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Abstract

In my degree project I look into the picture-book’s 
unique possibilities as a medium and use these to 
develop and tell my story in pictures, text, design 
and book.
 The aim is a greater personal knowledge of the 
media specific possibilities of telling a story in the 
form of a picture-book, which I find interesting as 
both designer and illustrator.
 I also approach the picture-book from the 
point of view of visual communication as opposed 
to the literary storyteller and discuss how this 
influences the end product.
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Introduktion

I mitt projektarbete genomför jag ett arbete som sammanfogar berättelse, bild, 
formgivning och typografi i ett i sig slutet och sammansatt objekt. 
 Jag inspireras av de initiativ till teoribildning avseende bilderboken som 
presenteras i En fanfar för bilderboken1, särskilt tankar kring och definitionen av den 
”genuina bilderboken”. Jag tilltalas av och tror på föreställningen om bilderboken 
som ett unikt berättarmedium.
 Medieforskaren Lev Manovich beskriver hur medium ofta är föremål för 
experimenterande och förändring under två perioder. Först när ett nytt medium ska 
formas, experiment och försök leder till att dess allmängiltiga användningssätt be-
stäms och fixeras. Sedan i ett senare skede där mediet, inte sällan i ljuset av ett nytt 
sådant skärskådas och tänjs ut. Först i ljuset av det nya mediet kan det äldres unika 
förutsättningar, tillgångar och begränsningar bli synliga. Jag tror att bilderboken står 
inför en liknande utveckling, den måste bevisa sina unika egenvärden för att legiti-
mera sin existens i en multimedial värld.
 I mitt projekt undersöker jag bilderbokens unika förutsättningar som medium 
och utnyttjar dessa för att berätta min historia i bild, text, formgivning och typografi. 
Jag närmar mig också bilderboken med ett formgivar- och illustratörsperspektiv 
snarare än ett litterärt berättande, vilket säkert påverkar resultatet.

1 En fanfar för bilderboken, Alfabeta, 2013
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Syfte & Frågeställningar

I mitt projekt ämnar jag undersöka bilderbokens unika förutsättningar som medium 
samt utnyttja dessa för att berätta min historia. Under tio veckor kommer jag utveck-
la en historia i bild, text, formgivning och bok. 

Syftet är en personligt ökad kännedom om bilderbokens mediespecifika berättar-
möjligheter, vilka känns angelägna ur både ett formgivar- och bildberättar- 
perspektiv. Ett annat personligt syfte är att arbeta med en produkt som är till lika 
delar formgivning och illustration, som tillsammans bildar en helhet.

Frågeställningar

– Vad är bilderbokens mediespecifika berättarmöjligheter och hur kan dessa använ-
das för att berätta en historia?

– Hur påverkas slutprodukten av bilderbokens ovanliga flerspråkighet och arbetspro-
cessen som präglas av denna?

– Hur kan jag som huvudsakligen berättar i bild och formgivning närma mig bilder-
boken, och hur påverkar det resultatet?
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Rapportöversikt

Rapporten inleds med en Abstract där jag kort sammanfattar projektet på engelska.
Därefter följer Index över rapporten, en Introduktion där projektet sammanfattas 
samt Syfte och Frågeställningar. Under rubriken Bakgrund beskriver jag min egen 
bakgrund samt hur idén till projektet föddes. Avsnittet Kontextualisering ger en 
teoretisk bakgrund till mitt projekt samt placerar det i en samtida kontext. I Metod 
beskriver jag min arbetsprocess och mina metoder, jag diskuterar även val jag gjort 
och svårigheter som dykt upp under projektets gång. Under Resultat presenterar jag 
projektets resultat som sedan diskuteras i avsnittet Diskussion, jag reflekterar även 
över om syftet med projektet uppnås. I Slutsatts besvaras mina frågeställningar.  
Slutligen presenteras mina källor i Referenser.

En avfotograferad version av boken presenteras som bilaga.
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Bakgrund

Vad jag gör som Illustratör och formgivare handlar om att lösa problem och glömma 
begränsningar, att på ett lustfyllt sätt utforska de möjligheter som finns framför mig. 
Jag söker ett arbetssätt där mina kunskaper inom Grafisk formgivning och Illustra-
tion informerar varandra på ett konkret sätt och vill fortsätta utveckla ett språk som 
sträcker sig över olika material och medier. 
 När jag började läsa på Konstfack var mina formgivningskunskaper begrän-
sade, men jag hade ett stort självförtroende i mitt tecknande och manér. Tecknande 
var och är för mig tätt bundet till mina verktyg som jag under lång tid utvecklat ett 
personligt förhållande och förhållningssätt till. Jag byggde om mina pennor, experi-
menterade med olika bläck och tekniker för att bygga en egen unik verktygslåda.
 Under utbildningen har jag tillgodogjort mig formgivningskunskaper samt 
upptäckt hur mina bilder fått ett starkare grafisk uttryck, jag tycker mig också ana 
att mina hantverkskunskaper inom tecknande påverkar formgivningen på positivt 
sätt. I mitt projektarbete är ett personligt mål att sammanfoga mina kunskaper inom 
illustration och grafisk formgivning och låta dessa påverka varandra.

