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Att en bild säger mer än tusen ord är ett känt uttryck, att bilder talar till läsaren och innehåller väldigt 
mycket information som inte framkommer i ord är inget nytt. Bilden fyller många funktioner där den 
informerar, suggererar, pläderar och manar (Fridell, 1982, s. 12). Edwards kallar bildspråket för ett av 
våra allra första språk, vi börjar rita så fort vår hand kan greppa en krita, oavsett vilket modersmål vi har 
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1. Inledning
Tecknaren Kaj Beckman har sagt att ”... skall man göra bilder för barn tar man ett stort ansvar på 

sig. De bilderna kan stanna kvar ett helt liv. Med bild kan man skrämma och ge trygghet, låsa in och 

befria” (Fridell, 1982, s. 24). I det här citatet understryks det som många säger, att det är ett stort 

ansvar att både skriva och illustrera för barn. Som bilderboksillustratör kan man påverka barn mer 

än vi någonsin kan förstå. Det är viktigt att illustratören funderar över vad han/hon vill förmedla 

med sina bilder innan de lämnas över till barnen. Att leverera bilder till barn är en viktig uppgift och 

bör därför tas på stort allvar.

Att  en bild säger mer än tusen ord är ett känt uttryck, att bilder talar till läsaren och innehåller 

väldigt  mycket  information  som  inte  framkommer  i  ord  är  inget  nytt.  Bilden  fyller  många 

funktioner där den informerar, suggererar, pläderar och manar (Fridell, 1982, s. 12). Edwards kallar 

bildspråket för ett av våra allra första språk, vi börjar rita så fort vår hand kan greppa en krita, 

oavsett vilket modersmål vi har (Edwards, 2008, s. 93). Det lilla barnets behov av bilder är primärt 

för att ta till sig en bok menar barnboksillustratören Gunilla Wolde (Fridell, 1982, s. 24). Barnet 

läser bilden först, därefter kommer behovet av att veta mer om det man sett på bilden och texten blir 

viktig (ibid, s. 24). Illustrationerna i en bok kan beskrivas som en ”andra text”, lika betydelsefull 

och innehållsrik som själva texten. Bilderna i en bok är inte enbart dekorativa, de har en berättande 

uppgift ibland lika stor som texten (Edwards, 2008, s. 95). När vi läser en bok med bilder kommer 

mycket av informationen från bilderna, där kan samma eller andra saker berättas mot vad texten 

säger. Om vi skulle ta bort bilderna ur en bilderbok är det inte alls säkert att vi skulle kunna ta till 

oss berättelsen eller ens förstå den. 

De flesta bilderböckerna är skrivna med tanke på illustrationerna, inte endast som en berättelse i 

textform. Ofta arbetar text och bild parallellt,  bilden visar och förtydligar vad texten säger. ”De 

flesta bilderboksbilder är ikoniska, det vill säga avbildande, och barn kan läsa dem på egen hand 

utan vuxnas förmedling” (Edwards, 2008, s. 104). Bilden förmedlar miljö, stämning och känslor 

genom komposition, färg och ljussättning (ibid, s. 105). Boken speglar samhällets värderingar och 

ideal, de pedagogiska, ideologiska och estetiska (Fridell, 1982). Om det står i texten att lilla Anna är 

på väg hem från skolan med en kompis, så ser vi antagligen en bild av Anna och hennes kompis på 

motsatt sida. Vi kan också se hur de ser ut, är  lilla Anna mindre än sin kompis? Är kompisen en 

pojke eller en flicka? Eller kanske är det en hund? Hur är de klädda? Är det sommar eller vinter, 

varmt eller kallt? Vad kan vi se av deras ansiktsuttryck, är de glada, allvarliga, rädda? Kanske finns 

det ett hot som lurar i bakgrunden, något som vi läsare kan se men inte bokens huvudperson vet  

om?
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I  böcker  för  små  barn  är  det  viktigt  att  begränsa  storleken  på  miljön,  antalet  personer  och 

tidsspannet där berättelsen utspelar sig menar Edwards (2008). Enkelhet är en framgångsfaktor för 

bilderböcker. Platsen där berättelsen utspelar sig kan vara i hemmet, på förskolan, hos mormor och 

morfar. Lennart Hellsing menar att från början känner barnet bara till sin egen säng, sen sitt rum och 

efter ett tag huset där de bor (Hellsing, 1999). Edward och Hellsing har samma uppfattning när det  

gäller vad små barn kan ta till sig och förhålla sig till i en bok.  Det är viktigt för illustratören att ta 

hänsyn till barns rumsmedvetande när de bygger upp miljöer i en bok. För att det inte ska bli rörigt 

för små barn räcker det med två huvudpersoner i boken, ibland kan andra personer finnas med i 

bakgrunden men inte ha en viktig roll (Edwards, 2008).

Det borde vara självklart att ge alla barn en möjlighet att känna igen sig och kunna identifiera sig 

med bokkaraktärer. Det är inte alla barn som växer upp på landet och omges av en Bullerby i våra  

dagar. Barnboksbilden avspeglar det samtida samhället. Enligt Gunna Grähs speglar den sin samtids 

villkor, värderingar, behov och fascinationer. Hon själv väljer att visa en svensk förortsmiljö i sina 

böcker i Hejhej-serien (Edwards, 2008). Journalisterna Helena von Zweigbergk och Nina Lekander 

kunde inte hitta några böcker som utspelade sig i storstadsmiljö att läsa för sina egna barn i början 

av nittiotalet. Då valde de att skriva egna böcker, Pojken i staden och Pojken på jobbet (ibid, s. 88). 

I  den  här  studien  undersöks  samtida  bilderboksillustrationers  roll  i  berättelser  och  hur  de 

kommunicerar till både barn och vuxna. Genom att läsa och analysera ett antal utvalda bilderböcker 

vill jag försöka förstå vad våra samtida barnboksillustrationer visar för miljöer och karaktärer, samt 

ta reda på våra samtida illustrationers berättande roll. Bilderna finns till för att lyfta berättelsen och 

ge oss mer information än vad vi får av att bara läsa texten. De bilder som presenteras för barn i 

bilderböckerna finns till för att lära dem om deras samtid och den värld de lever i. Vilken bild av 

världen visar bilderna, är det en sagovärld i fantasin eller förhåller den sig som äkta och visar en del 

av verkligheten.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur våra samtida illustrationer riktade till barn ser ut, vilka 

bilder ser barn i dagens bilderböcker och vilka identifieringsmöjligheter erbjuds.

I arbetet undersöks fem bilderböcker och deras illustrationer för att se om det finns ett gemensamt 

uttryck i samtidens bilderböcker.

• Vilka karaktärer möter barn genom bilderna i samtida böcker?
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• Hur nära verkligheten befinner de sig, bokens karaktärer och miljön de befinner sig i?

• På vilket sätt förmedlar bilder i samtida barnböcker abstrakta fenomen, så som känslor och 

stämningar?

2. Forskningsöversikt 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för de relevanta delar av den tidigare forskning som 

gjorts på området kring bilderbokens uppbyggnad och bildens berättande roll. Jag har fokuserat på 

de studier som tar upp bilderbokens olika koncept och bilden och textens relation till varandra.

2.1 Bilderbokskoncept
Det finns olika modeller för att skriva bilderböcker. I en del har texten huvudrollen och är inte 

beroende av sina bilder, i andra kan texten inte förstås till fullo utan dem. Det är vanligast idag med 

bilderböcker där både text och bild hjälper till att föra handlingen framåt, där båda behövs och är 

viktiga.

Ulla  Rhedin  (1992)  skriver  om  tre  olika  bilderbokskoncept,  den  illustrerade  texten,  den  

expanderande texten och den genuina bilderboken. Rhedin menar att enskilda barnböcker kan vara 

mer eller mindre typiska för det ena eller det andra konceptet och många böcker har drag från olika 

koncept.  ”Koncepten  ska  inte  ses  som  absoluta  utan  tjänar  snarare  som  idealtyper  eller 

beskrivningssystem” (Rhedin, 1992, sid. 73). 

Den illustrerade texten är komplett och fullständig. Den har tillkommit utan en tanke på bilderna. 

Ett exempel på denna kategori är Titta, Madicken, det snöar! av Astrid Lindgren som troligtvis är 

skriven utan tanke på att bli bilderbokstext. Den här texten klarar sig på egen hand utan bilder, de är  

bara illustrationer till den redan självgående texten. Berättelsen varken ”behöver” eller ”vet om” 

sina bilder (Rhedin, 1992, s. 81). Dessa typer av berättelser kan vara mycket svåra att illustrera 

menar  de flesta  bilderbokskonstnärer  (Edwards,  2008,  s.  96).  Texterna har  inte  några  egentliga 

luckor att fylla med bilderna. 

Den  expanderande  texten har  en  hög  obestämdhetsgrad  och  överlåter  ett  stort  ansvar  till 

illustratören. Här är det inte bara miljöer och personer som ska tecknas utan även vissa bitar av 

handlingen. Bilderna är en stor del i att handlingen går framåt. Ett exempel är Barbro Lindgrens bok 

Vilda bebin får en hund som är illustrerad av Eva Eriksson. Genom att texten ofta är mer obestämd 

kan illustratören fritt tolka den. 

Den genuina bilderboken  använder både texten och bilden för att  föra handlingen framåt,  båda 

behövs  för  att  läsaren  ska  kunna  följa  med  i  berättelsen  och  förstå  den.  Ett  exempel  är  Till  

vildingarnas  land av  Maurice  Sendak.  I  det  här  konceptet  är  text  och  bild  inte  tänkbara  utan 
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varandra. De bidrar växelvis till att bygga upp och bära handlingen (Rhedin, 1992, s. 103). 

Maria Nikolajeva (2000) delar in bilderböckerna i liknande kategorier som Rhedin. Hon talar om 

Symmetrisk  bilderbok,  kompletterande  bilderbok,  expanderande  eller förstärkande  bilderbok,  

kontrapunktisk bilderbok och motstridig  eller ambivalent bilderbok  (Nikolajeva, 2000, s. 22). Jag 

kommer här fokusera på de två vanligaste kategorierna, den symmetriska och den kompletterande 

bilderboken. 

Den symmetriska bilderboken kan liknas den genuina bilderboken hos Rhedin (1992). Böcker som 

har parallella berättelser i både text och bild, en verbal och en visuell röst som säger samma sak och 

de har samma luckor. 

Den kompletterande  bilderboken där  text  och  bild  fyller  i  varandras  luckor  kan jämföras  med 

Rhedins  expanderande text där ansvaret att  driva handlingen framåt delas mellan författare och 

illustratör. De allra flesta av våra bilderböcker tillhör kategorierna symmetrisk eller kompletterande 

bilderböcker  (Nikolajeva,  2000,  s.  25).  Dessa  kräver  ett  nära  samarbete  mellan  författare  och 

illustratör. Som exempel på dessa kategorier ges Beatrix Potters  Pelle Kanin,  Jean de Brunhoffs 

Babar och H.A. Reys Nicke Nyfiken. Böcker som Babar och Nicke nyfiken har starkt påverkat den 

moderna bilderboken menar Nikolajeva då de introducerade storstadsmiljön med alla hus, bilar, 

varuhus och så vidare (ibid, s. 46). De har dessutom klara färger och enkla former. I en beskrivning 

av  efterkrigstidens  bilderböcker  i  Sverige  talar  Nikolajeva  om den vardagsrealism som övertar 

handlingen i  böckerna.  Det  skrivs  realistiska  böcker  som handlar  om vardagliga händelser  och 

problem (ibid, s. 47). Den vardagsanknutna bilderboken tar upp olika situationer i det lilla barnets 

värld, att gå upp på morgonen, att klä på sig, att äta mat, att leka och gå på dagis och så vidare (ibid,  

s. 53).

Relationen mellan text och bild kan ses som en musikalisk duett skriver professor Lawrence R. Sipe 

i  artikeln  How picture  books  work:  A semiotically  framed  theory  of  text-picture  relationships  

(1998). Han menar att den ena inte kan förstås till fullo utan den andra, bilden behöver texten och 

texten behöver bilden för att bli komplett. Tillsammans skapar de en helhet som inte annars kan bli 

sedd, var för sig är de inte lika informativa och vi missar budskapet som de tillsammans berättar. 

Till  skillnad från en bok med enbart  text så bryter bilderboken den  enkelriktade  vägen att  läsa 

boken, från början till slut. I en bok med bilder bläddrar vi fram och tillbaka mellan sidorna och 

tittar på bilder före och efter det som vi läst (Sipe, 1998, s. 101). 

