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1. Inledning 
Idag ser världen något annorlunda ut i jämförelse med hur den såg ut för tjugo år sedan. Idag 

används skärmar av olika slag i nästan alla sammanhang. Idag hanteras text i kombination med 

bild nästan hela tiden. Känslor uttrycks inte bara genom ord, utan också genom så kallade 

”emojis” och så kallade GIF:ar. Med hjälp av text i kombination med bilder kan känslor 

förstärkas, ironi uttryckas och tonläge framträda i texten. Detta skapar en ny nivå av 

kommunikation som tidigare inte har kunnat användas. På grund av denna utveckling så börjar 

även en av de vanligaste berättarformerna romanen att ta nya skepnader. Den klassiska romanen 

består enbart av text, medan det idag publiceras romaner som består av både text och bild.  

 De flesta böcker som innehåller både text och bild har huvudsakligen varit riktade till barn. 

Därför kan det vara särskilt intressant att undersöka den mindre vanligt förekommande romanen 

med bilder som är  för vuxna. Ett exempel på en sådan roman är The Curious Incident of the 

Dog in the Night-time av Mark Haddon.1 Berättelsen handlar om en autistisk pojke som hittar 

en död hund på sin grannes tomt och tar sig an uppdraget att försöka lösa fallet. Allt detta sker 

i Sherlock Holmes-typisk anda. I romanen förstärks narrativet med hjälp av bilder, kartor 

etcetera. Kanske är detta ett sätt för författaren att få läsaren att känna sig delaktig i berättelsen? 

 Jonathan Safran Foers roman Extremely Loud & Incredibly Close2 är en säregen roman om 

en pojke som försöker komma närmare sin döde pappa. I romanen experimenterar Safran Foer 

med text, bild, layout och typografi vilka tillsammans skapar en extraordinär läsupplevelse. På 

grund av att romanen innehåller fler element än enbart skriven text, upplever man som läsare 

ibland att det är en verklig berättelse och att huvudpersonen Oskar faktiskt visar det han har 

varit med om. Det är just den mycket speciella läsupplevelsen som ligger till grund för varför 

jag har valt att analysera Safran Foers roman.  

 Kristin Hallberg har tagit fram begreppet ikonotext vilket ligger till grund för analysen. 

Ikonotext är den information som skriven text och bild skapar tillsammans. Det är alltså den 

information som varken den skrivna texten eller bilden kan förmedla på egen hand. 3Denna 

kommer att appliceras på Extremely Loud & Incredibly Close för att undersöka hur ikonotexten 

fungerar och gör berättelsen mer komplex. 

 

                                                
1 Mark Haddon, The curious incident of the dog in the night-time, Doubleday, New York, 2003. 
2 Jonathan Safran Foer, Extremely Loud & Incredibly Close, Penguin, London, 2006[2005]. 
3 Kristin Hallberg. Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen, Tidskrift för litteraturvetenskap, 1982, 3- 4, 
s. 165. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Den utvalda romanen som ska analyseras är en multimodal roman, vilket gör den originell. 

Olika modaliteter samspelar sida vid sida i romanen och bidrar till formandet av komplexiteten 

i berättelsen. Att analysera alla delar av romanen är ett omfattande arbete, varför den här studien 

kommer att fokuseras vid skriven text och bild. Analysen kommer att fokuseras vid det som 

bilden och texten förmedlar tillsammans. Syftet är därför att genom en kvalitativ tematisk 

analys undersöka hur ikonotexten fungerar och bidrar till att berättelsen blir mer komplex. 

Följande frågeställning ämnar jag besvara i denna studie:  

Hur konstrueras narrativet med hjälp av ikonotexten i romanen Extremely Loud and Incredibly 

Close? 

 

1.2 Teori 

Kristin Hallberg menar i artikeln ”Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen” att ”En 

bilderbok är en bok vars meddelande konstitueras av två disparata teckensystem: text och 

bild”.4 Dessa två system är diametralt olika genom att skriven text är ett konventionellt system 

som läses linjärt, från vänster till höger, medan bilden istället är uppbyggd av små enheter som 

inte avläses linjärt. Läsningen av bilden är istället diskontinuerlig och arbiträr. Hur man tolkar 

bilden är kulturbundet, enligt Hallberg.5 Vidare menar Hallberg att förhållandet mellan text och 

bild komplicerar analysen av bilderböcker. Hon konstaterar att bilderbokens ”egentliga text” är 

den som uppstår i interaktionen mellan bilden och den skrivna texten. Denna ”egentliga text” 

kallar Hallberg för ikonotext, vilket är det begrepp som kommer att användas i den här studien 

för att signalera den information som uppstår när bild och skriven text samspelar.  

 Extremely Loud & Incredibly Close hör till den grupp bilderböcker som Hallberg kallar för 

illustrerade böcker för vuxna. Detta innebär att hon gör en skillnad mellan bilderböcker för barn 

och böcker med bilder för vuxna. Främst hävdar hon denna diskrepans för att definiera 

begreppet bilderbok. I analysen kommer ingen vikt att läggas vid det begreppets betydelse, men 

begreppet kommer att diskuteras i uppsatsens diskussionsavsnitt.  

 Hallberg menar att ikonotextbegreppet kan användas även vid studier av illustrerade böcker, 

varför det inte finns något primärförhållande mellan bild och skriven text, utan syftar istället på 

                                                
4 Hallberg 1982, s. 165. 
5 Ibid.  
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den upplevelse av helheten som uppstår vid läsningen av romanen. Därför menar Hallberg att 

alla illustrerade texter har en ikonotext.6 

 I denna studie kommer jag att använda ikonotextbegreppet som ett sätt att analysera hur 

narrativet konstrueras med hjälp av både skriven text och bild. Begreppet innefattar den 

information som de båda semiotiska systemen förmedlar tillsammans.  

 

1.3 Metod 

Den metod som kommer att tillämpas i denna undersökning är en tematisk textanalys. Romanen 

har delats in i två teman mot bakgrund av Jimmy Vulovics definition av begreppet tema.7 

Vulovic menar att skillnaden mellan intrig- och temastyrd litteratur är att intrigen har som syfte 

att driva berättelsen framåt, medan temats syfte snarare är att gestalta en idé eller ett 

problemområde. Vidare menar Vulovic att det är viktigt att inte blanda ihop tema med budskap. 

Skillnaden mellan dessa är att tema ställer frågor, medan budskap ger svar på frågorna. I denna 

undersökning kommer begreppet tema att användas utifrån Vulovics definition där ett tema 

snarare är en idé eller ett problemområde som återkommer frekvent i hela romanen. Mot denna 

bakgrund kommer har två teman identifierats. Dessa förklaras och preciseras nedan. 

 Det första temat, farfaderns trauma, representerar den parallellhandling som är farfaderns 

brev till Oskars pappa. Det andra temat, ”Oskars sorg”, representerar den sorg Oskar känner för 

sin döde pappa. Temana kommer att förtydligas i analysavsnittet där jag ger en mer 

genomgående förklaring av rubrikerna. I analysen kommer jag att referera till romanen i 

löpande text med hjälp av parenteser. Det är möjligt att det hade gått att ta fram fler teman i 

romanen, men eftersom jag ämnar att undersöka ikonotexten så har jag valt att precisera 

analysen vid dessa teman då de flesta bilder finns där. 

 I denna undersökning kommer jag att tolka in olika innehåll i ikonotexten. Det är viktigt att 

framhålla att ikonotextbegreppet kräver tolkning hos läsaren, varpå det inte går att fastställa att 

min tolkning är den enda sanna. Däremot kommer jag att underbygga tolkningarna med flera 

olika bilder och passager ur romanen, vilket kommer att bidra till att tolkningarna av 

ikonotexten blir så konsekventa som möjligt. 

 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson menar att användningen av begreppen tema och 

motiv varierar inom litteraturforskningen. En del forskare använder dem synonymt, medan 

andra skiljer dem åt. De sistnämnda menar att tema är något övergripande som består av flera 

                                                
6 Ibid. 
7 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 111-112 
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motiv. Motiven är alltså en form av subteman.8 Holmbergs och Ohlssons resonemang kring 

begreppet kommer inte att användas i analysen, men illustrerar en del av den diskussion som 

förs kring användningen av begreppet tema. 

 

1.4 Material 

Jonathan Safran Foers roman Extremely Loud and Incredibly Close handlar huvudsakligen om 

Oskar Schell, nio år, som också berättar historien. Oskar hittar en nyckel i en vas som tillhört 

hans pappa som dött i terrorattackerna mot World Trade Center. Denna nyckel ligger i ett kuvert 

på vilket namnet Black står skrivet. Detta inspirerar Oskar till att söka upp varje person i hela 

New York som har efternamnet Black.  

