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Abstract

The point of departure for my Master’s project is a childhood memory of me sneaking out for a 
walk in the early morning without my familymembers’ knowledge. The ability to make one’s own 
decisions and a sense of mastering one’s own perception and being able to draw independent con-
clusions and make interpretations of the surrounding world is something that I remember from this 
particular walk of mine. In this work the goal has been both to depict this experience of indepen-
dence early in life in a story presented as a children’s picture book but also to let the imagery and 
book format in itself promote similar feelings in the reader. Furthermore I approach the notion of 
the flâneur as a fictive storyteller and try to create a new variation of this, from many viewpoints, 
out of date character.

1. INLEDNING
Inom ramen för mitt masterarbete undersöker jag hur bildberättande inom bilderbokens format 
och kontext kan användas för att belysa positiva känslor av självständighet, fantasiförmåga och 
kreativitet hos det läsande barnet. Jag fördjupar mig i de för bilderboksmediet specifika och ständigt 
aktuella frågorna om bildburet kontra textburet berättande och närmar mig den i litteraturhistorien 
så vanligt förekommande flanörkaraktären. I mitt arbete med bilderboken Den som är vaken söker 
jag förmedla en kontrasterande kommentar till, eller variation på, just det populära berättargrepp 
där flanören utgör den ordnande princip och det observerande subjekt som leder berättelsen framåt. 
 Denna rapport sammanfattar kort min bakgrund inom bilderboks- och illustrationsområdet 
och redogör för mitt förhållande till bildframställning och min tro på bildmediets potential och 
betydelse för barn i bilderboksåldern. Vidare refererar jag till ett antal bilderböcker som behandlar 
liknande teman eller på annat sätt är relevanta i sammanhanget. Därpå följer en utförligare pro-
cessbeskrivning av mitt arbete med bilderboken Den som är vaken. Avslutningsvis sammanfattar jag 
projektets utfall och reflekterar över dess mottagande inom ramarna för examination och utställ-
ning på Konstfack.
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2. BAKGRUND

Tidigare erfarenhet av bilderboksberättande
Under hela min utbildningstid har jag intresserat mig för bilderboksberättande. Hösten 2010 gjorde 
jag debut som bilderboksillustratör då Nu eller kanske Mu –en kärlekshistoria 1, ett samarbete med 
författaren Johan Gardfors, utkom. Berättelsen rör sig kring Nu och Mu, två figurer med aplik-
nande drag och likadana kläder och gummistövlar, som bor tillsammans i en ödekyrka. En morgon 
under frukosten inser de att de blandat ihop vem som är vem. Berättelsen följer sedan huvudper-
sonerna genom kyrkskogen, i deras försök att ta reda på vari den egna identiteten består och var 
gränsen mellan jag och du egentligen går. I takt med att solen flyttar sig över himlen hinner Nu 
och Mu besöka doktorn, bygga en tidsmaskin, bada och plaska och till slut inse att det kanske inte 
spelar någon större roll vad man heter eller vem man är så länge man vet vad man tycker om och så 
länge man tycker om varandra. I illustrationerna till boken arbetade jag huvudsakligen med vaga 
akvarellaveringar inom en begränsad färgskala som grund (se bild 1 och 2). Över dessa, i bilder-
nas yttersta lager placerade jag utklippta objekt, former och karaktärer, också dessa akvarellerade 
teckningar, på ett maner som vinglade mellan precisa avbildningar och en naiv linjeföring. Även 
abstrakta fragment av tryckta och handskrivna sidor förekommer i bilderna.
 Mitt förhållande till bilderboksformatet är kärleksfullt men inte okomplicerat. Boken om Nu och 
Mu illustrerade jag i rasande fart under ett par månader, sommaren innan jag påbörjade min konst-
närliga kandidatutbildning vid HDK i Göteborg. Därefter har jag arbetat med ett flertal projekt 
med bilderboksanknytning inom väggarna för HDK och senare Konstfack. Ju mer jag har resonerat 
och teoretiserat omkring bilderboken som format och fenomen, ju fler projektbeskrivningar jag bol-
lat med olika handledare, desto svårare har jag upplevt det att arbeta kreativt med bilderboksillus-
tration. Jag har försökt anpassa mig till den rekommenderade metoden att börja med texten, sedan 
skapa en storyboard och skissa på sidor och uppslag för att slutligen färdigställa bokens bild- och 
textinnehåll; att redan från början betrakta boken som en helhet. Jag har tampats med diverse för 
mediet specifika konventioner och mina egna ideal: ett 32-sidigt format, krav på begriplighet och 
logik, balans och dynamik mellan bild och text… Jag har känt mig ängslig och låst i den kreativa 
processen, vilket inte sällan lyst igenom i ett bitvis krampaktigt och stelt resultat. 

Projektets upprinnelse
Den strukturerade och välplanerade illustrationsprocessen har gett stelbenta resultat under mina år 
som student. Det verkligt intressanta som jag har lyckats åstadkomma i bildväg under dessa år är 
snarare de teckningar och collage som tillkommit vid sidan av, som resultat av en mer kravlös och 
intuitiv arbetsgång. Där har sviter av sammanhängande bilder med utläsbara narrativ uppstått mer 
eller mindre av sig själva. Dessa bilder har jag tyckt bär på ett djup och en lockelse som jag sällan 
eller aldrig lyckas hitta i mina mer traditionellt framarbetade bilderboksillustrationer. Kanske för att 
de är just bilder i egen rätt, snarare än illustrationer till ett förhärskande eller i alla fall överröstande 
textmaterial. Under perioden för detta masterarbete planerade jag därför att försöka arbeta med just 
en bilddriven och intuitiv process för att skapa en ordlös bilderbok för barn (och vuxna). Jag såg mas-
terarbetet som ett bra tillfälle att försöka återfinna lusten till, och nyfikenheten på, bilderboken som 
medium, bortom krav och förhärskande idéer. Jag hoppades kunna hitta en egen väg in i bildberät-
tandet och få tid att undersöka vilken sorts arbetsprocess som fungerade bäst för mig personligen.
 Den ordlösa bilderboken skulle ha flera fördelar, föreställde jag mig. Den främsta och mest up-
penbara fördelen vore att den skulle vara tillgänglig för alla. Även den som (ännu) inte lärt sig läsa 
skulle ha tillgång till berättelsen. Dessutom finner jag bilderboksformatet unikt i sitt sätt att bjuda 
in till möten, dialog, reflektion och samskapande. Hur påverkas dessa egenskaper om boken som 
läses saknar ord? Uppstår då möten av mer dialogisk karaktär mellan den vuxna läsaren och barnet? 
Uppmuntrar en sådan bok i ännu högre grad läsarens medskapande, då hon själv får sätta ord på 
det hon ser? Dessa tankar gick i linje med den tematiska överbyggnad jag valt för mitt projekt. Jag 
ville belysa glädjen och spänningen i att själv upptäcka och erfara, på egen hand och på egna villkor. 

