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INLEDNING	
 

Bildromanen		

”Flödig bildroman om konst” är rubriken till Ulla Rhedins recension av Sara Lundbergs 

Fågeln i mig flyger vart den vill (2017) och Rhedin skriver: ”Ett utsökt sceniskt berättande 

i flödiga bilder och lakoniska texter […] Bildberättelsen, bokformatet, pappersvalet – allt 

samspelar generöst och effektivt.”1  

Begreppet ”bildroman” har använts en gång tidigare, i recensionen av Lisa Etzners 

Sotarpojken i nyutgåva (2007).2 3 En sökning i Svenska Barnboksinstitutets arkiv ger fler 

träffar, här finns 170 bildromaner på svenska katalogiserade åren 2006–2018, vid en första 

anblick en brokig samling; översatta bokserier som Dagbok för alla mina fans. Ett hopplöst 

fall, Nikkis dagbok #1 och Vår trädkoja med 13 våningar, samsas med Anna Höglunds Om 

detta talar man endast med kaniner och Brian Selznicks En fantastisk upptäckt av Hugo 

Cabret och redan här blir det tydligt att bildromanen utmanar gränsdragningen mellan 

genrer, medier och olika former av visuella narrativ – och saknar en entydig definition. 45 

Bildromanen består av en sofistikerad kombination av text och bild – en läsart som 

definieras i det litteraturvetenskapliga begreppet: ikonotext (av ikon (grekiska för bild) och 

text).6 Bildromanen delar bilderbokens fundamentala kriterier – både text och bild måste 

avkodas för att mening ska uppstå – en avkodning som sträcker sig bortom den linjära 

textläsningen, en specifik kognitiv, lingvistisk och estetisk förmåga att avkoda de 

semiotiska koderna – text och bild. Det ena eller andra kan inte tas bort utan att betydelsen 

faller – till skillnad från en illustrerad roman där texten har en traditionell, överordnad 

position, och kan läsas och förstås även utan illustrationer. Bildromanens bilder skiftar i 

omfång och stil, men är alltid en del av verkets helhet och innehåller visuell information 

som i olika grad flätas in i verket och blir betydelsebärande i en underliggande eller 

explicit mening. Bildromanen är en bok med bilder, men är inte alltid en bilderbok, 

																																																																				
1 Ulla Rhedin, ”Flödig bildroman om konst”, Dagens Nyheter 2017-11-11 
2 Hannes Bindner, Lisa Tetzner (2007). Sotarpojken:[bildroman]. 1. uppl. Stockholm: Tiden 
3 Recensioner av Sotarpojken: Oscar Nilsson, Sydsvenska Dagbladet Snällposten SDS, 2007-05-15, Agneta Edwards, Helsingborgs 
Dagblad HD, 2007-05-28, Åsa Johansson,Svenska Dagbladet SvD, 2007-07-23 och Nicolas Krizan, Bild och bubbla, nr 3-4 2007. 
(Under arbetet med den här uppsatsen, ht 2018-2019 har ytterligare några träffar på sökningen ”bildroman” tillkommit, relaterade till 
titlarna Kattvinden (2018) och Vi skulle segla jorden runt (2018) Källa: Artikelsök, BTJ). 
4	Elizabeth Bullen, Leonie Rutherford & Ilona Urquhart (2018). ”Cinema and the book: intermediality in The invention of Hugo 
Cabret”. The Lion and the unicorn. 2018(42):1, sidorna [73]–87 
5 Titlar är utgivna på svenska och kategoriserade som ”bildroman” i biblioteksdatabasen ELSA, både originalutgåvor och översättningar. 
6 Myntat av Kristin Hallberg, kopplat till bilderboken. Flera andra medier använder sig av samspelet mellan ord och bild i sitt berättande 
– den etablerade termen är då intermedialitet, introducerad av Hans Lund se tex Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel (2002). 
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eftersom bilderboken per definition ska ha minst en bild per uppslag. Enstaka bildromaner 

har långa textpartier, som sträcker sig över sida efter sida, andra har filmiska sekvenser 

eller postmodernistiska kollage – eller en blandning av flera visuella uttryck – några 

tangerar de tecknade serierna; textpartier blandas med seriesekvenser, som kan ha 

pratbubblor och ljudhärmande uttryck.  

Bildromanerna utgör en tämligen liten del av den totala utgivningen under den 

undersökta perioden (av totalt 24 910 titlar är 170 bildromaner). 7  Ändå dominerar 

bildromanen läsningen i åldersgruppen 9–12, den period i livet som brukar kallas 

”bokslukaråldern”, då läsningen ska befästas och automatiseras. Ett nerslag i 

utlåningsstatistiken från 2018 vid Stockholms stadsbibliotek visar att 16 av de 20 mest 

utlånade titlarna i åldersgruppen 9–12 är bildromaner.8 Det är alltså ingen marginell 

företeelse, ändå framstår bildromanen som en vit fläck inom litteraturforskningen. Det 

finns inte några publicerade artiklar om bildromanen som litterär konstform, vare sig i 

Sverige eller internationellt och en sökning i DIVA ger en träff: en masteruppsats från 

Konstfack som undersöker den konstnärliga arbetsprocessen relaterat till bildskapande.9 

Genom att söka på enskilda titlar som ingår i kategorin ”bildromaner”, går det att hitta 

enstaka artiklar som i första hand undersöker interaktionen mellan text och bild, men det 

saknas generella studier av bildromanen.  