So begins a quest that takes Oskar – inventor, letter-writer and amateur 
detective – across New York’s five boroughs and into the jumbled lives 
of friends, relatives and complete strangers. He gets heavy boots, he 
gives himself little bruises and he inches ever nearer to the heart of a 
family mystery that stretches back fifty years. But will it take him any 
closer to, or even further from, his lost father?9 

 

Detta är ett citat från baksidan av romanen och sammanfattar den mångfacetterade berättelse 

som Safran Foer har skapat.  

 Parallellt med pojkens jakt efter nyckeln får läsaren även ta del av brev som Oskars farfar 

har skrivit till Oskars pappa. Farfadern har varit frånvarande under hela pappans liv och dessa 

brev fungerar som en förklaring till varför han inte varit närvarande. Dessa brev berättar om 

hur farfadern och farmodern flydde från Dresden under Andra världskriget till USA och så 

småningom lämnade farmodern Dresden.  

 Oskars relation till mamman präglas främst av sorgen efter pappan, vilket har bidragit till att 

de inte pratar särskilt mycket med varandra. Detta gör att Oskars relation till farmodern, som 

bor på andra sidan gatan, blir allt starkare med tiden. De pratar i walkie-talkies om natten om 

stora och små saker och farmodern är en mycket viktig person för Oskar. Samtidigt har 

farmodern en hyresgäst som Oskar inte vet någonting om. Vad Oskar vet om hyresgästen, och 

som även är det läsaren får veta, är att hyresgästen inte pratar alls och gärna vill vara ifred. Sent 

i romanen visar det sig att hyresgästen är farfadern, som har återvänt till farmodern sedan en 

tid tillbaka.  

  

                                                
8 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 30 
9 Baksidestexten till: Jonathan Safran Foer, Extremely loud & incredibly close, Penguin, London, 2006[2005]. 
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1.5 Tidigare forskning 

Inom detta forskningsområde finns främst studier om bilderböcker för barn. Detta eftersom det 

är vanligast att bild och skrift samspelar i dessa böcker. Böcker som innehåller bilder och som 

är riktade till vuxna är ytterst få, varför även forskningen på området inte är särskilt omfattande. 

Mot denna bakgrund kommer den forskning som presenteras här att röra sig mellan två olika 

fält: forskning på bilderböcker för barn samt forskning om multimodaliteter. 

1.5.1 Bilderboksforskning 

Kristin Hallberg: Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen 

I artikeln ”Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen” diskuterar Kristin Hallberg olika 

definitioner av vad som utgör en bilderbok.10 Hallberg menar att den tidigare forskningen kring 

bilderböcker saknar problematiseringar av vad begreppet innebär. Den tidigare forskningen 

problematiserar inte bildens funktion. Är bilden relaterad till texten eller är den enbart 

dekorativ? Är bilderboken endast för barn eller inkluderas även bilderböcker för vuxna i 

begreppet? Hallberg menar att de flesta bilderböcker riktas till barn, samtidigt som många av 

dessa egentligen också riktar sig till en vuxen läsarkrets. Detta menar hon på grund av att en 

vuxen har en förmåga att uppfatta fler dimensioner och innebörder av en bild än ett barn. En 

bilderbok kan alltså bara vara en bok med många bilder, men den mer allmänt kända betydelsen 

är att en bilderbok är en viss typ av barnbok.11 Ett exempel på en definition som Hallberg 

diskuterar är Klingbergs syn i boken Barnlitteraturforskning:  
Med en bilderbok menas i allmänhet en bok, där bilden är det primära 
eller där bilden och texten från början är en oupplöslig enhet [---] Att man 
identifierar bilderböcker med bilderböcker för mindre barn beror 
självfallet på att bilden kan utnyttjas som medium under en tid då barnet 
ännu inte kan läsa så bra men redan kan uppfatta bildens innehåll.12  

 

Hallberg kritiserar denna definition och menar att det inte är nödvändigt att diskutera om 

bilderna fungerar som ett stöd för läsningen, om bilden är det huvudsakliga innehållet eller som 

Klingberg menar: att bilden och texten är en oupplöslig enhet. Hallberg menar att det inte är 

tydligt vems läsupplevelse som åsyftas. Det är även oklart på vilket sätt bilden är det 

huvudsakliga innehållet etcetera.  

                                                
10 Hallberg 1982, s. 163-168 
11 Hallberg 1982, s. 164. 
12 Ibid. 
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 På grund av att begreppet bilderbok ännu inte är tydligt nog har Hallberg kommit med en 

egen definition: ”en barnbok med en eller flera bilder på varje uppslag”.13 Vidare menar 

Hallberg att böcker med bilder för vuxna bör betecknas som illustrerade böcker.  

 Det är nödvändigt att problematisera Hallbergs framställning av bilderboken då det verkar 

som om författaren menar att det finns en hierarkisk skillnad mellan text och bild. Detta innebär 

att Hallberg använder bilden som ett kompletterande element till texten, snarare än att de båda 

behövs lika mycket för förståelsen av berättelsen. I den här undersökningen kommer ingen 

hierarkisk skillnad att lyftas fram då bilderna i romanen skapar en röd tråd genom romanen. På 

så vis skapar bilderna i kombination med texten ett slags budskap som inte går att identifiera 

om man enbart läser texten. Därför är det möjligt att romanen stämmer mer överens med 

Klingbergs idé om att text och bild är en oupplöslig enhet, även om inte romanen är riktad till 

mindre barn. 

 Hallbergs text är 35 år gammal och det har kommit ny forskning på området sedan dess. Ett 

exempel på det är det vidgade textbegreppet, som presenterats i metodavsnittet. I min 

undersökning använder jag det vidgade textbegreppet som ett slags förhållningssätt till bilderna 

i romanen. Detta innebär att jag inte ser någon hierarkisk skillnad mellan bilden och texten. 

Båda dessa samspelar och har en lika stor roll i romanen.  

Maria Nikolajeva: Bilderbokens pusselbitar 

Trots Hallbergs definition av att en bilderbok är en bok för barn så kommer en kategori som 

Maria Nikolajeva har utformat att presenteras i detta avsnitt. Kategorin fungerar som ett slags 

inringande av på vilket sätt bilderna i Extremely Loud and Incredibly Close fungerar. Denna 

kategori är kompletterande bilderbok och avser de bilderböcker där bild och text kompletterar 

varandra. Bilden och texten bär inte en innebörd på egen hand, utan behöver varandra för att 

berättelsen ska växa fram.14  

 Nikolajeva utvidgar Hallbergs definition av en bilderbok då hon hävdar att en bilderbok inte 

nödvändigtvis endast är för barn, utan fokuserar istället på bildens relation till texten. Detta är 

intressant för min undersökning då Safran Foers roman passar in i kategorin kompletterande 

bilderbok. Bilderna fungerar som ytterligare en dimension till texten där det framkommer mer 

innehåll än om bilderna inte hade funnits där. Genom att addera Hallbergs ikonotextbegrepp på 

Nikolajevas kategori kompletterande bilderbok kan man analysera text och bild tillsammans, 

snarare än att analysera text och bild som två separata ting. 

                                                
13 Ibid. 
14 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 22.  
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1.5.2 Forskning om multimodaliteter 

Nina Nørgaard: Multimodality and the Literary Text – Making Sense of Safran Foer’s 

Extremely Loud and Incredibly Close 

Nina Nørgaard har skrivit en artikel där hon undersöker delar ur romanen Extremely Loud and 

Incredibly Close med fokus på hur multimodaliteterna fungerar som en del av narrativet. 

Nørgaards metod grundas i Kress & van Leeuwens analysmetod för multimodala texter.  