Agneta Edwards bok Bilderbokens möjligheter och mångfald (2008) innehåller ett kapitel där hon 

talar  om  bilderbokens  olika  delar,  text  och  bild.  De  kan  berätta  handlingen  var  för  sig  eller 
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tillsammans, ibland berättar bilden mer än texten talar om för oss. Edwards talar om deras stil, 

uttryck,  rytm, mönster och teknik och hur de samverkar (Edwards, 2008, s. 94). Hon beskriver 

bildens funktioner, och hjälper oss att läsa av bildens stämning och visar exempel på vad det är i 

bilden som gör att vi upplever vissa känslor (ibid, s. 104 ff). Bilderna påverkar oss så starkt att de 

kan locka eller stoppa oss från att läsa vissa bilderböcker. Bara genom att titta på omslagsbilden av 

en bok kan vi fatta ett beslut om vi vill läsa den eller inte, om vi tror att den är bra eller dålig (ibid,  

s. 70). Ofta antar vi vuxna att barn tycker lika som vi, men så är inte alltid fallet. Bilder som visas  

för barn kan inte bara vara gulliga och rara, de har behov av att få se andra bilder också för att 

bygga upp ett bildförråd och använda olika sinnen i sina upplevelser (ibid, s. 70). Vuxna reagerar på 

när bilderna i boken är groteska, surrealistiska och i mörka färgskalor, vilket inte betyder att barn 

reagerar på samma negativa sätt. Barn ser med andra ögon än vi vuxna och vi får inte begränsa dem 

i deras läsning av olika sorters böcker genom att leda dem bort från de böcker som inte tilltalar oss  

(ibid, s. 72).

2.2 Bilderbokens uppbyggnad
Nikolajeva menar att bilderboken är uppbyggd av uppslag, inte bara enskilda sidor, utan vänster och 

höger sida hänger oftast ihop (Nikolajeva, 2000, s. 74). Uppslaget kan jämföras med en teaterscen 

eller filmruta som barnet kan studera medan den vuxne läser texten högt. Den klassiska layouten för 

en bilderbok är att texten är på vänster sida och bilden på höger sida och bilden manar oss att vända 

blad och läsa vidare. Om högersidan innehåller en helsidesbild kan den väga tyngre än vänstersidan 

och skapa en obalans och detta understryker bildens betydelse (ibid). Den högra sidan (recto) anses 

vara den rätta sidan och den viktigare av de två, medan den vänstra sidan (verso) ses som den aviga 

sidan (ibid, s. 75). Ofta använder sig illustratören av pageturners där en tyngd nere i högra hörnet 

pekar mot nästa uppslag (ibid, s. 81). Pageturnern kan vara visuell eller verbal och manar läsaren att 

vända blad för att se vad som händer. Det gör läsaren mer indragen i boken och dess handling. Ofta 

är pageturnern symmetrisk mellan det visuella och det verbala då de upprepar varandra.

Storleken på en bilderbok kan variera, men ett litet format kan passa bra för små barnhänder menar 

Nikolajeva, samtidigt som stora böcker är lättare att bläddra i (Nikolajeva, 2000, s. 64). De större 

böckerna har också mer plats för stora illustrationer och mer detaljer. Och om formatet ska vara 

liggande eller stående är ännu en fråga i bokens layout. Ett liggande format har enligt Nikolajeva 

mer rörelse i sig (ibid, s. 64). Bilderna kan vara inramade med antingen en konturram eller en vit 

kant. Konturramen kan vara utformad olika, den kan vara gjord av grenar, blad och så vidare som 

ofta syns i Elsa Beskows böcker (ibid, s. 74). I den moderna bilderboken används ofta så kallade 

blödningar, där bilden sprider sig utanför ramen.
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2.3 Sammanfattning
I den tidigare forskningen ser vi hur viktig illustratörens roll är i samarbetet med författaren i att  

skapa den ena delen i berättelsen. De är alla överens om bildens betydelse för bilderboken, den kan 

inte till fullo förmedla sitt budskap utan sina illustrationer. Texten behöver bilden för att bli förstådd 

och bilden behöver texten för att förmedla sitt budskap. Man kallar bokens illustrationer för en 

andra text eller en musikalisk duett där text och bild samspelar för att tydliggöra budskapet (Sipe, 

1998). Bilderna påverkar oss läsare starkt och kan få oss att välja eller välja bort en bok. Men 

studier visar att det inte är alltid som vi tycker likadant barn och vuxna. Barn kan välja det som vi 

vuxna kan tycka är grått och trist, kanske till och med groteskt i sitt uttryck, utan att reflektera över 

det alls. Bilderbokens traditionella modell med text på den vänstra sidan och bild på den högra har 

nästan försvunnit. Den högra sidan (recto) anses vara den rätta och den vänstra sidan (verso) ses 

som den  aviga.  Istället kan bild och text varvas i olika variationer och  man arbetar med hela 

uppslaget som en helhet där både vänster och höger sida hör ihop. Det är vanligt med så kallade 

pageturners för att få oss att vända blad, men däremot är det sällan bilderna har ramar. Storleken på 

bilderböckerna varierar och kan vara både liggande och stående format.

Jag har i min studie använt begrepp som den symmetriska bilderboken och den genuina bilderboken 

som Rhedin talar om, samt den kompletterande bilderboken och den expanderande texten. De allra 

flesta  av  våra  bilderböcker  tillhör  kategorierna  symmetrisk  eller  kompletterande  bilderböcker 

(Nikolajeva, 2000, s. 25).
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3. Metod
I metodavsnittet presenterar jag studiens empiri, det vill säga de illustratörer och bilderböcker som 

valts ut samt hur detta urval gjorts. Jag har valt att göra en kvalitativ studie då jag har fokuserat på 

ett fåtal illustratörer och ett verk av dem istället för att titta på ett stort antal illustratörers arbeten. 

Med kvalitativ forskning menas att man fokuserar på mjuka data, till exempel i form av tolkande 

analyser som i det här arbetet (Patel, 1991, s. 13).   Jag beskriver även de analysmetoder som jag 

använt mig av. Avsnittet innehåller också en kort presentation av de fem illustratörerna.

3.1 Urval och avgränsningar
I Sverige har vi många bilderboksillustratörer, 31 av dessa var utvalda att representera vårt land på 

världens största barnboksmässa Childrens Book Fair i Bologna i mars 2013. Dessa 31 utgjorde en 

första urvalsgrupp för studien, men det var för många och jag använde då de författarpresentationer 

som fanns från Kulturrådet för att göra ett övervägt urval. Några aspekter som var avgörande för 

mitt val var kön, ålder och verksamhetsår. Utifrån en andra grupp på 15 illustratörer valdes fem ut 

att ingå i studien. Jag valde tre kvinnor och två män, de är födda under  – 40, – 50 och  80 – talet ,  

några med högskoleutbildning och andra utan, några som varit verksamma under flera årtionden 

och en som är ny i sitt arbete. Tre av de utvalda illustratörerna har skrivit texten själva medan de  

andra endast illustrerat bilderna, en del varierar mellan att illustrera sin egen text och andras. I den 

här studien är det främst bilderna som står i fokus oavsett vem det är som har författat texterna.

Böckerna  har  jag  valt  utifrån  några  på förväg bestämda ramar.  Jag  ville  att  boken skulle  vara 

representativ för illustratörens produktion,  vara en av topp tio bäst säljande för illustratören,  ha 

tillräckligt  mycket  text  för  att  väga  upp  bilderna,  vara  utgiven  på  ett  bokförlag  och  innehålla 

färgbilder. Några  av  böckerna  är  realistiska  i  sina  bilder,  andra  mer  fantasifulla,  de  visar  en 

blandning  på  tekniker  och  stilar.  Det  är  en  variation  av  mjuka  akvareller,  konturteckningar, 

dataframställda bilder och detaljerade illustrationer med mycket färg. Jag har valt ut dem med tanke 

på att deras olikheter ger en bredare och kanske mer rättvis bild av hur samtidens illustrationer ser 

ut. I valet av ett uppslag i varje bok ville jag att det skulle finnas några olika delar att analysera. Det  

skulle finnas fler än en person på bilden (eller djur), den omgivande miljön skulle berätta något om 

bokens handling,  och jag  ville  vara  säker  på  att  jag  skulle  ha något  att  skriva  om på  just  det 

uppslaget. Det skulle finnas personer att läsa av och bilden skulle vara en del av berättelsen.

3.2 Presentation av illustratörerna
De utvalda illustratörerna är Lisen Adbåge, Gunna Grähs, Anna Höglund, Olof Landström och Sven 

Nordqvist.
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Lisen Adbåge  är en svensk illustratör, serietecknare och barnboksförfattare. Adbåge illustrerar allt 

från  mjölkpaket  till  barnböcker  och  läromedel  och  även  för  Kamratposten  och  Östgöta 

Correspondenten.  Lisen  har  en  tvillingsyster  som  heter  Emma  Adbåge,  även  hon  är 

barnboksillustratör. De föddes 1982 och växte upp i Sya i Östergötland. Genom familjens kontakt 

med Barbro Lindgren och hennes bokförlag fick systrarna sina första böcker utgivna. Lisen Adbåge 

tecknar  sina egna barnböcker  men illustrerar  även andras  bilderböcker.  Till  hennes  mest  kända 

böcker hör  Koko och Bosse, Stor-Emma  och Ellen och Bebis.  Adbåges tecknarstil  är  enkel och 

precis och hon säger själv att hon ogillar överarbetade bilder. Däremot vill hon ofta att det ska vara 

färgstarkt. Hon arbetar i princip alltid analogt med penna och papper.

Gunna Grähs, född 1954 i Hallstahammar, är en svensk illustratör. Grähs har studerat fyra år vid 

Konstfack och hon har illustrerat omkring 40 – 50 barnböcker, hon har även illustrerat för olika 

tidningar och faktaböcker. Hon tilldelades Elsa Beskow-plaketten 1990. Hennes böcker om Nusse-

kudden, med text av Håkan Jaensson och Arne Norlin, hör nog till de mest lästa. Grähs har ett  

expressivt bildspråk, hennes figurer är ofta groteska och har en satirisk klang.

Anna Höglund, född 1958, är både författare och illustratör. Hon fick ge ut sin bok  Sagan om 

pannkakan 1982, efter att ha varit med i en tävling för bokförlaget Opal. Hon vann inte tävlingen 

men väckte  förlagets  intresse  för  henne.  Hon har  illustrerat  flera  böcker  skrivna  av Ulf  Stark, 

Barbro Lindgren, Eva Susso och Ulf Nilsson. Höglund har en egen stil med fantasifulla karaktärer 

gjorda i akrylfärg och akvarell. Hon undviker det gulliga och hennes gubbar har ofta lång spetsig 

näsa.  Många  av  hennes  figurer  tittar  direkt  på  läsaren,  öga  mot  öga.  Bilderna  är  mycket 

uttrycksfulla. Hennes böcker har översatts till många språk. Anna Höglund skriver även dramatik 

och gör tecknad film. 

Olof Landström, föddes i Finland 1943. Han är både illustratör och animatör. Efter utbildning på 

Konstfack  jobbade  han  med  olika  illustrationsuppdrag  och  gav  ut  flera  barnböcker.  Han  har 

illustrerat  böcker  skrivna  av  bland  annat  Barbro  Lindgren,  Beppe  Wolgers  och  Ulf  Stark. 

Tillsammans med sin fru Lena har han gjort böckerna om Nisse och  Bu och Bä. Dessa har även 

översatts till andra språk. Landström har också producerat ett antal animerade TV-serier för barn, 

bland annat Kalles klätterträd och Farbrorn som inte ville bli stor tillsammans med Peter Cohen.

Sven Nordqvist, föddes i Helsingborg 1946. han är en svensk barnboksillustratör, författare och 

tecknare. När han var 15 år gammal läste han en amerikansk kurs i illustration per korrespondens. 

Efter kursen sökte han till olika konstskolor, men kom inte in. 1981 vann han förlaget Opals tävling  

och fick sin bok Agaton Öman och Alfabetet utgiven. Det stora genombrottet kom dock med nästa 

bok Pannkakstårtan, då vi för första gången fick stifta bekantskap med gubben Pettson och hans 

katt Findus. Han har även skrivit och illustrerat böckerna Minus och stora världen och Hattjakten 

12



samt  illustrerat  böckerna  om  Mamma  Mu.  Sven  Nordqvists  teckningar  kännetecknas  av 

detaljrikedom och underfundig humor, med små figurer och hus lite här och var. Bilderna i Sven 

Nordqvists böcker är både färg- och detaljrika, därtill är de mycket rörliga. Mycket händer i varje 

bild. Under sin uppväxt tillbringade Sven sina sommarlov på en gård på landet och minnesbilderna 

därifrån finns med i hans skildringar av naturen och livet på landet.

3.3 Bildanalys
Bildanalyser används ofta i konstnärliga sammanhang. Det är också det som litteraturen som jag har 

hittat  i  ämnet  fokuserar  på,  bildanalyser  av konst.  Vid mötet  med måleri  eller  annan bildkonst 

genomförs en analys av vad betraktaren ser, medvetet eller omedvetet sker en tolkning av bilden 

(Sjölin, 1993, s. 7). Vid en bildanalys används termerna semantik och syntax, det betyder en studie 

av bilden som betydelsebärare och relationen mellan olika visuella tecken (Hansson, Karlsson & 

Nordström, 1992, s. 10). Då jag inte analyserar bildkonst har jag inte använt dessa begrepp i min 

studie, utan arbetat fram andra analyspunkter. I min bildanalys har jag läst varje bok separat, först 

läst texten och sedan tittat på bilderna. Jag har gjort en kort sammanfattning av berättelsen och 

sedan svarat på förutbestämda frågor om bilderna. Först har jag gjort en denotation, det vill säga en 

bildbeskrivning. Jag har beskrivit  uppslagets layout,  personskildring,  miljöskildring,  bildrummet  

och rörelsen i bilden.