Den traditionella litteraturvetenskapen är i grunden textbaserad, men ikonotext har blivit 

ett vedertaget begrepp och bilderboken är numera, en gång för alla, inskriven i 

litteraturvetenskapen och en samstämmig kår av bilderboksforskare talar om bilderbokens 

expansion, men bildromanen står fortfarande och stampar i den akademiska farstun. Att 

bara se bildromanen som en hybrid, eller ett undantag, något att läsa i väntan på den 

”riktiga” läsningen, förminskar och osynliggör bildromanen. Bildromanen är en del av 

litteraturen och behöver synliggöras och beforskas utifrån litteraturvetenskapliga, 

didaktiska och intermediala perspektiv. Bildromanen behöver en arena. Det här är ett steg i 

den riktningen; den första litteraturvetenskapliga uppsatsen om bildromanen. 

 

  

																																																																				
7 Total utgivning av barn-och ungdomsböcker 2006–2018 är 24 910 titlar varav 170 är bildromaner utgivna på svenska, Källa: Svenska 
Barnboksinstitutet (SBI) Bokprovning 2006–2018 
8	Källa: https://biblioteket.stockholm.se/boktips/topplistor Den redovisade statistiken visar utlåningen åldersgruppen 9–12 år 2013–2018, 
bildromanen dominerar utlåningen i ökande grad under samtliga redovisade år. 	
9 En student vid Konstfack, Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) har dokumenterat 
tillkomsten av en bildroman. There is no place like home. Projektrapport (masterexamen). Flumé, Cecilia (2016)  
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Syfte	

Uppsatsens syfte är tredelat: 

1) Att teckna bildromanens historiska framväxt och redogöra för fältet.  

2) Att utifrån korpus (som består av den samlade utgivningen av bildromaner på 

svenska (2006–2018)) genomföra en fjärrläsning och därigenom teckna en bild av 

bildromanens karakteristik. 

3) Att utifrån en närläsning av två konstnärligt syftande bildromaner visa på 

bildromanens möjligheter till fördjupat meningsskapande. 

Metod	

Då det saknas tidigare forskning om bildromanen har jag studerat närliggande 

ikonotextbaserade medier: bilderboken och serier (i första hand barnserier) vilka är skilda 

men relaterade och sprungna ur samma tidsperiod och med liknande uttryck – främst den 

visuella/verbala hybriditeten – men har också kopplingar i stilistik och komposition.  

För att placera bildromanen i en historisk, litteraturvetenskaplig– och kulturell kontext 

gör jag i uppsatsens första, inledande del en översiktlig historisk genomgång.10 

Bilderboken och serierna är relativt nya akademiska områden, vilket avspeglar sig i 

fortfarande pågående begreppsdiskussioner i den inhemska och internationella 

forskarvärlden, både inom och mellan fälten. Det finns anledning att kalla på en revidering 

av rådande terminologi och gränsdragningar, ett viktigt men omfattande arbete, men det 

ligger utanför ambitionen för den här uppsatsen, som istället redogör för det splittrade 

fältet.  

Uppsatsens andra del utgår från korpus hämtat från Svenska Barnboksinstitutets arkiv 

där 170 titlar, utgivna i Sverige 2006–2018, är kategoriserade ”bildroman”, urvalet 

innefattar både svenska originalutgåvor och översättningar, samt ett fåtal illustrerade 

klassiker.11 Materialet utgörs av fiktion, det vill säga skönlitterärt syftande bildromaner. 

Urvalet kan ha brister, jag har inte gjort någon genomgång av annan samtida eller tidigare 

utgivning, inte heller ingår fackböcker i min undersökning, urvalet utgörs uteslutande av 

kategoriseringen ”bildroman” i ELSA, (den officiella barnbokskatalogen inom 

bibliotekssystemet LIBRIS, kopplad till Kungliga Biblioteket).  

I uppsatsens andra del sker undersökningen genom fjärrläsning av korpus, en metod 

																																																																				
10 Här inkluderas även socioekonomiska förutsättningar och tekniska genombrott, som jag menar har central betydelse för bildromanens 
uppkomst och utveckling.  
11 Två av dessa bildromaner är jag själv författare till, de ingår i tematiska genomgångar och resonemang, men jag lämnar dem utanför 
min analys. Din, tur Adrian (2015) och Kattvinden (2018), Bokförlaget Mirando, i samarbete med Kristin Lidström (bild och form) 
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som är skapad av Franco Moretti, grundaren av Stanford Literary Lab, som tillspetsat har 

uttryckt ”för att förstå litteraturen måste vi sluta läsa böcker”.12 Fjärrläsning handlar istället 

om att samla in och analysera större mängder information för att se mönster som 

identifierar genrer eller specifika berättarstrukturer, något som ofta sker via dataanalyser. I 

min fjärrläsning förhåller jag mig till boken analogt, och gör en manuell, fysisk studie där 

bildromanen undersöks på två nivåer: 1) bildromanen som artefakt och 2) bildromanens 

ikonotext; samspelet mellan text och bild. Jag exemplifierar olika inriktningar och manér, 

redovisar särdrag och exemplifierar bildromanens egenart visavi bilderböcker och mer 

övergripande i förhållande till illustrerade romaner och serier. Jag diskuterar också den 

dikotomi jag tycker mig se i gestaltningen av pojkar och flickor, och hur den avspeglar sig 

i bilder och formgivning, utifrån ett genreperspektiv. 