1 Gardfors, Johan, Dackenberg, Clara, Nu eller kanske Mu – en kärlekshistoria, Stockholm, 2010
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Detta skulle på ett fint sätt speglas i barnets tillfredställelse då det utan hjälp från någon annan 
förmådde bläddra sig igenom boken och behärska berättelsens språk.
 Efter Nu eller kanske Mu – en kärlekshistoria har jag alltså fortsatt arbeta med bilderboksprojekt, 
inom skolans väggar. Varje gång på liknande sätt, med huvudpersoner som vare sig är djur eller 
människor men ändå får sägas höra hemma i en sorts fabeltradition, där saker som exempelvis 
ålder och kön är av mindre signifikans för berättelsen (se exempel i bild 3 och 4). Karaktärerna är 
förenklade, abstraherade, närmar sig något universellt å ena sidan, å andra sidan något överdrivet 
och stereotypt. Men inför detta arbete kände jag mig redo att låta ett barn axla berättarrollen. Och 
temat skulle alltså vara upptäckarlust och självständighet. Jag bestämde mig tidigt i processen för 
att utgå från ett personligt barndomsminne. När jag var i sexårsåldern vaknade jag en helgmorgon 
tidigt, före min familj. Jag smög ur sängen, klädde på mig vinterkläder utanpå pyjamasen och gick 
ut. Jag rundade några hus och gick så långt som till den stängda lilla kvartersbutiken. Inte mycket 
inträffade alltså under min korta promenad, men jag vill ändå minnas hur speciellt det kändes att 
självständigt fatta beslut om att lämna hemmet och gå ut och spana. Att samla på mig synintryck 
och erfarenheter som var mina alldeles egna, frikopplade från familjens beskyddande och överva-
kande ögon och från vuxenvärldens tolkningsföreträde.

Bildfragmentet som historiebärare
Bilderboksgenren är förstås vidhängd med mängder av ideal, förväntningar och oskrivna regler 
vad gäller funktion, logik, begriplighet, didaktiska egenskaper, ljusa och förklarade skeenden… Jag 
ville med mitt masterarbete förespråka en öppnare syn på bilderboken som medium och verka för 
en större tilltro till barns projiceringslust och förmåga att läsa bilder, tolka kreativt och uppskatta 
även det poetiska eller svårgripbara i en berättelse. I sin text ”… då har du väl barnasinnet kvar?” 
i antologin En fanfar för bilderboken! belyser illustratören och bilderboksskaparen Gunna Grähs 
barns vilja och förmåga att engagera sig även i lite ”svårare” bilder.

”Om man experimenterar med naiva, expressiva eller minimalistiska form-
språk, om man bryter upp kompositionen eller arbetar i ytplanet helt utan 
rumsliga aspekter – eller om man kanske leker med ett värdeperspektiv där det 
som är viktigt får vara större än allt annat – då får man ibland höra kommen-
tarer om att barn inte kan ’se vad det föreställer’. Men i själva verket kan det 
då förhålla sig precis tvärtom. Det är faktiskt uppmuntrande. Barns öppenhet 
inför att godta och bearbeta komplexa bilder innebär också en frihet i själva 
bildarbetet. Man ser ibland hur en tryggt grundad barnnivå i texten kan möj-
liggöra ett mer avancerat tilltal i bild – i estetik, komposition, färghållning, ge-
staltning och teknik – utan att riskera berättelsens riktning och konsekvens.” 2 

Mitt arbete med bilder kretsar ofta kring en tanke på fragment. Min upplevelse är att den fragmen-
terade och inte fullkomligt realistiska bildberättelsen bär på en särskild öppenhet och relationell 
potential. Bilder utan en på förhand given tolkning kan väcka leklusten hos betraktaren och upp-
muntra till fri association och dialog. Abstrakta element som får stå mångtydiga och okommente-
rade i bilden tror jag kan fungera som öppningar för den läsande. Associativa ingångar som leder 
läsaren in i berättelsen och uppmuntrar henne till delaktighet i dess utformning, till att leka fram sin 
egen och stundens betydelse ur bilderna. Vad jag eftersträvar med denna metod för bildframställ-
ning är inte att fördunkla något färdigt budskap. Däremot hoppas jag kunna aktivera betraktaren 
och inkludera henne i en betydelseskapande process, få henne att engagera sig i bilderna så som i en 
rebus eller en visuell gåta utan facit. Bilderbokskonstnären Shaun Tan sammanfattar det väl i sin 
webb-publicerade essä ”Picturebooks: who are they for?”. ”It’s not as if the book is a puzzle punc-
tuated by clues, that needs to be solved. Unlike a riddle, there is no clear answer to these questions, 
which remain open.” 3 Tan skriver vidare, här med sin egen bok The lost thing som exempel:

2 Grähs, Gunna, ”…då har du väl barnasinnet kvar?” En fanfar för bilderboken!, Stockholm, 2013, s. 87 
3 Tan, Shaun ”Picturebooks: who are they for?” http://www.shauntan.net/essay1.html 
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”In asking questions of the book, the reader is inevitably asking questions about 
their own experience in seeking individual closure. What aspects of it are fa-
miliar, and why? What does it remind you of, or make you think about? This is 
a picture book that works through such resonance rather than recognition, or 
any didactic imperative; ideas and feelings are evoked rather than explained.” 4

Min strävan är att skapa bilder som är just process, snarare än resultat. Jag tror på bilden som formbar mö-
tesplats och beröringsyta för referent och betraktare. Just därför är bilderboken ett älsklingsformat för mig.
 Ernst Gombrich beskriver i ett kapitel i sin Konst och illusion ett antal idéer om ”[k]onstens 
ursprung i slumpartade former” 5. Här nämns hur landskapsmålaren Alexander Cozens rådde teck-
nande amatörer till att använda sig av metoden blotting, det vill säga att utgå från slumpartade 
bläckfläckar ur vilka Cozens menade att skilda landskapstyper med framgång kunde suggereras. 
Vidare beskrivs hur Leonardo uppmanade sina adepter att söka efter motiv i naturens abstrakta 
former. ”Du bör titta på vissa murar med fläckar av fuktighet, eller på stenar med ojämn färg”. Leo-
nardo, skriver Gombrich, ”diskuterar den makt som ’otydliga former’ som t. ex. moln eller grumligt 
vatten, har att väcka uppfinningsförmågan till liv.” Nämnda kapitel ägnar sig, som citeringarna 
avslöjar, främst åt landskapsmåleri. Ändå är det i liknande banor jag resonerat kring min egen tilltro 
till bildens potentialitet och till betraktarens projiceringsvilja och mimetiska drift. Det vagt skisse-
rade, det endast antydda eller abstraherade besitter en förmåga att fånga vårt intresse, att locka oss in 
i bilden och väcker hos oss ett aktivt betraktande. Gombrich skriver: ”Medvetandet om åskådarens 
roll tror jag att vi kan finna först där konsten […] avsiktligt vädjar till människans fantasi.”
 Florian Rodari beskriver i sin stora bok om modernistiska collage hur introducerandet av den 
kubistiska bilden ställde nya krav på en aktiv blick.

”Reading a painting was no longer a simple affair; it was no longer possible to 
glide effortlessly to the point where one feels one has grasped a picture. It was as 
if, to paraphrase Andersen’s fairy tale of the emperor’s new clothes, a voice had 
suddenly begun to shout insolently: ’the picture isn’t a window of the world!’ 
This gave a new slant to the viewer’s reading of the painting and forced his gaze 
to turn back from the illusionist depth to the picture plane.” 6 

Collaget som medium, menar Rodari, är särskilt väl lämpat för att uttrycka konstnärligt självreflek-
terande men också för att uppmuntra betraktarens delaktighet. 

”we are obliged to abandon the old system of the single viewpoint and the vir-
tually unbroken temporal continuum. Thrust into the very centre of the work, 
we participate in its creation.” 7

Min upptagenhet vid fragmentet anknyter också till barnets lek och säregna blick för potentialen hos 
alla möjliga obetydliga ting. Barnet kan samla de mest disparata små fynd från trottoarer och skogs-
stigar eller hemmets vrår. I leken struktureras det insamlade materialet. Små objekt får mening och 
tillskrivs egenskaper enligt mönster som kan tyckas obegripliga för utomstående. I en artikel först 
publicerad 2000 i Etudes photographiques, i svensk översättning i tidskriften OEI reflekterar konsthis-
torikern Georges Didi-Huberman över Walter Benjamins utsagor om ”leksakens filosofi och bildens 
dialektik” Didi-Huberman nämner hur Benjamin beskrivit historikern som lumpsamlare, hur:

”tidens synlighet (Anschaulichkeit) först går genom utspridningen av dess spår, 
av dess rester, av dess slagg, av dess bottensats, av alla dessa pyttesmå saker som, 
i allmänhet, utgör den historiska iakttagelsens lump. Tidens sump, om man 
vågar drista sig till att uttrycka sig så. Vi bör inte förbluffas över att Walter Ben-
jamin från och med 1918 – enligt Ernst Blochs vittnesmål – upprättade en liten 
samling av bilder ’som daterar sig från förstoringslinsens epok: vattendroppar, 
flughuvuden, damm’” 8

4 Ibid.
5 Gombrich, E H, Konst och Illusion, övers. Kerstin Karling, Stockholm, 1959, s. 183-184
6 Rodari, Florian, Collage, pasted, cut and torn papers, övers. Michael Taylor, Geneve, 1988, s. 31 
7 Rodari, s. 9
8 Didi-Huberman, Georges, ”Kunskap genom kalejdoskopet” övers. Jonas (J) Magnusson, OEI nr 48-49-50 
/2010, s. 403-406 
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Det observerande barnet/ung flanös

Som tidigare nämnt skulle mitt eget barndomsminne få stå modell för bokens struktur. Bilder-
böcker i allmänhet liknar ofta en spegling av hur barn betraktar, utforskar, resonerar kring och 
skapar sig en förståelse av världen. I Den som är vaken skildras en karaktär som helt bokstavligt ger 
sig ut i verkligheten (även om man i detta fall aldrig når utanför hemkvarteret) för att speja, spana 
och klura på hur det kommer sig att omvärlden ser ut som den gör. 
 I litteraturen utgör flanörromanen närmast en egen genre. Flanörgestalten förknippas framför 
allt med ett planlöst kringdrivande i staden. Det är en urban figur med stark iakttagelseförmåga 
men utan direkt uppdrag eller mål. Han låter sig förströs av än det ena än det andra utan annan 
avsikt än att få tiden att gå. Alf Kjellén skisserar i Flanören och hans storstadsvärld det kulturella och 
socioekonomiska spann inom vilket flanörfiguren återfinns, här med Hjalmar Söderbergs novell 
”En sommarsaga” som exempel:

”bland dessa återfinner [Söderberg] skådespelare, operasångare och författare, en-
ligt tidens begrepp personer med bohemtendenser. Naturligt nog figurerar i detta 
sammanhang rika unga män. Så var fallet alltsedan kapitalismens genombrott.”  9

Det råder en ”skiftande rekrytering” till flanörernas gemenskap inom litteraturen. Representanter 
förekommer för skilda yrkesgrupper, dock till övervägande del ur den välbärgade borgarklassen och 
så gott som uteslutande är flanörerna män. Redan i benämningen flanör/flâneur ligger genus fast-
slaget och runt flanören breder sig ett beteendemönster och ett livsrum som i grunden är maskulint 
kodat. Flanören äger sin blick och rör sig obehindrat, ohotad i staden på ett sätt som i många fall 
är förbehållet manliga fotgängare. Genusvetaren och skribenten Ulrika Dahl skriver i en sin essä 
”La Flâneuse. Urban sexualiseringsteori i fem(me)akter” om skillnaden mellan att ha en blick som 
”glider” och en blick som ”bjuder in”. 

”Flanören är på många sätt arketypen för den moderna kosmopolitiska med-
borgaren som tar plats i världen. Den omarkerade kategorin, blicken från ing-
enstans och överallt, dess språkliga bestämdhet en tydlig genusmarkör: det 
är alltid en man som glider runt i offentligheten och betraktar, värderar och 
representerar. Att observera är att röra sig från objekt till subjekt, det är vad som 
gör det möjligt att ta in en stad snarare än att bli intagen som en del av den.” 10

Manligheten är synlig eller osynlig, självklar i stadsrummet. ”Inte alltid närvarande eller sedd, 
men alltid betraktande”.11 Trots sitt utanförperspektiv har flanören en given rätt att röra sig i 
staden, att konsumera och att döma, etiskt såväl som estetiskt. Den som är vaken handlar om 
att erövra och utveckla sin egen blick såväl som sin rätt till gatorna och stadsrummet. Även om 
smygandet och ett visst mått av osynlighet utgör villkor för huvudpersonens morgonpromenad, 
så är premisserna i hög grad hennes egna, en del av lekens regler. I Eva Lindströms bilderbok 
Vilma och Mona spanar och smyger skildras det lustfyllda i att osynlig för omvärlden betrakta (och 
ingripa i!) stadens skeenden. En komisk effekt uppstår då bokens båda huvudpersoner, i högsta grad 
synliga för läsaren – klädda i ceriserosa hårrosett, orange byxor, illgul mössa (se bild 5) – deklarerar 
för hur de smyger, ålar och hukar utan att upptäckas.

”Vi ligger lågt och smyger oftast.
Ibland ålar vi på marken. 
Ingen ser oss.” 12

I bokens näst sista uppslag är de verkligen försvunna, ur bild. De har gömt sig. För att lagom till 
sista sidan återvända och förklara:

9 Kjellén, Alf, Flanören och hans storstadsvärld, Stockholm, 1985, s. 17 
10 Dahl, Ulrika, ”La Flâneuse. Urban sexualiseringsteori i fem(me)akter”, Skamgrepp, Stockholm, 2014 s. 159
11 Ibid. 
12 Lindström, Eva, Vilma och Mona spanar och smyger, Stockholm, 2004
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”Det är jag som är Vilma och så är det Mona. Det är vi två. 
Vi tar det lugnt och väntar på rätt tillfälle.
Snart försvinner någonting.
Vi är beredda.” 13

Vilma och Mona har mutat in sitt eget/lekens universum och tagit makten över det. Valet att synas 
eller inte är helt och hållet deras eget. Stadsmiljön – torg, snabbköp, en skräpig älvstrand – är deras 
att inspireras av och agera inom.
 Då min berättelse skulle kommunicera uteslutande genom bilder var det enklast att röra sig inom 
en obruten temporalitet. Tidshopp, återblickar, förflyttningar mellan inre och yttre världar kan vara 
svåra att skildra i bild. Denna begränsning i vad som var möjligt att återge, fick promenaden att 
framstå som en optimal aktivitet/situation för att ge berättelsen struktur. I promenadskildringen 
förflyttar vi oss tillsammans med de porträtterade fotgängarna automatiskt genom både tid och 
rum. Alf Kjellén refererar vidare till en text tryckt i Aftonbladet 1840, anonymt publicerad men 
sedermera tillskriven CJL Almqvist. Där står:

”ingenting är roligare, än att göra ingenting, men i sjelfa verket är det ändå 
förbaskat ledsamt. Konsten måste således bestå uti att hitta på någonting, som 
är så pass intet, att det medför hela nöjet af il dolce far niente men ändock icke 
ända till den grad är ingenting, att det förekommer tråkigt. En så mysteriös 
mellansort kan ej annat vara än en promenad” 14 

3. TEMATIK

Fantasi och inåtvändhet

I Den som är vaken rör sig huvudpersonen över ett smutsspräckligt, lappat underlag, genom en 
sovande stad av tigande grå fasader och slutna hus. Hon navigerar mellan de av stadsrummets 
byggstenar som för henne verkar meningsfulla, som kan tros bära på en berättelse eller väcka iden-
tifikation. Shaun Tan skriver apropå det allmängiltiga i leklusten och i att söka efter mening och 
magi i det vardagliga:

”we are all interested in playing. We like to look at things from unusual angles, 
attempt to seek some child-like revelation in the ordinary, and bring our imagi-
nation to the task of questioning everyday experience. Why are things the way 
they are? How might they be different? As an artist, these ‘childish’ activities 
are the things that preoccupy me when I draw pictures and make up stories […] 
What are the ways that something can be represented to most effectively invite 
us to think and ask questions about the world we live in?” 15

Jag ville berätta om ett ensamt barn, om hur fantasin, leken och skapandet kan utgöra ett sällskap 
i sig. I kapitlet ”På upptäcksfärd med bilderboken i nya teoretiska landskap” i antologin En fan-
far för bilderboken! skriver barnlitteraturforskaren Ulla Rhedin: ”Idag lever vi i en mer extrovert 
(grupp) kultur, som belönar utåtriktade energier hos barnet.” 16 Böcker om ensamma barn och fanta-
sins tröst och makt är ständigt aktuella och kan vara viktiga för barn som upplever ett utanförskap 
eller helt enkelt leker bäst på egen hand. Temat är knappast nytt inom barnlitteraturen. I Alice i 
Underlandet vaknar Alice på bokens sista sidor ”hon visste att hon bara behövde öppna ögonen igen 
för att vara tillbaka i den tråkiga verkligheten” 17. Allt hade varit en dröm. Eller hade det? 