Varför en bilderbok?
Utgångspunkten för mitt projektarbete ligger i valet att göra detta i form av en bilder-
bok med barn som huvudsaklig målgrupp, ett i sig själv slutet objekt som berättar 
en historia i bild, text, formgivning och typografi, samt i en nyfikenhet angående 
bilderbokens berättarmöjligheter som uppstått under kandidatutbildningen. Inte 
minst i Bilderbokskursen i årskurs två med Ann Forslind, Gunna Gräs och Jiri Novak 
där vi arbetade med ett manus av Barbro Lindgren och under seminariet En fanfar 
för bilderboken på Konstfack våren 2014.
 Jag har valt att arbeta med en bilderbok eftersom dess faktiska format 
tvingar mig att förhålla mig till en berättelse i både bild och text samt till boken som 
objekt. En utmaning och ett på många sätt nytt sätt att arbeta.

Bokstavstjuven
Idén till den grundläggande historien har sitt ursprung i ett samlande av avvikelser 
och fel i skyltar från stadsrummet, som jag tidigare tänkt kunde vara startskottet för 
ett formgivningsprojekt. Många av skyltarna blir uttryck för en slags absurd humor 
som tilltalar mig mycket och som på ett suggestivt sätt berättar olika potentiella his-
torier. Min grundhistoria kretsar kring en ”Bokstavstjuv”, en grammatisk gangster 
som ställer till oreda i stadsrummet.
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Exempel på skyltar som blev startskottet för berättelsen.
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Kontextualisering

I Följande avsnitt kommer jag försöka ge en teoretisk bakgrund till mitt projekt. Jag 
kommer fokusera på bilderbokens format, särdrag och möjliga utveckling samt de 
arbetsprocesser som präglar bilderboken.

Definition av Bilderboken
I Nils Jarlsbos Masteruppsatts till bilderboksprojektet Noahs Hotel hittar jag ett citat 
av Barbara Bader. Baders definition lyder:

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,
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.

Bilderboken i förändring
I texten På upptäcktsfärd med bilderboken i nya teoretiska landskap2 av Ulla Redin cite-
ras den belgiska bilderboksförfattaren Kitty Crowther:

Allt jag gör ska tjäna storyn – texten, bilden, formen, tekniken, formgivningen – allt är 
beroende av och underställt ”storyn”. Texten är bara en del av denna större helhet och 
bekymrar mig inte så mycket.

I Ulla Redins tolkning av Crowthers citat är det historien som är av största vikt och 
som ska tilldelas en så bra form som möjligt. Att det i den ovanliga samarbetsformen 
mellan olika uttryck som utgör bilderboken blir en så effektivt berättad historia som 
möjligt. Ett samspel mellan bild, text och bok.

I en värld av multimediala uttryck och överflöd av bilder uppstår frågan om bilder-
boken, med sitt stillsamma berättande i traditionellt tryckt form har en framtid. 
Redin menar att den ”skönlitterära” bilderbokens överlevnad i sin traditionella form 
kommer att kräva att den ytterligare specificerar och skärper sina uttryck – att den 
utvecklar sina estetiska aspekter: materialitet, papper, bläddring, format, grafisk 

2 En fanfar för bilderboken, Alfabeta, 2013
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formgivning såväl som berättartekniska och konstnärliga uttryck. Men också de 
tematiska och innehållsmässigt aspekterna.
 Redin menar att man ur en optimistisk synvinkel kan förvänta sig att bilder-
boken i en värld i förändring kommer att tvingas återuppfinna sig själv och sporras 
till nya konstnärliga uttryck, experiment med bokmediet samt gränsöverskridande 
teman och ämnesval.

Medieforskaren Lev Manovich beskriver boken Software takes command3 hur medier 
traditionellt varit föremål för experimenterande och förändring under två perio-
der. Först när ett nytt medium ska formas, experiment och försök leder till att dess 
allmängiltiga användningssätt bestäms och fixeras. Sedan i ett senare skede där 
mediet, inte sällan i ljuset av ett nytt sådant skärskådas och tänjs ut. Manovich ex-
emplifierar detta med  den mängd experiment och idéer som var del i uppkomsten 
och tämjandet av fotografiet under 1820-40 talet och som till slut kulminerade i de 
experiment med film och video under 1960-talet som kommit att kallas Extended cinema.
 Det är alltså först när vi hunnit få distans till ett medium, allra helst i ljuset 
av en nytt sådant som det verkar vara möjligt att återigen undersöka och synliggöra 
dess specifika förutsättningar. En utveckling som stämmer väl överens med Redins 
optimistiska tilltro till bilderbokens framtida utvecklingsmöjligheter.

Bilderbokens arbetsprocess
Redin skriver vidare om dynamiken mellan bild-text-bok i den faktiska skapande-
processen. Med exempel hämtade hos verksamma bilderboksberättare visar hon 
hur en sådan process kan se ut.  
 En av dessa är Anna Bengtsson. Redin beskriver Bengtssons process som en 
växelverkan mellan bild och text där båda arbetas fram i förhållande till varandra, 
varje förändring i någon av delarna påverkar de andra. Bengtsson berättar i ett citat 
om arbetet med En hög med snö. Vad hon beskriver är en dynamisk och komplicerad 
process, den här gången med utgångspunkt i en vardaglig företeelse. Under processen 
går växelverkan mellan bild och text fram och tillbaka många gånger.