 Kress & van Leeuwen menar, enligt Nørgaard, att multimodaliteter upplevs som ”verkliga” 

i olika hög grad. Detta kan exempelvis vara ett naturtroget foto i jämförelse med ett foto som 

har redigerats mycket. Då upplever läsaren det naturtrogna fotot som mer verkligt än det som 

har redigerats. Detta är relevant i Nørgaards studie på grund av att hon undersöker tre olika 

typer av multimodaliteter i Safran Foers roman: typografi, layout och bild.15  

 Vad gäller typografi menar Nørgaard att detta är något som läsaren ofta tar för given. Läsaren 

uppfattar knappt att det har gjorts medvetna val av författaren och förlaget, då typografin ofta 

är likadan i de flesta romaner. I Safran Foers roman har man experimenterat med typografi och 

ett exempel på detta är när huvudpersonen Oskar befinner sig i en bokhandel. I bokhandeln 

tittar Oskar på några papper där kunder har provat olika pennor. Då har författaren valt att 

”visa” dessa papper för läsaren, vilket bidrar till uppfattningen om att dessa papper och kunder 

är nästintill verkliga trots att de är lika mycket en konstruktion som resten av berättelsen.16 

 Layout i en roman har en liknande effekt som typografin på läsaren, då den oftast inte är 

särskilt framträdande eller utmärkande. Nørgaard har däremot identifierat att layouten i Safran 

Foers roman är iögonfallande. Ett exempel på detta är när Oskars farfar Thomas kommunicerar 

med andra. Thomas har sedan länge slutat prata och kommunicerar därför genom ett 

anteckningsblock. Hans repliker står ensamma på enskilda sidor istället för att vävas in i den 

skrivna texten. Detta har liknande effekt som den tidigare beskrivna typografin; läsaren 

uppfattar nästan att det är den verkliga anteckningsboken som visas på sidorna.17 

 I romanen finns ett antal foton och Nørgaard fokuserar främst vid ett foto och analyserar det 

med hjälp av Kress & van Leeuwens analysverktyg. Analysverktyget fungerar så att det som 

står till vänster i bilden är given information och det som står till höger i bilden är ny 

information. Det som finns i den övre delen av bilden är idealet, medan det som är i den nedre 

                                                
15 Nina Nørgaard, ”Multimodality in the Literary Text: Making sense of Safran Foer’s Extremely Loud and 
Incredibly Close”, i New perspectives on narrative and multimodality. Ruth Page (red.), New York: Routledge 
2010, s. 118. 
16 Ibid., s. 119. 
17 Ibid., s. 120. 
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delen av bilden är verkligheten. Med hjälp av detta analyserar Nørgaard en bild av en man 

(högra sidan) som faller ur en skyskrapa (vänstra sidan) vilket direkt refererar till terrordåden 

vid World Trade Center. Den fallande mannen befinner sig i den övre delen av bilden, alltså 

idealet, men rör sig mot den nedre, alltså verkligheten. På detta sättet hittar Nørgaard en större 

betydelse av bilden än vad som uppfattas vid första anblick.18 

 Syftet med artikeln är att synliggöra hur multimodaliteter kommunicerar med varandra i 

romanen. Nørgaard menar därför att det är viktigt att inte enbart fokusera analysen vid layout, 

typografi och bild som isolerade delar, utan snarare analysera vilken betydelse som skapas när 

de samspelar med varandra.19 

 Den här undersökningen är mycket detaljrik och är starkt bunden till den metod och de 

teorier som används. Nørgaard fokuserar vid enstaka exempel på bild, layout och typografi och 

använder exempelvis Kress & van Leeuwens modell för bildanalys. Däremot kan Nørgaard 

kritiseras då den metod hon använder för bildanalys enbart fungerar på den bild som hon 

presenterar i undersökningen. Det är därför svårt att se hur metoden hade kunnat användas på 

samtliga bilder som analyseras i min undersökning. I och med att Nørgaard också gör den här 

typen av enskilda nedslag i romanen blir min undersökning som en förlängning av hennes 

analys av bilden då jag undersöker betydligt fler bilder än Nørgaard. Jag kommer även att 

använda Hallbergs ikonotextbegrepp för att kunna belysa fler aspekter av hur bild och skriven 

text skapar en komplex berättelse.  

  

                                                
18 Ibid., s. 122. 
19 Ibid., s. 123 
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2. Analys 
2.1 Farfaderns trauma 

Extremely Loud & Incredibly Close inleds med en närbild på ett lås/dörrknopp. Denna bild 

återfinns på det allra första uppslaget, innan titelsidan i boken. Därför kommer enbart bilder på 

lås/dörrknoppar att analyseras. Dessa förekommer endast i en av romanens parallellberättelser 

där Oskars farfar skriver brev till Oskars pappa. Dessa brev handlar huvudsakligen om varför 

han var tvungen att lämna farmodern som farfadern inledde en relation med efter att han flytt 

från kriget i Dresden. Före kriget hade han en relation med farmoderns syster Anna, som dog i 

kriget. Annas död är farfaderns största sorg i livet, varför giftermålet med farmodern inte liknar 

ett vanligt äktenskap. Istället för ett äktenskapet är uppbyggt kring deras eventuella kärlek så 

verkar det istället som om de enbart gifte sig för att slippa vara ensamma. Giftermålet blir 

snarare ett kontrakt än en kärleksrelation. Detta avsnitt kommer att vara en analys av 

låsbildernas betydelse i romanen.  

2.1.1 Första bilden 

Den första bilden på ett lås finns i det första av romanens fyra kapitel med samma titel: ”Why 

I’m not where you are” (s. 16). Det enda som ändras i titlarna är dateringen som i den första är 

”5/21/63”. ”Why I’m not where you are 5/21/63” inleds med orden ”To my unborn child, I 

haven’t always been silent[…]” (s. 16). Kapitlet är således farfaderns brev till sin ofödde son, 

Oscars pappa. I första brevet får läsaren reda på hur farfadern slutat prata genom att han har 

förlorat ord. Det börjar med att han inte kan säga namnet Anna, till en servitris. Oförmågan att 

säga vissa ord eskalerar och slutar med att han inte talar alls. Istället använder han sig av ett 

anteckningsblock för att skriva ner det han vill säga. Sidorna fram till bilden på låsen är en 

återberättelse av hur han fått använda anteckningsblocket på olika sätt. Mot slutet av dagarna 

brukade sidorna i blocket ta slut, varpå han fick återanvända sidorna. Detta kunde resultera i att 

han, på frågan ”How are you feeling?” (s. 28), fick svara till exempel ”The regular, please” (s. 

28). Strax innan bilden på det första låset finns följande citat: 
I was already out of words when I met your mother, that may have been 
what made our marriage possible, she never had to know me.  We met 
at the Columbian Bakery, we’d both come to New York lonely, broken 
and confused, I was sitting in the corner stirring cream into coffee, 
around and around like a little solar system, the place was half [bild på 
det första låset över helsida] empty but she slid right up next to me, 
”You’ve lost everything” she said, as if we were sharing a secret, ”I can 
see.” (s. 28−30) 
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I citatet markeras, med mina anteckningar, var bilden på det första låset kommer. Bilden  

presenteras mitt i en mening där informationen som finns innan bilden präglas av ett slags 

hopplöshet (se bilaga nr. 1). Före bilden beskrivs de båda som ensamma, trasiga och förvirrade, 

medan det som följer i meningen efter bilden får en annan ton. Där möts personerna i något 

slags hoppfullhet och kvinnan startar en konversation som blir början på deras liv tillsammans. 

Senare i kapitlet frågar hon om han vill gifta sig med henne, varpå han tvekar och inte ger något 

tydligt svar. Citatet ovan indikerar dock att de senare gifter sig.   

 Efter att ha konstaterat att det finns en förändring tonen före och efter bilden så bör det 

reflekteras över bildens betydelse för narrativet. Vad berättar bilden och varför har den just den 

här placeringen? Bild 1 föreställer, som tidigare har nämnts, ett lås i vilket det sitter en nyckel 

med ett handtag i form av en knopp som kan vridas för att öppna dörren.  

 Låset kan ha flera symboliska betydelser. I den här romanen kommer låset att tolkas som ett 

slags barriär mellan fråga och svar. Det som driver berättelsen framåt är Oskars jakt efter det 

lås som nyckeln passar i. Syftet med sökandet efter låset är att pojken hoppas få reda på något 

mer om sin pappa, alltså ett svar. Genom att hitta låset och öppna den dörren kan Oskar 

eventuellt få svar på sina frågor.  

 Bilderna på låsen förekommer endast i de kapitel som berör farfadern och kommer att tolkas 

med samma symbolik som tidigare har nämnts, alltså att låset tillsammans med nyckeln 

symboliserar svar. ”Why I’m not where you are” är titeln på samtliga kapitel som är farfaderns 

brev till pappan och indikerar att dessa brev kommer fungera som ett svar på varför farfadern 

inte har varit närvarande i pappans liv. Låset i kapitlet visas när farfadern träffar farmodern för 

första gången. Alltså är farfaderns första möte med farmodern ett första steg mot svaret på 

varför farfadern inte har varit närvarande i pappans liv. Detta är den information som, enligt 

min tolkning, finns i ikonotexten som hör till den första bilden på låset och texten kring bilden.  

 

2.1.2 Andra bilden  

Den andra bilden på ett lås visas i det andra kapitlet med titeln ”Why I’m not where you are 

5/21/63” och har därmed samma datering som det tidigare kapitlet (s. 108). Farfadern skriver i 

brevet om hur han tänker tillbaka på första gången han träffade Anna.  

 Anna är farfaderns största kärlek och även syster till den som sedan kommer att bli Oskars 

farmor. Första gången han träffade Anna var när deras pappor skulle träffas. Papporna var nära 

vänner och före kriget hade de ofta pratat om litteratur, men nu pratade de bara om krig. Anna 

och farfadern var 17 respektive 15 vid det här tillfället. De satt på gräset och pratade om inget 

särskilt, men farfadern kände det som om de pratade om de allra viktigaste sakerna. Efter en 
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stund skiljs de åt och känslan som lämnas kvar hos honom är att han måste träffa henne igen. 