Bildromanen betraktas generellt som en trivialiserad form av litteratur, i uppsatsens 

tredje del, den avslutande undersökningen, vill jag visa på motsatsen genom en närläsning 

av två konstnärligt och estetiskt syftande bildromaner, där jag undersöker genrens 

förutsättningar och visar på bildromanens komplexa möjligheter till meningsskapande.  

 

	 	

																																																																				
12 Kathryn Schultz, The New York Times, ”What is Distant Reading?”, 2011-06-24. 
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TEORI		

Paratext	–	betydelsen	bortom	texten	

Uppsatsens diskussion om bildromanen som artefakt utgår från Gérard Genettes 

teoribildning om paratextualitet. Genette menar att det litterära verket består av text som 

mer eller mindre innehåller mening, men att texten inte framträder ensam, utan är (min 

översättning): ”understödd och ackompanjerad av en specifik uppsättning verbala eller icke 

verbala enheter, så som ett författarnamn, en titel, ett förord och illustrationer.”13  

Enligt Genette avkodar läsaren, mer eller mindre medvetet en rad skilda parametrar 

som påverkar uppfattningen om det litterära verket som objekt och arketyp, men som också 

har inverkan på tolkningen av texten. Paratexten kan hjälpa läsaren att positionera texten 

och en initierad läsare kan placera verket i en rad kontexter, såväl historiska som 

genremässiga, innan själva läsningen ens är påbörjad. All paratext som omfattar själva 

boken har Genette valt benämna peritext. Där inkluderar han verkets formgivning, 

typografiska ställningstaganden och illustrationer, samt de spatiala aspekterna (hur boken 

känns att ta i) vilka skapar boken som artefakt, så som papper, bindning och omslag. En 

ytterligare dimension av paratexten, enligt Genette, är epitexten, den rör sig utanför och 

bortom verket, men kan ändå ha starkt inflytande på vår läsning via våra förväntningar. 

Här ryms media (intervjuer och konversationer), men också privat kommunikation som 

inkluderar verket.  

Kommentar: I en samtida kontext, menar jag, behöver Genettes definition utökas och 

innefatta digitala- och sociala medier och spel. Genette har också en traditionell syn på 

illustrationen och ser den som en del av paratexten, underordnad den egentliga texten, det 

är ett förhållningssätt som begränsar avkodningen av en bildroman och i min undersökning 

utgår jag istället från det vedertagna begreppet ikonotext. 

 

Ikonotext	–	text	och	bild	i	samspel		

Uppsatsen tar avstamp i bildens och textens samspel och synen att bildromanen, liksom 

bilderboken, är en symbiotisk konstart, där ikonotexten – samspelet mellan ord och bild – 

är central. Kristin Hallberg introducerade begreppet (1982), fältet var under etablering och 

ställningstagandet att studera bilderboken utifrån ett konstnärligt, estetiskt perspektiv – och 

inte som tidigare utifrån ett i huvudsak didaktiskt förhållningssätt – fick en avgörande 

																																																																				
13 Gérard Genette, ”Introduction to the Paratext”i New Literary History. Vol 22, No. 2, s.262  
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betydelse för fältets utveckling. Ikonotext blev en central del av begreppsdiskussionerna i 

de tidiga studierna och är idag grundläggande för stora delar av bilderboksforskningen i 

Sverige och internationellt.14  

Hallberg menar att bilderbokens budskap konstitueras av två teckensystem, text och bild 

– som formar en oupplöslig enhet där båda existerar samtidigt och bidrar till betydelsen 

(vilket är direkt överförbart på bildromanen). Den ”egentliga texten” är alltså interaktionen 

mellan två skilda semiotiska system, texten och bilden. Texten utgörs av ett konventionellt 

– på förhand överenskommet– system som i vår kultur avläses linjärt; från vänster till 

höger. Bilden däremot är inte uppbyggd av några generella enheter och kan sättas samman 

på olika sätt, den är visserligen ikonisk (från latin; porträttlik), men avbildar inte alltid 

verkligheten. Den kan läsas godtyckligt och utan särskild ordning, eller som Hallberg 

skriver: ”Texten utgörs av ett konventionellt system som avläses linjärt, bilden däremot är 

inte uppbyggd av generella och disjunktiva enheter […] Bilden är ikonisk, men inte alltid 

mimetisk, imiterande verklighet. Avläsningen sker diskontinuerligt och arbiträrt […]”.15 

Bilderbokens (och bildromanens) ”egentliga text” är interaktionen mellan de två 

semiotiska systemen text och bild, och Hallberg skriver: ”det är först i läsarsituationen när 

den implicerade interaktionen bild/text förverkligas som ”bilderbokstexten” (eller 

bildromantexten, min anmärkning) blir en realitet.” Upplevelsen skapas av synergin mellan 

text och bild, som blir större än summan av de enskilda delarna.  