Jag har också valt att göra en näranalys där jag utgår från mina egna kunskaper och erfarenheter 

och tar ansvar för min tolkning (Hansson mfl, 1992, s. 40). I min konnotation av bilderna, det vill  

säga tolkning av bilderna, har jag beskrivit följande delar, känslan bilden förmedlar till läsaren, hur  

relationen mellan personerna som skildras upplevs och känsloläget hos personerna. 

I en bild kan vi utläsa mer än det som först kan tyckas vara syftet, det finns ofta underliggande 

berättelser eller budskap i bokens illustrationer. Enligt Borgersen kan bilden ses som ett slags text 

som framställs genom bildspråk (Borgersen, 1994, s. 11). ”Bilden berättar något för oss; vi kan 

betrakta ett bilduttryck och hitta ett budskap eller en mening.” Han talar också om det bildspråkliga 

och det verbalspråkliga uttrycket, där bilden består av streck, figurer, former och färger och texten 

består av bokstäver, ord och meningar (ibid, s. 12).

3.4 Metodreflektion
I  mitt  val  av  illustratörer  tror  jag  att  de  visar  på  en  bra  variation  inom  den  svenska 

bilderboksmarknaden. De representerar olika åldrar och stilar  vilket var tanken. Däremot kunde 

urvalet av deras böcker gjorts på ett mer strukturerat sätt. Jag valde lite med min egen smak istället  

för att bara se till vissa utvalda faktorer. Detta påverkar självklart det urval som kom med i studien, 

13



och det kan därför vara så att med ett annat urval av böcker hade resultatet blivit ett annat. 

Jag har inte berörts av forskningsetiska aspekter i min studie så därför berör jag inte det ämnet i 

metodavsnittet.

I valet av mina analysmetoder har jag utgått från den studie som jag ville göra och de frågor som 

jag sökte svar på. Det finns många olika metoder att använda sig av beroende på vad man vill få ut 

av analysen och jag valde det som passade min studie. Med ett annat analysschema skulle jag ha fått 

fram andra resultat.
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4. Resultat 

I resultatet redogör jag för de bildanalyser som jag har utfört på de fem böckerna. Jag har gjort en 

denotation,  det  vill  säga  en  bildbeskrivning,  där  jag  har  tittat  närmare  på  bokens  layout, 

personskildring, miljöskildring, bildrum och rörelse samt gjort en konnotation där jag tolkar den 

övergripande känslan,  personernas  relationer  och deras känsloläge.  Jag har  valt  att  visa  bokens 

framsida och det uppslag som jag analyserat med hjälp av bilder i figurerna 1 – 10. 

Figur 1: Framsida Kurt och Kio vill ha kul av L. Adbåge.

4.1 Lisen Adbåge: Kurt och Kio vill ha kul (2012)
Text och bild av Lisen Adbåge.

Kurt och Kio är två vänner som sitter på en bänk i parken, de har tråkigt och har inget roligt att  

göra. Då får de se två tjejer som åker skateboard, de frågar och får gärna prova att åka och det får  

de. Men då måste de först sätta på sig hjälmar. Det går inte att ha hjälmen ovanpå Kurt och Kios 

mössor (som de vägrar ta av sig) så de kan inte prova. Berättelsen fortsätter med någon händelse, 

doft, ett ljud eller något som de ser och vill vara med på eller prova, för dem vidare framåt i boken. 

Men de hittar inget som passar dem, det är för svårt att vara tyst, inte äta upp allt man bakar, orka  

springa ett lopp och så vidare. På sista uppslaget är de tillbaka på sin parkbänk och trivs bra med 

det, det är det roligaste som finns! 

15



Figur 2: Sida 1-2 ur Kurt och Kio vill ha kul av L. Adbåge.

Denotation av uppslag ett
En  genuin  bilderbok  där  både  text  och  bild  för  handlingen  framåt,  kallas  även  en  symmetrisk 

bilderbok. Samtidigt är den kompletterande då vi kan följa samma händelser i både text och bild.

Layout: 

Bokens storlek är 26,5 x 19,5 cm i liggande format. Illustrationerna är ett helt uppslag, båda sidorna 

är täckta ut till kanterna utan någon ram. Texten är insprängd på en liten färgyta på varje sida, till  

vänster på det rosa gräset och till höger på trädets vita stam. Texten har inte en jämn kant i sidan 

utan  alla  rader  börjar  olika  långt  in  på  sidan.  Den följer  formen som den är  skriven  på.  Alla  

personerna är utspridda över hela uppslaget och i fokus sitter huvudpersonerna Kurt och Kio på en 

parkbänk. Personerna och djuren har vita konturlinjer, det ger ett intryck av att de är inklippta i 

bilden, som ett kollage. Som pageturners kan vi se en flicka som hoppar på en hoppstylta och ett 

barn på trehjuling som är på väg mot höger. Nere i det högra hörnet ser vi en liten bit av en person 

med barnvagn som kan fungera som tyngd. Dessutom pekar båda trädens grenar uppåt eller mot 

höger och fortsätter ut ur bilden. Adbåge använder både texten och bilden som pageturner och vi 

kan läsa i texten om att de båda vännerna hör någon som kommer åkandes.

Personskildring: 

På bilden syns många barn i olika åldrar, både pojkar och flickor som leker. De har olika hudfärg 

och visar på kulturell mångfald. Vi kan bara ana en eller två vuxna i bilden, mamman som kommer 

med en barnvagn och eventuellt personen med håriga armar och ben i övre vänstra hörnet. Totalt ser 

vi nitton personer, helt eller delvis plus sex djur. Ett av djuren utmärker sig då den inte uppträder på 
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ett naturtroget sätt. Det är en röd ekorre som sitter på en gren och leker med en jojo. Karaktärerna är 

mycket förenklade, runda huvuden, långa näsor och ibland stora svarta prickar till ögon. På bilden 

ser vi Kurt och Kio på bänken lite till vänster om mitten. Kurt sitter och Kio ligger upp och ned på  

bänken,  han  har  benen  över  ryggstödet.  Detta  ger  ett  intryck  av  nonchalans  och  kan  vara  ett 

upproriskt beteende. Annars visar det bara deras rastlöshet och att de har myror i benen.

Miljöskildring:

Bilden visar en rosa park full av figurer. Miljön är en fantasivärld men med tydliga drag från vår  

värld. Det är mycket aktivitet i bilden. Det finns många barn och de få vuxna som syns är inte med i 

fullbild. Bilden är full av detaljer som en fågelholk i trädet, en lyktstolpe vid gångstigen, fullt med 

blommor på marken, en ekorre som leker med en jojo i trädet och massor av svarta prickar som grus 

på gångvägen. Färgerna i bilden är ljusa och trevliga, den rosa färgen på gräset ger ett inbjudande 

intryck, om än inte naturligt.  Runt den rosa färgen finns mycket orangefärgat,  en annan del av 

gräsytan och gångvägen. Det finns endast en grön buske i bilden, nere i högra hörnet där någon 

kommer gående med en barnvagn. I övrigt är färgerna inte realistiska förutom ansiktsfärgen på 

några av karaktärerna vi ser. 

Bildrummet: 

Bilden har ett djup med en förgrund, en mellangrund och en bakgrund. Storleken minskar på dem 

som befinner sig längre bort, likaså skymmer växtligheten delar av en del personer. Några befinner 

sig framför buskarna och parkbänken vilket visas genom att de till viss del beskär dem. Det ger 

känslan av att de befinner sig närmare oss läsare.

Rörelse: 

Vi ser en pojke som kastar frisbee med sin hund, en liten flicka som hoppar fram på en hoppstylta, 

barn som klättrar i träden, någon som försöker dra ned den som klättrar, ett barn som cyklar på en 

trehjuling, en pojke som hänger knäveck i en gren och två fåglar som slåss om en mask. Över hela 

bilden kan vi se hur det finns rörelse och hur det är full aktivitet. Rörelserna visas med hjälp av 

bland annat rörelsestreck. Människorna rör sig i båda riktningarna och främst in mot bilden istället 

för att de är på väg ut ur den.

Konnotation av uppslaget  
Övergripande känsla bilden förmedlar till läsaren:

Bilden ger mig en känsla av sommar i en trevlig stadspark, full med människor i rörelse och fullt av 

aktivitet. De flesta i vår kultur kan nog förknippa dessa aktiviteter som visas i bilden med saker som 

17



hör sommaren och grönområden till.  Bilden blir  intressant  genom alla  de olika personerna och 

djuren  som fångar  vår  uppmärksamhet.  Allt  är  inte  så  som  vi  ser  det  i  verkligheten,  varken 

människorna eller miljön och färgerna. Blicken vandrar runt i bilden och jag ser nya saker överallt.  

En del saker är naturtrogna och andra mer fantasifulla. 

Hur relationen mellan personerna som skildras upplevs:

Bilden visar de flesta i par eller i gemenskap med någon annan, vilket jag associerar med vänskap 

och familj. Jag kan inte se att någon skulle vara osams med någon annan i bilden, nästan alla har ett 

leende på läpparna. De leker och har roligt. De två personerna som spelar krocket på högersidan ser 

koncentrerade ut och den lilla flickan väntar tålmodigt på sin vän som ska slå bollen. Bilden av 

pojken som drar i en annan pojke som klättrar i trädet ger en vänskaplig känsla då han som klättrar 

ser ut att skratta.

Känsloläget hos personerna som skildras:

Alla ser mer eller mindre glada ut förutom Kurt och Kio, de ser mer misstänksamma och lite oroliga 

ut. Den lilla flickan på hoppstyltan ser ut att vara överlycklig där hon hoppar fram. Hon ger en 

känsla av frihet och fart. Barnet på trehjulingen ser mycket mer sammanbiten ut med blicken fäst 

framför sig. Bilden ger en avslappnad känsla trots full aktivitet.

Figur 3: Framsida Mehmet och lilla Luna av G. Grähs.

4.2 Gunna Grähs: Mehmet och lilla Luna (2010)
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Text och bild av Gunna Grähs.

I Mehmet och lilla Luna träffar vi en liten flicka, Luna, som är ute på gatan och leker med sin röda 

boll trots mammans förmaningar. Hon är helt inne i sin lek när det plötsligt dyker upp en lastbil full  

med frukt på väg till  torget. Lastbilschauffören,  Mehmet,  blir rädd och får tvärnita och en låda 

äpplen åker av flaket och hamnar på gatan. Först blir han arg på Luna som leker på gatan utan att se 

sig för, men de hjälps åt att plocka upp alla äpplen och Luna får tillbaka sin boll.  Mehmet ger 

flickan ett rött äpple och åker vidare, Luna tycker att han är snäll. 

Figur 4: Sida 1-2 ur Mehmet och lilla Luna av G. Grähs.

Denotation av uppslag ett
En  genuin  bilderbok  där  både  text  och  bild  för  handlingen  framåt,  kallas  även  en  symmetrisk 

bilderbok. Samtidigt är den kompletterande då vi kan följa samma händelser i både text och bild.

 

Layout: 

Bokens format är relativt litet, 20 x 17,5 cm, vilket är den minsta av böckerna jag har med i studien. 

Texten är på vänster sida och är i fet svart lite större typsnitt, vilket passar det lite kantiga uttrycket i  

illustrationerna. Texten är placerad centralt, fet svart text i tre rader med orden ”Lilla Luna leker på 

gatan fast mamma har sagt att hon inte får. Bolla bolla!”. På höger sida finns en helsidesbild som 

täcker sidan helt, utan någon ram. Grähs använder sig av pageturners i bilden genom de två männen 

som bär på en soffa vända mot höger, och en av männen på bänken tittar mot höger.

Personskildring: 

På bilden syns fem vuxna personer i olika åldrar och ett barn. Huvudpersonen i bilden är barnet,  

lilla Luna som syns sparka boll på gatan. Hennes mörka hår och ansiktsdrag tyder på ett osvenskt  

19



påbrå. Hon har ett leende på läpparna och ser ut att vara nöjd med sin lek. Utan texten är det inte  

självklart att det är en flicka som vi ser, Luna kan lika gärna vara en liten pojke till utseendet. I 

förgrunden ser vi en kvinna som sitter och pratar i telefonen på en balkong. Detta skulle kunna vara 

Lunas mamma, men det vet vi inte. I bakgrunden ser vi en vithårig tant med röd basker som tittar i 

fönstret på ett konditori,  två män som sitter och hänger på en bänk och ytterligare två män med 

solglasögon som bär på en tigermönstrad soffa längre bort. De båda männen på bänken skulle kunna 

vara två alkoholister, men det vet vi inte säkert.

Miljöskildring: 

I bokens illustrationer ser vi husfasader med graffiti och klotter, caféer, en trasig cykel utan däck, 

männen på bänken med burkar och fimpar och två män som bär på en soffa, det händer väldigt 

mycket  parallellt  med berättelsen om Luna och Mehmet.  Det  är  en bild  tagen mitt  i  vardagen 

någonstans i en förort/stadsmiljö i vår samtid. Vi ser inte hur husen ser ut i sin helhet då de är 

beskurna och överlappar varandra, men kan ana att de föreställer hyreshus, eventuellt höghus. Vi 

kan ana av miljön att  det är  en vår – eller  sommareftermiddag. Solen skiner  och skapar långa 

skuggor på marken. Det ser varmt ut då Luna saknar jacka och de båda männen på bänken sitter 

med t-shirt respektive linne på sig. Likaså kvinnan på balkongen och en av männen som bär på 

soffan har kortärmat på sig. Det grönskar med blommor på balkongen och grönt gräs och buskar i 

bakgrunden. Färgerna i bilden är mjuka pastellnyanser med övervägande grönt, orange och grått.