Han skriver att han, nästa dag, gick förbi hennes hus utan att våga knacka på. Han letade efter 

henne, men hittade henne inte: 

[…]I promised myself I would stay until I found her, but as night began 
to come in, I knew I had to go home, I hated myself for going, why 
couldn’t I be the kind of person who stays? (s. 114). 
 

 Detta citat konkretiserar farfaderns inre konflikt med att han önskar att han var en person som 

stannar kvar. Liknande tankegångar förekommer hos honom längre fram i romanen och 

presenteras senare i undersökningen.  

 Han återkommer till hennes hus på liknande sätt de följande dagarna. Följande citat återfinns 

precis innan bilden på nästa lås (se bilaga 2) visas: 

When I got to her house I hid beneath one of the back windows, a train 
rattled past in the distance, people coming, people leaving, soldiers, 
children, the window shook like an eardrum, I waited all day, did she 
go [bild på det andra låset över helsida] on some sort of trip, was she on 
an errand, was she hiding from me? When I came home my father told 
me that her father had paid another visit, I asked him why he was out of 
breath, he said, ”Things keep getting worse”, I realized that her father 
and I must have passed each other on the road that morning (s. 
114−116). 
 

Efter citatet går farfadern återigen till Annas hus och när han är på väg därifrån krockar han 

med henne på gatan. Han berättar att han har gått förbi hennes hus de senaste sex dagarna och 

hon börjar skratta. Hon skrattar för att hon de senaste sex dagarna har varit och letat efter 

honom, men inte hittat honom. Därefter frågar han om hon tycker om honom.  

 I detta kapitel finns alltså berättelsen om när farfadern träffar Anna för första gången och 

blir kär i henne. Bilden som finns i kapitlet är en bild på ett liknande lås som det i föregående 

kapitel. Det som skiljer dem åt är däremot att detta låset inte har en nyckel. Detta tolkas som 

att låset, som i det förra kapitlet kunde låsas upp med hjälp av nyckeln, inte kan låsas upp och 

därför inte kan ge det svar som farfadern söker. I citatet som presenterades ovan förekommer 

även bilden mitt i en fråga: ”did she go on some sort of trip” (s. 116). Här är låset återigen en 

barriär mellan fråga och svar, men nyckeln saknas vilket innebär att det inte finns något svar 

än. Svaret på frågan kommer dock senare i kapitlet. I ikonotexten till denna sekvens tolkas 

informationen att farfadern letar efter Anna, men hittar henne inte. Därför saknas nyckeln. När 

farfadern letar efter Anna, letar han också implicit efter svaret på frågan ”Do you like me?” (s. 

117). Frågan lämnas sedan obesvarad, vilket symboliseras av att låset saknar nyckel.  
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2.1.3 Tredje bilden 

Den tredje bilden av ett lås förekommer i samma kapitel som den andra. I den här passagen i 

romanen återberättar farfadern om när han lämnar farmodern, alltså Annas syster. Det är snarare 

en återgivelse av hans inre konflikt än av det fysiska skeendet och följande citat speglar detta: 
I’m sorry for my ability to let unimportant things go, for my inability to 
hold on to the important things. I’m sorry for what I’m about to do to 
your mother and to you. I’m sorry I’ll never get to see your face, and 
feed you, and tell you bedtime stories (s. 132). 

 

I citatet ovan blir det särskilt tydligt att det finns en ånger över det beslut som han har tagit: att 

lämna farmodern. Vidare i texten berättar han om att han kommer lämna henne utan att berätta 

det för henne. För farmodern verkar det som om han ska uträtta ett par ärenden och komma 

tillbaka sent. Han säger då att han kanske inte är tillbaka innan hon hunnit somna, varpå hon 

säger att hon inte kan somna utan honom. Det sista som sker innan han går är att hon säger åt 

honom att vara försiktig, att se sig för extra noga när han ska gå över vägen och att smörja in 

sina händer för att inte bli torr. Hon smörjer hans händer och han tänker:  

[…]I thought, it’s a shame that we have to live, but it’s a tragedy that 
we get to live only one life, because if I’d had two lives, I would have 
spent one of them with her. I would have stayed in the apartment with 
her, torn the blueprint from the door, held her on the bed, said, ”I want 
two rolls”, sang, ”Start spreading the news,” laughed, ”Ha ha ha!”, 
cried, ”Help!” I would have spent that life among the living (s. 133). 

 

I citatet reflekterar farfadern om att han hade stannat hos henne om han hade haft möjlighet att 

leva två liv. Läsaren får inte veta vad det är som gör att han så starkt känner att han behöver 

lämna henne. När han ska gå ut genom dörren hör han att hon gråter och säger då ”Don’t cry” 

genom att gestikulera att tårar rinner ner för hans ansikte och för sedan tillbaka tårarna in i 

ögonen. Följande citat återfinns strax innan bilden på låset: 

 […]I stomped my feet, this meant, ”I won’t go to the airport.” ”Go to 
the airport,” [bild på det tredje låset över helsida] she said, I touched 
her chest, then pointed her hand out toward the world, then pointed to 
her chest, ”I know”, she said, ”Of course I know that.” I held her hands 
and pretended we were behind an invisible wall, or behind the 
imaginary painting, our palms exploring its surface, then, at the risk 
of saying too much, I held one of her hands over my eyes, and the 
other over her eyes, ”You are too good to me,” she said, I put her 
hands on my head and nodded yes, she laughed, I love it when she 
laughs, although the truth is I am not in love with her […] (s. 
133−135). 

 

Bilden på låset föreställer exakt samma lås som på den första bilden (se bilaga nr. 3). Det som 

skiljer dem åt är att nycklarna har olika vinkel på bilderna. Nycklarnas position kommer inte 
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att analyseras mer än att de signalerar förändring mellan det som sker kring det första bilden 

och det som sker kring den tredje.  

 Vid den första bilden skapas en ton av hoppfullhet och när samma lås visas för andra gången 

är det snarare en melankolisk ton på grund av att farfadern ska lämna farmodern. Därför tolkas 

ikonotexten kring den tredje bilden som ett närmande mot svaret till titeln ”Why I’m not where 

you are”. Farfadern förklarar tydligt vilka känslor som finns i honom när han lämnar henne och 

det är dessa känslor som, på ett sätt, sluter cirkeln från det att han träffar henne första gången 

och när han slutligen lämnar henne.  

 De tre bilder och dess ikonotexter som hittills har analyserats befäster tre av nyckelscenerna 

i farfaderns berättelse; när han träffar farmor första gången, när han blir förälskad i Anna och 

slutligen när han lämnar farmodern. Bilderna på låsen används alltså för att markera dessa 

nyckelscener och därmed stärka idén om att läsaren närmar sig ett svar på varför farfadern inte 

har varit närvarande i Oskars pappas liv. 

  

2.1.4 Fjärde bilden 

Det tredje kapitlet med titeln ”Why I’m not where you are 4/12/78” (s. 208) är det enda 

kapitel/brev som Oskars pappa, Thomas Schell, får läsa. Det är alltså det enda brevet som 

farfadern skickar till sin son. I kapitlet berättar farfadern om hur han ofrivilligt skiljdes från 

Anna mitt under bombningarna av Dresden och några av orden har i efterhand blivit inringade 

av Oskars pappa. Dessa ord kommer dock inte att analyseras, utan jag kommer enbart att 

fokusera vid den ikonotext som uppstår i samband med den fjärde bilden. Vad som är 

iögonfallande med denna bild är att den inte visar ett lås, utan enbart en dörrknopp. Tolkningen 

av detta kommer att presenteras längre fram i avsnittet. 

 Kapitlet börjar med att farfadern har åkt tillbaka till Dresden och tänker att han ska skriva 

för att berätta om natten som har påverkat honom länge. Han skriver i hopp om att skrivandet 

ska hjälpa honom att bearbeta det som hände där.  
Everyday I write a letter to you. Sometimes I think if I could tell you 
what happened to me that night, I could leave that night behind me, 
maybe I could come home to you, but that night has no beginning or 
end, it started before I was born and it’s still happening (s. 208). 