13 Ibid.
14 Kjellén, Alf, Flanören och hans storstadsvärld, s. 69, här hänvisas till en publicering Aftonbladet 7/1 1840 
15 Tan, Shaun, ”Picturebooks: who are they for?”, http://www.shauntan.net/essay1.html
16 Rhedin, Ulla, ”På upptäcksfärd med bilderboken i nya teoretiska landskap” En fanfar för bilderboken!, 
Stockholm, 2013, s. 37 
17 Carroll, Lewis, Alice i Underlandet, övers. Åke Runnquist, Stockholm, 1983, s. 109
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De avslutande versraderna i Tove Janssons Den farliga resan18 när Susanna och hennes katt är på väg 
hem från ett svindlande äventyr, sammanfattar väl vad detta grepp går ut på. 

”Hon fick aldrig reda på
om allting var på riktigt,
men så vitt man kan förstå,
så är det inte viktigt.”

Några visuella referenser
Ett antal tydliga blinkningar till andra visuella referenser finns inlagda i några av illustrationerna i 
Den som är vaken. I föräldrarnas sovrum hänger en reproduktion av en Chagallmålning, Au-dessus 
de Vitebsk (se bild 6), över sängen. När jag var barn hängde samma bild i vårt badrum. Målningen 
föreställer en man med käpp och ett bylte kastat över axeln, klädd i ankellång vinterrock i en sotig 
färgskala. Mannen ser ut att vandra rakt över den grå himlen ovanför stadens snötäckta tak. Mål-
ningen som färdigställdes runt 1920 tolkas ofta som ett kusligt förebådande av trettiotalets judeför-
följelser. Min tolkning av bilden, då jag som liten med begränsade referensramar, i hemmets trygga 
värld borstade tänderna framför den, var långt mindre ödesmättad. Ett bylte på ryggen symboli-
serade i min värld rymning. Att samla ihop det nödvändigaste i ett knyte att slänga över axeln var 
liktydigt med att av lust (mer sällan av tvång) överge en rådande situation och i stället gå på luffen, 
smita hemifrån, välja äventyret… I Den som är vaken får bilden påminna om människan och staden, 
irrandet och sökandet efter samhörighet och hemkänsla. Chagallbilden varslar om flickans prome-
nad ensam i en tom och snöig stad, och kan fungera som en brygga mellan sovrummets drömtäta 
luft full av möjligheter och stadsmiljön utomhus med sina stängda portar och dolda aktiviteter. 
 På tredje uppslaget i Den som är vaken ser vi en reproduktion av ett av Picassos cirkusmotiv. Jag 
tycker om det sätt på vilket bokens huvudperson rör sig från denna kanoniserade modernistiska 
(och manliga) bildkultur, via stadens graffitiväggar, till att ta saken i egna händer, strö ut pennor 
och papper över golvet och inspirerat sätta sig att själv tolka sin egen omvärld i bild.
 På fönsterkarmen i bokens näst sista uppslag ligger Ezra Jack Keats Den första snön, det kan den 
som tittar riktigt noga upptäcka. 

Den första snön
Ezra Jack Keats bilderbok The Snowy Day utkom första gången 1962. Genom boken följer vi pojken 
Peter som (åter-) upptäcker allt roligt man kan hitta på när den första snön har fallit. Han spatserar i sin 
helröda vinterutstyrsel genom boken. Slår med en pinne på snötäckta grenar, formar olika spår i mar-
kens snö, klättrar och rutschar… 19 Berättelsen i sig är enkel och vardaglig, men i bilderboksformatet, 
framburen både i text och genom Keats säregna collage framstår den ändå som fantastiskt rik. Ett ut-
omordentligt exempel på hur en berättelse kan lyftas genom bilderbokens specifika, intermediala narra-
tionsstruktur (där historien förs fram genom bildmediet, textmediet och i spänningsfältet dem emellan).
 Liksom i Den första snön börjar Den som är vaken med uppvaknandet, i sängen, på gränsen mel-
lan lakanens varma trygghet, sömnens ensamhet och drömmens oändliga möjligheter. Vi ser den 
vaknandes ansikte och anar längtan vidare, ut. Och inga förmanande föräldrar står i vägen. (Dock 
finns en mamma som hjälper till med våta strumpor när Peter kommer hem i Den första snön och 
en som hjälper flickan av med skorna ”som om jag vore ett litet barn” i Den som är vaken) Båda 
berättelserna fortsätter enligt flanörhistoriens mönster. Dagen/livet tar form efter vad som inträffar 
i barnets nära omgivning. Kvarteret och trottoarerna i anslutning till hemmet utgör den scenografi 
inom vilken livet improviseras fram. Ett grepp som återfinns i flera av  bilderböcker. 
 Även Keats måleriska teknik är en inspirationskälla i mitt illustrationsarbete (se bild 7). I 
Den första snön löper bilderna ofta över hela bokuppslaget. Kompositionerna är uppbyggda av klipp-
ta pappersbitar. Hela, täckande färgfält möter stänkmålade ytor, spår av en palettkniv, mönstrade 
tryck och stämplade detaljer. En till synes rått och hastigt tillklippt barnsilhuett är så precis och 
känslig att vi genast kan avläsa sinnesstämningen hos den avbildade.