Ett annat exempel Redin använder sig av är Eva Lindström, som beskriver sin  
arbetsprocess såhär:

Mina böcker startar i en känsla, som när jag formulerar den i ord genast blir en bild i 
huvudet. Sedan går processen fram och tillbaka mellan text och bild i ständig och växelvis 
förändringsprocess tills jag tycker att jag kommit hem.

3 Lev Manovich, Software takes command, Bloomsbury Academic, 2013
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För att ytterligare förklara vad det är att bilderboksberätta återgår Redin till Crowthers 
syn på “storyn” som det väsentliga, grunden till berättandet. Redin läser Crowthers syn 
på berättelsen som ”den strukturella förutsättningen för hela bilderboksberättandet”.
Likt i tidigare nämnda exempel på arbetsprocesser (Bengtsson, Lindström) är det i 
det första skedet historien som tar form, parallellt i bild och text. En bilderboksbe-
rättelse växer fram, med målet att bli en i sig själv sammansatt helhet i form av en 
bok. Detta dubbla författarskap, arbetet med bild och text i växelverkan som be-
skrivs som centralt för bilderbokens arbetsprocess, är en förutsättning för slutpunk-
ten, sammansmältningen i bilderbokens tredje språk, den fysiska boken.

Utgångspunken är alltså historien, valet att berätta denna i två uttrycksmedier, bild 
och text. Historien är i ett tidigt skede abstrakt, den omfattar vad Redin beskriver 
som det ”kronologiska grundmaterialet”, men har ännu inte fått en sammansatt 
form. I arbetsprocessen, genom växelverkan mellan text och bild samt reviderande 
av beslut och urval växer berättelsens form fram.
 Något som intresserar mig är när Redin beskriver hur författaren/författarna 
väljer att fördela berättelsens olika moment och delar utifrån bilderbokens olika be-
rättarredskap. Tid, plats, karaktärer, motiv och tematiska idéer sprids ut och berättas 
i bild, text och form.
 I denna formgivande fas tas alla beslut avseende formfrågor. Berättarperspek-
tiv och synvinklar, komposition, val av teknik, grafisk formgivning och typografi. Här 
fogas bild och text samman och fullbordar bilderboksberättelsen i mötet med boken.4 

Vad som beskrivs är en form av arbete där tänkande och görande är tätt kopplade 
och informerar varandra som jag starkt förknippar med illustration och grafisk form-
givning. I boken The Reader5 intervjuas den holländska designstudion Experimental 
Jetset. De beskriver hur grafisk formgivning i sin ideala form är ett perfekt exempel 
på praxis, en sammansmältning av teori och praktik där de båda delarna genom-
strömmar varandra. I vad de beskriver som den grafiska designens ”genuina” prak-
tik raseras gränserna mellan kroppsarbete och intellektuellt arbete. Tänkandet blir 
en form av görande, görandet blir en form av tänkande. Ett reviderande av beslut 
genom arbete. En modell som lätt kan appliceras även på bilderbokens tillkomstpro-
cess som i likhet med andra grafiska produkter också är ett innehåll/en historia
förvandlat till ett i sig själv slutet objekt, om än ett skönlitterärt sådant.

4 Redin argumenterar också för att bilderboken kan fullbordas ännu en gång i den medskapande aspekt 
som högläsningen innebär, en form av föreställning.

5 Iaspis Forum of Design and Critical Practice – The Reader, Iaspis & Sternberg Press, 2009
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Den ”genuina” bilderboken
I likhet med Experimental Jetset väljer Redin att beskriva resultatet av ovan beskrivna 
arbetsprocess som ”genuint”. I En fanfar för bilderboken presenteras vi för termen 
den ”genuina bilderboken”.  Den genuina bilderboken kännetecknas och definieras 
av den konstnärliga jämvikten, samt att den vårdar sitt medium på ett mediespecifikt 
och mediemedvetet sätt.
 Redin definierar tillsammans med gruppen bakom ”Fanfaren” den genuina 
bilderbokens kriterier som: 

Text/bild/bok tillkommer i beroende till varandra och utger en integrerad, narrativ 
helhet. Som inte kan upplösas. Bokmediet är här en förutsättning för berättandet och i 
denna mening ursprungligt, d.v.s genuint ”boklig”. Denna bilderbok kan inte (eller kräver 
särskilda villkor för att) ställas ut/hängas i utställning, kan ej antologiseras eller vandra 
mellan medier.

I de exempel och modellböcker som presenteras i En fanfar för bilderboken (bland 
andra Hur gick det sen av Tove Jansson och Till vildingarnas land av Maurice Sendak) 
präglas berättandet av hur handlingen berättas i en balans mellan bild och text, men 
också av ett unikt förhållande till bokmediets medskapande aspekter. 
 Redin beskriver dessa som belysande exempel på det unika med bilderboken. 
De tar vara på bokmediets medskapande aspekter i form av bläddring, bildstorlekar, 
genomskärningar och text-bild relationer. 