 

I citatet berättar farfadern om att han aldrig kommer glömma vad som hände i Dresden. Citatet 

blir ytterligare ett steg närmare ett svar på varför han valde att lämna farmodern. Vidare i 

kapitlet ger han en återgivelse om när kriget kom till Dresden. Han berättar om att kriget 

intensifierades, men att ingen i staden trodde att kriget skulle nå dem. När han skulle ta i en 
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dörrknopp till ett hus som nästan förstörts helt, brände han sig: ”I grabbed the doorknob and it 

took the skin off my hand” (s. 211). Senare i kapitlet berättar han att händerna aldrig skulle se 

likadana ut efter denna händelse. Detta citat kan vara ytterligare en orsak till varför alla bilder 

på lås förekommer upprepade gånger i farfaderns berättelse. Han har blivit bränd och fått 

bestående psykiska och fysiska skador av kriget, vilket är en orsak till att han alltid påminns 

om händelserna. Att han var tvungen att fly från kriget kan vara en orsak till att han hela tiden 

har ett behov av att lämna personer som han egentligen borde stanna kvar vid. Här får läsaren 

alltså en del av svaret på varför farfadern har övergivit farmodern och Oskars pappa. Det beror 

delvis på det trauma han utsattes för under kriget.  

 Vidare berättar han om hur han gick hem till Anna och hon berättade att hon var gravid. 

Detta var sista gången han såg henne. Kort därefter ringde stadslarmet och invånarna i staden 

gick ner i skyddsrummen. Bomberna föll och farfadern beskriver innehållsrikt hur han sprang 

genom staden för att leta efter Anna. Detta är den text som förekommer strax innan den fjärde 

bilden (se bilaga 4) i romanen: 

On my way to Anna’s house, the second raid began […] I saw bodies 
crackling like embers, laughing, and the remains of masses of people 
who had tried to escape the firestorm by jumping head first into the 
lakes and ponds, the parts of their bodies that were submerged in the 
water were still intact, while the parts that protruded above water were 
[bild på det fjärde låset över helsida] charred beyond recognition, the 
bombs kept falling, purple, orange and white, I kept running, my hands 
kept bleeding, through the sounds of collapsing buildings I heard the 
roar of that baby’s silence (s. 211−213). 
 

Denna bild är olik de andra bilderna som analyseras i detta tema då denna inte är en bild av ett 

lås, utan enbart en dörrknopp. Denna bild har därför ett mer explicit värde än de andra bilderna, 

som istället har högre symboliskt värde. Eftersom den här bilden finns mitt i avsnittet där 

farfadern beskriver kriget och att han just berättat att han har bränt sönder händerna på en 

dörrknopp, så är dörrknoppen troligtvis den som han brände sig på. Nyckelhålet på de andra 

bilderna har symboliserat ett slags barriär mellan fråga och svar där det har funnits en öppning 

för tolkning. Låset symboliserar då denna öppning. På denna bild är låset icke-existerande 

varför det tolkas som att det inte finns något öppet svar utan istället ett tydligt svar: farfadern 

brände händerna på dörrknoppen på fotot. Dörrknoppen påminner honom om kriget som fick 

honom att tvingas lämna Anna. Det är denna information som tolkas in i ikonotexten vid denna 

bild.  
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2.1.5 Femte bilden 

Den femte och sista bilden på ett lås (se bilaga 5) förekommer i det sista kapitlet där Oskars 

farfar är berättaren. Även detta kapitel är författat som ett brev och har titeln ”Why I’m not 

where you are 11/09/03” (s. 262). Kapitlet inleds med tre fraser där varje fras har fått en egen 

helsida. Detta ska likna det anteckningsblock som farfadern använder för att kommunicera, 

eftersom han inte pratar. Fraserna står enskilt på varsin sida, men har nedan satts ihop i ett 

blockcitat: 
I don’t speak, I’m sorry. 
My name is Thomas. 
I’m sorry. 
[bild på lås över helsida] 
I’m still sorry (s. 262−266). 

 

Detta brev är skrivet två år efter att Oskars pappa dog och farfadern uttrycker i detta brev sin 

ånger för att han lämnade farmodern och pappan. För att konkretisera ikonotexten vid den här 

bilden utgår jag ifrån de två fraser som förekommer före och efter bilden. Först uttrycker 

farfadern att han är ledsen och ber om ursäkt. Därefter kommer bilden på låset som en 

påminnelse om kriget och händelserna i Dresden, vilket är orsaken till varför han övergav 

farmodern och pappan. Bilden blir som en återblick och frasen efter bilden fungerar som en 

kommentar till bilden. ”I’m still sorry” indikerar att farfadern är, trots att han har givit en 

förklaring till varför han lämnade, fortfarande är ledsen över att han behövde lämna.  

 

2.1.6 Avslutande reflektion 

Genom att ha tolkat ikonotexterna till de fem bilderna av lås i farfaderns brev till Oskars pappa 

har det framgått att låsen dels fungerar som en symbol för att komma närmare ett svar. I och 

med den fjärden bilden får låsen ytterligare ett symboliskt värde, vilket innebär att det 

representerar farfaderns relation till kriget i Dresden där han brände sönder sina händer och 

därmed ständigt påminns om det som hände där. Det kan alltså konstateras att farfaderns behov 

av att lämna farmodern och Oskars pappa beror på det trauma som han upplevde och för alltid 

tvingas leva med. 
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2.2 Oskars sorg  

Det andra temat för undersökningen tituleras ”Oskars sorg” och utgår från bilden på fåglar som 

är den andra bilden före titelsidan i romanen. Fåglarna fungerar i denna undersökning som en 

symbol för Oskars sorg efter pappan. De tillskrivs symboliken på grund av att fåglar och annat 

som kan flyga, förekommer upprepade gånger i romanen. I detta avsnitt kommer analysen att 

fokuseras vid hur ikonotexten berättar om hur Oskar hanterar sorgen efter sin döda pappa. Mot 

denna bakgrund har det andra temat formats. I detta avsnitt kommer bilder samt texten kring 

bilderna som kopplas till Oskars sorg att analyseras.  

2.2.1 Första bilden 

I kapitlet ”Googolplex” (s. 35)  hittar Oskar nyckeln som ska inleda jakten efter låset som 

nyckeln passar i. Det är även i detta kapitel som den första bilden på något som flyger/kan flyga. 

För att kunna analysera ikonotexten till bilden följer nedan ett kortare referat av kapitlet.  

 Kapitlet inleds med att Oskar berättar om ett armband som han gav till sin mamma inför 

pappans begravning. Armbandet består av pärlor av olika färg och dessa är pärlade som en 

morsekod för det röstmeddelande som pappan lämnade samma dag han dog. Vidare frågar 

Oskar sin mamma om hon är kär i en person vid namn Ron, varpå mamman svarar att de bara 

är vänner. Därefter tänker Oskar att mamman inte borde vara glad på grund av att Oskar tycker 

att hon fortfarande borde sörja efter pappans död.  

I wanted to tell her she shouldn’t be playing Scrabble yet. Or looking 
in the mirror. Or turning the stereo any louder than what you needed 
just to hear it. It wasn’t fair to Dad, and it wasn’t fair to me. But I buried 
it all inside me (s. 35). 

 

Citatet inleder läsaren i Oskars sorgeprocess och att han har svårt att gå vidare. Senare i kapitlet 

går han in i pappans garderob och känner på pappans kläder. Han sticker in fötterna i sin pappas 

tofflor, luktar på hans t-shirts och stryker handen över ett armbandsur. Oskar beskriver att han 

känner sig lättare när han  är i närheten av pappans saker.  

 Dagen efter detta låtsas Oskar att han är sjuk för att mamman ska låta honom stanna hemma 

från skolan. Detta för att han ska kunna börja leta efter fler ledtrådar efter vart nyckeln leder. 

Under den här dagen går Oskar till en bokhandel dit pappan ofta gick. Han tittar i block i vilka 

olika människor har provat pennor i. Där står alla möjliga ord och bland dem ser han ordet 

”Black”. Han ser också sin pappas namn ”Thomas Schell” i blocken och ser detta som ett stort 

framsteg. När Oskar ska gå och lägga sig denna kväll återfinns följande citat som är det som 

förekommer innan de första bilderna i bildserien: 
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In bed that night I couldn’t stop thinking about the key, and how every  
2.777 seconds another lock was born in New York. I pulled Stuff That 
Happened to Me from the space between the bed and the wall, and I 
flipped through it for a while, wishing that I would finally fall asleep (s. 
52). 
 

Därefter följer tio bilder, varav tre är bilder som kommer att analyseras. Bildernas funktion är 

att visa vad Oskar såg i albumet innan han somnade. Den första av dessa bilder är en bild på en 

ritning av ett pappersflygplan (se bilaga 6) (s. 56). På ritningen står det ”Intrepid Flyer” och 

”PAPER AIRPLANE #14”. Om man antar att det är Oskar som har ritat planet så kan det tolkas 

som att han har velat konstruera ett flygplan som inte har några fel eller brister, som de som 

kraschade in i World Trade Center kan ha haft. ”Intrepid Flyer” översätts till ”orädd flygare” 

och indikerar då ett slags namn på det tänkta flygplanet. Genom att han ger flygplanet detta 

namn så kan det tolkas som ett sätt att bearbeta sorgen efter pappan då det, till viss del, var ett 

flygplan som ledde till hans död. ”Intrepid Flyer” blir ett sätt för Oskar att på ett mentalt plan 

försöka förstå om något hade kunnat rädda pappan undan döden. Det som tolkas in i ikonotexten 

till denna bild är således att ritningen av pappersflygplanet är ett sätt för Oskar att hantera 

pappans död och det gör han genom att uppfinna ett plan som eventuellt hade kunnat rädda 

pappan.  