Hallberg gör också klart att bilderboken ingår i litteraturvetenskapen och representerar 

en teoretisk linje som betonar bilderbokens visuella formspråk och intermediala 

sammanhang, en linje som också placerar bilderboken (och bildromanen) i en historisk 

kontext. 

Visuell	avkodning	

Maria Nikolajeva har utvecklat en begreppsapparat för ”visual literacy” – avkodningen av 

det intrikata text- och bildsamspelet i bilderboken, det som gör bilderboken till ”en av de 

mest komplicerade konstnärliga former man kan tänka sig”.16 I How picturebooks work17 

(2001) presenterar Nikolajeva, tillsammans med Carole Scott, tydliga förklaringsmodeller 

för texten och bildens inbördes förhållande, vilket jag menar är direkt överförbart på 

																																																																				
14	Kristin Hallberg. ”Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen”. Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 3–4, 1982, s. 163–168. 
15 Hallberg, s. 164. 
16 Citatet hämtat från baksidestexten till Maria Nikolajeva Bilderbokens pusselbitar, Lund: Studentlitteratur, 2000. 
17 Maria Nikolajeva och Carole Scott. How picturebooks work. 1. pbk. ed. New York: Routledge, 2006.  
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bildromanen.18 Här finns också fruktbara resonemang kring funktionen hos den konkret 

fysiska sidan av boken, där layout, marginaler och sidanvändning – liksom hos Genette – 

ses som en del av verket.  

Från Ulla Rhedins Bilderboken på väg mot en teori (1991), har jag inhämtat såväl 

historisk bakgrundsinformation som verktyg till bilderboksanalys.19 

Jag förhåller mig översiktligt till de närliggande fälten film-, serieforskning och 

intermedialitet när jag diskuterar bildromanens uttryck för att påvisa hur den framväxande 

bildbaserade kulturen banar väg för bildromanen.  

 

 

	 	

																																																																				
18 (även om Nikolajeva och Scott genomgående utgår från bilderboken) 
19 Ulla Rhedin, Bilderboken: på väg mot en teori, (diss.), Stockholm, 1991. 
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Bildromanens	framväxt	och	tidigare	forskning	
	
	
Det är ingen slump att bildromanen uppstår på 1830-talet – under industrialismens andra 

våg – först nu finns tekniken som gör den möjlig. De tidiga handskrivna böckerna var ofta 

ytterst påkostade, illustrerade, handmålade och rikt ornamenterade. När sedan 

boktryckarkonsten slog igenom, från Gutenberg under 1450-talet och framåt, kom texten 

att dominera på bildens bekostnad. Det rådde brist på papper och det var komplicerat och 

kostsamt att trycka bilder. Men med 1800-talets nya trycktekniker: litografi och plantryck 

blir linjerna tunnare och det blir möjligt att trycka i både färg och svart/vitt. En ny sorts 

boksida skapas, där text och bild kan integreras – reproduktionstekniken uppnår ett 

principiellt nytt stadium20  – ett tekniskt språng som lockar till sig både innovatörer och 

konstnärer. 21 Utvecklingen formar bokbranschen och marknaden expanderar tack vare 

bättre transaktionssystem för pengar, förbättrad postgång, järnvägens utbyggnad och en 

kraftig befolkningsökning.22 Vid samma tid utvecklas den fotografiska bilden. Camera 

Obscura hade använts som ritverktyg sedan 1500-talets slut, (en tillfällig bild som måste 

målas av för inte försvinna), under 1800-talets första decennier försöker en rad 

vetenskapsmän, oberoende av varandra, fixera kamerabilden på ljuskänsliga plåtar.23 Den 

förste som lyckades var Nicéphore Niepce som 1826 bevarar utsikten från ett fönster – det 

första fotografiet.24 Med fotografiet förflyttades för första gången bildreproduktionen från 

handen till ”det i objektivet blickande ögat ensamt”.25 Det blir möjligt att fokusera, 

avgränsa synfältet, frysa ett ögonblick, dissekera en rörelse och dela upp den i bilder och 

sekvenser.26 Den tekniska reproduktionen blir mer självständig i förhållande till originalet, 

fotografiet kan framhäva aspekter som bara är åtkomliga för den inställbara linsen och 

välja en blickpunkt som inte kan ses genom den naturliga optiken – det mänskliga ögat.27  

Den europeiska barnboken är vid den här tiden färgad av romantiken; känslosam på 

gränsen till sentimental och den idealiserar barndomen, familjen och ”den gamla goda 

tiden”. 28 De nyskapande, tecknade bildberättelserna som dyker upp på 1830-talet – några 

år efter den fotografiska bilden – är något helt annat. De nya bildberättelserna är skapade 
																																																																				