Bildrummet:  

Boken visar samma gatubild på nästan varje uppslag men ur olika vinklar. En väldigt begränsad yta 

där allt i berättelsen utspelar sig. Bildrummet är begränsat till en liten vy över gatan och husen runt 

om. I förgrunden till vänster ser vi ett hus med en balkong. Det hänger vackra blommor i orangea 

toner på utsidan av balkongen. Mellan husen, i mellangrunden, kan vi se gröna buskar, träd och gräs 

och allra längst bort, i bakgrunden, kan vi ana en blå himmel. Bildens uppbyggnad av för-, mellan- 

och bakgrund ger en djupverkan. Att föremål befinner sig bakom andra saker och täcks till viss del 

hjälper till att skapa känslan av djup. Det finns inga konturlinjer runt figurerna och föremålen på 

bilden, utan allt är uppbyggt med hjälp av olika färgfält. Bilderna ser ut att vara gjorda helt med 

hjälp av ett bildprogram i datorn.

Rörelse: 

Det finns viss rörelse i bilden genom barnet, Luna, som sparkar boll och de två männen som bär på 

soffan. Vi läser av Lunas kroppshållning som att hon rör sig och leker med sin boll. I övrigt är det 
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lugnt på uppslaget. De flesta människorna är stilla och miljön statisk.

Konnotation av uppslaget 
Hejhej  -  böckerna  med  både  text  och  bild  av  Gunna  Grähs  skiljer  sig  från  de  flesta  andra 

bilderböcker vi ser. Dessa utspelar sig i förorten och personerna är av olika nationaliteter. De visar  

trovärdiga vardagshändelser, som ögonblickshistorier, tagna mitt i livet i samhällets förort. Bilderna 

innehåller  väldigt  mycket  detaljer  och  målar  upp  en  verklig  gatubild.  Bilden  berättar  flera 

berättelser samtidigt, det finns flera parallella händelser som vi kan följa som läsare.

Övergripande känsla bilden förmedlar till läsaren:

Jag tycker att boken ger en varm och positiv bild av förorten. Det är glada, varma färger och gröna 

områden trots klotter  och gamla fimpar.  Jag får en känsla av trygghet för barnen och de andra 

invånarna trots att vi kan se pågående brott och eventuella alkoholister i bilden. Platsen känns lite 

idylliskt utan att egentligen vara det. En ny sorts sommaridyll som skiljer sig från Astrid Lindgrens 

Bullerbyn. 

Hur relationen mellan personerna som skildras upplevs:

De olika personerna i bilden verkar omedvetna och oberörda av varandras närvaro. Det är endast 

männen på bänken som visar lite omtänksamhet mot varandra då den ene håller armen om sin vän.

Känsloläget hos personerna som skildras:

Kvinnan på balkongen ser ganska glad ut precis som lilla Luna nere på gatan. De två männen som 

bär på soffan i bakgrunden ser lite bistra ut, de gömmer sig bakom sina solglasögon. Männen på 

bänken ser ut att prata om något allvarligt, den ene tittar ner i backen med händerna i kors på bröstet 

medan den andre pratar och tittar ut i  bildrummet samtidigt som han håller  armen om sin vän. 

Tanten utanför konditoriet ser vi bara bakifrån så det finns inte så mycket känslor att läsa av.
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Figur 5: Framsida Kan du vissla Johanna? av A. Höglund.

4.3 Anna Höglund: Kan du vissla Johanna?(1992)
Text av Ulf Stark och bild av Anna Höglund.

Berra  önskar  sig  en  morfar.  Hans  kompis  Ulf  ska  hjälpa  honom  att  hitta  en.  De  går  till  

ålderdomshemmet och där börjar de prata med en farbror som heter Nils. De ger honom en bukett 

blommor som de plockat i Gustavssons trädgård och Berra säger att Nils är hans morfar. Farbrorn 

blir lite fundersam men accepterar det pojken säger och tycker det är roligt att få besök. De dricker 

kaffe i matsalen där Nils stolt visar upp sitt barnbarn för alla som är där. Pojkarna fortsätter att hälsa 

på farbror Nils tills en dag då han har dött när Berra kommer för att hälsa på på ålderdomshemmet.  

Berra blir jätteledsen och tar med kompisen Ulf till  begravningen i kyrkan lördagen därpå. När 

prästen talat  färdigt går Berra fram och lägger en vacker ros, stulen i  Gustavssons trädgård, på 

kistan och visslar ljudligt ”Kan du vissla Johanna?” framför kistan. 
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Figur 6: Sida 12-13 ur Kan du vissla Johanna? av A. Höglund.

Denotation av uppslag sex
Den här texten klarar sig ganska bra utan illustrationerna, även om viss information då går förlorad. 

Men jag skulle inte kalla den för en illustrerad text, där den är oberoende av bilderna, utan den är 

för mig en symmetrisk bilderbok där text och bild parallellt berättar historien.

Layout: 

Bokens  storlek  är  17,5  x  21,5  cm i  stående  format.  På  uppslagets  vänstra  sida  kan  vi  se  en 

helsidesbild där morfar visar upp sitt barnbarn för alla i ålderdomshemmets kafeteria. På höger sida 

finns texten, en lite längre text än de övriga bilderböckerna i studien. Bredvid texten finns en liten 

bild nere till höger där man ser hur morfar ger lille Berra en peng i handen. Morfar pekar med hela 

handen mot höger vilket kan ses som en pageturner, och den lilla bilden nere på högersidan fungerar 

som en tyngd.

Personskildring: 

Det finns åtta vuxna och två barn, Berra och Uffe, i bilden på vänstersidan. Alla personerna har ett 

nordiskt utseende. Vid borden sitter gamla människor och dricker kaffe, lägger pussel eller virkar 

grytlappar. Att de är äldre ser vi med hjälp av att de har grått hår, kryckor eller käpp, glasögon, flint 

och en dam har knut på huvudet.  Mitt  i  bilden syns  morfar som står bredvid ett  bord där han 

placerat lille Berra så att han ska synas i hela rummet. Vid bordet sitter en annan pojke och äter på 

en bulle, det är Uffe, Berras kompis. Människorna är lite karikatyrliknande med långa näsor och 

prickar till ögon. Konturerna är av ojämn karaktär och går mest i grått och brunt. Alla människorna i 
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bilden har lite roliga uttryck och skapar humor i bilden. Blicken fastnar på morfar som står mitt i 

bilden tillsammans med lille Berra. Både morfar och Berra har varsitt plåster på hakan. Morfar ser  

högtidlig ut när han talar med slutna ögon och ena handen på bröstet. Lille Berra som står mitt på  

kaffebordet har en ljusgrön aura runt sig, kanske för att visa hur viktig hans närvaro är i rummet,  

han är scenens huvudperson. En tant tittar uppmärksamt på morfar Nils, de övriga pensionärerna i 

rummet ser helt ointresserade ut. På bordet längst ner i vänstra hörnet ser vi spår av en till person i  

form av en kopp kaffe och ett par glasögon som ligger på duken.

Miljöskildring: 

Vi befinner oss i ett större rum inomhus. Rummet ger ett autentiskt intryck, det skulle kunna vara 

vart som helst, på vilken vårdinrättning som helst i vårt land i vår samtid. Det finns många bord i 

rader, alla med samma rutiga duk på. Vi kan se en liten bit av väggen längst bak i rummet och en bit  

av ett fönster till höger i bild. I fönstret och nedanför står några gröna växter och en vattenkanna. 

Färgerna på golv och väggar ser plastig ut och ger en känsla av ett ålderdomshem med en speciell  

lukt. Rummet och möblerna gör att det känns opersonligt, precis som det ofta kan vara på platser 

som denna där många ska samlas. Det är ljust i rummet som visas, vilket tyder på att det är dag. 

Bildrummet: 

Det skapas ett djup i bildrummet med hjälp av borden som står på rad och blir mindre ju längre bak 

i rummet de står. Det samma gäller personerna som syns i bilden, de är större längst fram och 

mindre längre bak. Bordets raka kanter och golvets linjer går mot ett centralperspektiv för att visa 

på djupet. Till viss del förekommer överskärningar för att skapa djup, att Berra står framför bordet  

där  två  män  lägger  pussel  till  exempel.  Rummet  fortsätter  utanför  bildens  kanter,  borden  är 

beskurna i vänstra och nedre kanten av sidan. 

Rörelse: 

Det finns många olika personer att titta på i bilden, en del nära och andra längre bort. De håller alla  

på med något och det skapar liv och rörelse i bilden även om alla sitter ner vid ett bord. Berras 

kompis Uffe som sitter vid ett bord och äter en bulle rör på både armar och fötter så att stolen rör 

sig. Detta visas genom korta rörelsestreck runt just armarna, fötterna och stolsryggen. Det samma 

gäller för tanten som syns i bildens högra nedre hörn. Hon virkar grytlappar och virknålen är i  

rörelse med hjälp av små streck.

Konnotation av uppslaget 
Övergripande känsla bilden förmedlar till läsaren:
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Bilderna har en stil som är typisk för Anna Höglund. Personerna har ett lite naivt utseende med 

långa spetsiga näsor. Hennes stil gör karaktärerna spännande att titta på, alla ser olika ut men med 

liknande drag. Jag tycker hon får fram en känsla i bilden av morfar som stolt visar upp sitt nya 

barnbarn. Det finns inte mycket som gör miljön mysig eller ombonad för de boende. En smutsgul 

gammal  plastmatta  på  golvet  och  sotiga  aprikosfärgade  tapeter  på  väggarna.  Det  vi  kan  se  av 

rummet är bara fyllt med fyrkantiga bord med ett fåtal stolar runt om. Det finns inte ens stolar på de  

tomma  platserna  runt  borden.  Jag  ser  bara  bordsdukarna  som det  enda  hemtrevliga,  den  enda 

textilen i rummet förutom en transparent gardin som vi kan skymta i fönstret. 

Hur relationen mellan personerna som skildras upplevs:

Relationen mellan Berra och hans morfar är varm och kärleksfull. Morfar ser ut att vara jättestolt 

över sitt barnbarn. Hans gester visar hur viktigt det är för honom, han har slutna ögon och håller ena 

handen över hjärtat samtidigt som han sträcker den andra handen mot Berra som står på bordet. 

Damen vid bordet bredvid är den enda som verkar lyssna på morfar.

Känsloläget hos personerna som skildras:

Morfar påminner lite om en hänförd gudstjänstdeltagare som tillber Gud, med slutna ögon och den 

lyfta handen. För lille Berra verkar det mest vara lite pinsamt att behöva visa upp sig. Han ser lite  

generad ut med blicken fäst på oss läsare och händerna på ryggen. Tanten som sitter och virkar i  

bildens nedre högra hörn ser uppskärrad ut, hon har en stirrande blick och sitter med munnen öppen. 

Det känns som om hon ser rakt på mig som betraktare, precis som Berra gör.
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Figur 7: Framsida Sunkan flyger av O. Landström.  

4.4 Olof Landström: Sunkan flyger (1989)
Text av Barbro Lindgren och bild av Olof Landström.

Sunkan är en liten kille som tycker att allt har gått åt pipan. Hans katt är borta, mamma är dum, 

bilen  han  skulle  få  ärva  av  pappa  är  körd  till  skroten,  en  hund  tog  hans  boll,  cocacolan  och 

pomfritten är slut. Dessutom har han enbart en pinne och några tomburkar att leka med. Sunkan 

önskar sig vingar mest av allt. Tänk att kunna flyga ut över staden och inte vara rädd för att komma 

bort så fort man går ut genom dörren. Då skulle han kunna leta reda på katten, bollen och bilen han 

skulle få. Plötsligt en kväll händer det, han känner att vingarna växer ut på ryggen när han tänker på 

dem. Vi får följa med Sunkan på ett äventyr i luften när han glatt ger sig iväg med nyvunna vingar.
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Figur 8: Sida 4-5 ur Sunkan flyger av O. Landström.

Denotation av uppslag tre 
En  genuin  bilderbok  där  både  text  och  bild  för  handlingen  framåt,  kallas  även  en  symmetrisk 

bilderbok. Samtidigt är den kompletterande då vi kan följa samma händelser i både text och bild, 

även om den största delen av informationen kan läsas i texten.

Layout: 

Bokens storlek är 20,5 x 26 cm i stående format. På den vänstra sidan syns en ovalformad bild över 

texten som tar upp sidans andra halva. På den högra sidan är det en helsidesbild utan ram. Den 

ovala bilden är suddig i ytterkanterna, den ena fågelns näbb bryter igenom ramen på ett ställe och 

pekar mot nästa sida. Landström har ett luftigt tecknarspråk, illustrationerna är inte fulla av onödiga 

detaljer, utan fokuserar på det som texten berättar.  Som pageturner använder han sig av bland annat 

en fågel på väg mot högersidan och på den stora illustrationen ser vi en fågel som är på väg ut ur 

bilden.