 

2.2.2 Andra och fjärde bilden 

Den andra bilden som analyseras finns i samma bildserie som den tidigare och är en bild av en 

man som faller ur ett höghus (se bilaga 7). Bilden är en referens till de som tvingades hoppa ur 

skyskraporna när planen hade kraschat in i World Trade Center. Oskar har fått se en sådan bild 

och har länge försökt se om det är hans pappa. Pappans kropp hittades aldrig, vilket resulterade 

i att de begravde en tom kista. Oskar ifrågasätter i romanens första kapitel meningen med att ha 

en begravning om kistan ändå är tom:  
I believed that once you’re dead, you’re dead forever, and you don’t 
feel anything, and you don’t even dream. It’s not that I believe in things 
that can’t be observed now, because I don’t. It’s that I believe that things 
are extremely complicated. And anyway, it’s not like we were actually 
burying him, anyway (s. 4). 
 

Att kroppen inte hittades kan vara en anledning till att Oskar har svårt att gå vidare efter pappans 

död. Bilden på mannen som faller ur ett hus återkommer senare i denna bildserie, men då är 

mannen i närbild (se bilaga 8). Eftersom bilden förekommer två gånger i denna serie av bilder 

som visar på vad Oskar såg innan han somnade, så kan detta visa att pappans död tar upp en 
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stor del av Oskars medvetande. Bilderna på mannen som faller kan även relateras till ytterligare 

en av pojkens uppfinningar, fågelfröskjortan: 

And also, there are so many times when you need to make a quick 
escape, but humans don’t have their own wings, or not yet, anyway, so 
what about a birdseed shirt (s. 2)?  
 

Denna skjorta verkar vara en skjorta som är täckt med fågelfrön och om någon behöver kunna 

flyga någon gång så ska fåglar att komma och äta av skjortan. På så sätt hjälper fåglarna den 

som behöver hjälp. Detta blir ytterligare ett sätt att försöka hitta olika sätt som hade kunnat 

rädda pappan. Om pappan hade haft en sådan skjorta på sig så är det möjligt att han hade 

överlevt terrordådet.  

 

2.2.3 Tredje bilden 

Den tredje bilden som visas i denna bildserie är en bild som visas över två sidor (se bilaga 9). 

Bilden föreställer den plats där Central Park i New York ligger, men parken är borttagen ur 

bilden och istället är det bara ett vitt fält där. Varför bilden finns med i denna bildserie är 

troligtvis på grund av en berättelse som pappan berättat för Oskar. I det första kapitlet i romanen 

tänker Oskar tillbaka på när han bad pappan berätta en historia innan Oskar skulle sova. Det 

var då pappan berättade om distriktet:  
The moment he started was my favourite moment. 
     ”Once upon a time, New York City had a sixth borough.” ”What’s a 
borough?” ”That’s what I call an interruption.” ”I know, but the story 
won’t make sense to me if I don’t know what a borough is.” ”It’s like a 
neighborhood. Or a collection of neighborhoods.” ”So if there was once 
a sixth borough, then what are the five boroughs?” ”Manhattan, 
obviously, Brooklyn, Queens, Staten Island, and the Bronx.” (s. 14). 
 

Detta citat fungerar som ett slags sammanfattning av varför bilden över Central Park finns med 

i bildserien. Central Park får Oscar att tänka på pappan på grund av berättelsen om det sjätte 

distriktet. Det kan även tolkas in att berättelsen påminner Oskar om en annan tid där allt det 

hemska inte hade hänt. Stunden när pappan berättar om det sjätte distriktet innan Oskar skulle 

somna är en lycklig stund i Oskars liv och det är även en berättelse som endast Oskar och 

pappan kände till. I ikonotexten till denna bild tolkas ett slags tillbakablick till en lycklig period 

i hans liv.  

 

2.2.4 Femte bilden 

Den femte bilden finns i ett kapitel med titeln ”HEAVY BOOTS HEAVIER BOOTS” (142) 

där Oskar letar efter låset och träffar ett antal människor. Genom kapitlet återkommer Oskar till 
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att han har tunga skor, vilket beror på att det tar längre tid än vad han hade räknat med att hitta 

låset. Att det tar så lång tid bidrar även till att han känner att han inte kommer närmare mer 

information om pappan, utan snarare tvärtom. Det tar lång tid för att han går genom hela New 

York för att leta reda på alla personer som heter Black i efternamn. Oskar promenerar för att 

han får panik av att åka tunnelbana. Han känner sig även ensam, vilket gör att letandet blir ännu 

jobbigare.  

 Före den femte bilden träffar han Mr. Black. Oskar ber Mr. Black följa med honom i jakten 

efter låset. När Oskar frågar så svarar inte Mr. Black, vilket visar sig vara på grund av att han 

inte hör då han har stängt av sin hörapparat sedan en lång tid tillbaka.  
”I’ve been reading your lips!” ”What?” He pointed at his hearing aids, 
which I hadn’t noticed before, event though I was trying as hard as I 
could to notice everything. ”I turned them off a long time ago!” ”You 
turned them off?” ”A long, long time ago!” ”On purpose?” ”I thought 
I’d save the batteries!” ”For what?” He shrugged his shoulders. ”But 
don’t you want to hear things?” He shrugged his shoulders again, in a 
way so I couldn’t tell if he was saying yes or no. And then I thought of 
something else. Something beautiful. Something true. ”Do you want me 
to turn them on for you?” (s. 165) 
 

Därefter slår Oskar på hörapparaten åt Mr. Black och apparaten verkar inte fungera. De tittar 

på varandra och sedan följer citatet nedan innan den femte bilden: 
Then, out of nowhere, a flock of birds flew by the window, extremely 
fast and incredibly close. Maybe twenty of them. Maybe more. But they 
also seemed like just one bird, because somehow they all knew [bild på 
fåglar över helt uppslag] exactly what to do. Mr. Black grabbed at his 
ears and made a bunch of weird sounds. He started crying – not out of 
happiness, I could tell, but not out of sadness either (s. 165−168). 
 

Bilden här förekommer mitt i en mening och har en direkt referens i texten. Oskar och Mr. 

Black ser en flock fåglar, vilket är en till synes självklar orsak till att bilden finns där. Men det 

går även att tolka in ytterligare en förklaring till bilden. Ögonblicket är förhållandevis litet, 

plötsligt och kanske till och med knappt märkbart. Varför är detta ögonblick så viktigt att det 

får ett helt uppslag i romanen?  

 För att kunna besvara frågan bör man röra sig från den här specifika passagen och istället se 

till romanen som helhet. Vid de tidigare bilderna på mannen som faller ur skyskrapan har jag 

nämnt Oskars uppfinningar fågelfröskjortan och flygplansritningen. Båda uppfinningarna har 

funktionen att de kan få människor att flyga trots sin fysiska oförmåga att flyga av egen maskin. 

Genom att fågelbilden har ett helt uppslag och att scenen när fåglarna flyger iväg får så stort 

utrymme i romanen, tolkas ikonotexten som en referens till Oskars hopp om att hans 

uppfinningar hade kunnat rädda pappan. Fåglarna som kan flyga blir som en indirekt referens 

till mannen som faller ur huset. Om mannen hade kunnat flyga så hade han inte dött. Fåglarna 
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får också en särställning här eftersom en av de tre inledande bilderna före titelsidan i romanen 

är en liknande bild av fåglar.  

 

2.2.5 Sjätte bilden 

Den sjätte bilden som relateras till Oskars sorg efter pappan är en bild på en katt som faller (se 

bilaga 11). Bilden finns i kapitlet ”HAPPINESS, HAPPINESS” (s.187) där Oskar håller ett 

föredrag för sin klass om något som verkar vara bombningarna av Hiroshima. En pojke i klassen 

frågar sedan Oskar vem Buckminster är: 
I didn’t know why he was asking because I’d brought Buckminster to 
school for a demonstration only a couple of weeks before, and dropped 
him from the roof to show how cats reach terminal velocity by making 
themselves into little parachutes, and that cats actually have a better 
chance of surviving a fall from the twentieth floor than the eighth floor, 
because it takes them about eight floors to realize what’s going on, and 
relax and correct themselves. I said: ”Buckminster is my pussy” (s. 190) 
 

Även i detta citat nämner Oskar sådant som har att göra med hur någon kan överleva av att falla 

från en hög höjd. I det här fallet rör det sig om hans katt Buckminster. Oskar beskriver hur 

katten kan utvecklas till ett slags fallskärm för att parera fallet.  

