven och har den ett bra språk? Är 

författaren redan känd finns det större chans att man får sina nya böcker förlagda eftersom 

författaren/författarna då redan har en etablerad kundkrets och det kan förväntas att de 

uppföljande böckerna kommer att kunna säljas till dem, plus fånga nya läsare.  
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4.3.2 Har olika genrer olika krav?  

Med genrer menas olika typer av böcker. Exempelvis faktaböcker och sagor. Fanns det 

någonting som skilde sig vid bedömningen? Tittar förlagen på olika saker i avgörandet om 

boken ska publiceras eller inte. Svaren på den här frågan var svåra att kategorisera. 

Informanternas svar gick in i varandra, men jag slutade med att dela in dem i dessa fyra 

följande kategorier.  

 

Ja 

Informant 1 förklarar att man behöver ser annorlunda på böcker av olika genrer i 

bedömningen, ”… en faktabok eller en bok för tonåringar kräver ju olika form.”  

Informant 8 upplyser om skillnaden och likheten: ”Det viktigaste kravet är kvalitet – och vad 

den består av är olika i olika genrer.” Vissa genrer kan därmed ha sina riktlinjer. Informant 3 

säger att vissa genre har strikta regler angående hur det ska uttryckas och illustreras. Deckare 

och fantasy är exempelvis helt olika.     

 

Nej, hög kvalitet 

Flera av informanterna nekar till att det görs någon skillnad i vad bedömningen baseras på, på 

grund av materialets genre. Det viktigaste var att språket är korrekt och att berättelsen 

fungerar. Materialet ska hålla en hög kvalité. 

 

Allt utgår ifrån målgruppen 

”Den tänkta målgruppen avgör alltid hur materialet utformas” svarade informant 4. För att ett 

material ska vara värt att publiceras måste det ha ett syfte och någon måste vilja läsa det. 

Materialet måste därför vara anpassat och utformat så att målgruppen kan ta till sig och förstå 

materialets innebörd.  

 

Hypotetiskt 

Informant 7 har hittills bara gjort genren faktaböcker för barn och kan därför inte uttala sig, 

men säger hypotetiskt att de mycket väl skulle kunna tänka sig att ge ut skönlitterära böcker. 

Förmodligen skulle dessa innehålla bilder och texten skulle inte göras stor så att den inte blev 

svårläst. 

 

Sammanfattning och det latenta innehållet 
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Frågan besvarades av åtta av de elva informanterna. Svaren var oeniga i raka svar om ”ja” och 

”nej”, men när man gick in på de mer utvecklade svaren framkom det återkommande svaret 

att det viktigaste var att språket är korrekt och att berättelsen/materialet fungerar. Att ett 

material fungerar måste betyda att det är anpassat med ordval och utformning som tilltalar och 

passar på målgruppen. Materialet ska med andra ord hålla en hög kvalité och vad hög kvalitet 

innebär kan skilja sig mellan olika genrer, eftersom olika genrer har olika målgrupper. 

 

4.3.3 Tips för hur man går till väga  

Lämna in ett bra material 

Åtta av tio informanter nämner sammanfattande att det man skickar in till förlagen måste vara 

ett bra material av högkvalitet. Enligt informant 2 är det den bästa utgångspunkten. En text 

behöver vara både bra, intressant och angelägen. ”Ett bra och originellt manus är det enda 

som hjälper om man vill ha ut sin bok på ett förlag” säger informant 3. Informant 8 säger 

uppmuntrande att; ”Försök göra det bästa manus du absolut kan. Och försök om och om och 

om igen… De flesta författare blir refuserade väldigt många gånger innan de får sin första bok 

utgiven.”. Informant 10 framför: ”Först och främst måste man kunna skriva bra och ha en 

intressant historia att berätta! /.../Sen är det aldrig fel att vara originell, ovanliga ämnen kan 

vara intressanta.” Både 5 och 6 uppmanar att skicka in materialet till förlag som 

papperskopior istället för elektroniska filer och informant 6 tillägger ”Skriv en bra, solid 

berättelse med intressanta karaktärer, var noga med språket, en massa korrekturfel stöter 

snabbt bort en lektör. /.../ Se till att texten är hyfsat glest satt, alltså inte en ogenomtränglig, tät 

massa.” Informant 9 nämner att de alltid vill få materialet med texten i sin helhet. När det 

kommer till illustrationer till en bilderbok kan det räcka med ett urval men så att konstnären 

kan visa på att han eller hon kan göra en hel bok.  

 

Låt dig inspireras av andra författare. 

Informant 10 framför det goda rådet att man som ny författare göra efterforskning på hur 

andra författare med matchande målgrupp som man själv skriver. Informant 4 tar upp där 

informant 10 slutade. ”Ge inte upp, läs mycket och utveckla en egen berättarstil.” Informant 2 

utvecklade sitt svar med att efterforskning kan behövas som man vill ge sig in på 

författarskapets bana. ”... om man ska bli en bra barnboksförfattare bör man ha koll på hur 

barnböcker ser ut.” 

 



 

44 

 

Synopsis 

Synopsis är en snabb sammanfattning om vad som händer i en berättelse. Både informant 7 

och 10 uppmanar att i deras fall uppskattas att man skickar in en bra synopsis på sin berättelse 

så att de snabbt kan bedöma handlingen och stilen. 

 

Skicka in till förlag med motsvarande nisch 

Informant 4,6 och 9 meddelar att olika förlag har olika så kallade nischer och det är något som 

man behöver ta med i beräkningarna vid val om vilka förlag man ska skicka sitt material till. 

”Tänk efter vilken målgrupp du har för din berättelse och kolla vilka förlag som riktar sig till 

samma målgrupp. De flesta förlag är nischade och chansen för publicering ökar om ditt manus 

matchar förlagets nisch,” säger informant 4. Se också till att skicka manuset till förlag som ger 

ut den typ av bok du har skrivit. Informant 9 föreslår att man kan gå till biblioteket och se 

vilka förlag som ger ut vilka typer av böcker. 

 

Ge ut den själv 

Informant 3 framför möjligheten att om man alltid har ett annat alternativ; man kan alltid välja 

att ge ut sitt eget material själv. 