Personskildring: 

På den ovala bilden till vänster kan vi se ett fönster, i fönstrets nederkant sticker ett barnhuvud upp, 

man ser bara ögonen och halva näsan. Det finns endast ett barn illustrerat i bilderna, lilla Sunkan,  

och på det här uppslaget finns ingen vuxen närvarande. Pojken håller en pinne i handen som han 

håller upp. Pinnen är instucken i en blå tomburk som sitter på toppen. Pojkens blick är fäst på den 

ena fågeln som ser ut att bli skrämd av burken i fönstret. 

På högersidans illustration ser vi pojken som tittar upp mot trädkronan och fåglarna. I sin andra 
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hand håller han ett fast grepp om ett snöre med en rad tomburkar på. Sunkan ler och ser ut att trivas. 

I texten får vi veta att han önskar att han hade vingar precis som fåglarna, det är den längtan man 

ser i hans stora blå ögon under trädet. Sunkan är liten, han kommer bort så fort han kliver utanför 

sin ytterdörr, står det i början av boken. När vi ser honom ifrån ett fågelperspektiv ser han väldigt 

liten och satt ut, i ett förkortat perspektiv. I dessa bilder ser vi inget ovanligt eller orealistiskt, bara 

en ensam pojke som leker för sig själv. Det skulle vara ännu en bok om en vardaglig situation om 

det inte vore för att pojken får vingar. Då blir allt lite mer magiskt och fantasifullt.

Miljöskildring: 

Boken utspelar sig i en verklighetstrogen men något gullig stad i vår samtid. Vi kan bara se en liten 

del av husväggen och fönstret på vänster sida. Vi kan inte se om huset står i en stad eller på landet, 

det är något som texten och övriga bilder i boken talar om för oss. Det är inte möjligt att se någon  

inomhusmiljö bakom pojken i fönstret. Bilden på höger sida är till största delen fylld av ett stort 

grönt träd. Vi ser trädet snett uppifrån och är närmare dess krona än marken. I och runt trädet flyger  

fåglar, likadana som på förra sidan, ljusblå och vita i färgen. Även på den högra bilden är färgerna 

mjuka  och  lite  suddiga.  De  ger  ett  nästan  drömskt  uttryck.  De  gråsvarta  kontur  linjerna  runt 

föremålen på bilden är ojämna och ibland inte heltäckande. Detta ger ett mjukt intryck tillsammans 

med de dimmiga färgerna. På marken nere vid trädstammen ser vi en liten pojke som håller i en 

pinne. Bokens kanter beskär trädets krona och en av fåglarna.

Bildrummet: 

I  den  vänstra  bilden  är  fåglarna  i  förgrunden och fönstret  med  pojken i  bakgrunden.  Fåglarna 

befinner sig framför fönstret och deras spegelbilder syns till viss del i fönsterrutan. En av fåglarna 

är på väg ut ur bilden då hans näbb korsar den ovala bildramen och pekar mot nästa sida. Den känns 

som om den befinner sig allra närmast oss som betraktare, dels för att den är störst till storleken 

men också för att den lyfts från bildytan genom att överskära dess ram.

Rörelse: 

I bilden till vänster är det rörelse tack vare de tre fåglarna som flaxar framför fönsterrutan. Vi kan  

ana deras rörelse genom deras utbredda vingar och olika riktningar. En av dem är på väg ut ur 

bilden, vilket ger en rörelse i riktning mot den andra sidan på uppslaget. På den högra sidan är flera 

av fåglarna i rörelse och har olika riktningar medan andra är stilla.

Konnotation av uppslaget 
Övergripande känsla bilden förmedlar till läsaren:
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Boken handlar  om ett  äventyr  borta  från hemmet,  huvudpersonen klarar  sig  ur  situationen och 

återvänder hem för att mötas av kärlek och värme. Sunkan  ger ett intryck av att vara väldigt liten då 

han knappt räcker upp för att se ut genom fönstret. Dessutom gör berättelsen att jag tycker synd om 

honom, katten som är borta, den försvunna bollen (mycket viktig ägodel i en liten pojkes liv), bilen 

som pappa  kört  till  skroten  och  så  vidare.  Det  är  inte  mycket  som går  som han  önskar,  tills 

drömmen om vingar uppfylls. Att pojken heter Sunkan känns däremot inte som något positivt. Det 

kan förknippas med ordet sunkig, när något är smutsigt eller slitet, inte i bra skick. 

Illustrationerna  i  Sunkan  flyger är  ganska  drömska,  lite  suddiga  i  konturerna  och  med  ljusa 

pastellfärger.  Landström använder sig av dova gröna och den persikofärgade orangea i  Sunkans 

omgivning. Vi kan se att det är sommar på bilden till höger, grönt gräs och gräsmatta. 

Hur relationen mellan personerna som skildras upplevs:

Då Sunkan är den enda personen i bilderna på uppslaget så tittar jag på hans relation till fåglarna 

istället. Han ser på dem med stor beundran och nyfikenhet. Fåglarna däremot ser mest skrämda ut 

av hans närvaro. De flaxar och flyger omkring som om de blivit störda av pojkens närvaro.

Känsloläget hos personerna som skildras:

Sunkan ger  ett  stilla  och lugnt  intryck.  Han tittar  på omgivningen med stora förundrade ögon. 

Fåglarna utanför rutan ser skrämda ut med stora runda ögon. På den högra bilden kan vi se hur han 

ler där han står under trädet. Kanske är det för att han trivs i fåglarnas närvaro.
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Figur 9: Framsida Pannkakstårtan av S. Nordqvist.

4.5 Sven Nordqvist: Pannkakstårtan (1985)
Text och bild av Sven Nordqvist.

Det här är den första boken i berättelsen om gubben Pettson och katten Findus. I den här boken ska 

de fira  en av Findus tre födelsedagar på ett  år.  Som vanligt  ska de fira med en pannkakstårta. 

Pettson samlar in äggen från hönsen och ska börja baka i köket, han plockar fram mjölk, socker, salt 

och smör, men mjölet kan han inte hitta. De letar överallt men mjölet är spårlöst borta. Pettson 

bestämmer sig för att cykla till  affären för att  köpa nytt  mjöl,  men då upptäcker han att  det är  

punktering på cykeln.  Detta blir början på en rad bakslag som hindrar honom från att baka tårtan.  

Till slut efter viss tidsfördröjning i schemat kan de i alla fall göra klart den och medan de sitter i  

trädgården och lyssnar på wienervals kan de konstatera att det blev en bra dag till slut.
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Figur 10: Sida 5-6 ur Pannkakstårtan av S. Nordqvist.

Denotation av uppslag tre
I  den  här  berättelsen  behöver  vi  både  text  och  bild  för  att  förstå  handlingen,  en  genuin  eller 

symmetrisk  bilderbok .  Utan illustrationerna skulle  berättelsen  i  berättelsen  gå helt  förlorad.  Vi 

skulle inte veta om de små figurerna som lever parallellt med gubben och katten.

Layout: 

Även denna bok är av det större formatet, 21,5 x 30 cm, den största i studien och i stående format.  

Det är text och illustrationer på båda sidorna av uppslaget. På den vänstra sidan är det en liggande 

bild överst och på den undre delen är ena halvan en stående bild och den andra fylld med text. På 

uppslagets högra sida är texten högst upp och bilden under. Båda sidorna har en vit bottenfärg och 

illustrationerna är negativa, som att de skulle kunna vara inklippta på den vita bakgrunden. På den 

högra sidan kan Pettsons hatt och Findus svans ses som pageturners då de pekar mot högerkanten.

Personskildring: 

Personerna i bilderna är gubben Pettson och hans katt Findus, som jag anser vara framställd mer  

som en person än ett  djur i  berättelsen.  Man kan se dem som en vuxen, Pettson, och ett  barn, 

Findus. Att Findus är en pojke kan vi inte se bara genom att titta på bilderna, men vi får veta det 

genom att läsa texten. Pettson syns iklädd sin randiga skjorta och bruna väst och stora hatt. Han 

finns på flera ställen på bilderna på vänster sida, för att visa hur han letar efter mjölet.  Findus 
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däremot avbildas endast en gång per sida, iklädd sina gröna kortbyxor. På bilden på vänstersidan ser 

vi Findus som står mitt på köksbordet och slickar i sig smör istället för att hjälpa Pettson att leta. 

Bredvid honom står de övriga ingredienserna till pannkakstårtan. Han ser ut att ta kaoset med ro och 

låter sig inte störas. På högersidan ser vi katten och vi skulle kunna tolka hans kroppsspråk som att 

Findus skäms lite, där han står och petar på däcket med foten samtidigt som han nonchalant håller  

händerna bakom ryggen. Han kanske vet varför det är punktering på gubbens cykel utan att tala om 

det. Han ser ut som ett skyldigt barn på bilden, kanske har har bitit hål i däcket precis som gubben 

sa. På samma bild syns Pettson och hans cykel.  Gubben lutar sig över den och ser att den har  

punktering på bakdäcket.  Hans ögonbryn är rynkade och vi kan avläsa hans missnöje i  minen. 

Bredvid däcket står tre små figurer och tittar, två är gula och en är grön. Findus ser ut som en katt,  

bara lite stiliserad och avbildad när han går på två ben istället för på alla fyra. Gubben Pettson är till  

utseendet en realistisk gubbe, med likheter med illustratören själv.

Miljöskildring: 

Pettson och Findus bor i en äldre stuga på landet, men det behöver inte betyda att de lever i en 

svunnen tid, bara att stugan är äldre. Berättelsen utspelar sig i vår samtid i en realistisk värld men 

med några  fantasivärldar  närvarande i  illustrationerna.  I  den  övre  illustrationen syns  en  bit  av 

Pettsons kök, en vägg med en gammal vedspis och ett skafferi/förråd på var sida om den. Väggarna 

har fått en klargul nyans och dörrkarmarna en ljusgrön ton. Hyllan över spisen och köksmöblerna är 

målade i blått och den rutiga duken tillsammans med det rödrandiga täcket i soffan ger ett mycket 

färgglatt intryck. Bilden ger en känsla av att vi befinner oss i en äldre stuga, att den är placerad ute  

på landet får vi veta genom berättelsen och genom att titta på bilden till höger. Illustrationen som 

finns under är också den som en del av bilden.  På den högra sidan ser vi  gubben, Findus och 

småfigurerna med cykeln i förgrunden och grusvägen som slingrar sig fram genom gröna kullar i 

bakgrunden. Cykeln är utsmyckad med ett levande ljus som lyse, en liten kossa på framskärmen, en 

liten  väska  på  stången  där  tre  mucklor  (Nordqvist´s  återkommande  små  figurer)  tittar  ut  och 

cykelväskor på pakethållaren full med äpplen. Här befinner de sig utomhus till skillnad mot den 

vänstra sidan som är en inomhusmiljö. Landskapet bakom Pettson och hans cykel är en idyllisk 

sommarscen med mycket grönska och lummiga färger. På den här bilden ser vi tydligt att det är dag 

då vi ser ljuset över kullarna. Däremot är det inte helt självklart i inomhusmiljön på den vänstra 

sidan. Där skulle det kunna vara vilken tid som helst på dygnet.

Bildrummet: 

På den vänstra sidan är bildrummet begränsat av väggar som syns eller bara känns med hjälp av 

sidans kanter. Här syns ett köksbord och kökssoffan där Pettson öppnat locket för att leta efter 
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mjölet till tårtan. Vi ser bilden med bordet och kökssoffan snett uppifrån och kan lätt se alla föremål 

som är placerade på bordsytan. De två delarna på vänstersidan är sammanhängande och ses som ett 

rum fast i lite olika perspektiv. Längst till höger ser vi hur Pettson står på en pall och letar efter 

mjölet i ena skafferiet. I mitten tittar han efter i vedspisen och till höger hukar han sig för att titta i 

det andra skafferiet. En och samma illustration men gubben finns med på tre olika platser.

På den högra bilden är  bildrummet nästan  oändligt,  det  fortsätter  i  fjärran med den slingrande 

grusvägen. Dessutom blir färgerna längst bort i bilden lite utsuddade tills de försvinner helt mot den 

vita bottenfärgen.

Rörelse: 

Av bilderna på vänster sidan får man känslan av rörelse då Pettson syns på flera ställen i en och 

samma bild. Han syns på fyra ställen totalt på uppslaget, varav tre är på den vänstra sidan. Man 

förstår att han verkligen letar överallt efter sitt mjöl. Han vänder upp och ner på hela köket medan 

katten förnöjt tar för sig av det goda smöret som står på bordet. I den högra bilden kan vi se hur  

Findus sparkar med sin fot mot cykeldäcket genom små rörelsestreck. Även gubbens position där 

han står böjd över cykeln med ena foten lite lyft från marken ger en känsla av att han är i rörelse. På 

båda  sidorna  har  föremålen  sin  riktning  in  mot  bokens  mitt.  Kökssoffan  är  vänd  mot  mitten, 

skafferidörrarna har sin öppning mot mitten, Findus står på köksbordet vänd mot mitten, cykeln på 

högersidan är vänd mot mitten liksom vägen som slingrar sig.