20 Walter Benjamin, ”Konstverket i reproduktionsåldern”, (originalets titel: ”Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkheit”) Zeitschrift für Socialforschung Paris, 1936  
21 Ulla Rhedin, Bilderboken: på väg mot en teori, 2., rev. uppl., Alfabeta, Stockholm, 2001 s. 40. 
22 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället Lund: Studentlitteratur 2015, s. 77 
23 National Encyklopedin NE, fotografi 
24 Exponeringstiden var åtta timmar och Niepce utnyttjade ljusets förmåga att härda en emulsion av en sorts asfalt, lagd på en tennplåt 
Källa: NE  
25 Benjamin 1936, s. 62. 
26 Kamerans betydelse för blickens utveckling är hämtat från mina anteckningar, föreläsning av filmvetaren Miriam von Schantz, 
Stockholms universitet, Institutionen för barnkulturforskning, 2019-03-19.  
27 Benjamin 1936, s. 64. 
28 Rhedin 2001, s. 44. 
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av schweizaren Rodolphe Töpffer (1799–1846), en av tidens främsta intellektuella, en 

pedagog, konstnär och författare som i sin Essais de Physiognomie (1833) hade utvecklat 

”the idea of gesture and language”.29 Han praktiserar sina teorier genom att teckna 

karikatyrer och skapa vilda, ironiska bildberättelser om excentriska personer på olika 

äventyr, en slags berättelse som han kallar histoire en estamp (story in prints, picture 

story), på svenska: bildroman.30 Töppfer är alltså först ut, han både skapar bildromanen, 

förhåller sig till den teoretiskt och etablerar den genom sin egen konstnärliga verksamhet. 

Till skillnad från tidigare illustrerade texter var Töpffers bildromaner starkt bildberoende, 

och texten var snarare underordnad bilden än tvärtom. Tidigare kunde illustrationerna ha 

en svag koppling till själva texten, men nu blev bild och text nära sammanvävda, så att 

meningen skapades ur två distinkt avskilda media.31  

I den första svenska avhandlingen om bilderböcker, Ulla Rhedins, Bilderboken. På väg 

mot en teori (1991) presenterar Rhedin Töpffer som bildromanens skapare.32 På senare år 

har Töppfers historiska betydelse stärkts; den belgiske serieforskaren Thierry Groensteen 

lyfter fram Töpffer, inte bara som bildromanens skapare, utan som den förste som 

utvecklade serier till en särskild konstform.33 Groensteen framhåller att Töppfer tidigt 

använde drag som under 1900–talet framhålls som typiska för seriemediet: karikatyrens 

teckningsstil, interagerande och ömsesidigt beroende av text och bilder och inte minst ett 

visuellt, sekventiellt berättande. Töpffers ställning befästs ytterligare av David Kunzle i 

biografin Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer (2007).34 En annan tongivande 

serieforskare, Hans Christian Christiansen, betecknar Töpffer som ”tegneseriens 

bedstefar”.35 Bildromanen och serierna har alltså en gemensam upphovsman – Rudolphe 

Töppfer. Under de kommande decennierna får Töpffer en rad efterföljare och bildromanen 

och serierna utvecklas parallellt, i samspel med nästa led i utvecklingen – den moderna 

bilderboken.  

Rhedin beskriver hur barnlitteraturen, under mitten av artonhundratalet, kränger sig loss 

från ”den moraliserande pedagogiken och den sentimentala barnskildringens grepp genom 

satiren (i texten) och karikatyren (i bild)”.36 “Den satiriska barnlitteraturen presenterar nu 

																																																																				
29 Rhedin 2001, s. 42. 
30 Rhedin refererar till begreppet bildroman, det gör även David Kunzle i Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer (2007): ”A word 
on terminology: Töppfer called his invention by all kinds of disparaging terms, and more formally, as histoire en estampes (story in 
prints, picture story) s.10 
31 En föregångare till Töppfer var den tyske filosofen Alexander Baumgarten som i Aesthetica (1750-1758) talar om den själsliga 
förmågan att kombinera flera olika sinnesintryck, till exempel ord och bilder, till en helhet. 
32 Rhedin 2001, s.44. 
33Thierry Groensteen och Benoit Peeters, Línvention de la bande dessinée. Text réunis et présentés (1994), s. 82–98. 
34 David Kunzle, Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer (2007). 
35 Christian Christiansen, Tegneseriens æstetik, Museum Tusculanums Forlag Københavns Universitet, 2001. s.38 
36 Rhedin 2001 s. 46. 
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en lång kavalkad av antihjältar, som råkar utför bisarra olycksfall, straff och extraordinära 

händelser, berättelserna var sannolikt direkta speglingar och angrepp på den moraliserande, 

tidigare och samtida, ’exemplets-makt’ litteraturen och den långt drivna 

barnidylliseringen.”37 Men formen är densamma som tidigare, ända tills Randolph 

Caldecott (1847–1886) kliver in på den litterära scenen. Han är en välkänd och driven 

tidningsillustratör och tar sig an barnboken med tunna linjer, lätta färger och låter text och 

bild samspela. Caldecotts bilderböcker utgör ett kvalitativt språng framåt i förhållande till 

den tidigare bilderboksutgivningen, han framhålls allmänt som den moderna bilderbokens 

skapare och en av periodens mest banbrytande bilderbokskonstnärer. Rhedin liknar hans 

illustrationer vid iscensättningar eller teateruppsättningar och menar att han ”likt en 

regissör, förhåller sig tolkande i förhållande till en given text.”38 Caldecotts bilderbok är fri 

från didaktiska, moraliska och religiösa inslag, men det kanske mest utmärkande är hur han 

arbetar med själva boken som objekt och medvetet använder sig av formgivningen för att 

skapa dynamiska uppslag där text och bild samverkar så att en utvidgande och 

expanderande narration uppstår i en som Rhedin skriver, ”närmast musikalisk rytm”. 