 

Sammanfattning och det latenta innehållet 

Det material som skickas in till förlaget behöver vara så välbearbetat som möjligt och det ska 

skickas in i papperskopior. Språket, stavningen, berättelsens flöde och dramaturgi måste vara i 

sådan hög kvalitet som det bara är möjligt och bara för att man får avslag första gången ska 

man inte ge upp. Försök igen. Att bli en bra författare kräver träning och inspiration. Man kan 

göra reflektionen att till och med Astrid Lindgren inte heller fick alla sina böcker förlagda på 

första försöket. Informanterna säger vidare att det även kan underlätta om man låter sig 

inspireras av andra författare och kombinerar dem till att skapa sin egen författarstil.  

 

När det färdiga materialet ska skickar rekommenderas det att man bifogar en synopsis så att 

förlaget snabbare kan få en överblick. Men när det skickas är det också viktigt att det kommer 

till de förlag som har den nisch som stämmer överrens med det skrivna materialet.   
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4.3.4 Perioder att skicka in manus  

Förlag är företag som arbetar varje dag. Det betyder att det alltid finns arbete att göra och det 

material som man skickar in har konkurens. Det kan vara bra att försöka skicka in sitt material 

under de perioder som det är chans för mindre konkurens. 

 

Det finns perioder som är bättre än andra 

Tre av tio informanter informerade om tider som är mindre passande perioder för inlämnade 

av manus. Informant 6 säger: ”... sen vår och tiden före sommarsemestern är en dålig period 

att skicka. Då finns det inte tid över för manus. Inte heller under veckorna runt bokmässan, 

alltså i september-oktober”. ”Jag försöker läsa och besvara allt, men ibland är det sämre med 

tid och skickar man in då får man vänta längre än annars. En sådan period är augusti – 

oktober.” svarade informant 8. Informant 10 kom med ett tredje angivande, men också ett 

förslag på en period som kan vara mer passande: ”Sommaren är ingen bra tid, med tanke på 

semestrar. Manus samlas då på hög. Jag föreställer mig att vintern efter jul kan vara en bra 

tid”. 

 

Inga perioder är bättre än andra 

Sex stycken av förlagen förnekar att det finns några fasta perioder under året då det är bättre 

eller sämre att skicka in material. ”... det spelar ingen roll om det kommer samtidigt med 10 

andra på en dag eller om det är det enda som kommer den dagen. Det finns bara tider där vi 

inte hinner svara inom de två månader som vi eftersträvar.” säger Informant 9   

 

Speciella villkor 

Vissa förlag vill inte ge ut nya författare, informant 3 tillhör ett av dessa: ” Vi har aldrig tid att 

läsa manus och har gått ut med detta på vår hemsida. Vi ger i första hand ut översättningar 

och nyutgåvor av äldre litteratur, men vi får manus tillskickade oss ändå, så skulle vi hitta 

något riktigt guldkorn bland dem kan vi absolut läsa och satsa på det.” 

 

Sammanfattning och det latenta innehållet 

Det finns vissa perioder som är bättre än andra för vissa förlag men det är individuella 

perioder från fall till fall, informanternas svar var oense. Det går därmed inte att generalisera 

att vissa perioder är bättre än andra att skicka in materialet, ur ett konkurenssyfte. 
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5. Analys 

I det här kapitlet knyts teorin samman med empirin för att jämföra teorier som 

undersökningen är baserad på med materialet som samlats in i undersökningen. 

 

5.1 Identifiering 

Det visade sig att i frågan om identifiering om vad som gör en barnbok en barnbok, var 

överensstämmande av samtliga informanterna. En barnbok är en bok som är anpassad för att 

läsas för barn och av barn och riktar sig därmed till läsare mellan 0-18 år. Boken förtjänar sitt 

namn då den lever upp till att vara välanpassad i både form och innehåll för att förstås och 

väcka intresse hos barn. Under de första 18 åren under sin levnadstid utvecklas man väldigt 

mycket så därför finns det flera målgrupper i målgruppen barn. Man brukar prata om olika 

åldersgrupper och genrer. Nikolajeva bekräftar och förklarar nämligen likaledes att 

barnlitteratur i sig inte är en enhetlig genre, utan snarare bara en överkategorisering. Precis 

som vuxenlitteratur kan barnlitteratur innehålla genrer som kärlekshistorier, deckare, fantasy 

etc. Skillnaden är att oftast delas barnlitteratur istället för genrer upp i åldersgrupper.  

 

 

5.2 Bearbetning 

Låt dig inspireras av andra författare. 

Det rekommenderas att man som ny författare kan göra efterforskning på hur andra författare 

skriver. Det kan underlätta utvecklandet av ens egen berättarstil. Det krävs träning och 

inspiration för att bli en bra författare. Tänk bara på Astrid Lindgren, hon fick inte heller alla 

sina böcker förlagda på första försöket. Det kan även underlätta om man låter sig inspireras av 

andra författare och kombinerar dem till att skapa sin egen författarstil. Grönte säger att 

författaren behöver utveckla sin egen skrivarstil. Skrivarstilen är lika unik som vår handstil 

och en bra för fattare kan få läsaren att läsa om välkända ämnen med nyfiket intresse. 

 

5.2.1 Uttrycka och illustrera handlingen  

Enligt resultat tycks det inte förekommer några riktlinjer som man kunde följa angående hur 

en bok ska skrivas. Det centrala är att den ska var originell och spännande. En text behöver 

vara av högkvalitet både bra, intressant och angelägen. Bettelheim nämner liktydigt att 
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berättelsen måste knyta an till barnets personlighet samtidigt som den måste hålla barnets 

uppmärksamhet, roa och väcka nyfikenhet. Hellsing argumenterar emot att det existerar 

många som har omöjligt många krav på vad en barnbok ska kunna förmedla. Allt för många 

krav för att en enda bok ska kunna uppfylla dem alla och dessa höga krav tycks bara vara 

förväntade att kunna kombineras i just barnböcker. Även Grönte säger att hon anser att en text 

måste särskilja sig i sitt fält och får läsaren att bli engagerad i texten innehåll att en text ska 

bedömas som bra Det fins flera sätt att . Och Chambers anser att berättelsens budskap och 

kommunikation behöver vara nutida och därmed aktuellt. Hon nämner även vilka 

grundläggande misstag som man kan göra för att förstöra och döda dramaturgin i sitt skrivna 

verk. 

