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2 (18) Abstract

Utgångspunkten och inspirationen för mitt examensarbete var en 
nyfikenhet på bilderboken som format och objekt. Under sjutton 
veckor utforskade jag bilderboksformatet genom att skriva, illustrera 
och formge en egen berättelse. 

Det konkreta, offentliga, resultatet blev en 28-sidig bilderbok om 
jordens undergång, ”Noas Hotell”, utgiven på eget förlag. Teoretiskt 
blev resultatet en grundläggade förståelse för bilderbokens egen-
art och barnperspektivets viktiga roll (och potential) i bilderboks-
mediet samt möjligheterna och svårigheterna med att både skriva 
och  illustrera en bilderbok.
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4 (18) Om bilderboken

”En sommarmorgon vid soluppgången för länge sedan träffade jag en 
liten flicka med en bok under armen. När jag frågade henne varför hon 
var ute så tidigt svarade hon att det fanns alldeles för många böcker och 
alldeles för lite tid. Och det hade hon helt rätt i”

Tove Jansson

Bakgrund

Det finns en rik tradition av svenska bilderböcker. En hundraårig 
stark tråd löper från Elsa Beskows Puttes äventyr i Blåbärsskogen vid 
förra sekelskiftet, via Barbro Lindgrens och Eva Erikssons Den vilda 
bebin, till Siri Ahmed Backströms Syskondagen. Tidstypiska bilder-
böcker skapade av älskade illustratörer och författare utbildade på 
Konstfack.

Även om skolan flyttar eller byter namn tycks nya bilderböcker 
och nya bilderboksskapare växa upp som svampar vart och vartannat 
år. Varje gång bär böckerna på spår av sin egen tid. De utforskar och 
tänjer på gränserna för bilderboksmediet. De letar efter barnperspek-
tiv. Inte sällan hittar de det och massa annat på vägen.

Mitt arbete är en del av den här traditionen. En del av en stor 
undersökning som bedrivits av många elever före mig, men samtidigt 
en egen undersökning formad av min kunskap och historia.

Före utbildningen på masterprogrammet Storytelling, Konstfack, 
hade jag i flera år arbetat som grafisk designer med bokdesign och 
typografi som huvudinriktning. 

Under utbildningen hade jag främst arbetat med illustration. Som 
examensarbete ville jag hitta ett projekt där jag kunde kombinera 
mina kunskaper från tiden före utbildningen med de nya jag fått 
under utbildningen. Samtidigt ville jag arbeta med ett projekt som 
jag inte provat på förut, som var lagom utmanande och utvecklande. 
Där det fanns möjlighet att lära sig något nytt.

Jag hade också blivit pappa och återupptäckt en barnvärld jag 
glömt bort. En stor upptäckt var alla bilderböcker från min barndom. 
Bilderböckerna fick, på nytt, en central plats i mitt liv. Jag blev en 
omättlig bilderbokskonsument.

De var som en syntes av mina kunskaper (bokdesign, typografi 
och illustration) och det jag var nyfiken på härnäst (skriva en egen 
text och utveckla min bildvärd). Bilderbokskonsumenten ville bli 
producent.

Definition av bilderboken

“A picturebook is text, illustrations, total design; an item of manufacture 
and a commercial product; a social, cultural, historical document; and 
foremost an experience for a child.

As an art form it hinges on the interdependence of pictures and words, 



5 (18) on the simultaneous display of two facing pages, and on the drama of the 
turning of the page.

On its own terms its possibilities are limitless.” 
Barbara Bader

Ovanstående definition av bilderboken är tagen ur Ulla Rhedins bok 
Bilderboken – på väg mot en teori ¹. Den är intressant då den först och 
främst definierar bilderboken som en upplevelse för barn. En bilder-
bok (om den är skriven för barn förstås) upplevs/läses av barn, vuxna 
som läser/upplever den tillsammans med barnet och vuxna som helt 
enkelt är intresserade av bilderbokens format. I den ordningen. En 
bra bilderbok berikar barnets liv och utveckling.

Förutom att ge en upplevelse för stunden, expanderar den 
barnets (och inte sällan förälderns) världsbild och språk. En bra 
bilder bok väcker frågor och utmanar, samtidigt som den lugnar och 
bekräftar.  

Den utgör också en spännande plattform för barn och vuxna 
att utvecklas tillsammans. Historierna delas. De diskuteras. Blir re-
ferenspunkter i det dagliga livet. Allt detta motiverar bilderbokens 
existens och eftersom världen är i ständig förändring, liksom dess 
människor och kultur finns det förstås ett ständigt behov av nya 
bilderböcker.

Bilderboken som tidsdokument

Bilderboken beskrivs också som en handelsprodukt, ett kommer-
siellt objekt. Det är mindre viktigt för mig, men kan naturligtvis 
inte under skattas i en tidsålder där marknaden och kommersiella 
produkter är religion och gud.

Intressantare är beskrivningen av bilderboken som ett kulturellt 
och historiskt dokument. En tidskapsel. Berättelsen, texten, bilderna,  
ja även förpackningen, bokformen, blir tidsmarkörer. Jämför till ex-
empel en glad bilderbok från 1950-talet i pastellfärger om bilar med 
en dyster från 1970-talet i murriga färger om miljöförstöring. Bägge 
speglar sin tid och blir intressanta för framtiden just för att de gör 
det.
 