Bilderna är konstnärligt drivna, genomkomponerade gestaltningar av moment, både 

successiva (med flera bilder i en, som visar olika sekvenser i ett skeende) och simultana, 

samtidiga rörelsen har kommit in i den tidigare stillastående illustrationen. Caldecotts 

bilderbok är ett bimedialt fenomen som går hand i hand med den trycktekniska 

utvecklingen, ett banbrytande bilderbokskoncept som fortfarande gäller i våra dagar, 

hundrafemtio år senare.39 En annan, sentida bilderboksgigant, Maurice Sendak, gjorde 

ingående studier av Caldecotts berättarteknik innan han skapade sin bilderboksklassiker 

Till vildingarnas land. Sendak skriver att Caldecotts storhet var hans förmåga att skapa ett 

samspel mellan text och bild, han ställde text och bild mot varandra, utelämnade ord och 

överlät åt bilderna att berätta, eller omvänt, lämnade luckor i bildberättandet (min 

översättning): 
Han skapade en genial juxtaposition av bild och ord, en 

kontrapunkt som aldrig tidigare hade skådats. Ord var 

utelämnade – men bilden sa det. Bilder var utelämnade –

men orden sa det. Det var som en studsande boll; det gick 

fram och tillbaka. Helt kort, bilderboken var uppfunnen.40 

																																																																				
37 Rhedin 2001, s. 47. 
38 Rhedin 2001, s. 52. 
39 En annan förutsättning är formeringen av en kommersiell bokmarknad; barnen i de övre klasserna blir bokkonsumenter.39 
40 Maurice Sendak, Caldecott & Co.: notes on books and pictures. 1. ed. New York: Farrar, Straus, and Giroux (1988) s. 21 (Sendak 
hyllar alltså Coldecott, Sendak själv har senare blivit en bilderboksikon, i första hand för sin Were the Wild Things Are, på svenska till 
Till vildingarnas land. Brian Selznik, som skapat den banbrytande bildromanen The Invention of Hugo Cabret, hänvisar till Sendak, som 
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Det sena 1800-talet är en omvälvande tid, inte bara inom litteraturvärlden, uppkomsten av 

bildromanen, serierna och den moderna bilderboken sammanfaller med det framväxande 

moderna samhället, med dess politiska och sociala paradigmskiften, konstnärliga 

genombrott och starka teknikoptimism. Elektriciteten revolutionerar kraftöverföringen och 

telegrafen och järnvägen förändrar uppfattningen om avstånd och hastighet, samtidigt som 

själva blicken förändras genom kameran, den fotografiska bilden och senare filmen.41 

Walter Benjamin talar om en ny era – ”den tekniska reproduceringsbarhetens era”– något 

som sett i ett historiskt perspektiv också förändrar det mänskliga kollektivets 

sinnesvarseblivning.42 ”Det sätt på vilket den mänskliga varseblivningen är organiserad –

 det medium i vilket den äger rum – är inte bara naturligt utan också historiskt betingat”.43 

Det är alltså inte bara tekniken som förändras, bilderna och rörelserna förändrar 

människans varseblivning, det räcker inte längre med att avkoda text – även bilden är en 

del av budskapet.44 45 

De nya medierna; bildromanen, bilderboken och serierna, befinner sig i teknikens 

framkant, eller rent av föregår den tekniska utvecklingen (filmen) och består av ett 

banbrytande multimodalt gestaltande – rörelse, bilder och sekvenser, istället för som 

tidigare, linjär text och illustrationer i form av svagt relaterade och statiska iscensättningar. 

Redan här är det svårt att göra några gränsdragningar, upphovspersonerna – såväl tecknare 

som författare – korsar genregränserna och skapar överlappningar mellan medierna. Inom 

den traditionella konstvärlden strider måleriet med fotografiet. ”I själva verket var denna 

strid ett uttryck för en världshistorisk omvälvning, vilket inte stod klart för någon av 

parterna.”46 Tidigare hade varje konstverk varit unikt, men i en värld där allt kan 

reproduceras falnar originalets aura, finns det ens ett original när konsten skapas för att 

reproduceras? Ett liknande resonemang fortsätter sedan under det tidiga 1900-talet när 

filmen träder fram som en del av det konstnärliga uttrycket, vid sidan om de traditionella 

konsterna – allt kan reproduceras och allt är rörelse. Det futuristiska manifestet slår fast: 

”Allt rör sig, allt springer, allt roterar snabbt. En bild är aldrig beständig inför våra ögon 

																																																																																																																																																																																																													
sin stora inspirationskälla.)  
41 David Kunzle,”Movement Before Movies: The Language of Comic Strip”, History of Comic Strip. The Nineteenth Century (1900), s. 
348–375.   
42 Benjamin 1936, s. 64. 
43 Benjamin 1936, s. 65. 
44 Benjamin nämner t ex Abel Ganze som jämför filmen med hieroglyferna, och menar att ”Bildspråket har ännu inte hunnit helt mogna, 
därför att våra ögon ännu inte är i stånd att uppfatta det.” s. 71 
45 Frank Serafini. ”Reading Multimodal Texts: Perceptual Structural and Ideological Perspectives.” Children’s Literature in Education 41 
(2010): 85–104. Print 
46 Benjamin 1936, s. 71. 
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utan framträder och försvinner oupphörligen”.47 Serien tar plats i tidningarna och 

bilderboken etableras som småbarnsbok.48 Bildromanen får däremot vänta kvar i 1800-

talet, för vid ingången till det nya seklet går den inte att spåra. 