 

I framställande av barnlitteratur kan det bara vara en bra sak om man har i baktanken att det 

inte alltid, bara är barnet som läser barnböcker. Trots att man skriver för barn kan det vara bra 

att tänka på att det kan finnas en vuxen med barnet vid lässtunden. Disney-filmer är ett bra 

exempel på en produkt som är menad för barn men även uppskattas av vuxna. Det kan bli en 

annan diskussion och kvalité och underarbetet bakom företagets klassiska filmer, men min 

poäng är att filmerna innehåller vad jag väljer att kalla ”lager”. Det finns skämt och 

preferenser i filmerna som alla inte kan förstås helt av barn. Ta exempelvis anden Genie´s 

imitationer av riktiga personer i filmen Aladdin. Barn vet nog inte vilka dessa imitationer är, 

utan ser bara att anden gör sig lustig, medans den äldre och mer världsvana publiken kan se 

den underhållande kopplingen på en gång. Rhedin talar om ambivalent barnlitteratur, böcker 

som regelbundet läses av vuxna såväl som barn. Men till skillnad från resultat från 

informanterna så säger Bettelheim att man inte ska förklara allt som för barn. Och förklarar 

det vidare att sagor kan a olika innebörder för olika människor så vilket då kan leda till att 

man begränsar varandras tolkande genom att avslöja sina tolkningar innan barnet har fått bilda 

sina egna. Jag ser det som att det finns tillfällen att följa båda råden. Om det är frågan om 

någon ur en faktabok går hela poängen ut på att barnet ska få en ny kunskap och gör den inte 

det förloras hela syftet. Om det där emot är frågan om en saga med flertal budskap och 

händelser gör det kanske ingenting om barnet inte förstår ”allt”. Då kan det istället bli att 

barnet självt försöker klura och analysera intrycken efteråt och likväl blir det, som Kåreland 

och Werkmäster nämner, att om barnet vid en högre ålder sedan läser om materialet så får han 

eller hon nya insikter och ser flera budskap som han eller hon missade att uppfattat vid en 
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yngre ålder. Det sluter cirkeln vid det första argumentet från Rhedin att vuxna liksom barn 

kan läsa och finna nöje i barnböcker.  

 

5.2.1.1 Finns det något som en barnbok inte får innehålla eller måste innehålla? 

Ingenting är absolut förbjudet. Det viktiga är hur det pressenteras för den unga läsaren så att 

han/hon förstår och kan acceptera det. För att ett material ska vara värt att publiceras måste 

det ha ett syfte och någon måste vilja läsa det. Materialet måste därför vara anpassat och 

utformat för att passa in på målgruppen. Kotler förklarar definitionen att målgruppen är den 

individ eller den grupp som en produkt (i detta fall en barnbok) är avsedd att säljas till (och bli 

läst utav). Att någonting är målgruppsanpassat betyder att det har fått ett uttryck som 

målgruppen kan ta till sig och förstå. Det innefattar därmed både språk och handling. Språket 

får inte vara krångligt - för vuxet - perspektivet måste vara anpassat för ett barns 

förståelseförmåga och handlingen får inte bli för komplicerad. Rhedin nämner fyra krav som 

det barnlitterära institutet har satt upp för dagens barnlitteraturböcker. Om man inte förstår 

vad man själv läser eller vad någon läser eller berättar för en mister man snabbt sitt intresse 

för att lyssna och då går textens budskap och syfte förlorat. Chambers nämner även att genom 

att bara lyssna införskaffar man sig språkkunskaper – båda grammatik och nya ord. Budskapet 

måste förstås komma genom ett språk som är anpassat efter barnets nuvarande 

förståelseförmåga. Som Kåreland och Werkmäster förklarar att sagor genom sin symboliska 

innebörd ger stödja i de olika stadier man går igenom under uppväxten då man utvecklar sin 

jagkänsla. De intryck vi utsätts för, goda eller dåliga, påverkar oss.  

 

En välskriven bok kan behandla och ta upp väldigt svåra saker på den nivå där barnet befinner 

sig. Man intar barnets perspektiv. Om boken når fram till målgruppen, och målgruppen kan ta 

boken till sig fungerar den. Olämplig är det kanske till exempel att ta upp alltför tunga ämnen 

utan att ge läsaren en känsla av hopp av att det finns en utväg i slutändan. Barnet (läsaren) 

måste vara på en sådan nivå att han/hon har hunnit bli mentalt och känslomässigt redo att 

motta det materialet och dess språk som används för att förmedla det. Bettelheim förklarar det 

som att en saga kan behandla och återge skrämmande tankar och känslor som barnet (läsaren) 

själv inte kan eller vågar ge uttryck för i värkligheten, men det förutsätter att barnet är i den 

mognaden för detta, då det presenteras. Nikolajeva och Asplund Carlsson och Pramling 

förespråkar exempelvis för att barnböcker ska ha lyckliga slut. Det ligger även i genrens 

natur. Med just det är det med målet att man vill att barn ska ha tro och hopp om att allt blir 
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bra till slut och problemen får sin rättmätiga lösning. Barnet får med det ro efter det 

spännande och nervpirrande äventyret i berättelsen. Den enkla saken som att den som varit 

orättvis eller självisk (skurken) får sitt straff på slutet, pekar på verkligheten att man ska ha 

inställningen att man inte behöver hämnas på dem som gjort en själv orätt, för de får sina 

straff tids nog.  

 

Det är viktigt att balansera innehållet av våld. Det handlar mindre om vad den måste innehålla 

och mer om vad den inte ska innehålla. Böcker ska innehålla en moral, men det ska inte skrika 

om det. Och en barnbok ska naturligtvis inte vara onödig eller överdrivet våldsam, och den får 

inte bidra till att sprida fördomar och hatpropaganda (vilket borde vara självklarheter). Man 

får inte uppmuntra till fördomar eller diskriminering. Nettervik berättar att barns medvetande 

och personlighet formas tidigt och barnböcker har därmed stor påverkan. Bettelheim och Hunt 

förklarar som att sagor därigenom fungerar guider och lär ut de unga hur man ska leva sitt liv. 

Med det är det synd att det oftast förmedlas en våldsinriktad människosyn som förstärker 

fördomar. Så frågan är om det är som Kåreland säger; att vi bara blir mer tåliga för spänning 

genom våld m.m. eller om vi faktiskt, gradvis, i generation efter generation (eller bara genom 

årskullar) tappar mer och mer respekt för varandra, på grund av att vi ”pumpas” med intryck 

av att det är så vi ska vara? 

 

 

5.2.1.2 Textspråket  

Alla informanter är eniga att när det gäller språket måste det inte bara vara bra språk utan 

även anpassat efter ålder och målgrupp. Språket är avgörande ifall boken får några läsare. 

Språket kan både stöta bort eller bjuda in läsare beroende på nivå och svårighetsgrad.  