Definitionen av vissa bilderböcker som genuina ställer förstås också intressanta 
frågor om vad som kännetecknar en icke-genuin bilderbok. Jag utgår ifrån att en 
icke-genuin bilderbok inte tar hänsyn till de mediespecifika berättarmöjligheter som 
kännetecknar bilderbokens form och att den inte präglas av eller uppstått som ett 
resultat av den arbetsprocess som tidigare presenterades ovan.

Bilderboken som medium
En viktig poäng angående bilderbokens klassificering uppmärksammas av Redin. 
Bilderboken har ofta inkorporerats i litteraturvetenskapen, där den uppfattas som en 
autonom genre underordnad barnlitteraturen. Bilderboken har ofta trots sin dubbel-
språklighet i bild och text ansetts litteraturvetenskaplig nog att hanteras med littera-
turvetenskapliga verktyg och teorier. Som text eller ikonotext (en gemensam läsning 
av text och bild på uppslaget/boken).
 Frågan är, menar Redin, om inte bilderboken i likhet med dramat har 
”dubbel status”, både som text och som ”underlag för uppförande” som ett resultat 
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av högläsningen. Vilket också innebär att den uppfattad som en ”litterär-visuell-gra-
fisk-konstart” kommer att ställa krav på inte bara estetiskt och visuell teoretisk 
belysning, utan bör då förstås som en performativ konstart.

Bilderboken är alltså inom litteraturvetenskapen underordnad barnlitteraturen, och 
är därmed vad Redin beskriver som ”dubbelt målgruppsbestämd”, då barnlitteratu-
ren redan är och förstås som en undergenre inom den allmänna litteraturen.
 Redin frågar sig om inte bilderboken istället borde ses som ett medium, 
vilket skulle ge nya möjligheter till att se bilderboken i nytt ljus. Författaren utveck-
lar detta resonemang med hjälp av medieteoretikern Marie-Louise Ryan. Enligt 
Ryan väljer vi medium efter dess möjligheter och försöker sedan överskrida dess 
begränsningar, när det gäller val av genre gäller det motsatta, här anammar vi en 
rad konventioner för att få tydliga gränsdragningar, vilket underlättar kommuni-
kationen. Ett bra exempel är när man vill definiera en tydlig målgrupp. Exempelvis 
förväntar sig en biobesökare som ska se en komedi en komisk film.
 Bilderboken faller ofta offer för liknande schablonbilder. Bilderbokens be-
skrivs ofta som någonting ”för barn”. Det vill säga okomplicerade, korta, och instru-
mentella. Ryan framhåller att ett medium sällan kan ses som en opartisk transpor-
tör, ofta har medier medskapande materialitet som påverkar innehållet.
 Att se bilderboken som ett medium, menar Redin, minskar fokus på och  
föreställningen om att bilderboken ska vara strikt målgruppsbestämd, instrumentell, 
lärorik och ”bra-för-något/någon”. Författaren framhåller att bilderboken uppstod 
inom barnlitteraturen, men att det inte gör den ålderbestämd som medium. 
 Bilderboken är åldersdifferent och icke instrumentellt på samma sätt som 
film, teater och opera.
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Metod

En logisk startpunkt för projektet blev att titta på andras bilderböcker för att studera 
relationen mellan bild och text, disposition, format etc. 
 Jag analyserade också mina resultat från en Bilderbokskurs i årskurs två 
där vi arbetade med ett manus av Barbro Lindgren. Jag ville se vad kvalitéerna var. 
Vad fanns i manuset och vad hade jag lagt till? Eftersom vi vid det tillfället var en 
hel klass som arbetat med samma historia men nåt väldigt olika resultat kändes det 
intressant att se vad mitt bildberättande och min ingång till texten kunde bidra med. 
Det var en bra startpunkt och kvalitéer jag valde att ta med mig och fundera över 
även i examensarbetet var: valet av att ha ett stort format, stora och ganska grafiska 
men ändå detaljrika bilder, en avskalad färgpalett, en relativt framträdande typografi 
(gärna i stor storlek i vissa uppslag).

Under våren 2014 hölls ett heldagsseminarium på konstfack som kretsade kring 
antologin En fanfar för Bilderboken och dess optimistiska framtidsutsikter för bilder-
boken. Där presenterades jag för många intressanta ingångar till bilderboken och 
bildberättande ur en teoretisk synvinkel. Boken blev en viktigt följeslagare i arbetet. 

Uppslag från Bilderbokskursen i årskurs II.



15

Första test från projektbeskrivningen.

Att börja berätta
Hur börjar man berätta en historia? I mitt fall hade jag en enkel idé som hade sitt 
ursprung i en vardaglig situation, hur går man vidare? Min plan var att inför exa-
mensarbetet fundera kring tänkbara scenarion och hålla mig tätt till det ursprungli-
ga startskottet till historien, fantiserande kring möjliga historier utifrån de ändrade 
skyltarna.
 Jag hade också en kort ”skiss” från min projekbeskrivning som fungerade 
som ett första test av hur man kunde närma sig en berättelse utifrån den grundläg-
gande idén.