Konnotation av uppslaget 
Övergripande känsla bilden förmedlar till läsaren:

Möblerna, kökssoffan, bordet och pinnstolen känns verkligen svenskt om än lite äldre. Likaså de 

kläder som gubben har på sig ger mig en traditionell lantbrukarkänsla. Den blårandiga skjortan med 

brun skinnväst  över  och  blå  arbetsbyxor.  Alla  detaljer  på  den  gamla  vedspisen  har  också  stor 

igenkänningsfaktor, en gammal kaffekvarn,  skärbrädor, brickor,  kaffekanna, ljusstake med mera. 

Färgskalan har intensivt gröna ängar och träd, faluröda stugor i solljus. Bilden till höger förmedlar 

känslan av en svensk sommardag. Nordqvist´s bilder innehåller alltid många olika karaktärer och 

figurer som lever vid sidan av huvudberättelsen. Vi ser deras små hus och vägar i naturen kring 

Pettson och Findus utan att det kommenteras. Det är som en berättelse i berättelsen. De återkommer 

i nästan varje bild i alla Nordqvist´s böcker om Pettson. Detaljrikedomen är stor och bilderna kan 

läsas om och om igen. Barn, och även vi vuxna, kan behöva ett antal omläsningar av boken för att 

kunna ta in all information som finns gömd i illustrationerna. Ett exempel på Nordqvist´s fyndiga 

detaljer är det levande ljuset som han har satt som lyse på cykeln.
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Hur relationen mellan personerna som skildras upplevs:

Boken visar på en djup vänskap mellan två individer som lever tillsammans. Även om de ibland blir 

irriterade på varandra och visar viss frustration när det inte går som de tänkt så är de nära vänner. 

De kan ses som två människor, en vuxen och ett barn, som far och son.

Känsloläget hos personerna som skildras:

På det här uppslaget ger gubben Pettson ett lite förvirrat intryck där han irrar runt och letar efter sitt 

mjöl. Han har inte tid att titta upp och möta vår blick, och på högersidan ser han riktigt bekymrad ut 

när han upptäcker punkteringen på cykeln. De djupa vecken i pannan och med mungiporna som 

pekar nedåt ser vi att han inte är riktigt nöjd med situationen.

Katten Findus står på bordet med ett förnöjt uttryck när han slickar i sig smöret. Han håller ena 

handen i byxfickan och känns avslappnad i stilen. På den andra sidan ser han desto mer fundersam 

ut. Han petar på däcket med sin fot och har båda händerna bakom ryggen. Findus illustreras på ett  

sätt som skulle kunna betyda att han skäms.

4.6 Sammanfattning 
Gemensamt för de fem böckerna är att de visar vardagliga händelser som barnet kan känna igen sig 

i. Det är bara i  Sunkan flyger  som vi möter magi, han får vingar och kan flyga, annars är det en 

berättelse om en vanlig liten pojke och hans liv. De hamnar alla under koncepten den genuina, den 

symmetriska och den kompletterande bilderboken, vilka är de absolut vanligaste för bilderböcker 

idag. Fyra av de fem böckerna utspelar sig i stadsmiljö. Vi kan se förorten med hyreshus tätt intill  

varandra och asfalterade gator. Men i alla stadsskildringar visas också gröna områden, trädgårdar, 

parker och gräsytor. I alla fem böckerna är miljön relativt varm och trygg för de boende, oavsett om 

det är i stan eller på landet. Övergripande är det vänskap och kärlek mellan personerna som skildras 

i illustrationerna. Det finns vänskapsrelationer mellan två barn, far-son-relation, morfar-barnbarn-

relation, barn-vuxen-relation i  de olika berättelserna.  Vi kan se barn som leker och har trevligt, 

människor som har picknick i parken, en ensam pojke som beundrar fåglarna utanför, en gubbe och 

hans katt som ska baka en pannkakstårta och en vänskaplig relation som växer fram mellan en liten 

pojke och hans nya morfar. De karaktärer som vi möter i böckerna är främst pojkar i ung ålder, 

endast en tydlig flicka syns i huvudrollerna, Luna.  Av de personer som finns i bakgrunden ser vi 

vuxna och barn i olika åldrar och av båda könen. Det finns mycket rörelse i de olika böckerna, detta 

visas med liknande metoder. Främst genom rörelsestreck runt det föremål som är i rörelse men 

några använder sig av att göra delar suddiga eller med kroppens position och ställning. 

Alla böckerna har färglagda och innehållsrika illustrationer till texten. Bilderna saknar ramar och 

breder ut sig till sidornas kanter. De är alla färglagda med viss skillnad i kulörernas styrka. 
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Bilderna förmedlar delar av berättelsen till oss läsare, parallellt med den skrivna texten. Vi som 

läsare är beroende av att kunna se bilderna för att kunna förstå hela berättelsen, dessutom finns det 

berättelser  i  berättelsen  i  flera  av  bilderböckerna,  vilka  skulle  missas  helt  utan  bilderna.  I  alla 

böckerna ser vi pageturners som får oss läsare att fortsätta framåt och vända sida.

Böckernas storlek varierar mellan den minsta, Mehmet och lilla Luna, som är 20 x 17,5 cm och den 

största,  Pannkakstårtan, som är 21,5 x 30 cm. De skiljer sig också i sin layout, hur de valt att  

placera bilder och text i förhållande till varandra. G. Grähs har valt den traditionella modellen där 

texten är placerad på vänstersidan och bilden täcker högersidan. De övriga fyra varierar på olika sätt 

hur de placerar text och bild. Det kan se olika ut på varje uppslag.

 I Pannkakstårtan befinner vi oss i en lantlig miljö i ett äldre hus på en liten gård. Där finns höns i  

trädgården som värper ägg åt gubben och de är omringade av hagar med betande djur. Inte någon 

asfalt eller höghus så långt ögat kan nå. Det är också i den här berättelsen som vi möter ett djur som 

en av  huvudpersonerna  i  boken,  katten  Findus.  I  övrigt  finns  det  inga  djurkaraktärer  i  de  fem 

böckerna, bara människor.
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5. Komparativ resultatdiskussion
I detta avsnitt fördjupar jag min analys genom att jämföra de olika illustrationerna  med varandra 

och med den inledande litteraturen. Jag har valt att dela upp avsnittet i sju underrubriker, böckernas 

koncept,  bildernas utseende,  böckernas karaktärer, miljöskildring,  rörelser i bilden,  känslor och  

relationer i bilden och bildernas uppgift i boken.

5.1 Böckernas koncept:
Den tidigare  forskningen  har  visat  att  den  genuina,  den  symmetriska  och den  kompletterande  

bilderboken är de vanligaste modellerna i dagens bilderböcker, så även bland de fem som studerats 

här. Dessa koncept innebär att bilderna är delaktiga i att föra handlingen framåt och ger oss läsare 

information som inte framgår av texten. Av de analyserade fem böckerna tillhör alla dessa koncept, 

mer  eller  mindre.  Precis  som Rhedin (1992) skriver  så  är  de flesta  böckerna  mer eller  mindre 

typiska för det ena eller andra konceptet och många är en blandning av flera koncept. Ett par av 

böckerna, så som Kan du vissla Johanna? och Pannkakstårtan, skulle klara sig ganska bra utan sina 

bilder även om en viss del av informationen då skulle gå förlorad. Men jag vill ändå inte kalla dem 

för  illustrerade texter då de inte  klarar  sig helt  utan bilderna.  Som ett  exempel  kan vi  titta  på 

illustrationerna och den tillhörande texten i Pannkakstårtan (sida 5-6). I texten kan vi läsa om hur 

Pettson plockar  fram ingredienserna  till  tårtan  från  skafferiet  men inte  hittar  mjölet.  Han letar  

överallt, men hittar det inte. Han frågar Findus om han har ätit upp mjölet, katten blir förnärmad av 

frågan och svarar att det har han minsann inte gjort. I de tillhörande bilderna kan vi se hur gubben 

letar i skåpen och kökssoffan efter mjölet medan Findus står mitt på köksbordet och slickar i sig av 

smöret.  Bredvid katten ser  vi  spår  efter  Pettsons  fika eller  kanske frukosten,  en kaffekopp och 

skärbrädan med en brödbit och kniv. Genom att se illustrationerna kan vi utläsa hur febrilt gubben 

letar och hur oberörd katten är av det hela. Vi får också en bild av deras avslappnade livsstil då 

disken står kvar på bordet utan att någon bryr sig. Precis som Edwards (2008) skrev i början så 

berättar bilden här mer för oss än vad texten gör. Bilderna hjälper oss att läsa av känslorna och 

stämningen i berättelsen.

5.2 Bildernas utseende:
Böckernas storlek varierar mellan den minsta,  Mehmet och lilla Luna, som är Bredd: 20 x Höjd: 

17,5 cm och den största, Pannkakstårtan, som är Bredd: 21,5 x Höjd: 30 cm. Alla har olika mått, 

det verkar inte finnas någon tydlig mall för hur stor en bilderbok ska vara. Två av böckerna har 

liggande format vilket ger mer rörelse enligt Nikolajeva (2000), det är  Kurt och Kio och Mehmet 

och lilla Luna, de övriga tre har ett stående format. Jag tycker att det finns mycket rörelse i alla fem 

böckerna, oavsett format, men jag förstår hur ett liggande format kan ge en rörelse framåt i boken 
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som inte blir lika tydlig i ett stående format. 

De  mindre  böckerna  kan  lättare  hanteras  av  små  barnhänder,  men  böcker  som  till  exempel 

Pannkakstårtan  behöver sin yta för att få plats med alla detaljer i illustrationerna. I en liten bok 

skulle  mycket  av  Nordqvist´s  detaljrikedom  med  små  figurer  och  berättelser  i  berättelsen  gå 

förlorad. I Mehmet och lilla Luna som är en mindre bok, är bilderna betydligt mer förenklade och 

stilrena, även om det finns vissa detaljer utmålade även där.

Boken Mehmet och lilla Luna är den enda av de här fem böckerna som följer den klassiska mallen 

när det gäller bilderbokens layout, att texten är på vänster sida och bilden på höger sida (Nikolajeva, 

2000, s. 75). Nikolajeva (2000) talade om risken för en obalans i boken när bilderna utgjorde en 

helsida till höger vilket bara förekommer i Grähs bok, vilket jag inte upplever som ett problem då 

den modellen kan förenkla när man läser högt med bilden på barnets sida och texten på den vuxnes 

sida. Det utvalda uppslaget i boken Kan du vissla Johanna? är ett exempel på när bilden tvärtom är 

på den  aviga sidan , det vill säga den vänstra  verso (Nikolajeva, 2000). I den och i de andra tre 

böckerna  används både vänster  och höger  sida till  text  och bild,  blandat.  Det  kan kännas  mer 

balanserat på det sättet men kanske kan upplevas som lite rörigt vid högläsning. I Kurt och Kio vill  

ha kul är texten placerad i miljön istället för på en vit bakgrund. Vi ser den på den rosa gräsmattan 

och i den vita trädstammen. I boken Sunkan flyger finns det en stor bild på varje sida och texten är 

placerad under mot den vita bakgrunden. Böckerna Pannkakstårtan och Kan du vissla Johanna? har 

ingen bestämd mall, de växlar mellan stora och små bilder och textens placering varierar på varje 

uppslag

Alla illustrationer i böckerna saknar ramar i den form som till exempel Elsa Beskow använde sig av 

och ingen använder heller vita kanter runt bilderna (Nikolajeva, 2000, s. 74). Det är bara i den lilla 

bilden på uppslaget i Sunkan flyger som en av fåglarna sträcker ut sin näbb över den ovala formens 

ram och det blir en blödning i bilden (ibid). 

Illustratörerna använder sig av konturlinjer på skilda sätt. Nordqvist är traditionell med sina svarta 

konturer på bilderna, runt både personer och alla föremål i omgivningen. Adbåge har tvärtom vita 

konturer runt en del objekt i sina bilder, Höglund har ritat sina konturer i en gråbrun nyans som inte  

är  heltäckande  och  därför  ger  ett  lite  mjukare  intryck  precis  som de  något  suddiga  linjerna  i 

Landströms teckningar och Grähs har valt att inte ha konturlinjer alls i sina illustrationer.

I de flesta av bilderna finns ett djup i bildrummet med hjälp av en förgrund, en mellangrund och en 

bakgrund. Att föremål befinner sig bakom andra saker och täcks till viss del hjälper till att skapa 

känslan av djup. Överallt förekommer metoden med att det som befinner sig nära är stort och det 

som befinner sig längre bort är mindre i storlek, så även i de här fem böckerna. Bildrummet är till  

största delen begränsat i de illustrationer som jag har analyserat, de visar en scen från en händelse 
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och bokens kanter beskär ytan. I  Pannkakstårtan ser vi en bild där vi får känslan av att bilden är 

oändlig, med hjälp av grusvägen som slingrar sig bort bland de gröna kullarna. I samtliga bilder är 

det  sommar  och  dagsljus.  De  flesta  illustrationerna  är  realistiska  i  färger  och  utformning  med 

undantag för bilderna av Adbåge och Höglund som har lite fantasifulla karaktärer som skiljer sig 

från de andras genom ett mer naivt uttryck och karikatyrliknande figurer. Alla böckerna har varma 

färger,  men  i  olika  stark  kulör.  Lundstöm  och  Höglund  använder  en  mer  mjuk  och  drömsk 

färgsättning i  sina illustrationer än de övriga.  Som vi kunde läsa i  den tidigare forskningen av 

Edwards (2008) så är det inte alltid som barn tycker likadant som oss vuxna när det kommer till 

böckernas bilder. Vi kan reagera om bilderna är groteska och i mörka färgskalor, men det betyder 

inte att barn reagerar på samma sätt. Vi får inte låta vår egen smak styra i valet av böcker för barnet,  

låt dem själva upptäcka olika genrer och uttryck i bilderna. Alla barn har inte en och samma smak 

utan kan ha skilda preferenser vilket borde uppmuntras istället för att hindras.