Pramling anser att litteratur i synnerhet ska stimulera till utveckling av språk. Nettervik 

förklarar att det förvirrande med barnböcker är att barn är ett så brett begrepp. Det står för 

tiden mellan tidig ålder till näst intill vuxen ålder. Under den tiden har man olika ordförråd. 

Därför måste författaren besluta sig för vilken ålderskategori denne vill vända sig till i sin 

text. Nikolajeva säger att man måste anpassa språket efter mottagarens erfarenhet och 

mognadsnivå. Det är inte så svårt att förstå, vi säger ju att vi lär oss någonting varje dag. 

 

Men svåra ord är ibland nödvändiga då det bidrar till att tillföra barnen ett rikare ordförråd. 

Ett svårt ord kan passa vid ett tillfälle medan det inte passar vid ett annat. Det viktiga är att 
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helheten fungerar om barn aldrig utsätts för nya ord, hur ska de då kunna utveckla sitt språk? 

Nikolajeva argumenterar att det råder fördomar om att barnlitteratur fattigare språk och det 

förväntas av författaren att undvika ovanliga ord. Likväl finns det vissa författare som 

avsiktligen använder sig av ovanliga och krångliga ord för att väcka nyfikenhet och för att 

stimulera den språkliga utvecklingen hos den unga läsaren och jag kan inte annat än hålla 

med. Om man inte kommer i kontakt med nya ord kommer man aldrig kunna utveckla 

språket, det kan dock inte vara i allt för stor uppsjö på en gång, så att läsaren inte en kan förstå 

sammanhanget och därmed tappar intresset istället, utan att slå upp vartenda ord. Nya ord får 

dyka upp successivt. 

 

5.2.1.3 Krav på bilder 

Medvetet eller omedvetet har vi som läsare förutfattade meningar och därför förväntningar av 

en bok på grund av dess format, vilket måste ha att göra med att det finns och används 

grundformer – det stående höjdformatet, kvadraten, liggande formatet, barnkammarformat 

etc. Så enligt mina källor så bestäms bokens formgivning utifrån varje berättelse. Så som 

Rhedin uttrycker det så medför olika bilderboksformat att man kan även hjälpa till med att 

definiera den avsedda läsaren (målgruppen) då vissa format ibland anses höra till olika åldrar 

eller läsesituationer. Så beroende på berättelsens innehåll, så finns det ett format som inbjuder 

den korrekta förväntningen. Om det gäller bilderböcker finns det specifika krav, när det gäller 

format, omfång, etc. Man kan ha ett övergripande formspråk för omslagen som gör att boken 

kopplas till just det här förlaget - igenkänningsfaktorn. Det innebär att innehållande bilder 

behöver hålla sig efter vissa storleksmått. Att hålla sig till fasta format förenklar även 

tryckprocessen, men ett urval av olika format är framtagna för att passa olika barnsåldrar. 

Enligt Kåreland och Werkmäster har boken och bildens motiv, storlekar och placering en 

avgörande betydelse för läsarens slutgiltiga upplevelse av innehållet/berättelsen. Rhedin 

bekräftar det och utvecklar uttalandet med att beroende på sidans format och placering i den 

beslutade bokformen kan även det förmedla olika upplevelser och tolkningar av bildmotivets 

innebörd och betydelse i texten/berättelsen.  

 

Det finns en individuell syn från fall till fall när det kommer till hur och vad bilder ska tillföra 

texten i olika böcker. Bilden måste för det första uppfylla vissa konstnärliga krav, men också 

väcka intresse och komplettera den textliga delen av berättelsen. Det viktigaste är då att varje 

produkt (bok) får det bästa möjliga kombinationen av format och bilder i slutänden och att 
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bilderna tillför den skrivna texten och tillför att föra berättelsen framåt. Därmed råder det 

oeniga uppfattningar om hur bilden ska tillföra texten. Jag kan tänka mig att det också kan ha 

att göra med målgruppens ålder och därmed förståelse. Pramling talar om att barn gradvis blir 

mer medvetna och kan börja reflektera med tiden som de upplever mera erfarenheter. 

Beroende på barnets (läsarens) ålder och därmed mognad och förståelse förmåga kan bilden 

ha skilda roller och betydelseinverkan. Jag kan tänka mig att bilderböcker för mindre barn kan 

behöva vara mer rakt på sak med vad som faktiskt står. Eftersom barnet kan behöva lite hjälp 

med att faktiskt förstå. Rhedin uttrycker det som att bilden ska ligga jämsides med textens 

barnperspektiv, vilket betyder att bilden är menad att illustrera så som barnet kan förväntas 

tolka texten. När barnet är äldre skadar det där efter inte om bilden till och med visar annat än 

vad som faktiskt står i texten. Rhedin liksom Kåreland och Werkmäster förespråkar om att 

bilderna då tillför bilden mera information om vad som står i texten och då krävs det av barnet 

(läsaren) att denne kan förstå texten utan bildens egentliga stöd. Oavsett vilket så säger 

Rhedin vidare att bildens absoluta grundbetydelse är att det gör att boken framstår mycket 

mer underhållande då den han hjälpa barnet (läsaren) att förstå de textade/upplästa orden 

bättre då de kan se en bild Det hjälper barnet att förankra vad han/hon hör och hjälpa till att 

dämpa något skrämmande, liksom förtydliga någonting som kan verka otydligt eller 

svårförstått. Kåreland framför även att vi människor har ett otroligt bildminne. Bilder man sett 

i unga år kan man bära med sig resten av sitt liv. Det kan vara därför som vi vill läsa samma 

böcker för våra barn som vi själva en gång läste. Det blir en nostalgisk upplevelse... 

 

När bild och text kombineras samman ska de komplettera varandra. Det innebär att texten inte 

behöver vara egenbärande för att man ska förstå berättelsen och inte bilderna heller. Det är 

först tillsammans det blir en händelserik och komplett berättelse. Det skadar därför inte om 

det finns rörelse och driv i såväl text som bild. Rhedin bekräftar vidare att bilden, med måtta, 

behöver ladda texten emotionellt och genom sin dramaturgi i hjälper till att stimulera läsaren 

och stödja textens spänning. Grönte säger att i en bra berättelse behövs det en bra balans 

mellan dramatisering och redogörelse. Om texten i sin egen form är ikonisk blir boken istället 

överillustrerad, med tråkiga bilder, vilket istället blir dödande. När bilder förekommer i 

böcker har de framkomlige en uppenbar, oavsett direkt syfte, en tydlig och stark inverkan på 

barnets (läsarens) läsupplevelse och förståelse. 
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5.2.1.4 Pedagogiskt och/eller konstnärligt!?  