En dag slås staden med fasa,
en vandal drar fram och ställer till 
stor katastrof!
Bilar repas, flygplan landar fel,
hundar... kanske... ROSTAS!
Aldrig förr hade de förstått hur
viktiga bokstäverna var.

 ”Någon” och ”Något” tar upp jakten 
på denna bokstavstjuv, vilket för 
dom genom en stad fullständigt 
förändrad av oreda...
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Eftersom jag inte är författare, eller van att skriva skönlitterärt, föll det sig logiskt för 
mig att börja bygga berättelsen i bild. Fantasierna kring skyltarna och den grundhis-
toria jag funderat kring i min projektbeskrivning utvecklades och gavs en lös form i 
det tidiga bildarbetet. Eftersom idén till berättelsen till stor del byggde på ordlekar, 
spår och ledtrådar kändes det logiskt att tänka sig skeendet som en detektivhistoria 
eller en jakt. Eftersom berättelsens bärande element på många sätt var skyltar kän-
des det logiskt att förlägga berättelsen till någon form av stadsmiljö där skyltar är ett 
naturligt inslag och finns i stor mängd. Tänkbara karaktärer och miljöer utformades 
tillsammans med tankar kring tempo, situationer och händelser.

Karaktärer
Så fort jag hade klart för mig att det skulle bli en form av sökande/jakt i berättelsen 
visste jag att jag ville ha två huvudkaraktärer. Jag drogs fort till tanken på att låta 
berättelsen ledas framåt av en dubbel huvudkaraktär, då det gav mig möjligheter till 
interaktion dem emellan för att ge mer humor och spänning.
 Jag ville så gott jag kunde hålla bokens huvudkaraktär könsneutral. Min 
önskan var att karaktären, som bara betitlas Detektiven, skulle vara öppen för tolk-
ning. Jag tror att tolkningsmöjligheterna och möjligheterna till missförstånd är en av 
bilderbokens styrkor. Några av de bästa historier jag minns från min barndom är helt 
beroende av dessa. Kanske kan man se bilderboken som ett verktyg för att nå sin 
egen berättelse? På samma sätt som berättelsen formar läsaren formas även berät-
telsen av läsaren.

Den oformgivna berättelsen
När jag hade en lös idé till berättelsens delar (viktiga karaktärer, miljö/plats, känsla)  
kunde jag börja arbeta med berättelsen som en helhet. Men jag ville lägga stor vikt vid att 
inte genast bestämma för mycket. Jag ville spendera tid med att utveckla denna ”oform-
givna berättelse” och inte genast låsa den i en viss dramaturgi eller ett visst skeende.
 Parallellt började jag arbeta med skisser till både bilder och text. Bilderna 
kom lättare då det är där jag har mitt fokus och min kunskap. För att undvika att bara 
falla tillbaka på ett trött invant manér ville jag prova olika typer av skisstekniker. 
Bland annat använde mig av material som var obekväma för mig, inte det material 
jag senare skulle använda till de slutgiltiga bilderna. I mitt manér finns det alltid en 
risk att skissen blir originalet, vilket kändes viktigt att undvika i projektets tidigaste 
skede. 

En skissteknik som varit viktig för projektet är användandet av kopiatorn som verktyg. 
Jag har tidigare arbetat med en funktion som brukar kallas för ”enfärgstryck”, alltså 
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en kopia i en heltäckande färg. En funktion som ofta finns på större kopiatorer. 
Kopiatorn är intressant för mig som skissverktyg i flera bemärkelser. Om jag över-
lappade bilderna, gjorde flera kopior på samma ark, blev det lätt att se möjliga narra-
tiv i övertrycken. På så sätt kunde jag arbeta med slump och överraskningar som ett 
sätt att hitta bilder och kompositioner jag annars missat.
 En annan teknik har varit att använda samma arbetssätt men i mer planera-
de kompositioner i lager, vilket ger en estetik som påminner om screen- och riso-
graph-tryck. Metoden gav bilderna en estetik som överraskade mig men som fort-
farande kändes som min egen. En vidareutveckling av ett sätt att teckna med täckta 
ytor och siluetter som jag ofta arbetar med.
 Kopiatorn gav också spännande möjligheter att experimentera. Eftersom 
framställningen och produktionen här smälter samman kunde jag på olika sätt teck-
na vidare i själva kopieringsögonblicket, bland annat med socker, inverterade ark 
och bomull.
 Att arbeta med kopiatorn blev ett sätt för mig att gå in i projektet med entusi-
asm och experimentlust samt sätta en ton för berättelsen, samtidigt som jag arbeta-
de med texten parallellt.

I det här skedet började jag leta visuella referenser och ingångar som kunde hjälpa 
mig att förstärka uttrycket. Främst tittade jag på olika typer av skyltar och siluetter, 
vilket föll sig naturligt i och med bokens tema, men det stämde också bra överens 
med den kopiatorteknik använde mig av då den präglas av en enkel färgpalett och 
heltäckande starka färger.
 En annan viktig inspirationskälla blev att se på äldre animerad film, där ar-
betet med lager och olika knep låg nära det arbetssätt jag påbörjat med i kopiatorn.



18

Skissexempel med övertryck.

Skissxempel med lager.