Total design

Bilderboksdefinitionen avslutas med meningen: “…On its own terms 
its possibilities are limitless.” Bilderboksformatet har oändliga möj-
ligheter och utmaningar. Och begreppet ”Total Design” används. 
De orden är förförande, men inte så dumma; en berättelseform 
som aktivt kombinerar ord och bild, samt design, har stora möjlig-
heter. Som illustratör och designer erbjuder formatet en utmaning. 
En plats att använda sina kunskaper och få dem att blomma ut till 
något nytt.

¹ Rhedin, U (2002). 

Bilderboken – på väg mot en teori. 

Alfabeta
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Efter att ha undersökt utbudet av befintliga, svenska, bilderböcker 
kunde jag konstatera att den mest förekommande arbetsgruppen 
för en bilderbok bestod av en person: skribenten, en annan: illu-
stratören och ytterligare en: den grafiska formgivaren. Dessutom 
en redaktör, representerandes ett bokförlag. Det finns flera fördelar 
med en  sådan uppdelning; att dela upp arbetsbördan, motivera och 
ifrågasätta varandra, gå in och ut ur projektet och bidra med friska 
ögon då och då; allas gemensamma erfarenheter naturligtvis större än 
varje individs, etc. Av egen erfarenhet visste jag också att samarbete 
och arbete i mindre grupper (2–5 personer) var ett format som ofta 
genererade bättre slutresultat än det individuella. 

Men, i många bilderböcker hittade jag intressanta berättelser, bra 
skrivna, men tråkigt illustrerade. I andra var illustrationerna betydligt 
intressantare än texten. Eller så fungerade text och illustration bra 
tillsammans, men förpackningen, den grafiska formen, typografin, 
var oinspirerad och platt. Kompromisserna gjorde böckerna sämre 
än de behövde vara. 

Min bilderbok

Mitt arbete blev en utforskning av bilderboken som tidsdoku-
ment,  bilderboksformatet som “total design” och bilderbokens 
avsändare. 

En invändning mot bilderboken som tidsdokument var att allt 
som görs en viss tid bär på spår av sin tid. Men det kunde finnas en 
skillnad i att vara medveten eller undermedveten under arbetets gång. 
Antagligen skulle det ge olika slutresultat. Intressant i sammanhanget 
var också att flera av 2012 års bilderböcker var nostalgiska och ofta 
lånade både val av berättelse, detaljer och färger från en annan tid, 
till exempel 50-tal. Dessutom gavs det ut nyutgåvor av äldre böcker. 
Retro är uttrycket som beskriver tendensen bäst. Men, eftersom det 
var en samtida tendens vore det kanske intressant att göra likadant; 
låna från förr snarare än berätta om nu? Det vore väl tidtypiskt? Utan 
att avfärda den möjligheten, var jag mer intresserad av att förankra 
min bok i samtiden genom att välja ett ämne och en berättelse som 
handlade om just nu. Genom att välja ord och bilddetaljer som 
refererade till samtiden snarare än dåtiden. Med färgval (om 1950-
talet var pastelligt och 1970-talet murrigt, vad var 2010-talet?) och 
genom den övergripande känslan i boken (var 2010-talet utopiskt 
som 1950-tal eller dystopiskt a la 1970-tal?). 

Möjligheten att arbeta med både illustration och design i samma 
arbete var viktig i valet av examensarbete då jag ville dra nytta av 
mina befintliga kunskaper, men också utveckla dem. Jag var också 
intresserad av att få ny kunskap, ett ben till att stå på efter examen 
och beslöt mig därför för att även skriva texten själv. Det skulle också 
innebära att jag fick kontroll över samtliga delar i arbetet. Total kon-
troll. Total design. Risken var förstås att jag inte skulle orka med att 



7 (18) ha närvaro i alla delare. Att jag tappade kontrollen, att design bara 
blev här och där och inte särskilt total.

Att arbeta med alla delar själv kunde ge flera möjligheter. Ett 
kompromisslöst givande och tagande mellan ord och bild, men också 
formen, layouten och typografin skulle kanske göra att min bok kunde 
formas på ett annat sätt och i slutändan bli annorlunda. För att ta 
det ett steg till bestämde jag mig för att ge ut boken själv. Därmed 
behövde inte boken förstöras av kompromisserna med ett etablerat 
förlags krav på lönsamhet eller föreställningar. Men, den skulle hel-
ler inte ha möjlighet att höjas, bli bättre, av att ett förlags erfarna 
redaktörer, distribution och marknadsföring. Att göra allting själv 
skulle antagligen bli för isolerat, navelskådande och ensamt. Som tur 
var skulle jag aldrig vara själv. Tvärtom, flera personer skulle fungera 
som redaktörer och påverka arbetet: min professor Joanna Rubin 
Dranger, illustratörerna Joanna Hellgren och Gunna Grähs, förfat-
taren Ulf Nilsson och mina klasskamrater. För att nämna några.

Mitt mål blev en tryckt bok, utgiven på eget förlag, till slutut-
ställningen i maj 2013. Delmål att hitta en berättelse. Sedan skriva, 
illustrera, typografera och förpacka den i bokform, i tid till exami-
nationen i april 2013.