Pedagogiken måste finnas med i alla böcker då det ingår i det enkla att läsaren (barnet) måste 

förstå berättelsen och att berättelsen måste ha en mening, ett budskap. Pramling påpekar att 

oavsett pedagogens inverkan i en saga så måste berättelsen ändå ha ett syfte, et budskap, 

någon lärdom att tillföra den unga läsarens värld, men det ska framkomma under 

kommunikationsakten, inte finnas printat direkt i texten.  

 

Om boken inte är avsedd som ett läromedel är berättelsens konstnärliga aspekt därmed det 

dominerande över de pedagogiska aspekterna. Barnböcker i dagens samhälle tycks enligt 

resultat inte ha ett fast pedagogiskt eller konstnärligt syfte. Båda delarna uppskattas i 

slutänden och oftast kombineras de båda tillsammans med delade uppfattningar om vilken del 

som är den viktigaste. Vissa förlag ger ut strikt pedagogiska läromedel och andra är mer ute 

efter att ge ut konstnärliga och underhållande läsupplevelser och där emellan. Det kan det 

bero på vilket syfte boken är avsedd att ha. Böcker med olika syften har olika behov av de 

båda delarna. Nikolajeva förklarar att även i den akademiska världen råder det tvister om de 

konstnärliga egenskaperna eller pedagogiska sammanhangen är de mest visentliga. Kåreland 

och Werkmäster uttrycker ingen åsikt om edera argument, endast att barnlitteraturen alltid 

varit nära kopplad till pedagogiken och att de moraliska och pedagogiska värderingarna därför 

många gånger kommer före de estetiska och konstnärliga. Bettelheim och Hellsing är där 

emot inte överens. Bettelheim resonerar att sagor i huvudsak är konstverk, medans Hellsing 

argumenterar att barnboken är ett uppfostringsmedel som måste följa hans tre kriterier och de 

fyra pedagogiska uppgifterna. Johanson där emot säger att man inte kan dela barnens värld i 

två delar. De är båda nödvändiga och det är vad jag också tycker mig komma fram till genom 

mitt resultat. Det pedagogiska är viktigt i läroböcker och det konstnärlighet är viktigt för 

läsupplevelser. Varje bok har sin särprägel, vissa har konstnärliga utgångspunkter och andra 

vill berätta för läsaren om ett specifikt ämne. Det konstnärliga ska dock aldrig bli 

självändamålet utan användas för att underhålla och tillföra att läsaren (barnet) får nya insikter 

om någonting. 

 

5.3 Publicering 

5.3.1 Accepteras av förlaget  

Bokens berättelse måste hålla en hög kvalité både språkligt och berättartekniskt. Kvalité är 

vid en närmare titt ett diffust och abstrakt uttryck, då det används så flitigt i dagens 



 

53 

 

marknadsföring för att betyda skilda saker. Enligt Kotler är en produkt med kvalité är en 

produkt som lever upp till eller överstiger förväntningarna hos en kund. I detta fall kommer 

böckerna in till ett förlag. Förlagen är författarens första ”kund” som ska bli intresserade av 

materialet/produkten och tycka att det passar in då den gemensamma målgruppen av läsare. 

Samtliga svar från informanterna var att det absolut viktigaste för att den boken ska bli 

publicerad är att den är bra, både till innehåll, språk och form, att den träffar rätt i målgruppen 

och att det går att se säljpotential. Bokutgivning är trots allt en ekonomisk verksamhet. En bok 

måste kunna förväntas sälja i en tillräckligt stor upplaga för att det ska vara lönsamt. Kotler 

bekräftar att all försäljning handlar om att tillfredställa en kundgrupp och genom det gå med 

en ekonomisk vinst. Inget företag skulle kunna existera om inte deras varor/tjänster gick att 

sälja eller såldes för tillräckligt stor vinst. Visten används blanda annat till livsviktiga löner, 

expandering och utgifter inför publiceringen av nästa produkt. Om författaren är känd sedan 

tidigare finns det därför ett avsevärt ökar intresset, på förlagens sida, för publicering av 

efterföljande böcker, säger mina informanter. Thompson bekräftar detta. Författare som fått 

sina författarnamn till varumärken är mera av säkra kort för ett förlag då det går att förväntas 

en försäljningsframgång pga. att varumärkesförfattare sedan tidigare har lojala läsare. Enligt 

informanterna måste en bok utan en känd författare särskilja sig och handla om något 

angeläget, för att märkas i det enorma utbudet av böcker från hela världen. Som 

varumärkesförfattaren får de nykommande böckerna en extra tjuts i försäljningen på grund av 

att man har sin etablerade läsarkrets. Vissa förlag vill inte ens ge ut nya författare. Men 

Thompson säger innan att nya författare har större chans till att bli accepterade av förlag än en 

författare som har gett ut tidigare böcker som inte har gjort någon större vinst, då får det nya 

materialet en förutfattad uppfattning om att vara av samma kaliber som det tidigare. Den nya 

författaren har inget tidigare material som han/hon kan bli bedömt utav.  

 

5.3.2 Tips för hur man går till väga  

De flesta förlag är nischade och chansen för publicering ökar om ditt manus matchar förlagets 

nisch. Det är en win-win situation. Nischningen är enligt Kotler till för att särskilja företag 

emellan, i detta fall förlag, och nischningen gör att deras kunder (målgruppen) stämmer 

överrens med författarens egna. Författaren och läsmålgruppen förs samman.  
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6. Slutsats 

Nu har jag analyserat vad mina informanter, ett urval av dem som sätter agendan på de 

barnböcker som publiceras idag, anser att barnböcker är, hur de ska bearbetas och 

genomarbetas, samt hur man sedan ska skicka in manuskript till förlag. Det är användbar 

information för dem som vill in i förlagsbranschen eller påbörja ett författarskap. I det här 

kapitlet presenteras en sammanfattning av studiens resultat. 

 

Definiering och förarbete 

En barnbok är en bok som är anpassad för att läsas för barn och av barn mellan 0-18 år. 

Materialet ska vara välanpassat i form och innehåll för att förstås av den unga målgruppen och 

förväntas intressera och engagera dem.  