Skissexempel med socker i kopiatorn.
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Exempel på visuella referenser tillsammans med skisser.
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Text
Trots att jag bestämt mig för att min process skulle präglas av en öppenhet för att 
bokens delar hela tiden skulle förändras i växelverkan med varandra hamnade jag 
snabbt i fällan. Då jag är ovan att arbeta med text och som formgivare/illustratör är 
van att förhålla mig till ett bestämt innehåll smög sig en önskan om att ha ett färdigt 
manus så fort som möjligt fram. Och att detta manus sedan skulle illustreras och 
formges.
 När jag testade att lägga texten i förhållande till de bilder jag arbetat med 
märkte jag att texten ofta kunde fungera för sig själv men att den i kombination med 
bilderna sa i stort sätt samma sak som bilderna redan berättade, vilket fick allt att 
falla platt. Det tidiga manuset blev kanske snarare ett sätt att rita bilderna och deras 
skeenden i ord? Vilket sedan blev en hjälp i bildarbetet. 
 I brist på självförtroende kändes texten korthuggen och det fattades en vär-
me och humor som var avgörande.
 En del intressant material kom ur försök att arbeta med ”automatisk-skrift”, 
att försöka skriva utan att tänka. I mitt fall påminde det om hur jag arbetar när jag 
tecknar, att göra någonting utan att förutse nästa drag. Att introducera hastighet 
som ett verktyg som gör så att man inte hinner värja sig eller stanna up.
 I samråd med handledare valde jag i det här skedet att se mitt dåvarande 
textmaterial som ”stoffet” till min berättelse. En ram att utgå ifrån. Och istället återgå 
till att bygga berättelsen i bilder.

Att bygga berättelsen i bild
Redan när det första manuset, grunden till min berättelse, var på gång började jag 
testa att sprida ut det över en storyboard och att testa dramaturgin i dummy-form. 
Det var hjälpsamt och bidrog till att skärpa berättelsens tempo och dramaturgi, men 
jag märkte fort hur jag blev oflexibel och fort låste mig vid en viss kronologi eller skiss.
 För att undvika att låsa mig och fastna vid vissa skisser i ett tidigt skede valde 
jag att för ett tag lämna dummy-formen och istället arbeta med berättelsen som 
helhet. Metoden för att utveckla berättelsen i bild var att inte fokusera för mycket på 
hur bokens färdiga uppslag skulle se ut. Istället valde jag att rita och samla ett stort 
material med bilder som senare kunde användas som pusselbitar i bildkompositio-
nerna. Bildmaterialet gav mig också en känsla av att bokens ”värld” var större och 
att jag inte bara gjorde de delar som skulle visas upp.  
 Jag ville ha material att välja bort. Genom att arbeta på det här sättet kunde 
jag testa gränserna för vad som kunde fungera i berättelsen utan att känna att jag 
gjorde en mängd alternativa uppslag som kanske aldrig skulle användas. 
Det var också ett sätt att undvika att censurera mig själv. Även om det inte varit min 
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avsikt märkte jag att jag ibland gjorde bilder som skulle ”passa i en bilderbok”. På det 
här sättet kunde jag ta ut svängarna och sedan välja vad som kunde passa in.

Växelverkan
Nästa steg blev att komponera bilder utifrån det samlade materialet. Här återgick 
jag till min befintliga text, som på vissa sätt blev ett bra underlag till en del av bil-
derna. Jag kunde förhålla mig till texten som en illustratör eftersom den beskrev 
berättelsens skeenden och händelser. Men det var en lättnad att veta att texten inte 
skulle användas och det gjorde det lättare att sätta samman bilderna. Nu hade jag 
också stor nytta av de skisser och tekniker jag använt mig av i projektets början som 
påverkade bildernas estetik och komposition på ett tydligt sätt.

Skiss i kopiatorn.

Sammansatt bild
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Jag återgick i det här steget till att arbeta i dummy-form och började försöka kom-
binera bilderna med ny text, först gick det trögt. Det var svårt att lita på bildläsaren 
och jag kom ofta på mig själv med att vara för redogörande i texten. 
 Med tiden kom insikten om att texten i min bok på många sätt måste fungera 
som en illustration till bilderna och bidra med någonting annat. Eftersom bilderna 
på många sätt berättade historien fick texten fylla andra funktioner, exempelvis att 
ge berättelsen tempo och rytm samt underlätta för högläsaren. Bilderbokens form 
gjorde det möjligt för mig att frikoppla texten från sin funktion som redogörande 
berättare till förmån för bilderna.

En annan del som påverkades mycket av återintroducerandet av bok(dummy)-formen 
var de medberättande aspekterna jag behövde ta hänsyn till, exempelvis bilder som 
fortsätter över till nästa sida, dramatiska förändringar i storlek och färg som i största 
grad utgjorde en stor del av berättelsen.
 En tidigare lärare till mig som jag även praktiserat hos, bokformgivaren och 
typografen Eva Wilsson, beskrev en gång en bok hon formgett under sin tid som 
anställd på den holländska designstudion Thonik där ledorden för projektet var  
”En historia börjar innan den andra slutar”. Uttrycket har stannat hos mig och sätter 
på många sätt fingret på mycket av vad jag uppskattar med böcker och bokformgiv-
ning, framför allt böcker med bild och text i kombination.
 Jag tog med mig detta ledord och  gjorde det till en del av min bok. I min bok 
leds berättandet förutom bild och text även framåt av en återhållsam men expressiv 
färgpalett som till viss del är färgkodad och delar in boken i delar utifrån vad som 
händer. Berättelsen och jakten i boken skulle ge ledtrådar till nästa uppslag, utan 
att helt avslöja och på så sätt undergräva och förstöra dramatiken. Detsamma gäller 
för bokens genomgående formspråk, som i början är grafiskt och återhållsamt med 
tydliga ytor för att sedan lösas upp i bokens senare uppslag.