Process

Processen påbörjades långt före examensarbetet. Med min föräldra-
ledighet som pågick från och till under ett års tid. Föräldraledigheten 
innebar en närhet till barnens värld och perspektiv. Mycket tid på 
lekplatser och andra rum inmutade av barn. Tjuvlyssning på deras 
samtal och språk. Hur de pratade med varandra. Samtidigt möjlighet 
till iaktagelse av de vuxnas språk till barnen, hur det lät genom visor 
och bilderböcker. Hur de pratade om och till barnen. Jag drog inga 
direkta slutsatser men fick troligtvis en hel del erfarenheter med 
mig till examensarbetet. Under denna tid skissade jag även på olika 
historier som kunde utgöra grund för examensarbetet.

Inför examensarbetet, i början på december 2012, hade jag ett 
uppstartsmöte med mina professorer. Vid det tillfället fanns fyra 
skisser på möjliga berättelser, mer idéer än färdiga upplägg. Till-
sammans kom vi överens om att jag skulle delta i en kurs i kreativt 
skrivande för barn med författaren Ulf Nilsson och illustratören 
Joanna Hellgren som skulle ges under en femveckorsperiod före 
och efter juluppehållet. Att denna kurs skulle få möjlighet att ge nya 
ingångar till de idéer som redan fanns, men också möjlighet att ge 
helt nya berättelser.
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Kursen med Ulf Nilsson och Joanna Hellgren visade sig vara en 
perfekt början på arbetet. Den var upplagd som workshops där del-
tagarna fick redskap och tips på hur en klassisk berättelse byggs upp. 
Till att börja med fick vi möjligheten att skissa på flera kortare texter 
samt få handledning på dessa. En av texterna hade en viss relation 
med en av mina fyra ursprungliga idéer. Jag beslutade mig för att 
utveckla den till en längre berättelse över juluppehållet. 

Efter juluppehållet fanns grunden till den berättelse som sedan 
utvecklades under resten av kursen genom handledning och dis-
kussioner med Ulf Nilsson, Joanna Hellgren och de andra kurs-
deltagarna. Mot slutet av kursen fick vi läsa upp våra berättelser för 
sjuåringar på Internationella skolan i Stockholm. Slutsatsen av det 
var att berättelsen verkade tillräckligt intressant och på rätt nivå för 
barn, i alla fall sju-åringar. Då kursen avslutades i mitten av januari 
hade jag en relativt färdig berättelse. Texten var skriven på engelska 
på grund av att kursen var på engelska. Svenska är mitt modersmål 
och språket jag haft för avsikt att använda i min bok, men att skriva 
på ett annat språk än sitt eget var ett knep Ulf Nilsson lärt ut för 
att få ut en berättelse som är mer direkt, mindre komplicerad. När 
kursen var slut påbörjades nästa del i projektet med att översätta 
texten till svenska och göra den mer personlig.

Bakom berättelsen

Grunden till berättelsen var idéen att låta en berättelse utstpela sig 
på ett hotell i skogen och en kortare text om jordens undergång 
skriven under en workshop med Ulf Nilsson.

Idéen att låta berättelsen utspela sig på ett hotell kom från att 
jag ville hitta en plats som barn var bekanta med, men samtidigt 
lite främmande för. Hotellet är både en accepterad, bekant, plats i 
ett barns medvetande, men samtidigt lite mystisk och speciell. En 
spännande miljö med många möjligheter för en berättelse. 

Min ursprungliga tanke var att hotellet skulle fungera som en 
behållare för flera historier och många karaktärer. Detta föränd-
rades då hotellet kombinerades med en historia från Ulf Nilssons 
workshop. Under workshopen ombads vi först att fylla i vårt svar 
på frågan ”det jag är mest rädd för är…”. Svaren lottades sedan ut 
bland deltagarna så vi fick en annan persons svar på frågan. Detta 
svar skulle vi utgå från som titel på en text. Vi skulle använda så 
kallad ”Flow Writing” för att skriva texten, vilket innebar att skriva 
oavbrutet i sju minuter utan att lyfta pennan från pappret, stanna 
upp eller reflektera. Svaret, rubriken, jag fick var: ”Det jag är mest 
rädd för är… att bli lämnad ensam i staden”.

Texten handlade om en hund som blivit lämnad ensam i en stad 
samtidigt som jorden går under. Flow Writing-metoden släppte fram 
ett fritt flöde, associationerna hamnade direkt på pappret utan om-
vägar kring frågorna varför eller hur. Resultatet blev nonsensartat 
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om en hund? Varför jordens undergång? Datumet vi skrev den här 
texten var den 21 december 2012. Det datum enligt myten Maya-
indianernas kalender slutar, vilket tolkats som att jorden går under. 
Även om få kanske trodde jorden skulle gå under detta datum, var 
nyhetsrapporteringen om jordens undergång stor runtom i hela värl-
den denna dag. Halvt på allvar, halvt på skämt. Även om vi kanske 
inte trodde på jordens undergång denna dag, var vi ändå öppna för 
möjligheten.