 Dessa tankegångar hos Oskar gör att läsaren ständigt påminns om pappans död, vilket även 

innebär att Oskar ständigt påminns om pappans död. Även om katten inte är en uppfinning som 

fågelfröskjortan och flygplanet så har katten en fysisk egenskap som gör att den överlever ett 

högt fall till skillnad från en människa. Det som tolkas in i ikonotexten till denna passage är 

ytterligare ett exempel på hur Oskar bearbetar sorgen efter pappan; genom att se olika varelser 

eller saker som hade kunnat klara ett fall från en hög höjd. Om pappan hade haft en katts 

egenskaper så hade han eventuellt överlevt terrorattentatet. 

 

2.2.6 Sjunde bilden 

Den sjunde bilden som analyseras i anslutning till temat ”Oskars sorg” finns i samma kapitel 

som bilden på katten. Efter bilden på katten går Oskar till psykologen Dr. Fein. Psykologen 

inleder med att fråga Oskar varför han tror att han är där varpå pojken svarar: ”I’m here Dr. 

Fein because it upsets my mom that I’m having an impossible time with my life” (s. 200). 

Psykologen försöker då ta reda på vad det är som gör att han känner så och frågar bland annat 

om Oskar har märkt några förändringar med kroppen. Här frågar psykologen om Oskar tror att  

känslorna skulle kunna bero på att han eventuellt har kommit in i puberteten. Oskar svarar då: 

”It isn’t. It’s because my dad died the most horrible death that anyone ever could invent.” (s. 
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201). Därefter vill psykologen leka en lek där han säger ett ord och Oskar ska då säga det första 

han tänker på. Leken misslyckas då Oskar inte säger de ord som psykologen hade tänkte att 

Oskar skulle säga. De pratar i 45 minuter och innan samtalet är slut frågar psykologen vad 

Oskar har för mål och hur han ska uppnå dessa. Han får alltså ett slags hemläxa. Oskar svarar 

då:  

”I’ll try to be nicer to my mom” [---] ”I’m gonna bury my feelings deep 
inside me.” ”What do you mean, bury your feelings?” ”No matter how 
much i feel, I’m not going to let it out. If I have to cry, I’m gonna cry 
on the inside. If I have to bleed, I’ll bruise. If my heart starts going 
crazy, I’m not gonna tell everyone in the world about it. It doesn’t help 
anything. It just makes everyone’s life worse.” ”Do you think any good 
can come from your father’s death?” ”Do I think any good can come 
from my father’s death?” ”Yes. Do you think any good can com from 
your father’s death?” I kicked over my chair, threw his papers across 
the floor, and hollered, ”No! Of course not, you fucking asshole!” 
      That was what I wanted to do. Instead I just shrugged my shoulders 
(s. 203). 
 

I denna passage blir Oskars känslor tydliga för läsaren. Han har beskrivit sina känslor inför att 

pappan ”died the most horrible death that anyone ever could invent” (s. 200). Oskar ger även 

en plan för hur andra ska inte ska tycka att han är jobbig. Planen går ut på att han inte ska visa 

några känslor alls. Det som följer efter att han har beskrivit sina känslor är att samtalet tar slut, 

varpå det är mammans tur att träffa psykologen. Oskar tar då ett stetoskop och sätter det mot 

dörren. Det han hör är bara fragment ur deras samtal, vilket presenteras i texten genom att deras 

dialog har många luckor och författaren visar läsaren det som Oskar hör. Det som förstås av 

deras samtal är främst att mamman är oroad för Oskar och huruvida han kommer att skada sig 

själv på grund av sina känslor.  

 Det är i denna passage som den sjunde bilden visas (se bilaga 12). Bilden är från samma 

tillfälle som den andra och fjärde bilden, det vill säga en man som faller ur ett hus. 

Konversationen mellan mamman och psykologen vid bilden ser ut såhär:  
I want to talk                         that’s not going to be easy 
 
     you ever considered [bild på sjunde bilden över helsida] 
What? 
 
   what it sounds like.                   even a hospital, in the way  
we usually think                     safe environment  (s. 204−206). 
 

Det som tolkas av denna konversation, som Oskar bara hör fragment av, är att psykologen 

föreslår att Oskar ska placeras på ett sjukhus av något slag för att bearbeta pappans död. Oskar 

hör då detta och tänker direkt på mannen som faller ur huset. Det som tolkas in i ikonotexten 

till bilden är att mitt under mammans och psykologens samtal så tänker Oskar återigen på 

pappans död. Bilden visas alltså för att visa hur mycket Oskar tänker på pappa.  
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2.2.7 Bildserie med 15 bilder 

Det sista som kommer att analyseras är en bildserie på 15 bilder. Bilderna är av samma karaktär 

som de tidigare på mannen som faller ur skyskrapan. När man bläddrar från första bilden till 

den sista så bildas ett rörelsemönster och mannen rör sig upp mot skyskrapan. Bilderna 

föreställer ett fall som spelas upp baklänges (se bilaga 13 − 27).  

 I kapitlet har Oskar, tillsammans med farfadern som Oskar hittills känner som farmoderns 

hyresgäst, grävt upp pappans tomma grav. Vid detta tillfälle får Oskar för första gången veta 

att hyresgästen är hans farfar. Vidare i kapitlet pratar Oskar med sin mamma om pappan och 

mamman berättar att pappan hade ringt henne från skyskrapan samma dag som han dog. Pappan 

hade då ljugit om att han hade tagit sig ut ur byggnaden och var på väg hemåt. Han ljög om 

detta för att mamman inte skulle oroa sig. Senare när Oskar har gått och lagt sig tittar han i 

albumet Stuff That Happened to Me: 
I felt in the space between the bed and the wall, and found Stuff That 
Happened to Me. It was completely full. I was going to have to start a 
new volume soon. I read that it was the paper that kept the towers 
burning. All of those notepads, and Xeroxes, and printed e-mails, and 
photographs of kids, and books, and dollar bills in wallets, and 
documents in files…all of them were fuel. Maybe if we lived in a 
paperless society, which lots of scientists say we’ll probably live in one 
day soon, Dad would still be alive. Maybe I shouldn’t start a new 
volume. 
     I grabbed the flashlight from my backpack and aimed it at the book. 
[---]The whole world was in there. Finally, I found the pictures of the 
falling body. 
     Was it Dad? [---] 
When I flipped through them, it looked like the man was floating up 
through the sky (s. 325). 
 

I citatet reflekterar Oskar återigen över en uppfinning som hade kunnat hindra pappan från att 

dö. Denna gång är uppfinningen ett papperslöst samhälle. Han bläddrar genom bilderna och 

tycker att det ser ut som att mannen åker uppåt. Han tänker då på hur händelseförloppet hade 

sett ut baklänges, vilket leder till att han tänker på hur det hade varit om pappan hade upplevt 

dagen baklänges. Oskar berättar om hur pappan hade gått baklänges ut ur byggnaden, åkt 

tunnelbana baklänges, läst tidningen från höger till vänster etcetera. Slutligen hade pappan 

berättat historien om det sjätte distriktet från slutet till början. Romanen slutar med citatet: ”We 

would have been safe” (s. 326)  och därefter följer bildserien av mannen som flyger upp i 

byggnaden igen. ”We would have been safe” fungerar som ett slags rubrik för hela temat 

”Oskars sorg” då Oskars uppfinningar och tankar om pappan alltid härleder till olika saker som 

hade kunna förändra situationen. Det är även detta som tolkas in i ikonotexten till texten och 
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bildserien. Genom att visa mannens fall från skyskrapan baklänges befästs Oskars önskan om 

att kunna förändra händelseförloppet när pappan dog. Trots att det kan verka förhållandevis 

banalt, fungerar ändå bildserien som en symbol för Oskars önskan om att spola tillbaka tiden.  