5.3 Böckernas karaktärer:
Trots att det är vanligt förekommande med djur som huvudpersoner i bilderböcker är det bara en 

karaktär  i  dessa  fem som inte  är  människa,  det  är  katten  Findus  i  Pannkakstårtan.  De övriga 

böckerna  har  mänskliga  karaktärer  och  det  är  ofta  bra  med  tanke  på  barnets 

identifieringsmöjligheter till någon i boken. Alla personerna är verklighetstrogna, plockade ur vår 

samtid med flera igenkänningsfaktorer för barnet att känna igen. Förutom en pratande katt (Findus) 

är det endast lille Sunkan som har lite magi i sitt liv, han får vingar att växa ut på sin rygg så att han  

kan flyga. Så nog kan vi påstå att bokkaraktärerna håller sig nära verkligheten i sina skildringar.

Precis som Edwards (2008) skriver om i sin bok om vikten av att ha endast ett fåtal personer i  

handlingen innehåller berättelserna inte många huvudpersoner, det är en i Sunkan flyger och upp till 

tre i Kan du vissla Johanna?. Övriga personer är med i bakgrunden men har inte en ledande roll i 

handlingen. Vi läsare kan lätt förstå vem som är huvudperson i bilderna när det inte finns fler att  

välja på, då det endast är de viktigaste som syns i bilden, som till exempel i Pannkakstårtan där vi 

tydligt ser att det är gubben Pettson och katten Findus som berättelsen handlar om. I några fall har 

man valt att placera den viktigaste personen centralt i bilden för att skapa ett fokus där. Böckernas  

karaktärer  är  främst  pojkar  och  gubbar,  eventuellt  är  det  bara  Luna  som  är  flicka  av  alla 

huvudpersoner. Eller är Kio en flicka också, det är svårt att avgöra bara genom att titta på bilderna, 

och i texten står inget om det. Att Kurt är en pojke kan vi utgå ifrån på grund av hans namn, men  

namnet Kio känns mer könsneutralt. Några av karaktärernas kön kan utläsas genom de olika attribut 

de tilldelas i bilderna, såsom lilla Lunas rosa byxor och röda kinder eller gubben Pettson med sitt 

stora skägg och där kan vi till och med läsa att han är en gubbe i texten. Men Luna skulle kunna  

vara en pojke trots det feminina namnet, det skulle kunna vara en pojke iklädd rosa byxor, men vi 
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utläser  ofta  rosa  som  en  färg  för  flickor.  Sunkan  avbildas  som  en  pojke  med  sina  bruna 

hängselbyxor och spretiga hår, och vi kan läsa i texten att han är det, men visst skulle en flicka 

kunna ha på sig dessa kläderna och ha kort hår. Vi vet även att katten Findus är en pojke efter att ha  

läst berättelsen och Berra och Uffe är det ingen tvekan om. Eftersom det är viktigt för barn att 

kunna identifiera sig med någon karaktär i boken så borde det finnas fler flickor i huvudrollen för 

att  det  ska  bli  en  bra  fördelning  och  mångfald.  Vad  säger  det  om  vår  samtid  när  de  flesta 

barnbokskaraktärer är pojkar, vi borde vara mer jämställda och kunna erbjuda lika många flickor att 

identifiera sig med för läsarna. Det finns personer av olika kön runt om huvudpersonerna i alla 

böckerna. Det finns barn och vuxna  i olika åldrar i böckerna och de har ett varierat ursprung så 

barnen kan se en kulturell blandning. Det finns olika karaktärer för barnen att identifiera sig med på 

olika sätt och människor i omgivningen att känna igen från sin egen tillvaro.

Flera av karaktärerna är lite knasiga, som Kurt och Kio, Sunkan och Pettson. Det finns humor i 

presentationen av karaktärerna i alla fem böckerna på olika sätt. Inte bara genom att gestalta vad de 

gör,  utan hur de framställs  i  bild  gör  dem komiska.  Som till  exempel  Berras  morfar  med sina 

hängselbyxor och fötter som pekar rätt ut åt sidorna på den stora bilden på uppslaget. Hans långa 

spetsiga näsa som påminner om en fågelnäbb och stora öron som gör honom lik ett troll. 

5.4 Miljöskildring:
Gemensamt för alla fem böckerna är att de visar vardagliga händelser, de visar en vardagsrealism 

som är vanlig sedan efterkrigstiden precis som Nikolajeva skriver (2000).  Även om vi  inte  ser 

berättelser som utspelar sig på förskolan eller enbart i ett hem i de här böckerna som vi kunde läsa 

om i den tidigare forskningen av Nikolajeva (2000), så är de flesta anknutna till hemmet i vissa 

delar  eller  utspelar  sig  i  nära  anslutning till  hemmet  i  den omgivande närmiljön.  Det  visar  att  

illustratörerna tar hänsyn till det lilla barnets förmåga och rumsmedvetande (Edwards, 2008).

Böckernas berättelser ligger nära verkligheten, det är bara i boken om Sunkan som vi möter något 

onaturligt  och  magiskt,  han  får  vingar.  Men  i  övrigt  är  berättelsen  tagen  ur  en  liten  pojkes 

vardagliga liv om man bortser från vingarna. I den här analysen har jag sett att trenden fortsätter, 

bilderboken visar vardagliga situationer ur ett barns eller en vuxens liv. Vi ser vardagliga händelser 

som utspelar sig, personer som har långtråkigt och provar på nya sysselsättningar (Kurt och Kio vill  

ha kul), en flicka som sparkar boll ute på gatan och hamnar framför en lastbil  (Mehmet och lilla  

Luna), en pojke och hans besök hos sin nya morfar på ett ålderdomshem (Kan du vissla Johanna?), 

en liten pojke som har tråkigt och drömmer om att ha vingar som fåglarna (Sunkan flyger) och en 

gubbe och hans katt som ska fira födelsedag och bakar en pannkakstårta (Pannkakstårtan). Alla fem 

böckerna utspelar sig i en verklighetstrogen värld till största delen. Bilderna har stor förankring i 

verkligheten, vi kan känna igen oss i böckernas olika miljöer även om vissa delar kan vara nya för 
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en del barn beroende på deras bakgrund. På bilderna i  Kurt och Kio vill ha kul  ser vi ett udda 

färgval på de verklighetstrogna miljöerna som ger bilderna ett mer fantasifullt uttryck. Berättelserna 

utspelar sig i vår samtid även om boken om Pettson och hans katt skulle kunna vara från en svunnen 

tid.

Pojken Sunkan bor i en stadsmiljö (vilket syns på andra uppslag i boken) precis som vännerna Kurt  

och Kio, lilla Luna och pojkarna Berra och Uffe. Det är bara gubben Pettson och hans katt Findus 

som bor på landsbygden. Där visas faluröda stugor och kohagar upp i illustrationerna. Miljön är 

typisk för den svenska landsbygden. I flera av bilderna finns en igenkännande miljö och många 

vanligt förekommande saker. I böckerna av Grähs och Nordqvist visas den svenska idyllen fast på 

olika sätt, i den ena den grönskande landsbygden och i den andra en inbjudande förort. Grähs har 

med sina varma mjuka illustrationer skapat en ny sorts Bullerby, en idyll i storstadens förort där 

många av dagens barn växer upp. Trots allt är det inte många av dagens barn som växer upp och 

känner igen sig i Astrid Lindgrens Bullerby. Där finns varken bilar eller tv, det visar en svunnen tid 

från början av 1900-talet. Det är bra att böckerna visar barnen olika sidor av samhället, att ge alla  

barn som bor i staden och kanske främst förorten ett igenkännande i illustrationerna likväl som de 

som bor på landsbygden. Det är ju viktigt för barn att kunna identifiera sig med någon i boken de 

läser.

I  tre  av  böckerna,  Kurt  och  Kio,  Mehmet och lilla  Luna  och  Pannkakstårtan  utspelar  sig  hela 

berättelsen över en dag, under dagtid. Medan det i de andra böckerna går flera dagar eller veckor 

och vi följer dem under både dag och natt. Att tidsspannet inte är flera veckor eller år har förstås 

med det lilla barnets förmåga att göra, de kan inte ta in tidsperspektivet på samma sätt som oss 

vuxna (Edwards, 2008, s. 86). Så dessa berättelser är väl anpassade för barnen.

För att passa barn ska illustrationerna vara i klara färger menar Nikolajeva (2000), men det är två 

stycken i det här fallet som har lite mer mildare pastellfärger, Kan du vissla Johanna? och Sunkan 

flyger.  De övriga tre har  starka klara färger.  Att  böckerna använder  sig av olika färgval  ger en 

bredare variation för barnen att ta till sig och deras olika preferenser tillgodoses. Det är svårt för oss 

vuxna att avgöra vad som tilltalar ett litet barn, så det är en fördel att det finns olika färgskalor i  

bilderböckerna. Då det är viktigt för ett barn att kunna bygga upp ett bildförråd och kunna använda 

sig av olika sinnen i sina upplevelser är det bara positivt att de erbjuds olika illustrationer (Edwards, 

2008).  Färgerna  och  ljussättningen  påverkar  bildens  stämning  och  känsla  precis  som Edwards 

skriver (2008). De rosa gräsmattorna i Kurt och Kio ger en varm och fantasifull miljö till exempel. 

Det är också den boken som är den enda som inte håller sig till en verklighetstrogen färgskala.
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5.5 Rörelser i bilden:
I Mehmet och lilla Luna visas rörelserna med hjälp av olika kroppspositioner som visar att någon 

går eller sparkar en boll genom ett lyft ben eller armar i luften. Till viss del förekommer detta även i 

Pannkakstårtan,  där Nordqvist kombinerar olika metoder, förutom denna även rörelsestreck och 

suddiga delar  i  bilden.  Rörelsestreck är  genomgående i  böckerna  Sunkan flyger,  Kan du vissla  

Johanna?  och  Kurt och Kio. Men i boken om Sunkan ser vi även hur fåglarna flaxar och flyger 

endast genom deras utspridda vingar och deras olika riktningar. Även i  Kan du vissla Johanna? 

använder sig illustratören av både rörelsestreck och personernas kroppar för att påvisa rörelse. De 

flesta  av  böckerna  har  kombinationen  av  metoder  för  att  visa  rörelser  i  bilderna  gemensamt, 

rörelsestreck och kroppens position.

Nikolajeva skriver  om hur  böcker  använder  sig  av så kallade  pageturners  för  att  mana oss att 

fortsätta framåt i boken och vända sida. Det kan vara rörelse eller riktning på personerna i bilden 

eller något annat föremål som pekar mot höger och nästa sida. Det kan även vara en tyngd i bilden 

på höger sida i nederkanten som får oss att  vilja vända sida.  En bok kan även använda sig av 

pageturners i texten, en verbal uppmaning om att fortsätta läsa och vända sida. I alla fem böckerna 

återkommer rörelser och riktningar mot höger. Vissa har även en tyngd nere i högra hörnet för att 

leda oss vidare i boken. I Kurt och Kio vill ha kul ser vi en flicka som hoppar på en hoppstylta och 

ett barn på trehjuling som är på väg mot höger. Nere i det högra hörnet ser vi en liten bit av en 

person med barnvagn som kan fungera som tyngd. Dessutom pekar båda trädens grenar uppåt eller 

mot höger och fortsätter ut ur bilden. Adbåge väljer här att använda både texten och bilden som 

pageturner och vi kan läsa i texten om att de båda vännerna hör någon som kommer åkandes. Detta 

blir då en uppmaning till läsaren att vända blad och se vem det var som kom. I Mehmet och lilla  

Luna är både Luna och männen som bär på en soffa vända mot höger, och en av männen på bänken 

tittar mot höger. Morfar i Kan du vissla Johanna? pekar med hela handen mot höger, och den lilla 

bilden nere på högersidan fungerar som en tyngd. I den lilla illustrationen på vänstersidan i Sunkan 

flyger är en fågel på väg mot högersidan och på den stora illustrationen ser vi en fågel som är på väg 

ut ur bilden och i Pannkakstårtan ser vi gubben Pettson stora hatt och Findus svans som pekar mot 

höger. 