Under 1900-talets första decennier expanderar serierna via veckotidningar och 

dagstidningarnas söndagsbilagor. I USA börjar företag som Disney, Marvel och DC 

Comics skapa framgångsrika serier för barn, vilket sprider sig även till Sverige. 

Serieläsarna är i första hand lågutbildade och barn, serierna är en del av masskulturen, har 

låg status och befinner sig utanför litteraturvetenskapen och den akademiska forskningen.  

Bilderboken går in i en guldålder, med ett integrerat bild– och textsamspel och 

pionjären Caldecott får flera svenska arvtagare som med tunna linjer och lätta färger skapar 

dynamiska kompositioner, Ottilia Adelborg och senare Elsa Beskow tillhör de mest 

tongivande.49  

Men också bilderboken förändras. I Modernismens bilder visar Elina Druker hur den 

moderna bilderboken uppstår under 1940-talet, i nära samverkan med grafisk formgivning 

och reklam som ”ett mångfasetterat uttryck för sin tid, den interagerar med visuella 

kulturer inom reklam, underhållning och propaganda.”50 När sedan utvecklingen tar fart 

efter andra världskriget ökar konsumtionen i samhället och grundförutsättningen för 

fungerande barnboksmarknad formas: den moderna tidens barn blir den moderna tidens 

bokköpare. Druker betonar att bilderboken är en egen litterär genre, som inte är sprungen 

ur litteratur för vuxna. Bilderboken kan ses som det lilla barnets första möte med konsten,51 

men det finns också en didaktisk underton; det lilla barnet ska skolas in i läsarnas 

gemenskap och bilderboken blir bryggan mellan högläsningen och den egna, självständiga 

läsningen, från ”sitta i knät bok” till en ”ligga på magen bok” att läsa på egen hand.52 

Bilderbokens ställning stärks på en rad fronter, men samtidigt är modernismen en 

textbaserad kultur som strävar mot de rena konsterna och inom akademien är den allmänna 

hållningen att litteratur är text som ska läsas linjärt, från vänster till höger. Bilden är 

underordnad texten och enligt den allmänna uppfattningen behöver barn bilderböcker tills 

de har lärt sig läsa, sedan är det textläsning som gäller, (med undantag för enstaka 

illustrationer). Bildromanen är helt enkelt inte rumsren. Och det är en hållning som går på 
																																																																				
47 U.Boccini, C. Carrá, L. Russolo, G. Balla, G. Severini, ”Futuristiskt måleri. Tekniskt manifest”. (1910) i Moderna manifest I, 
Futurism och dadaism, red Gunnar Qvarnström (1973) s. 20. 
48 Serien har under långa perioder uppfattats som läsning för barn, men under sent 1800-tal när serien får sitt genombrott i det 
multikulturella New York, är det med serier som Richard F.Outcaults The Yellow Kid, som tar upp dagsaktuella politiska ämnen och 
vänder sig till vuxna. Källa: David Gedin (red.), De tecknade seriernas språk: uttryck och form, Gedin & Balzamo, Nacka, 2017 s. 10	
49 Rhedin s. 68.  
50 Elina Druker, Modernismens bilder: den moderna bilderboken i Norden. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2008 s.12. 
51 Lena Kågeland, ”Bilderboken”, i Intermedialitet. Ord, bild, ton i samspel. Hans Lund (red) Lund: Studentlitteratur 2002, s. 63–70 (se 
även Klingberg m fl) 
52 Druker, s.23. (Druker refererar till Torben Gregersen (1954) och hans syn på det aktiva, moderna barnet.) 
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tvärs med seriernas bildbaserade och ickelinjära avkodning, men serierna låter sig inte 

hejdas, de är på frammarsch vid sidan om finkulturen och böckerna, och vid tiden för andra 

världskriget är de en självklar del av nyhets-, vecko- och barntidningar.53 Under 1950-talet 

tar serierna ytterligare ett steg framåt, och för första gången etableras serietidningarna i 

Sverige (då benämnda ”seriemagasin”), de är i huvudsak amerikanska, billiga och 

lättillgängliga och det blossar snart upp en hätsk debatt: ungdomar som läser de 

våldsamma serierna i seriemagasinen anses riskera att förstöra sina läsvanor och utveckla 

ett kriminellt beteende (de är seriemagasinen som står i skottgluggen, enstaka seriestrippar 

i tidningar ses som väsensskilda och harmlösa).54 55 Utöver innehållet granskas också 

själva serieformen, och man oroar sig för att serier ska ha en negativ inverkan på barns 

läsförmåga, en oro som paras med osäkerhet inför och fördomar mot bilden som medium.56 