 

Som oerfaren författare rekommenderas det att man till en början genomför efterforskning på 

hur andra författare skriver. Om man ska bli en bra barnboksförfattare bör man veta hur 

barnböcker ser ut och det krävs också träning och inspiration för att man ska bli en bra 

författare. Som författare måste man även finna sin egna personliga berättarstil, men det ligger 

ingenting fel i att låta sig påverkas och inspireras av någon annan i sitt sökande efter ”sig 

själv”.  

 

Bearbetning 

Materialet som man skickar in till förlagen måste ha så hög kvalitet som det bara är möjligt. 

Först och främst måste man kunna skriva bra och ha en intressant historia att berätta Det 

avrådes heller inte från att vara originellt. Nya eller ovanliga ämnen kan vara intressanta och 

väcka nya intressen. Det är viktigt att barnböcker erbjuder variation och trots att man skriver 

för barn kan det vara bra att tänka på att det kan finnas en vuxen med vid lässtunden. Barn är 

inte de enda som läser barnböcker, vuxna läser för barnet eller själva. Bara för att en bok har 

en viss målgrupp betyder inte det att andra som inte stämmer in som den avsedda målgruppen 

också kan finna nöje med den, och det gäller inte bara barnböcker. 

 

Ingenting i handlingsväg är absolut förbjudet att förekomma i en barnbok, men man får inte 

uppmuntra till fördomar eller diskriminering. Det kan vara en bra eller dålig idé att ta upp 

vissa ämnen med barn på grund av att barn kanske inte är mogna för det förrän en viss ålder, 
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men det viktigaste är inte ”vad” som tas upp utan ”hur”. Den tänkta målgruppen avgör alltid 

hur materialet utformas – språkanpassning liksom handling. För att ett material ska vara värt 

att publiceras måste det ha ett syfte, och någon måste vilja läsa det. Materialet måste därför 

vara anpassat och utformat så att den avsedda målgruppen kan förväntas ta till sig och förstå 

materialets innebörd. Textspråket får inte vara för komplicerat eller krångligt så att det 

överskrider barnets kunskapsnivå. Boken får inte gå över huvudet på barn och om 

begreppsvärlden går utanför vad läsaren kan greppa med sin erfarenhet och mognad 

misslyckas den som bok med att förmedla ett budskap. Man måste därför tänka på vilken 

ålder målgruppen beräknas ha. Om boken innehåller för svåra begrepp eller för många svåra 

ord kommer den snabbt att stöta bort läsaren, likväl kan vissa svårare ord passa i vissa 

sammanhang. Om barn inte utsätts för nya ord kommer deras ordförråd aldrig att utökas.  

 

Bilderna i en barnbok ska gärna vara färgstarka och tydliga. De får inte vara tråkiga eller 

stereotypa. Vissa förlag vill hålla sig till specifika format för att höja igenkänningseffekten 

och detta innebär att innehållande bilder behöver hålla sig efter vissa storleksmått. Det ställs 

även konstnärliga krav på bilderna. I de illustrerade böcker som ges ut är det viktigt att 

bilderna fångar den känsla textberättelsen ger och att de överensstämmer med det som står i 

texten. Där emot råder en delad uppfattning om bilden tvunget ska följa ord för ord med var 

texten beskriver eller om bilden istället ska tillföra någonting mer. Därmed råder det oeniga 

uppfattningar om hur bilden ska tillföra texten. Det viktigaste är att varje produkt (bok) får det 

bästa möjliga kombinationen av format och bilder i slutänden och att bilderna tillför den 

skrivna texten och hjälper till med att dramatisera och föra berättelsen framåt. 

 

En boks bildformgivning bestäms utifrån varje berättelse. Det beslutas från fall till fall och 

redaktion till redaktion. När det gäller bilderböcker finns det specifika krav, men de beror på 

format, omfång, etc. Det finns därmed önskemål från förlagens sida angående format så att 

böcker som kommer från samma förlag har gemensamma storleksformat. Men de är 

fortfarande önskemål, inga krav att följa och inga storleksmallar är standard på alla förlag 

men det betyder inte att alla böcker från samma förlag inte ska ha samma format. Det är olika 

beroende på vilken bok det är. En bildlösning kommer inte att passa alla böcker. Det finns ett 

flertal grundformat för olika typer av böcker.  
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Barnböcker i dagens samhälle inte har ett fast pedagogiskt eller konstnärligt syfte. Båda 

delarna uppskattas i slutänden och oftast kombineras de båda tillsammans. Vissa förlag ger ut 

strikt pedagogiska läromedel och andra är mer ute efter att ge ut konstnärliga och 

underhållande läsupplevelser och där emellan. Åter igen ska utformningen formas efter 

målgruppens förståelse och materialets syfte.  

 

Publicering 

Vad krävs för att förlaget ska acceptera ett inskickat manus av en barnbok? Berättelsens 

material måste vara bra, både språk och form måste vara väl anpassat till målgruppen och 

sända ut ett relevant budskap till läsaren/publiken efter estetiska, moraliska, litterära och 

aktuella kriterier. Bokutgivning är en ekonomisk verksamhet. En bok måste förväntas sälja i 

en tillräckligt stor upplaga för att publiceringen ska verka lönsamt och därför intressant för 

förlag. Om författaren är känd sedan tidigare ökar intresset avsevärt, då författaren redan har 

en lojal kundkrets som omedelbart kommer att visa intresse för en ny bok. Likväl är man i en 

bättre position som oetablerad författare än om du förlagt böcker innan som sålt dåligt.  

 

När det färdiga materialet ska skickas in rekommenderas det att man även bifogar en 

synopsis. Det är så för att förlaget snabbare kan få en överblick om materialet verkar 

intressant i deras ögon. Förlag föredrar att de får materialet inskickat som papperskopior 

istället för elektroniskt. Skriv en bra, solid berättelse med intressanta karaktärer, var noga med 

språket, då en massa korrekturfel stöter snabbt dödar intresset. Se till att texten är hyfsat glest 

satt, alltså inte en ogenomtränglig, tät massa. Skicka in materialet i sin helhet, vad gäller 

illustrationer till en bilderbok kan det räcka med ett urval men tillräckligt många, så att det går 

att bedöma att konstnären kan göra en hel bok. Skicka in och försöka om och om igen. De 

flesta författare blir refuserade väldigt många gånger innan de får sin första bok utgiven.  