Jordens undergång, eller profetiorna om undergången, har antag-
ligen alltid funnits och finns inbyggd i vår kultur. Inget hände den 
21 december, men det var snart dags igen. Datumen för katastrofen 
avlöste varandra, efter romartiden med allt tätare intervall. Det tyck-
tes finnas ett behov av att ha dessa datum, något nästan att se fram 
emot. Även för barn? Vad hade barn för idéer om jordens undergång? 
Då jag var barn var jag under en period väldigt rädd för krig och 
övertygad om att vi allihop snart skulle förintas i ett världskrig.

En vecka senare såg jag av en tillfällighet filmatiseringen av Tove 
Janssons bok Kometen kommer, där en komet närmar sig mumin dalen 
och jordens undergång är nära. 

Det bekräftade att undergångstemat var ett lämpligt tema för min 
berättelse; ett viktigt och allvarligt ämne, som samtidigt innehöll en 
hel del humor och nonsens. Just den typen av ämne jag letat efter. 
Det var också lämpligt för att det fanns något tidstypiskt i själva 
ämnet, med vår rädsla för miljöförstöring, krig och mayakalendrar. 
Tidstypiskt och, just därför kanske, tidlöst. En berättelse om jordens 
undergång som utspelade sig på ett hotell påbörjades.

Berättelsen

Den ursprungliga berättelsen handlade om ett hotell i skogen. Äga-
ren hittade på jordens undergång som ett marknadsföringsknep för 
hotellet (som aldrig haft några gäster på grund av att det låg så 
avsides). Uppskrämda djur lät sig luras, men hotellet som också 
var ett rymdskepp erbjöd en lösning. Före jordens undergång, som 
skedde vid midnatt, skulle hotellet lyfta och rädda alla djur. Det lyfte 
också, fast jordens gick inte under. Kvar blev hotellägaren och hens 
kumpan som lurat allihop och tjänat storkovan.

Efter kritik från mina handledare och deltagarna på kursen, gäl-
lande historiens slut, undergångens plantering och andra detaljer, 
utvecklades historien. Den kom att handla om Noa som ärvt ett 
hotell i skogen utan gäster, hennes enda gäst (också ett arv) pensio-
nären Jokkmokk och brevbäraren Turbo som en dag kom med ett 
stort paket till hotellet. I paketet fanns en klocka utan siffran tolv. 
Turbo såg det som ett tecken på att jordens undergång skulle ske vid 
midnatt. Jokkmokk byggde då om hotellet till ett rymdskepp som 
kunde lyfta före tolvslaget med djur Turbo hämtat från skogen. Det 
misslyckades och hotellet lyfte aldrig, men Turbos förutsägelse slog 
heller aldrig in så alla överlevde.
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sentation för min klass i slutet av januari förändrades slutet så att 
hotellet faktiskt lyfte, fast bara en liten bit, det landade i en grop i 
skogen en bit bort samtidigt som jorden inte gick under och siffran 
tolv hittades i paketet klockan kom i (fast bara av läsaren).

Berättelsen hade vissa kopplingar med bibelns berättelse om Noas 
Ark. Dels hotellet som kunde läsas som arken, dels djuren som räd-
dades under undergången. Lika godtycklig som Mayakalenderns 
undergångsmyt blev min moraklocka utan siffran tolv i historien. 
Varken kalendern eller klockan hade någonsin påstått eller egentligen 
pekat på undergång, det låg hos betraktaren, profeten. Profeten, som 
i min historia blev en stressad brevbärare som speglade alla oss som 
drar snabba slutsatser med stora konsekvenser ur ingenting. I berät-
telsen fanns också en uttråkad pensionär, Jokkmokk, en representant 
för alla oss som längtar så efter äventyret att jordens undergång blir 
något positivt. Huvudpersonen, Noa, en barnkaraktär och samtidigt 
karaktären för barnen att identifiera sig med. Hon förblev lugn genom 
historien, samtidigt nyfiken och uppspelt över händelseförloppet och 
alla djur (hennes gäster).

Vad som skulle ske vid jordens undergång presenterades som ett 
smörgåsbord av Turbo i början av historien. Temperaturen höjdes 
sedan genom historien och nådde sitt klimax när klockan närmade 
sig tolv och hotellet lyfte. När berättelsen sedan ebbade ut visade 
det sig att jorden inte gått under, att de bara förflyttat sig en bit och 
siffran tolv låg i paketet hela tiden. På detta sätt tog historien upp 
temat kring jordens undergång, men handlade mer om profetiorna 
än själva undergången. Om tro helt enkelt.

Kursen med Ulf Nilsson och Joanna Hellgren gav mig flera verk-
tyg och riktlinjer som visade sig användbara för texten. En av dem 
var dramaturgi; konsten att bygga upp en berättelse. Vi gick igenom 
det traditionella upplägget som används av de flesta berättelser, i 
alla fall inom vår västerländska, kultur. Det blev avgörande för hur 
berättelsen lades upp, det gjorde den bättre och, tror jag, mer gri-
pande. En annan sak Ulf Nilsson tog upp var begreppet motor, en 
viktig detalj som ger ett driv framåt i berättelsen. Klockan blev min 
motor avsedd att driva berättelsen framåt. Vi pratade också om berät-
telsens budskap. Det är ett hjälpmedel att ha ett budskap, sade Ulf. 
Jag hittade aldrig mitt direkta budskap. Det var besvärande. Kanske 
det diskvalificerade den, gjorde den oangelägen och problematisk?