Vid den här punkten hade boken fått en form, den hade karaktärer, miljöer och 
biroller spridda över mer eller mindre färdiga uppslag. Jag var också på god väg med 
formgivningen och typografin. 

Typografin
Typsnittet jag har valt till min bok är Brezel Grotesk av Stefanie Preis, en sanserif 
med mycket karaktär ovanliga runda former. Typsnittet går väl ihop med mina teck-
ningar och är tydligt utan att bli stelt. Eftersom min bok har en ovanligt stor storlek 
hade jag möjligheten att ha en relativt stor typografi som inte upplevs stor eftersom 
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den är proportionerlig mot uppslagens storlek.
 I vissa uppslag får typografin förstärka dramatiska händelser och får då en 
större storlek och blir en del av bilden. För att förstärka dramatiken har texten tänjts 
ut till 120% på höjden i dessa uppslag. I ett av uppslagen är också delar av texten 
färgad i rött.

Typografiexempel.
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Resultat

Bok
Projektet har resulterat i tre stycken fint bundna dummys och en utställning. Pro-
duktionen av boken blev bättre än jag förväntat mig vad gäller färger, material och 
bindning. Boken har trettiotvå sidor, tolv uppslag, för och eftersättsblad samt tapeter 
limmade mot bokens pärm.

Bokens alla uppslag
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Utställningsvy

Utställning
I utställningen presenterades bokens uppslag på väggen. Uppslagens starka färger, 
grafiska uttryck och stora storlek passade bra att omvandla till affischer. Dessutom 
fanns två blädderexemplar av boken fästa vid väggen med hjälp av en vajerkon-
struktion. En i vuxen och en i barnnivå, det kändes viktigt att bilderbokens dubbla 
målgrupp även representerades i utställningen. Det fanns också ett lågt podium för 
boken där man kunde sitta och titta närmre på boken.
 Den interaktiva aspekten av min utställningsform fungerade oväntat bra. 
Många tog sig tid att stanna och titta på eller läsa berättelsen, vid flera tillfällen blev 
det högläsning av både barn och vuxna.
 Jag har fått fin respons och mycket uppmuntran till att kontakta förlag för att 
hitta en förläggare till boken.
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Uppslag på väggen.

Lågt podium.
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Presentation
Presentationen följde på många sätt upplägget i den här rapporten, men med ett 
större fokus på min arbetsprocess och mina metoder än på den teoretiska bakgrunden.
 Presentationen var hjälpsam då den blev ett verktyg för att sammanfatta och 
förklara mitt projekt på ett överblickbart sätt. 
 Opponent vid presentationen var bilderboksmakaren Anna Bengtsson. 
Bengtsson var påläst, professionell och insatt i mitt projekt. Under opponeringen foku-
serade vi på att diskutera de brister jag själv sett i boken och uppmärksammat i min 
presentation samt vissa aspekter i utförandet. Bengtsson var inte bara uppmärksam 
och reflekterande utan också hjälpsam och kom med möjliga lösningar på de upptäckta 
bristerna i projektet.
 Diskussionen som följde opponering kändes givande och det var roligt att få 
diskutera aspekter av mitt arbete tillsammans med den samlade kunskapen hos 
kandidatprogrammet.
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Diskussion

Jag har nått mitt mål: att utveckla en historia i bild, text, formgivning och bok. Under 
projektet har jag undersökt bilderbokens unika förutsättningar som medium och 
utnyttjat dessa för att berätta min historia. Jag har fått en inblick i och använt mig av 
den komplicerade arbetsprocess som är en förutsättning för bilderboken.

Jag har tillgodogjort mig en grundläggande förståelse för bilderbokens förutsätt-
ningar och möjligheter, men också för mina egna begränsningar. Jag är nöjd med 
hur berättelsen har utvecklats under projektet och känner att resultatet är så bra det 
kunnat bli utifrån förutsättningarna.
 Den kritik jag vill rikta mot mitt eget projekt är bland annat att jag kunde ha 
tagit mer hjälp och aktivt sökt mer handledning.
 Jag kunde ha experimenterat med och utforskat bokmediet ytterligare. Som 
boken ser ut idag är det främst i bokens storlek och i hur bilderna övergår i varandra 
som bokmediet ägnas full uppmärksamhet. Man skulle kunna föreställa sig ytterligare 
experiment och ett upplägg som inte helt begränsades till uppslag samt tog vara på 
bokens variationsmöjligheter. Att enbart arbeta med uppslag har förutom att ge ett 
starkt uttryck också gjort att berättelsen upplevs kort och ”jämntjock”.
 Utifrån föresatsen att Bokstavstjuven är mitt första försök att formulera en 
berättelse i text är jag nöjd med resultatet. Men jag är osäker på barnperspektivet 
och undrar om jag hittat en bra nivå i texten samt i ”skylthumorn”.
 I boken har det visuella favoriserats och texten har inte fått lika mycket upp-
märksamhet som bild och formgivning.