18 Jansson, Tove, Den farliga resan, Stockholm, 2009
19 Keats, Ezra Jack, Den första snön, övers. Marianne Eriksson, Stockholm, 1969
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4. PROCESS

Arbetets första fas
Jag hade en struktur för den historia jag skulle jobba med. Berättelsens skelett ritades ut efter 
mitt barndomsminnes konturer. Det började under en tidig morgon då barnet lämnade hemmet, 
ledde vidare ut bland husen och knöts ihop igen då barnet återvände hem till tryggheten. Jag hade 
förutsatt mig att jobba intuitivt, utan att planera allt för mycket på förhand. Att jag skulle arbeta 
uteslutande med bild var givet, likaså historiens ramar och bilderboken som formatmässig förebild. 
Denna metod fungerade bra till en början. Jag skissade på en huvudkaraktär och började direkt med 
att göra arbetade miljöbilder utan att ta särskild hänsyn till att de skulle hänga samman i vare sig 
uttryck, teknik, format eller inom berättelsens logik (se bild 8). Jag upplever ofta att det är vad jag 
behöver för att verkligen lyckas stiga in i eller absorberas av en bilddriven process: att genast börja 
arbeta på allvar med bilderna, att tidigt skapa ett visuellt universum att ta avstamp i. Först när jag 
har ett material av potentiellt giltiga eller färdiga bilder kan jag se vartåt jag är på väg. Jag har mutat 
in det föreliggande projektets bildvärld, först då kan jag veta vad jag vill omfamna och vad jag vill 
ta spjärn emot inom dess gränser. 
 Snart hade jag kommit fram till två olika format och tekniker att arbeta med. På tio gånger 
tio centimeter stora mdf-skivor gjorde jag mer eller mindre abstrakta oljemålningar och collage 
(se bild 9). I övrigt bestämde jag mig för ett sidformat på 210 gånger 260 millimeter och arbetade 
inom dessa mått med gouache, akryl, teckning, och collage på papper (se bild 10). 
 Som tidigare nämnts söker jag alltid efter en viss slumpmässighet i bildprocessen, något att brot-
tas med. För att bilden ska fortsätta leva framför mina ögon kan jag inte veta allt om dess innehåll 
på förhand. Jag vill undvika det mekaniska i arbetet, jag vill vara närvarande och gärna överraskas, 
av exempelvis mediets påverkan på motivet. Jag är i högsta grad beroende av själva görandet för att 
berättelsen ska ta form. Att arbeta med ett flertal bilder parallellt väcker en särskild sorts tankeverk-
samhet. När det fungerar som bäst liknar det närmast ett system som föder sig självt. 
 Jag lyssnar på mängder av radioprogram under mina arbetsdagar. I P1-programmet 
Oförnuft och känsla 20 intervjuas målaren Karin Mamma Andersson av Helena von Zweibergk. Te-
mat är fantasi. Programledaren ställer frågan om huruvida Andersson fantiserar om sina målningar, 
om det så att säga är en del av den kreativa processen. Andersson svarar att absolut, det gör hon, och 
exemplifierar genom att beskriva hur hon arbetar praktiskt, simultant med ett flertal målningar och 
hur dessa kommunicerar sinsemellan. 

HZ: Ja, du håller ju på med en målning ganska länge, fantiserar du då kring 
det här motivet?
KA: Mm det gör jag definitivt. Och ofta är det ju så att jag håller på med fler 
än en samtidigt. Jag håller ju ofta på med kanske tre, fyra samtidigt. Och de 
har ju också någon korrespondens mellan varandra. Och jag märker ju väldigt 
tydligt att om jag till exempel plockar bort en person så blir plötsligt relationen 
mellan de andra helt… en helt ny stämning. Lite är det ju så att man blir som 
en dramaturg. I synnerhet om det är figurer med i målningarna men det kan 
även vara med ett landskap att man bara byter färgen på himlen så förändras 
hela atmosfären i bilden, det blir en helt ny historia.
HZ: Och tänker du, fantiserar du då kring det här landskapet till exempel, 
vad…
KA: Ja det gör jag.
HZ: Hur är det där, känner du hur det luktar?
KA: Absolut. Ja, ja och jag är ofta väldigt nöjd om jag får göra landskap som 
man liksom kan kliva in i, att man kan försvinna långt bort, inte bara 20 meter 
in i det utan att man faktiskt kan gå kilometer bort…

Helena von Zweibergk ställer sin fråga om fantasin på nytt, som om det första svar hon fick inte var 
riktigt giltigt, som om fantasins praktik var begränsad till vår tankevärld och inte kunde äga rum 
ute i det synliga. Medan vad Andersson beskriver är just hur bildskapandet i sig kan fungera som 
en aktiv fantasi eller åtminstone som ett praktiskt verktyg för en sådan. 

20 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/43307?programid=3812 
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Min process går ut på att göra om och göra om på nytt. Klippa upp, återanvända och pussla. Jag 
lägger pappersbit invid färgfält, penseldrag invid klippta former. Ibland är det oklart huruvida jag 
rör mig framåt eller fastnar i omstruktureringar. Därför känns det skönt att ha fixerade format. De 
kvadratiska mdf-skivorna tillåter mig att leka och experimentera. Oljemåleriets långa torktider gör 
att jag är engagerad i motiven under längre perioder. Gouacheteckningarna på papper ger stadga åt 
berättelsen (se bild 9 och 10).