Skrivandet gick bra inledningsvis. Orden kom snabbt och föll 
på plats. Ändå tog det lång tid att skriva. Ett par veckor längre 
än beräknat, 6–7 veckor totalt. Visserligen skissade jag samtidigt på 
bildlösningar och förändrade innehållet i berättelsen flera gånger, 
men ändå. När den till slut var färdig var den kort och mycket var 
strukit. Ändå tyckte mina handledare att mer borde strykas och de 
hade rätt. Textarbetet hade dock redan tagit för lång tid av projek-
tet så vid det här laget togs beslutet att vila texten och klippa i den 
senare, när bildarbetet kommit igång.
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Vid min studie av befintliga bilderböcker observerade jag hur flera 
av dem befäste stereotyper och bekräftade samhällets könsroller. Det 
var synd, problematiskt och något som förtog i övrigt bra berättelser. 
Medveten om att jag liksom alla andra bär på egna fördomar, som 
tyvärr antagligen skulle föras vidare genom min bok, försökte jag 
anstränga mig för att ta så bra beslut som möjligt då karaktärerna 
formades.

Huvudpersonen, som barnet skulle identifiera sig med, skulle 
själv vara ett barn. Viktigast att hon just var ett barn, oviktigt vilket 
kön. Hennes attribut och kännetecken ville skulle vara barnets, inte 
könets. Nyfikenheten var central. Leken med. Hon fick ärva hotellet, 
äga en plats, ett rum, trots att hon bara var ett barn, men inte visste 
hur man skötte det. Hon lekte hotell. I jakten på namn, övervägdes 
ett tag om barnet skulle vara en pojke och heta Noak, som i Noaks 
ark. Då insåg jag att berättelsen heter Noas ark, inte Noaks ark, och 
upptäckte att Noa är ett persiskt kvinnonamn. Dessutom kändes det 
som att Noa var ett rätt tidstypiskt namn, som säkert både ett och 
annat barn på dagis kunde heta idag. I bilderna plockade jag upp 
hennes persiska namnursprung och lät hennes utseende vara åt det 
persiska hållet med brun hy och svart hår. Det fanns en poäng med 
det då det gav huvudkaraktären en annan hud- och hårfärg än den 
laxrosa och gulblonda som annars är typisk för svenska bilderböcker, 
men inte det svenska samhället.

I kontrast till Noa blev den andra karaktären pensionär och gubbe. 
Som min farfar med rödbränd hy från för många timmar under solen 
och högt blodtryck som gjorde att han blev ansträngd och svettades 
fort. Med honom ville jag leka lite med stereotypen av en karlakarl. 
Göra honom till en karlakarl fast med söta rosa foppatofflor och små 
gula shorts. Som ansåg sig kunna fixa allt, men misslyckades med 
det mesta. Det vore fint om han hette Jokkmokk. Ett kul namn, mer 
som ett smeknamn, han kanske fått i lumpen. Men då blev han en 
kraftig karlakarl som kallades Jokkmokk. En exotisk stereotyp av en 
norrlänning. Det visade sig till och med att han hade flera likheter 
med Lapplands landskapsvapen, en röd jätte. Även om karaktären 
till viss del var en lek med stereotyper så blev det kanske för mycket. 
Han fick i slutändan ett mer neutralt namn, Jönsson (efter min far-
far), vilket också blev bättre då Turbo redan var ett speciellt namn. 
Ett smeknamn.

Turbos namn kom fram genom siten ovferklassgenerator.se, en 
site där du fyller i ditt för- och efternamn, klickar på ett snöre och 
tilldelas ett överklassmeknamn. Du kan dra i snöret många gånger 
och få fram flera smeknamn. Ett smeknamn var Turbo. Ett perfekt 
namn för min stressade brevbärare. Hennes karaktär formades av 
mina minnen från tiden då jag själv jobbade som brevbärare. Där 
fanns en kvinna som sorterade post och körde bil fortare än alla 
andra. Hon var alltid stressad. När vi hade fika så stod hon alltid 



12 (18) upp och drack sitt kaffe. Det är också baserat på ett minne från min 
uppväxt på landet då lantbrevbäraren ibland var den enda personen 
förutom mina föräldrar som sågs till på en hel dag. Det var också en 
god idé att profeten för en gångs skull var kvinna, och liksom bara 
extraknäckte som profet fast hon egentligen var brevbärare.

Bilderna

I början av februari, då enligt planen 40 procent av bilderna skulle 
vara färdiga, hade bildarbetet ännu inte påbörjats. Tiden började bli 
knapp och det var tvunget att komma igång, trots att texten inte var 
helt klar. Eftersom bilderna antagligen skulle påverka berättelsen, 
texten, så var det viktigt att inte dröja längre.

Arbetet planerades grundligt. Planen omfattade allt bildarbete 
i detaljnivå och innebar att saker skulle kunna strykas om de inte 
skulle hinnas med. Huvudkaraktärerna (Noa, Jönsson och Turbo) 
och nyckelobjekten (hotellet och klockan) prioriterades. Sedan de 
andra karaktärerna och miljöerna. Först i mån av tid skulle det bli 
arbete med detaljer.