Det har varit väldigt spännande och utmanande att jobba med alla bokens delar på 
egen hand. Det har varit en utmaning och jag känner att jag lärt mig mycket och 
hittat nya metoder för att arbeta.
 Jag tror att boken påverkats på ett positivt sätt av att jag gjort allting själv, 
den har blivit väldigt personlig, kompromisslös och präglas på många sätt av min 
karaktär och personlighet.
 Men jag är också övertygad om att min bok har lidit av att inte haft den fulla 
uppmärksamheten hos en redaktör, ett manus författat av en erfaren författare och 
tryckt och bundet med den full kunskapen hos ett tryckeri.

En viktig erfarenhet jag gjort under projektet har varit att det går precis lika bra att 
börja arbetet med en berättelse i bild, bilderbokens demokratiska upplägg mellan 
bild, text och bok tillåter det. Bilderboken låter mig som formgivare, illustratör och 
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bildberättare närma mig  berättarmediet på samma nivå som författaren.
 Bilderboken är på många sätt en formgivares dröm då den i bästa fall har lä-
saren/betraktarens fulla uppmärksamhet. Varje beslut som görs påverkar historien. 
Bild, formgivning och text kommer alla till sin rätt utan att konkurrera ut varandra.

Att arbeta med bild och text i växelverkan har varit väldigt intressant, frustrerande 
och utmattande. Men jag är övertygad om att det är en bra arbetsmetod. Revide-
randet av beslut genom arbete ger både text och bild utrymme och tid att hitta sin 
optimala form och i bästa fall nå en jämvikt.
 I mitt fall tror jag att denna arbetsprocess varit helt avgörande för resultatet, 
det bör dock tilläggas att texten ägnats minst uppmärksamhet och att samspelet 
mellan bild och text ännu inte känns riktigt bra.
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Slutsatser

– Vad är bilderbokens mediespecifika berättarmöjligheter och hur kan dessa användas för 
att berätta en historia?

På många sätt kan man säga att bilderbokens berättarmöjligheter som medium är 
oändliga. I min bok har jag använt mig av och utnyttjat några av dessa på ett sätt som 
passat just min historia. Jag har exempelvis använt mig av bilderbokens ”bokliga” 
aspekter så som format och bläddring och inkorporerat dessa i min berättelse samt i 
hur den berättas tillsammans med bild och text.
 I en annan bok skulle andra element och problem behöva tas hänsyn till.  
Bilderbokens berättarmöjligheter och hur dessa används kräver ett unikt förhållningssätt 
utifrån berättelsen. Varje bilderboksberättelse kräver egna berättartekniska lösningar.

– Hur påverkas slutprodukten av bilderbokens ovanliga flerspråkighet och arbetsprocessen 
som präglas av denna?

Bilderbokens flerspråkighet och den arbetsprocess som präglar denna påverkar slut-
produkten på så sätt att den tvingar bokens delar att förhålla sig till varandra.

Att arbeta i växelverkan mellan bild och text är utmanande men ger genom revide-
randet av beslut text och bild möjligheten att formas och formas om i förhållande till 
varandra tills de når en jämvikt.
 Denna process har haft stor påverkan på mitt slutresultat. I mitt fall fick tex-
ten bit för bit lämne utrymme för bilderna och överlåta en stor del av berättandet till 
dessa. Texten fick fungera som en illustration till bilderna och bidra med rytm, tem-
po och humor samt underlätta för bokens högläsare. Ett resultat som varit omöjligt 
utan en denna arbetsprocess. Hade texten eller bilderna färdigställts utan möjlighet 
till förhandling innan den andra delen påbörjade hade resultatet varit annorlunda. 
Troligtvis hade relationen mellan berättelsens delar kännas svagare.

– Hur kan jag som huvudsakligen berättar i bild och formgivning närma mig bilderboken, 
och hur påverkar det resultatet?

Bilderboken låter mig som formgivare, illustratör och bildberättare närma mig  be-
rättarmediet på samma villkor som författaren. En viktig erfarenhet under projektet 
var att det går bra att påbörja en berättelse i bild. Ett resultat av bilderbokens jäm-
ställda förhållande mellan bild, text och bok.
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Ett intressant faktum var att jag kunde använda redogörande textskisser som under-
lag för bildmaterialet, en slags facit på vad bilden behövde innehålla för att berätta 
min historia på ett tillfredsställande sätt.
 Jag tror bokens estetik påverkats positivt av att färgas av metoder och be-
gränsningar hämtade från en formgivningskontext.
 Boken präglas på många sätt av min egen personlighet och mitt manér vilket 
ger en genuin och kompromisslös känsla.
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Bilaga

Avfotografering av Bokstavstjuven
Orinalstorlek uppslag: 59,4cm x 42cm
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Bilaga - Avfotografering av Bokstavstjuven
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