Att uppfinna sin egen metodik 
Det första problemet med mitt arbetssätt upptäckte jag när jag började sätta samman några av de 
färdiga bilderna i ett InDesign-dokument för att få en bättre känsla för bladvändandets inverkan 
på berättelsen. Mitt val att arbeta med bilderna var och en för sig, som solitärer, hade lett till att jag 
försett varje enskild bild med för mycket information. De var i sig själva fullkomliga och avslutade. 
Presenterade intill varandra, i följd, rena kakofonin. En bok full med den sortens bilder skulle 
förmodligen göra läsaren både uttröttad och övermätt. Vid det här stadiet i processen var det dags 
att börja ta större hänsyn till bokformatet. Att ställa tablå mot sekvens, uppmärksamma rytm och 
tempo, se till format i stort och i smått…
 Stor hjälp på vägen fick jag av att sätta ihop dummyer. Jag vek enkla häften och fyllde dem med 
snabba blyertsteckningar, bitvis hastigt färglagda. Den fysiska likheten mellan häfte och bok, som 
erbjuder överblick över materialet och en känsla för bläddrandets dramatik, var till hjälp. Men 
också hastigheten och det obekymrade handlaget som dessa små häften inbjöd till gav nytt bränsle 
till mitt arbete. Jag påmindes om vad som var fel med mina överlastade bilder där ingenting var 
utelämnat för läsaren/betraktaren att fylla i. Dummyns snabba små teckningar vibrerade och bjöd 
in på ett helt annat sätt. 
 Vad gäller berättelsens innehåll hade jag nu en början där huvudpersonen vaknar och beslutar 
sig för att smyga ut och ett givet slut då hon återvänder hem. Däremellan fanns alltså utrymme till 
att vandra runt och upptäcka staden. I mer eller mindre kraftigt abstraherade gatubilder dök en 
gungställning upp, en skata, en färgsprakande graffitivägg, några döda blommor, en tant i quiltad 
jacka och en okopplad vit hund… Gott så. Bilderna såg okej ut. Motiven innehöll sådant som 
rimligen skulle kunna dyka upp i de flesta kvarter. Känslan av tidig helgmorgon på vårvintern med 
delvis framsmälta trottoarer och smutsig snö gick igenom. Sedan då? Visst kunde man peka på, och 
fantisera kring, bildernas olika komponenter och detaljer, vandra runt i motiven och känna stäm-
ningen. Men det hände ju ingenting! Vid det här laget bestämde jag mig för att bejaka det allmänt 
vedertagna 32-sidiga bokformatet. Jag hade nått ett stadium där jag behövde lite rigida strukturer 
att stångas mot för att komma vidare. För att lyckas hitta på ett mer dramatiskt händelseförlopp 
ritade jag upp ett rutnät om fyra lika stora rutor över ett antal spillbitar av papper. Jag började sedan, 
än en gång, från början med att teckna hela bokens handling. Det serielika rutmönster som jag nu 
hade att förhålla mig till, uppmuntrade ett annat sorts tänkande. Filmiskt, visuellt, i sekvenser. Och 
jag ritade på av bara farten. De ojämna små lapparna med slarvigt uppdragna bildrutor visade sig 
vara en alldeles utmärkt förutsättning för ett praktiskt, kreativt fantiserande (se bild 11). 
 Via den vita hunden och hennes tant leddes vi nu vidare genom kvarteret. Förbi alla tysta, slutna 
hus, fram till grovsoprummets dörr som står på glänt. Bokens dramatiska höjdpunkt nås när det 
smygande barnet kikar in genom dörrspringan till soprummet och där får syn på en hemlig sam-
manslutning. En grupp äldre kvinnor som umgås över termoskaffe och sprayburkar i den tidiga 
helgmorgonen. Rummet vars väggar täcks av graffiti är en fristad och en möteslokal, ett färgspra-
kande hoppfullt bloss undangömt i den grå staden.

Från alldeles till bitvis ordlös
En tidig idé var att bryta tystnaden, frånvaron av text, i boken då barnet kom tillbaka hem och 
mötte sin familj som hade vaknat. Men i bokens första del, då barnet promenerar runt och funderar 
och fantiserar kring det hon ser, upplevde jag att text helt enkelt behövdes. För att fördjupa karaktä-
ren och för att ge inblick i barnets inre värld. Nu resonerar huvudpersonen i presens krig sina beslut 
och observationer, från det att hon vaknar och en bit ut i bland husen.
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I Maurice Sendaks bilderbok Till vildingarnas land, från 1963, hojtar pojken Max: ”Let the wild 
rumpus start” i Boris Perssons svenska översättning ”Och nu […] nu börjar det stora oväsendet” 21. 
Därefter följer tre uppslag där bilderna, utan textens hjälp, gestaltar dundrandet då vildingarna 
stampar med sina enorma fötter i marken, knakandet från trädgrenarna där de går armgång, rå-
mandet och hojtandet under fullmånen… För första gången i boken använder Sendak här utfal-
lande bilder. Det täta, djupgröna bladverket sträcker sig otämjt från kant till kant utan avgränsande 
marginaler. Som om Sendak vill hävda hur lekens spelrum är oändligt och inte låter sig begränsas 
och inhägnas. Den plötsliga frånvaron av text i boken antyder här alltså inte tystnad, utan dess mot-
sats. Den används snarare som kontrasteffekt, för att illustrera ett liv och ett stoj, språklöst och högljutt.
 I Den som är vaken inträder tystnaden, det rena bildberättandet, däremot när sinnena skärps hos 
huvudpersonen och uppmärksamheten går från att vara spridd och lekfullt reflekterande till att bli 
riktad, fokuserad och observerande. ”Jag sjunker ner i kapuschongen. Det är varmt och tyst med 
lite kittlande lurv. Jag håller för öronen hårt och hör brus.” barnet stänger av hörselsinnet, skärper 
blicken och den berättande rösten tystnar. I stället får vi genom bilderna följa flickans väg mellan 
husen, fram till det underbara grovsoprummet och hem igen. Sedan tar mammans röst vid. ”Har 
du varit ute nu igen”. Det är alltså en rutinerad smygare vi följt i hälarna genom boken. 
 I mina tidigare bilderboksförsök har strävan efter balans mellan text och bild utgjort ett ständigt 
dilemma. Oavhängig bildens riktningar, rörelse och djup, vilar typografin slätt mot samma grunda, 
inbillade ytplan. Den kan vrängas, skevas, omformas, men förblir ändå låst i sitt eget läsbarhetssys-
tem. I Den som är vaken har det fungerat bättre. Den begränsade användningen av text lyfter fram 
bildberättandet, hjälper oss förstå att det handlar om att betrakta. När huvudpersonen håller för 
öronen och historien tar steget från ett kombinerat text- och bildberättande till att endast kommu-
nicera via bilder markeras övergången av ordet ”BRUS” som med raggiga konturer mot flimrande 
bakgrund både är text och illustration.
 Den stora skillnaden mellan bild och text för mig, i valet av medium att berätta inom, är kanske 
ändå att i text kan jag beskriva och resonera, men inom bildmediet förmår jag i högre grad uppfinna 
och hitta på. Berätta historier alltså. Det skrivna språket är i vissa lägen stumt och låst. Bildarbetet 
däremot är en vän, en aktiv motpart. Dess uttryck är delvis utomspråkligt och till synes oändligt.