5.6 Känslor och relationer i bilden:
Övergripande är det vänskap och kärlek mellan personerna som skildras i illustrationerna. Vi ser 

glada lekande människor, värmen mellan morfar och Berra, beundrande blickar på morfar av en 

tant,  gubben Pettson och kattens  djupa vänskap och far-son relation  och Sunkans beundran av 

fåglarna med deras vingar. Vi kan läsa av deras känslor genom att se deras glädje i form av ett  
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leende, känna av deras stolthet när vi ser deras kroppsspråk och hållning, deras vänskap genom att  

de lägger en arm om sin vän och så vidare. Bara genom att läsa bilderna kan vi förstå personernas 

känslotillstånd, genom att läsa texten bekräftas det vi tror. Kompisarna Kurt och Kio sitter på en 

parkbänk och har tråkigt ihop. De har varandras sällskap även om de inte pratar eller är aktiva på 

något  sätt,  en  tyst  gemenskap.  På  samma sätt  kan  vi  se  relationen  mellan  pojken Sunkan och 

fåglarna, de är tysta och tittar på varandra. Fåglarna uppskattar nog inte pojkens närvaro på samma 

sätt som han uppskattar deras. De blir störda och antagligen skrämda av hans närvaro.

Huvudpersonerna i böckerna visar överlag glädje men vi ser också hur bland annat Kurt och Kio 

tittar misstänksamma och oroliga på sin omgivning. Pettson är förvirrad och allvarlig, han har inte 

tid att titta på oss läsare utan är mycket upptagen med att leta efter sitt mjöl medan Findus står 

oberörd  och njuter  av  sitt  smör.  Hos  Sunkan känner  vi  ett  stilla  lugn,  han  iakttar  de  skrämda 

fåglarna och ser med beundran drömmande på deras vingar. Morfar är mycket stolt när han visar 

upp sitt barnbarn och visar stundens allvar genom att sluta ögonen och hålla sig för bröstet när han 

pekar  på  Berra.  Lille  Berra  som står  på  bordet  ger  en  känsla  av  att  känna  sig  obekväm med 

situationen och ser lite generad ut (vilket också bekräftas av texten). Vi får främst uppleva positiva 

känslor genom bilderna och personerna som skildras, som glädje, vänskap, kärlek, lek, nyfikenhet, 

beundran,  stolthet  och  njutning.  De  mindre  positiva  känslorna  visas  här  som  förvirring, 

misstänksamhet, oro, fåglarnas rädsla och Berras obekväma kroppsspråk.

5.7 Bildernas uppgift i boken:
I  alla  fem böckerna  är  det  text  och bild  gemensamt  som berättar  handlingen.  Att  detta  är  den 

vanligaste formen av bilderbok kunde vi läsa i uppsatsens inledning. Där refererar författaren till  

bland  annat  Ulla  Rhedin  och  hennes  koncept  den  expanderande  texten,  Maria  Nikolajevas 

symmetriska bilderbok och Lawrence R.Sipe´s musikaliska duett. Alla tre koncepten liknar varandra 

i  beskrivningen,  de  anser  att  text  och  bild  säger  samma sak  och att  båda  behövs  för  att  föra 

handlingen framåt. Det som vi kan läsa i texten ser vi också i bilderna. Så kan vi se dessa fem 

bilderböcker, de behöver alla både text och bild för att kunna förstås av oss läsare.

Enligt bland annat G. Grähs (Edwards, 2008) har bilderna som uppgift att göra vår samtid synlig, 

och det tycker jag att de lyckas med i de här fem böckerna. De visar på olika sätt vår samtida vardag 

i en samtida miljö. Böckerna har helt egna uttryck med sina olika stilar och tecknarspråk, men flera 

saker binder ihop dem, som färgval, personskildringar, miljöskildringar med mera. De visar samma 

saker fast på olika sätt.

Sipe (1998) menar att den ena inte kan förstås till fullo utan den andra, bilden behöver texten och 

texten behöver bilden för att bli komplett. Tillsammans skapar de en helhet som inte annars kan bli 
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sedd, var för sig är de inte lika informativa och vi missar budskapet som de tillsammans berättar. 

Illustrationerna i en bok kan beskrivas som  en andra text menar Edwards (2008), bilden är lika 

betydelsefull och innehållsrik som själva texten. I alla fem böckerna kan vi förstå texten vi läser  

med hjälp av bilderna som hör till. Mycket information skulle gå förlorad om vi endast hade texten 

att  förhålla  oss  till,  så  här  kan  vi  se  att  illustrationerna  lyfter  berättelsen  precis  som jag  var 

intresserad av att undersöka. Detsamma menar Nikolajeva (2000) som säger att den här formen av 

bilderbok kräver ett nära samarbete mellan författare och illustratör. I tre av de utvalda böckerna är 

det samma person som har skrivit texten och illustrerat bilderna och i två av dem är det en författare 

och en illustratör som har samarbetat. Jag kan inte se skillnaden mellan dem utan att läsa vem som 

har gjort allt själv och vem som har illustrerat någon annans text. Detta tyder på ett nära samarbete 

dem emellan när text och bild utgör en helhet precis som den tidigare forskningen sagt.

Vi kan se hur bilderböckerna är uppbyggda av hela uppslag precis som Nikolajeva (2000) talar om i 

början av arbetet. Att det inte är enskilda sidor som bygger boken, utan hela uppslag som kan ses 

som en teaterscen eller en filmruta. Det är bara i Mehmet och lilla Luna som den vänstra sidan är till 

för text och den högra för illustrationen, där ser vi den klassiska modellen vilket det står skrivet om 

under  layout-stycket  i  början  av  diskussionen.  De  övriga  fyra  böckerna  arbetar  mer  med  hela 

uppslaget som en helhet så som Nikolajeva skrev (2000), att vänster och höger sida hänger ihop.
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6. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka våra samtida bilderboksillustrationer och se vilka bilder barnen 

möter  i  böckerna.  Jag  ville  se  vilka  möjligheter  barn  hade  att  identifiera  sig  med  böckernas 

karaktärer och hur nära verkligheten miljöskildringen samt personerna var. I min analys har jag fått 

svar på mina frågor och dessa diskuterar jag här. 

Som en fundering nämndes i inledningen av uppsatsen huruvida bilderna bara var dekoration till 

texten, och det kan jag med facit i hand säga att de inte är. Illustrationerna berättar mycket för oss  

läsare som inte står i texten. Genom bilderna kan vi se vem boken handlar om, hur de ser ut, ungefär 

hur gamla de är, vilket humör de är på, vad de har på sig för kläder och så vidare. De analyserade  

böckernas olika karaktärer är alla verklighetstrogna, förutom lille Sunkan som får vingar och kan 

flyga och Findus som är en katt som pratar. Annars är de alla som vem som helst, vilket gör att 

läsaren  kan  identifiera  sig  med  de  flesta  huvudpersonerna  på  något  sätt.  Det  kan  ses  som ett 

problem att det till största delen är pojkar som visas som huvudpersoner i böckerna. Det borde vara 

mer jämt fördelat mellan båda könen, så flickor har lika många att identifiera sig med. Om detta är 

en sanning för bilderböcker i stort vet jag inte med säkerhet, men det visar på hur vårt samhälle 

fungerar  idag,  att  det  är  mest  pojkar  som syns och flickorna  har  en statistroll  och håller  sig  i 

bakgrunden. När det gäller bifigurer/biroller är spridningen större vad det gäller både kön och ålder.  

Vi kan se exempel på personer med osvenskt ursprung, men det är också något som skulle behöva 

öka för att ge alla barn en större möjlighet att kunna hitta någon att identifiera sig med. De flesta ser 

ut att ha svenskt påbrå, förutom lilla Luna som har mörkare drag precis som Mehmet och några 

personer  i  bakgrunden  i  Kurt  och  Kio  vill  ha  kul.  Fler  personer  med  utländskt  påbrå  skulle 

underlätta och möjliggöra alla läsares identifieringsmöjligheter. De personer som finns i böckerna är 

i  de flesta fall  en person av medelklass,  som många kan känna igen sig i.  Karaktärernas  olika 

sociala  status  och etniska  bakgrund kan vi  se  små skillnader  i  böckerna.  Det  finns  ingen som 

utmärker sig och är väldigt rik och har hög status, inte heller någon som är mycket fattig och har låg 

status. ”För att det inte ska bli rörigt för små barn räcker det med två huvudpersoner i boken, ibland 

kan andra personer finnas med i bakgrunden men inte ha en viktig roll” (Edwards, 2008, s. 86). Det 

finns inte fler än två huvudpersoner i någon av böckerna, vilket är bra med tanke på de små barnen 

som Edwards talar om, det har berättelserna hållit sig till i dessa fem böckerna. Att karaktärerna i 

flera  av böckerna,  så  som Kurt  och Kio och Pettson,  är  knasiga och framställs  med humor är 

positivt tycker jag. Det ökar bara chansen för läsaren att känna igen sig, och med humor är det 

lättare att ta upp allvarliga ämnen och få barns uppmärksamhet.

Miljön i samtliga böcker visar en verklighet som ligger nära vår samtid. Fyra av böckerna utspelar 
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sig i stadsmiljö vilket även det visar på hur vi faktiskt lever nu för tiden. Det är bara Pettson och 

katten Findus som bor på en liten gård på landsbygden. De flesta av oss bor i städer och inte i små 

lantliga byar som Astrid Lindgrens Bullerbyn visar, så böckerna har anpassat sig till den tid vi lever 

i.  Jag  tycker  att  illustratörerna  har  lyckats  att  skildra  stadsmiljöer  som nya  Bullerby-idyller  på 

många sätt. Allra bäst är G.Gräh´s skildring av förorten, den visas som färgglad, trygg, familjär och 

vacker. De miljöer som syns i analysen är till största delen naturtrogna och böckerna handlar om 

vardagliga situationer i barn och vuxnas liv. Vi får här se mer av verklighet än fantasi, även om det 

finns inslag av det här och där. Jag tror att det är positivt att de bilder som barn möter är tagna ur vår 

samtid och är verkliga och inte bara handlar om sagovärldar och fantasifigurer. Det hjälper dem att  

förstå och lära sig om sin samtid vilket är en av bilderböckernas största uppgifter.

Genom att titta på bilderna kan vi läsa ut vilken stämning det är i bilden, precis som Edwards (2008, 

s.  105)  sa  ”  Bilden  förmedlar  miljö,  stämning  och  känslor  genom  komposition,  färg  och 

ljussättning”. Vi kan se personernas miner och förstå om de är glada och ler eller är ledsna och 

gråter eller är arga och bråkar. Bildens stämning påverkas av de färger och den ljussättning som 

illustratören  använder.  Om  en  bok  använder  sig  av  murriga  och  mörka  färger  ger  den  ett 

allvarligare, kanske mer hotfullt intryck. När bilderna är färgglada och ljusa kan vi läsa in mer 

glädje och lätthet i berättelsen. De ljusa rosa färgerna i parken hos Kurt och Kio ger en drömsk och 

varm stämning, lite fantasi men ändå verklighet. Men det är inte säkert att vi alla tolkar olika färger 

och illustrationer på samma sätt. Det som är min tolkning är kanske inte är den samma som din  

tolkning, eller ett barns tolkning. 

I  många  böcker  är  det  flera  olika  berättelser  som  utspelar  sig  i  bakgrunden  parallellt  med 

huvudberättelsen. Där kan vi till exempel följa hur ett par män i solglasögon bär runt på en soffa i  

Mehmet och lilla Luna och hur de lämnar den utanför en dörr där sedan de två männen från bänken 

kommer och tar den. Och i Pannkakstårtan finns flera olika figurer med i bilderna som inte nämns i 

texten, både mucklor och andra varelser som lever sina liv parallellt med Pettson och Findus. Vi kan 

se  deras  hus  och  små  vägar  i  naturen  runt  gubben  och  hans  katt,  delvis  dolda  av  en  viss 

kamouflering,  men fullt  synliga för den som tittar  lite  extra.  Dessa berättelser  i  berättelsen ger 

boken  ett  mervärde,  det  finns  nya  saker  att  upptäcka  för  varje  gång  vi  läser  boken.  Det  kan 

stimulera barnets nyfikenhet och upptäckarglädje då det alltid finns små detaljer kvar att upptäcka i 

bilderna. I mina ögon lyfter verkligen illustrationerna berättelserna i alla fem böckerna. De hjälper 

oss  att  förstå  handlingen  och  sätter  igång  vår  fantasi  med  sina  fantasifulla  karaktärer  och 

miljöskildringar. Ingen av böckerna skulle komma till sin rätt utan sina bilder, de är i de här fallen 

lika viktiga som texten för att göra handlingen begriplig och läsvärd. Även om de alla har stora 

likheter i sina val av miljöskildring, personskildring, färger, layout och så vidare så visa de olika  
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illustratörerna på personliga stilar och ger en bra bredd av bilder till barnen att ta till sig.  Ingen är 

den  andra  lik,  så  utbudet  av  illustrationer  för  barn  är  obegränsat  och  kan  jämföras  med  ett 

smörgåsbord där var och en kan plocka till sig det man själv tycker mest om.

6.1 Förslag till vidare forskning
Området bilderboksillustrationer är stort och kan leda till många nya studier. Det finns många olika 

faktorer att titta vidare på, till exempel hur de svenska illustrationerna står sig i jämförelse med de 

från andra länder. Skiljer sig traditionen om hur man tecknar för barn? Vilka olika modeller för 

böckernas layout används utanför Sveriges gränser? Hur stort ansvar har bilderna i böckerna för att 

föra handlingen framåt? Hur framställs genus i bilderböckerna idag? Vilka olika tekniker använder 

sig dagens illustratörer av när de gör bilderna? Finns det någon skillnad mellan olika kulturers 

bildspråk, om ja, hur läser vi bilder olika?
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