 

Som tidigare framförts så är inte barnlitteratur en egen genre utan innehåller genrer. En 

deckare och en fantasybok är helt olika och kräver där av olika form och kriterier. Det 

viktigaste kravet är kvalitet – och vad den består av är olika i olika genrer. De flesta förlag är 

nischade och chansen för publicering ökar om ditt manus matchar förlagets nisch. Se också 

till att skicka manuset till förlag som ger ut den typ av bok du har skrivit. Det finns vissa 

perioder som är bättre än andra för vissa förlag men det är individuellt från fall till fall. Det 
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går därmed inte att generalisera att vissa perioder är bättre än andra att skicka in materialet, så 

det är bara att skicka in och hoppas på att det kommer ett positivt gensvar. 
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7. Egna reflektioner 

I det här kapitlet redogörs en sammanfattning av vad jag själv anser och drar för personliga 

slutsatser av studiens resultat. På grund av att detta är mina personliga åsikter har de 

separerats till ett eget kapitel från övriga studien för att inte förväxlas med övriga resultat. 

 

Förarbete 

Enligt studiens resultat kan det vara en god idé att efterforska om andra författare för att finna 

sig sin egen författarstil. Jag tycker att det kan verka förvirrande att man som författare ska 

efterforska kring andra författares verk och genom det inte bli en kopia utan finna en egen 

skrivarstil. Inte heller känns det så bra att ens första böcker kan ha en så stark påverkan om 

framtiden. Om de första böckerna man skriver säljer dåligt har man försummat sin chans till 

att ge ut nya böcker än om man inte gett ut några böcker alls. Vart finns filosofin om att man 

lär sig av erfarenhet? Det ger inte direkt någon uppmuntran till att man ska våga skicka in sitt 

första manus.  

 

Utformning och innehåll 

Den uppenbara anledningen till att språket måste anpassas för målgruppen är att barnböcker är 

menade för barn. Barn är unga människor (0-18 år). Det är under våra första år som vi måste 

lära oss att tala, skriva, läsa och också finna våran identitet och reflektera oss själva mot hur vi 

lär oss att betrakta våran omvärld. Allt detta lär vi oss inte över en natt. Det kan även ta mer 

än arton år innan man ”finner sig själv”, men saken är den att vi inte är ”kompletta”. Det finns 

ord som vi inte kan eller förstår, det finns skeden i våran uppväxt då vi är redo att förstå viss 

information som vi inte hade kunna förstå tidigare etc. Material som böcker filmer etc., 

behöver därför anpassas för att överhuvudtaget kunna förstås av den avsedda mottagaren. 

Likväl som ingenting heller kan uppskattas eller tolkas som intressant om man som mottagare 

inte förstår vad den vill säga. Böcker kan läsas i sällskap av vuxna som kan ha möjlighet att 

förklara om den unga läsaren har svårt att förstå någonting, men det är inget man kan räkna 

med och det är heller inte säkert att barnet i frågan är intresserad av en sådan arrangering till 

en viss ålder. Vidare kan en barnbok förstås och intresseras av en vuxen (en annan målgrupp), 

men eftersom denne inte stämmer in på målgruppen är det en liten chans att en sådan 

försäljning skulle få någon större försäljningsframgång. I affärsvärlden handlar allt om att få 

en ekonomisk vinst trotts allt.... En vidare koppling mellan vuxna/föräldrarna (och andra 

vuxna familjemedlemmar) och barnböcker är ju faktiskt det faktum att det är de, inte barnen 
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själva, som gör de flesta besluten om vilka böcker barnet ska utsättas för. Föräldern är trots 

allt den som håller i plånboken vid köp av en barnbok. Barnboken måste därför först 

"charma" en vuxen publik att den är en bra gåva till köparens barn innan den oftast ens får 

chansen att visas för den avsedda målgruppen, barnet. 

 

Jag håller helt och hållet med om att ingenting bör vara förbjudet att diskteras, i tryck eller 

muntligt. Enligt min egen uppfattning är det genom tystnad och okunskap som missförstånd, 

förutfattade meningar och därmed de flesta fördomar uppstår. Tystnad är våra värsta fiender. 

Det viktigaste är inte vad som sägs utan hur det sägs. Visst ska man kanske inte som barn 

utsättas för vad som hels i en för ung ålder, innan man är mentalt mogen att förstå de 

emotioner kan medföra i samtalsämnet, men ingenting borde vara tabu om frågan kommer 

upp. Vissa samtalsämnen kan förstås vara krångliga eller känsliga. Att tala om svåra saker 

leder till en bättre förståelse och därav öppensinnighet. 

 

Bilders syfte i en bok är att underlätta förståelse, dramaturgi och därigenom uppmuntran till 

att man ska fortsätta läsa texten. Framför allt för någon som är ovan med att läsa, har 

svårigheter avsaknad engagemang för en text lättar en bild ofta upp stämningen. Precis som 

ett kapitelbyte, så inbjuder det till att man stannar, tar ett andrum och reflekterar över vad man 

precis har läst. som diskussionen angående pedagogik vs konstnärlighet, visade så behövs 

båda delarna - bilder kan vara en stadig bro där emellan.  

 

När materialet ska skickas in 

Jag att det var intressant att förlagsindustrin liksom så många andra marknader; filmindustrin 

och klädindustrin för att bara nämna ett par, nischar in sig på en viss målgrupp. I 

förlagsindustrin är det bra av samma anledningar som de övriga marknaderna; då det hjälper 

kunderna att identifiera vilket märke som oftast erbjuder varor efter deras smak och företagen 

får en lättare utsatt riktlinje för hur deras varor ska se ut och utformas. Men i förlagens fall är 

det ju också så att de själva oftast inte står för tillvärkandet av grundprodukterna; 

berättelserna, utan de skrivs av författare och författarna måste komma med sitt material till 

dem. Därför är det en tydlig skylt om förlagen är tydliga med vilken typ av material, vilka 

genrer som de är intresserade av att förlägga. Man kan samtidigt vända på argumentet och se 

faran med att tro att man ska hitta det ultimata receptet. Om man drar en parallell med TV 

program. Blir en genrer eller ett program tillräckligt populär dyker det snart upp imitatörer 



 

60 

 

och kopior; CSI Miami, NCIS, Blue Blood för att nämna några polis-serier och finns alla 

musikshower som började med Idol och danstävlingar som Let's dance med sin amerikanska 

föregångare So you think you can dance. Alla för samma, folk tröttnar. TV anses ändå 

målgruppsanpassa allt som sänds och även sändningstiderna planeras målmedvetet, men folk 

säger ändå att det inte finns något på TV... Kan samma hända med förlag och utgivandet av 

nya böcker? Modeflugor? Iallafall tycks det som att man vill förebygga det. För enligt resultat 

efterfrågar förlag om att inskickat material vara, förutom av högkvalité, även originellt och 

intresseväckande. 