En viktig sak för projektet, och även för min framtid efter projektet, 
skedde då jag började med bilderna. Före projektet inhandlades en 
ritplatta för att snabbare kunna jobba med färgläggningen av vissa 
detaljer i mina bilder, något som dessförinnan gjorts med musen. 
Förutom färgläggningen av vissa objekt hade resten alltid gjorts 
analogt, utanför datorn. Jag hade varit väldigt skeptisk till digitalt 
framställda bilder. Detta förändras under denna period. På grund 
av tidsbristen undersöktes sätt att rationalisera arbetsprocessen. Det 
ledde till upptäckten att väldigt lite av ”min hand” gick förlorad då 
allt arbete skedde direkt i datorn, med hjälp av ritplattan. Tvärtom 
gav det många fördelar. Processen blev öppnare, snabbare och gav 
mer kontroll. Men, samtidigt som det skyndade på processen och 
bildarbetet innebar det ett nytt verktyg jag behövde lägga en del tid 
på att lära mig.

Redan första veckan fick Jönsson och Turbo en bra form. Jöns-
son, fick en hawaiiskjorta att svettas i, Turbo en tight blå postoverall 
så hon skulle framstå som ännu mer stressig och pressad. Noa var 
svårare. Hon fick inte bli för gullig, inte heller för vuxen. Hennes 
kläder sysselsatte mig i flera dagar. Hon skulle klä ut sig, leka hotell-
ägare. Hon fick en prydlig väst och en fluga, men flugan kändes 
som en rosett. Samtidigt krockade hennes frisyr med klädseln. Det 
blev lite skolflicka över henne med västen, spelade ingen roll vilken 
frisyr hon fick. Efter ett tag fick hon större kläder, för stora kläder. 
Hon fick en stor kavaj istället för en tight väst. Det löste problemet 
och förstärkte hennes karaktär, hennes lek. Som frisyr fick hon två 
tofsar som påminde om Musse Piggs öron. Det gjorde henne till en 
tydligare karaktär, samtidigt blev hon mindre skolflicka.

Efter karaktärerna kom hotellet och klockan. Parallellt postbilen 
och paketet åt Turbo samt en liten GB-gubbe. GB-gubben var oviktig 



13 (18) för historien, bara en detalj. Min stenhårda prioritering bröts därmed 
och arbetet blev lite suddigare i konturerna. 

Hotellet tog tid och blev aldrig riktigt bra förrän min inre bild av 
hur den skulle se ut förändrades radikalt. Dessutom gjordes miss-
taget att arbeta med hotellet på sidan det visades i dagsljus när det 
på övriga sidor där det förekom var natt, mörkt, och hotellet fick ett 
annat utseende. Mycket tid lades därefter på den raka motsatsen, att 
få hotellet att bli ”nattligt”. Det visade också vara ett misstag då det 
bästa var om miljön runtomkring blev ”nattlig” och hotellet bara en 
lite mörkare kopia (med neonljus) av dagshotellet.

När fyra veckor återstod påbörjades arbetet med miljöerna. Det 
påverkade resten väldigt mycket och skulle gjorts samtidigt med 
allt annat. De nya detaljerna och färgerna bråkade med resten och 
tvingade mig att renodla en del av det tidiga materialet. Det kostade 
på, tidsmässigt, men samtidigt blev slutresultatet bättre. Resten av 
tiden behövde bli effektiv och fler stora misstag undvikas. Vid den 
här punkten började jag låta alla bilder växa fram samtidigt. Som 
skogar snarare än kaktusar i en öken.

Resten av tiden blev stressig. Mer produktiv men mindre doku-
menterad. I stort sett handlade det om att göra ut bilderna. Att 
producera material och få ihop berättelsen till en bok. Karaktärerna 
förändrades i princip inte något vid den här tiden. Inte heller hotell 
eller klocka. Mest tid ägnades miljöerna. Att få dem att funka till-
sammans med karaktärerna så de inte stal uppmärksamheten, men 
samtidigt gav den rätta dramatiska känslan och ljuset i boken. Den 
digitala arbetsmetoden visade sig nu ge ett lite väl platt uttryck på 
sina håll och då metoden var ny hade jag inte lärt mig reparera det 
på ett tillfredsställande sätt. Här blev jag tvungen att lyfta in analoga 
metoder och tekniker för att åstadkomma rätt saker.

Vissa bilder blev inte alls som planerat och överraskade på ett 
positivt sätt. Fler ändå gjorde mig besviken. De blev sämre än mina 
förväntningar. Några detaljer blev det inte tid tills alls vilket var en 
stor besvikelse då det var något jag såg fram emot och värdesatte 
mycket i de bilderböcker jag tyckte om. Just då kände jag att jag 
skulle lagt all tid på bilderna och inte ha skrivit texten själv.

Design

Parallellt med text och bild växte designen av boken fram. Istället 
för att vara ett moment som lades på i efterhand arbetades designen 
in i berättelsen från början. Det innebar att designen satte text och 
bild innehåll på plats direkt i boken, att även grova skisser hamnade 
i boken direkt. Det innebar också att text och bild påverkades av 
designen. Ord kunde bytas ut, meningar förändras, för att fungera i 
formen. Bilder komponerades med textmassan som en del av kom-
positionen redan från början. Bilderna anpassades efter designen, 
och tvärtom. Det var min tolkning av ”total design”, och skulle 
medföra att boken i slutändan blev en skräddarsydd bok, utan några 
lösa trådar.