 

2.2.8 Avslutande reflektion 

Mot bakgrund av de presenterade bilderna och de redovisade citaten framgår det att sorgen efter 

pappan har tagit ett särskilt uttryck; att Oskar försöker uppfinna olika saker som hade kunnat 

rädda pappan. I ikonotexten till dessa bilder tolkas det som om ett sätt som Oskar bearbetar 

sorgen på är att försöka hitta eventuella sätt som hade kunnat rädda pappan. Detta gör att 

bilderna i kombination med texten skapar ytterligare en förståelse av Oskars förhållningssätt 

till pappans död. Läsaren får veta hur stor del av pojkens tid som går åt till att försöka reda ut 

eller förstå varför pappan dog. Eftersom Oskar uppfinner saker efter att pappan hade dött, vilket 

han troligtvis inte hade gjort om pappan hade levt, gör detta att man kan anta att han även har 

ett vidare syfte med sina uppfinningar. Detta skulle kunna vara att hindra andra från att dö på 

ett liknande sätt som hans pappa, eller enbart göra tillvaron mer säker. Oskar ger ett antal 

exempel på sådant som han får panik av:  
Even after a year, I still had an extremely difficult time doing certain 
things, like taking showers, for some reason, and getting into elevators, 
obviously. There was a lot of things that made me panicky, like 
suspension bridges, germs, airplanes, fireworks, Arab people on the 
subway (even though I’m not a racist), Arab people in restaurants and 
coffee shops and other public places, scaffolding, sewers and subway 
grates, bags without owners, shoes people with mustaches, smoke, 
knots, tall buildings, turbans (s. 36) 
 

Även om inte samtliga av dessa exempel har att göra med terrorattentatet så är en stor del av 

dem sådana som har att göra med det attentat som hans pappa dog i. Det är mot bakgrund av 

detta som Oskar uppfinningar tolkas som ett sätt att bearbeta sorgen efter pappan.  
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3. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt kommer analysen att diskuteras i relation till det som presenterades i avsnittet 

”Tidigare forskning”.  

3.1 Bilderboksforskning 

Hallberg inledde sin forskning då hon såg att den tidigare forskningen kring bilderböcker 

saknade problematiseringar och arbetade fram en definition av vad en bilderbok är. Denna 

definition var: ”en barnbok med en eller flera bilder på varje uppslag”.20 Hallberg kritiserade 

Klingbergs syn på vad en bilderbok är och menade att bildens funktion för läsningen inte var 

relevant att diskutera. Klingberg hade då hävdat att en bilderbok är en bok där texten och bilden 

är en oupplöslig enhet. 21 

 Det är relevant att kritisera Hallberg här då hennes ikonotextbegrepp i denna undersökningen 

har tolkats som ett begrepp för det som Klingberg menar. Medan Hallberg snarare har fokuserat 

på målgruppen så har Klingberg alltså valt att fokusera vid hur bilden fungerar i relation till 

texten och kommit fram till att dessa inte går att separera. Hallberg kritiserar alltså Klingberg, 

samtidigt som hon tar fram ett begrepp för det som Klingberg hävdar.  

 I den här undersökningen har jag valt att använda Hallbergs ikonotextbegrepp för att studera 

en bok med bilder som är riktad till unga vuxna/vuxna. Analysen har visat att bilden och texten 

i romanen är en oupplöslig enhet då det har framkommit att tolkningen av bilderna har varit av 

stor vikt för berättelsens komplexitet. Därför är det relevant att ifrågasätta om det idag är 

relevant att diskutera huruvida bilderböcker är böcker för barn eller vuxna. 1982 menade 

Hallberg att bilderböcker enbart är för barn, medan liknande böcker för vuxna bör kallas för 

illustrerade böcker. Den analyserade romanen Extremely Loud & Incredibly Close bör inte 

likställas med Hallbergs definition av en bilderbok då den inte innehåller ”en eller flera bilder 

på varje uppslag”. Däremot är Safran Foers roman en bok med bilder och foton, snarare än 

illustrationer, varför även den skulle kunna klassificeras som en bilderbok om man utgår från 

Klingbergs definition.  

 

3.2 Forskning om multimodaliteter 

I avsnittet Tidigare forskning presenterades även Nørgaards undersökning av multimodaliteter 

i Safran Foers roman. Nørgaard har undersökt romanen med fokus på layout, typografi och bild. 

                                                
20 Hallberg 1982, s. 164. 
21 Ibid. 
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Eftersom min undersökning enbart har fokuserats vid bilderna i romanen så kommer endast den 

delen av hennes undersökning att diskuteras. 22 

 Nørgaards undersökning är, som tidigare har nämnts, starkt metodbunden till Kress & van 

Leeuwens modell för bildanalys. Detta gör att analysen inte fokuserar på vad bilden berättar, 

utan snarare vilken information som finns i den. Om man hade genomfört en liknande analys 

av de bilder som har valts ut till min undersökning, hade resultatet troligtvis inte blivit särskilt 

innehållsrikt. En orsak till detta är att exempelvis bilderna på låsen inte är uppbyggda på samma 

sätt som bilden på mannen som faller. Låsen är alltid centrerade i bilden, varför det inte hade 

varit möjligt att undersöka vad som finns överst och nederst respektive till höger och vänster i 

bilden. En annan orsak är att Nørgaard inte fokuserar vid den skrivna texten, utan enbart bilden. 

Min analys har därför fungerat som ytterligare ett sätt att undersöka vad som kan tolkas in i 

ikonotexten då jag har utgått från att bilderna och texten i romanen bör analyseras tillsammans.  

 Kress & van Leeuwen menar, enligt Nørgaard, att foton upplevs som mer ”verkliga” än 

exempelvis starkt redigerade bilder.23 Detta syns i min undersökning då bilderna ofta ska 

fungera som något som berättaren ”visar” för läsaren. Ett exempel på detta är när Oskar bläddrar 

i sitt album innan han ska somna. För läsaren ”visas” då ett antal bilder som Oskar ser innan 

han somnar. Detta gäller även bilderna på låsen. Genom att farfadern ”visar” bilderna på låsen 

tolkas detta som att han berättar att han ständigt påminns om kriget och de traumatiska 

händelserna där.  

  

3.3 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras undersökningens slutsatser utifrån den frågeställning som jag arbetat 

med för att fylla studiens syfte. Syftet med studien var att genom en kvalitativ tematisk analys 

undersöka hur ikonotexten bidrar till att berättelsen blir mer komplex. Frågeställningen som 

besvaras är: Hur konstrueras narrativet med hjälp av ikonotexten i romanen Extremely Loud 

and Incredibly Close? 

 Det första temat som analyserades var ”Farfaderns trauma”. Inom temat analyserades de 

bilder av lås/dörrknoppar som förkommer i farfaderns brev till Oskars pappa. Tidigt i analysen 

bestämdes en symbolik för bilderna av låsen som innebar att låsen fungerade som ett slags 

barriär mellan fråga och svar. Det som efterfrågades var svaret på varför farfadern lämnade 

Oscars farmor med den ofödde sonen. Genom att ha analyserat bilderna och texten runt dem 

har det blivit tydligt att bilderna på låsen förekommer på grund av att farfadern ständigt påminns 

                                                
22 Nørgaard  2010, s. 118. 
23 Ibid. s. 120. 
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om kriget som han flydde ifrån. Bilderna fungerar då som ett sätt att visa farfaderns konstanta 

påminnelse om kriget. Genom att ha studerat ikonotexten framträder alltså ytterligare en 

dimension av berättelsen som läsaren inte hade fått ta del av om inte bilderna hade funnits med 

i romanen.  

 Det andra temat som analyserades var ”Oskars sorg”. Till skillnad från det föregående temat 

så har bilderna i detta temat inte samma motiv. Här är istället bilderna utvalda då samtliga 

förekommer i direkt samband till sådant som kopplas till Oskars sorg efter sin döde pappa och 

hur han bearbetar denna. Själva bearbetningen handlar inte lika mycket om att Oskar försöker 

komma över händelsen, utan istället ett slags besatthet av att se möjligheter i saker som hade 

kunnat rädda pappan undan terrorattentatet. Då det är ett barn som berättar historien blir dessa 

saker också tydligt färgade av ett barns tankar. Ett exempel på detta är fågelfröskjortan. I detta 

tema har det inte alltid varit möjligt att studera den direkt intilliggande texten till bilderna, utan 

istället har jag fått söka efter kopplingen i andra delar av romanen. Ibland har passager som 

kopplas till bilden funnits upp emot 20 sidor före eller efter bilden. Detta gör att narrativet blir 

sammanhängande och en del bilder, som vid första anblick, kan verka infogade utan förklaring 

bidrar senare till att berättelsen får ett vidare innehåll.  

 Dessa två teman återfinns i två av berättelsens parallellhistorier. Båda berättelserna har som 

gemensam nämnare att båda försöker förklara för, eller ta reda på mer om Oskars pappa. 

Berättelserna sammanfogas genom att farfadern konstant ”visar” bilder av lås, medan Oskars 

huvuduppgift i romanen är att leta upp det lås som den upphittade nyckeln passar i. Detta gör 

att de två teman som har analyserats i denna undersökning förs samman. Parallellberättelserna 

och dess bilder gör läsaren uppmärksam på att sorgen efter pappan/sonen är deras gemensamma 

nämnare. Genom att ha studerat ikonotexten i de båda berättelserna har narrativet blivit mer 

komplext och innehållsrikt.   
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