5. RESULTAT

Examination

Illustratören och bilderbokskonstnären Eva Lindström, vars arbete jag refererat till här ovan, valdes 
till opponent för min masterpresentation. Lindström la fram sina synpunkter på Den som är vaken 
inte genom att kritisera arbetet i vanlig mening, utan genom att presentera sin egen läsning och 
tolkning av detsamma. ”Jag ser det som att det här barnet är ute på en polarexpedition” sa hon ”hon 
är en upptäckare som rör sig mellan sitt trygga basläger och kartans vita fläckar. Barnet är en även-
tyrare,  ständigt på resa.” Vidare uppmärksammades bildernas perspektivväxlingar där vi går från 
att se barnet i den avbildade miljön till att se liksom genom hennes ögon. Lindström poängterade 
hur tidens gång och huvudkaraktärens sinnesstämning skildras genom ljuset som ändrar färg och 
temperatur genom boken (och en mängd andra små detaljer som jag hade trott skulle gå de flesta 
läsare förbi). Det enda som riktigt ifrågasattes under opponeringen var att jag i Den som är vaken har 
använt text som kalkerats för hand. Detta, menade opponenten, konnoterade reklamskrift. En mer 
transparent, satt textmassa trodde hon skulle spela bättre mot de täta och innehållsrika bilderna. 
Själv associerar jag inte på samma sätt det handtextade till reklamvärldens estetik, men jag kommer 
i det fortsatta arbetet med boken att prova vidare med olika skriftstilar. Från åhörarhåll frågades 
det hur jag önskade att den färdiga boken skulle se ut, om jag hade tankar kring hur man kunde 
ge den en yttre form som speglade dess innehåll. Det hade jag vid tiden för opponeringen inte haft 
utrymme till att tänka på alls. Men det var en viktig fråga. Jag kommer fortsätta diskutera bokens 
form, bland annat med vänner som i högre grad är inriktade mot grafisk design och kan tänkas se 
på boken som objekt med andra ögon än jag själv.

21 Sendak, Maurice, Till vildingarnas land, övers. Boris Persson, Stockholm, 2009
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Utställning
På Konstfacks vårutställning presenterade jag bokuppslagen över en vägg, men boken fanns också 
att bläddra i, i form av en vikt dummy i förminskat format. Min ursprungliga tanke var att låta 
besökarna ta del av berättelsen endast genom att själva bläddra sig igenom den, i bokform. Men 
efter kommunikationsmässiga och trycktekniska missöden, mellan mig och det print on demand-
företag som jag hade anlitat för att trycka upp en mindre upplaga av boken, gick dessa planer om 
intet. I efterhand kan jag dock tycka att lösningen med bokuppslagen på väggen gav en fin och mer 
utställningsanpassad läsning av projektet. På den väggyta som jag blivit tilldelad, i Vita havet på 
Konstfack, hängde också en omslagsprototyp, en originalillustration ur boken och en reproducerad 
illustration, uppförstorad till affischformat. Framför väggen stod två podier som stänkmålats för 
att anknyta till de många spräckliga ytorna i bokens illustrationer (se bild 12). På det ena podiet 
presenterades den lilla dummyn tillsammans med ytterligare fyra originalmålningar (se bild 14). På 
det andra podiet fanns en glaslåda i vilken täljda miniatyrer, föreställande motiv ur bokens illustra-
tioner, låg utplacerade (se bild 13). Lådan med täljda föremål har dragit mycket uppmärksamhet till 
sig under utställningsveckorna. De små objekten tycks ha stuckit ut i den något kaotiska miljö som 
vårutställningen utgör. Själv är jag nöjd med nivån av ”rekvisita” i presentationen av mitt material. 
Det är inte ovanligt att bilderböcker i utställningssammanhang gestaltas med en hel mängd extra-
material, kanske allra oftast uppbyggda miljöer med förebild i bokens illustrationer. Det fungerar 
ofta fint med objekt och miljöer som leder besökaren in i boken och dess värld, men i det här fallet 
var jag nöjd med att stanna vid det subtila, att med små medel försöka väcka besökarnas intresse 
med bibehållet fokus på det verkliga arbetet, det som finns inom bokens pärmar. 

6. SAMMANFATTNING

Ett av mina mål med detta projekt var att återfinna lusten till att arbeta med bilderböcker. Det har 
jag lyckats med! Genom att gå in i processen från ett annat håll och i arbetets början ägna en period 
åt rent bildberättande kunde jag tidigt söka mig fram till bokens ”ton” eller ”kärna”. Senare kom 
det mer sorterande arbetssättet väl till pass och den här gången hotade det inte att få mig ur balans 
eftersom jag redan hade funnit berättelsens riktning. Under denna period har jag fått möjlighet 
att pröva och analysera min egen process. Kursens generösa tidsramar gjorde det möjligt att arbeta 
trevande, på jakt efter en arbetsmetod som fungerar för mig, detta har gett mig en ny självsäkerhet 
i det kreativa arbetet. Och måga idéer till framtida projekt!
 Som färdig bok tycker jag att Den som är vaken fungerar väl. Växelspelet mellan text och bilder 
skapar en speciell stämning. Den bästa komplimangen hittills levererade min handledare, illus-
tratören Joanna Hellgren: ”Det är sidor som man kan gå in i, man vill promenera runt där länge”.
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