14 (18) Den värdefulla upptäckten av ritplattan som verktyg för mina bil-
der blev också en värdefull upptäckt för min typografi. Typografi, och 
framförallt typsnitt är ett stort intresse. Bokstäver och egentecknade 
rubriktypsnitt har och kommer vara en viktig grund för mina arbeten 
ett bra tag till. I synnerhet efter upptäckten av ritplattan som gav mig 
möjlighet att snabbt teckna bokstäver direkt in i photoshop. Istället 
för befintliga typsnitt kunde nu mina egna handtecknade bokstäver 
användas. Det skulle dessutom tillföra mycket att använda sig av 
egna bokstäver till omslag och titelsida. Typografin kunde intregreras 
i bilderna på ett enklare och i slutändan trevligare vis. 

Ett tag övervägdes till och med att hela boken, all text, skulle tex-
tas för hand. Men det blev för mycket av det goda. Ett traditionellt 
typsnitt gav också en kontrast till bilderna som var välgörande. Efter 
flera experiment med olika mer eller mindre uttrycksfulla typsnitt 
stod jag i valet mellan att plocka upp de geometriska grafiska de-
taljerna i mina bilder med ett liknande typsnittsval eller att skapa 
ytterligare kontrast med ett helt annat typsnitt som talade ett helt 
eget språk. Efter ett besök på biblioteket hade jag ett svar. Typsnittet 
Baskerville som både var det jag tyckte bäst om och det som majo-
riteten av bilderböckerna på biblioteket använde. Jag tyckte om det 
för att det aldrig tog uppmärksamheten från texten. Traditionella 
typsnittsgubbar och tanter skulle kalla det för transparent. Det var 
förstås inte transparent, inget typsnitt är det, men det var gammalt 
och väsnades inte samtidigt som det inte upplevdes som gammalt 
och dammigt. Det fanns också något tilltalande och tryggt med att 
mitt i allt arbete med egna bilder, uttryck och tidstypiskhet göra ett 
ultratraditionellt typsnittsval.

Produktion

Själva trycket av boken, påverkade också utformningen. Redan i 
början av projektet togs offerter in från tryckerier och produktions-
tekniska detaljer luftades med tryckare och faktorer. Ett tryckeri i 
Lettland hade ett bra pris och fina referenser. Visserligen skulle det 
kosta en del pengar att trycka upp boken, men eftersom arbetet även 
handlade om bilderboken som objekt och tidsdokument var det 
viktigt att tryck och bokbinderi blev bra och inte för kompromissat. 
Rent tekniskt skulle boken tryckas i 4-färg, med offset på obestruket 
papper, i 500 ex. Den skulle få hårda pärmar med renskurna kanter 
som en extra designdetalj och det fanns till och med planer på klot-
rygg med prägling (där tog dock mina pengar slut).

Två saker i produktionen påverkade boken extra mycket: formatet 
och färghållningen. Formatmässigt fanns det från början idéer om 
att använda ett stort bilderboksformat, större än A4 eller att arbeta 
med en mindre bok närmre A5. När en bok trycks finns det alltid 
vissa gränser, med hänsyn till sidformat, pappersval och pressar, som 
är ekonomiska. Det kan variera från tryckeri till tryckeri och papper 
till papper men handlar i grunden om hur många sidor som ryms 



15 (18) på ett tryckark. Då det tidigt stod klart att boken skulle tryckas på 
tryckeriet i Lettland och pappersvalet spikats kunde vi räkna ut ett 
lönsamt format för boken. Vi hittade då ett format som var mittemel-
lan A4 och A5, 164x240 mm. Det var ekonomiskt bra, om boken 
blev 24 sidor, ja även om den blev 32 (de två traditionella bilder-
bokssidantalen). Formatet kändes rätt direkt, långt före bilderna 
påbörjades. Därmed fick bilderna ett format de kunde optimeras 
för redan från början.

En annan detalj var färghållningen. Det vill säga hur mycket färg 
mitt pappersval kunde hantera. För känslans skull hade jag valt ett 
obestruket papper. Obestrukna papper orkar med mindre färg än 
bestrukna vilket innebar högre krav på mina original. Samtidigt 
kunde jag även ta in denna begränsning i projektet och jobba med 
den istället för emot den. På det sättet anpassades bilderna redan 
då de gjordes för tryckpressen. Jag fick helt enkelt en färgpalett att 
jobba med.

Redaktörerna

En viktig detalj i arbetet var att låta boken utsättas för det ”kritiska 
tredje ögat” som Ulla Rhedin kallar det, syftandes på förlagsredak-
törer och kritiker. Arbetet involverade inte någon förlagsredaktör, 
men mina handledare Joanna Rubin Dranger och Gunna Grähs 
hade skarpa tredje ögon. Utan deras kritik och förslag skulle boken 
blivit avsevärt sämre. De hjälpte mig klippa i text och bild tills bara 
det mest väsentliga fanns kvar. Sidospår som förvillade försvann, 
oviktiga detaljer och skämt riktade till vuxna kastades. Mitt nyfunna 
och famlande barnperspektiv fick hjälp av deras erfarna.