 

Bara för att förlag är nischade betyder inte det att det bara finns ett förlag inom varje nisch 

eller att ett bokmaterial endast passar in på en nisch. Att skicka in sitt material till flera förlag 

ökar bara chansen till att någon svarar positivt. Människorna på förlaget är personer, precis 

som alla andra med bra och dåliga dagar. Precis som att servicen genom en företag kan skilja 

sig från en annan, inte nödvändigtvis för att det är olika företag, det kan vara samma 

företagsbutik, men det är olika personal som jobbar på de olika ställena. Det är förutom 

nischer också rätt person som behöver läsa materialet. De är inte alla datorer som har samma 

tycke och smak, som kan se samma potential i samma text.  

 

Att förlagen har vidare önskemål på hur materialet ska skickas in måste ha sina orsaker. Att 

de vill ha papperskopior måste vara en ekonomisk fråga för att det oftast är lättare att läsa 

mycket text från papper än på skärm och det blir dyrt om förlagen själva ska behöva betala 

utskriftskostnader för varje bok som de får inskickade. Vidare ska texten sättas av flera 

anledningar. En i en hopptryckt text är det lättare att man tappar bort sig mellan raderna under 

läsningen, men med lite större radavstånd kan det också innebära plats för förläggaren att 

skriva egna kommentarer och tankar under läsningen, direkt i det textstycket som åsikten 

gäller.  

 

Den färdiga bokens format påverkar hur vi som köpare bedömer innehållet både under tiden 

då vi läser, men också innan vi faktiskt tar upp den i handen, första gången vi ser den. 

Formatet påverkar våra förväntningar, på grund av hur vi är vana att ett vist format har 

använts till tidigare böcker som vi har läst eller sett. Vi skulle bli förvånade om exempelvis 

deckare helt plötsligt såldes i format som exempelvis liggande A5. Det skulle inte ge samma 

inlevelse som vi är vana vid. 
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8. Förslag på fortsatt forskning 

 Denna studie går aldrig in på de mer tekniska frågorna om vad ett förlag erbjuder en 

författare, väger fördelarna över nackdelarna, eller hur mycket svårare skulle det vara att 

ge ut en bok på egen hand? 

 

 Man skulle kunna göra en jämförande studie om svenska respektive internationella 

bokförlag för att vad som skiljer dem åt. 

 

 Man skulle även kunna göra en studie där en viss genre inom barnlitteraturen som 

behandlas och granskas mer ingående. 

 

 Den här studien handlar om förlagens åsikter om barnbokslitteratur. Man skulle kunna 

vända på det och fråga målgruppen om vad de har för uppfattningar och åsikter om de 

böcker som är avsedda för dem. 
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10. Bilagor 

Bilaga1: Enkätfrågorna till förlagen 

Öppningsfrågor 

1. Vad är din position på förlaget? 

2. Vad har du för arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har du jobbat på förlaget? 

4. Har du innehaft samma position under hela den tiden? 

 

5. Vad är en barnbok (för er)?  

6. Vad innebär att en bok är en barnbok?  

7. Vad måste en bok innehålla för att klassas som en barnbok?  

 

8. Vad krävs av en bok för att ni ska acceptera och ge ut den? 

9. Finns det riktlinjer för hur man bör uttrycka och illustrera en handling i en barnbok?  

10. Är det något en barnbok inte får innehålla för att klassas som en barnbok? 

11. Tittar ni på språket, ifall det är anpassat och kan förväntas förstå av tilltänkt målgrupp? 

(för svårt språk för barnen, dramaturgin etc.) 

12. Tittar ni på pedagogiska eller konstärliga element i boken? Anser ni att böckerna ni ger ut 

ska framföra något specifikt till målgruppen? 

13. Finns det specifika krav på hur bilderna ska se ut? (Exempelvis: Format på sidan? 

Färgval? Bildernas framställning (specifik teknik)? Motivet? Dramaturgi?) 

 

Publicering 

14. Har olika genrer olika krav på materialet för att ni ska vilja ge ut den?  

15. Ungefär hur många böcker publicerar ni per år? Har ni någon maxmängd? 

16. Finns det tips för hur man bör gå till väga för att ha störst chans att få sin bok publicerad? 

17. Finns det bättre respektive sämre perioder under året att skicka in manus till er? 

 

18. Är det någonting som du vill tillägga? Har du åsikter om någonting som inte kommit 

fram genom de tidigare frågorna? 

19. Vi du ha en kopia av materialet då uppsatsen är klar? 
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Bilaga2: Kontaktmail 1 

Hej! 

Jag är student på Linköpingsuniversitetet där jag läser en masterutbildning i kultur- och 

mediegestaltning. Mitt masterprojekt går ut på att undersöka barnböcker som finns på dagens 

marknad, vad barn tycker om sitt utbud, hur det kommer sig att utbudet ser ut som det gör. Jag 

är intresserad av att se vilka olika åsikter som finns och vad som avgör vilken barnbok som 

blir vald att publiceras och inte. Därför undrar jag om jag skulle kunna få ställa några frågor 

helst över telefon, annars via mail? Jag vågar inte säga hur lång tid det kan ta, då jag inte vet 

hur långa svaren kan vara, men jag kan skicka frågorna i förväg om det önskas.  

 

PS: Vid eventuell telefonintervju kommer samtalet att spelas in för att kunna transkriberas. 

Detta för att motverka att det uppstår minnesfel och misstolkningar av snabbt nertecknade 

noteringar. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Fannie Bergenheim 
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Bilaga 3: Kontaktmail 2 

Hej! 

Jag är student på Linköpingsuniversitetet där jag läser en masterutbildning i kultur- och 

mediegestaltning. Mitt masterprojekt går ut på att undersöka barnböcker som finns på dagens 

marknad, vad barn tycker om sitt utbud, hur det kommer sig att utbudet ser ut som det gör. Jag 

är intresserad av att se vilka olika åsikter som finns och vad som avgör vilken barnbok som 

blir vald att publiceras och inte. Därför undrar jag om jag skulle kunna få ställa några frågor 

via mail?  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Fannie Bergenheim 
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Bilaga 4: Sid- och bildformat 
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Bilaga 5: Bokformat 
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Bilaga 6: Bildformat 

 

 

 