Resultat

Den 15 april skickades boken till tryck i Lettland. Det gav mig gott 
om tid, drygt en vecka, att samla mig inför examinationen den 24 
april. Presentation under examinationen följde i stort sett rappor-
tens upplägg. Utöver bakgrunden och processen som redovisas 
här, visades även boken som pdf. Opponent vid examinationen var 
barnboksillustratören Anna Bengtsson. Hon var kunnig i sitt ämne, 
professionell och nyfiken. Hennes frågor och reflektioner berörde 
detaljer i arbetet och själva boken som jag själv funderat mycket kring 
men av tidsbrist inte tagit med i själva  presentationen. Resultatet 
blev ett intressant samtal som förtydligade och förstärkte arbetet.  



16 (18) Utställning

Den 16 maj öppnade Konstfacks vårutställning där mitt arbete pre-
senterades. Under arbetet hade flera idéer på hur det kunde visas 
på vårutställningen dykt upp. Till exempel att bygga en stor modell 
över hotellet som kunde hänga över min plats, att snickra en riktig 
klocka liknande klockan i boken, och andra detaljer för att ge upp-
märksamhet och expandera mitt arbete i rummet. Alla dessa idéer 
ströks då det var viktigt att boken kom i fokus och var sig själv nog, 
utan annat runtomkring som bråkade. I slutändan presenterades 
endast boken, med flera exemplar, på ett specialritat podium mitt i 
utställningen. Tanken var att podiet både skulle vara en plats att lägga 
böckerna på, men också en sittyta för besökaren. De flesta besökarna 
kollade i boken, flera läste den till och med ståendes från pärm till 
pärm, men ingen besökare använde podiet som sittplats.

En del besökare uttryckte sina önskemål om att ha delar av boken 
uppförstorade till affischer på en vägg eller andra blickfång liknande 
dem jag valt bort under processen. Men valet att endast använda 
boken i sig som blickfång och innehåll kändes tillräckligt och rätt. 
Ett grundläggande problem med att visa boken på utställningen 
var ändå kontexten. Boken hörde mer hemma i en bokhandel, på 
ett bibliotek eller i hemmet och trivdes inte att vara upphöjd och 
exponerad som den blev på utställningen.

Boken utställd på Konstfacks vårutställning, maj 2013.
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Boken.

Efter utställningen

Då utställningen var nedmonterad påbörjades det stora arbetet med 
att sprida boken utanför skolan. Första steget var att registrera boken 
på Kungliga biblioteket, Bokrondellen, Svenska Barnboksinstitutet 
och andra ställen den mer eller mindre var tvungen att registreras för 
att finnas till för allmänheten. Därefter skapades en enkel webbshop 
på min hemsida samtidigt som den lades upp på andra webbshop-
par. Därefter kontaktades fysiska bokhandlar, media och bibliotek 
för att sprida och marknadsföra boken.

Reflektion

Det fysiska resultatet blev en 28-sidig bok, tryckt i fyrfärg, med bra 
papper, binding och hårda pärmar. Kvaliteten på produktionen var 
tillfredställande och motsvarade mina krav och förväntningar. 

Det teoretiska resultatet berör flera delar. Först och främst handlar 
det om mottagaren, barnet. Att skriva, teckna, berätta på en nivå 
som motsvarade ett barns. Att försöka tänka som ett barn, anamma 
det berömda barnperspektivet och ta fram en berättelse tillräckligt 
spännande men ej för svår för ett barn. Detta har utforskats under 
hela processen. På egen hand hade det antagligen aldrig lyckats fullt 
ut, men tack vare handledningen hamnar berättelsen på rätt nivå.



18 (18) Det är svårt att analysera ifall det andra målet, att behandla 
bilderboken som ett tidsdokument, uppfyllts. Under arbetet har jag 
ansträngt mig för att hitta tidstypiska detaljer, framförallt i bilderna, 
men också genom färgval (starka färger valda från datorns palett) 
och val av tema (jordens undergång).

Att arbeta med alla delar själv, ”total design”, var väldigt spän-
nande. Att själv skriva texten, illustrera den och sätta ihop den till 
en bok var en bra metod. De olika delarna påverkade, korsbefruk-
tade, varandra. Resultatet blev intressantare och personligare än om 
 arbetet bara fokuserat på en av delarna. Samtidigt var det tydligt att 
handledarna tillförde mycket i projektet och ett bilderboksprojekt 
aldrig borde göras helt ensam utan en erfaren redaktör. I just det 
här projektet fungerade modellen att göra allt själv ok. Samtidigt 
vore det intressant att testa en annan modell, till exempel att bara 
illu strera eller skriva, nästa gång.

Att undersöka barnperspektivet och mina egna historier var väl-
digt spännande. Jag ser på detta arbete som en första betydelsefull 
men liten undersökning av bilderboken. Den stora undersökningen 
blir genom att arbeta med fler bilderböcker över tid. Den undersök-
ningen börjar nu.

Bilaga

En digital, lågupplöst, version i pdf-format av boken (Noas hotell) 
finns att ladda ner som en bilaga till denna rapport.