Också seriernas språk kritiseras, men litteraturprofessor Göte Klingberg går emot kritiken 

och visar i en jämförande studie att seriernas språk inte skiljer sig från ”normal” 

barnlitteratur, vilket inte tystar seriemotståndet.57 58 Belackarna står på sig och menar att 

bilderna och pratbubblorna gör att blicken irrar och att den linjära bokläsningen, med raka 

rader, från vänster till höger, försvåras.59  

I efterdyningarna av debatten har serietidningen en tillbakagång under 1950- och 1960-

talen, men expanderar och kulminerar under 1970-talet, då den mest populära serien i 

Sverige, Disneys Kalle Anka, sålde i 250 000 exemplar varje vecka.60 Vid den här tiden är 

den inhemska serieproduktionen marginell.61 Men utvecklingen ska snart vända, när det 

statliga litteraturstödet inrättas 1975 omfattar det även svenska kvalitetsserier, vilket leder 

till en omedelbar och avgörande betydelse för utgivningen av svenska seriealbum.62 63 

Under de kommande årtiondena etableras vuxenserien i Sverige.64 Barnserier och 

barnlitteratur närmar sig varandra och Kamratpostens medvetna seriesatsning under 1970- 

																																																																				
53 Helena Magnusson, Berättande bilder: svenska tecknade serier för barn. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005, s.160. 
54 Magnusson, 2005, s. 90. 
55 David Gedin, ”Inledning, De tecknade seriernas språk: uttryck och form. David Gedin (red), Nacka: Gedin & Balzamo, 2017, s. 9 
Fredric Seduction of the Innocent 1954 (med svensk uppföljning av Nils Bejerot i Barn, serier, samhälle och Lorentz Larsons 
tendentiösa enkätundersökning Barn och serier samma år) 
The Oxford History of World Cinema, s. 36–37; Fredric Wertham, Seduction of the Innocent, New York: Rinehart, 1954; Nils Bejerot, 
Barn, serier och samhälle, Stockholm: Folket i Bild, 1954; Lorentz Larson, Barn och serier, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1954. 
56 Magnusson, s 160. 
57 Göte Klingberg, ”Undersökningar rörande seriemagasinens språk”, Folkskolan 1954:1/2, s. 15–20.  
58 Ingegärd Nilsson, ”Attityder till tecknade serier under 50–tal och 80–tal”, specialarbete vid Bibliotekshögskolan, Borås, 1987. 
59 Magnusson, 2005, s. 162. 
60 Magnus Knutsson 1990 [1979], i Lars Furuland & Mary Ørvig, Barnlitteraturen. Or och bilder för barn och ungdom I (fjärde omarb. 
Uppl.) Stockholm: Rabén & Sjögren. s. 403–414. 
61 Serietidningen Bamse gav kommer ut sitt första nummer 1972.  
62 Knutsson 1990, s. 403. 
63 Det vi idag definierar som litteratur är kulturellt betingat och står under ständig omförhandling. Värt att notera att det finns också en 
koppling mellan resurser och konstnärlig utveckling. (Christensen m fl) 
64 Gedin s. 19–29. (Värt att notera: två av våra mest uppmärksammade bilderboksillustratörer finns med i Gedins uppräkning av de tidiga 
experimentella serieskaparna; Gunna Grähs och Eva Lindström.) 
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och 80-talet får stor betydelse för genrens utveckling.65 Snart börjar det också komma 

svenska ungdomsserier66, en av de tidigaste är Per Demervalls tolkning av Strindbergs 

debutroman, Röda rummet (1988).67 En annan serieskapare, Daniel Ahlgren, slår in på en 

ny, obruten mark och tecknar realistiska, serier som För fin för denna världen (2000), och 

har också gett ut flera självbiografiska serier.68 

Kanske kan man se seriedebatten under 1950-talet som ett sista försvar av 

modernismen, de klassiska idealen och textens självklara överordning. Modernismen får 

allt svårare att hålla ställningarna. I reproduktionsåldern ställer tekniken allt på ända, de 

rena konsterna blandas upp och rör sig i alla riktningar. Bokens berättelser flyttar in i 

filmen och det spelas teater i radio. Den första svenska föregångaren till dagens dator, en 

matematisk beräkningsmaskin, tas i bruk 1950 och den 29 oktober 1954 sänds de första 

tevesignalerna från en provisorisk mast vid Tekniska Högskolan. Snart ska testbilden 

ersättas med sport, nyheter, musik och teveteater och när Astrid Lindgren skriver Vi på 

Saltkråkan (1964) gör hon det direkt för teve, för att sedan göra en bearbetning till bok. 

Det finns inte längre några rena konster. Allt är sammanblandat. ”All media are mixed 

media.”69 Men innan bildromanen kan återuppstå ska modernismen överges. Det är 

postmodernismen som ropar bildromanen åter, det ska dock dröja ytterligare några 

decennier innan bildromanen dyker upp i den svenska bokfloden och under tiden gör 

bilderboken och serierna sitt intåg vid universiteten. 

Bilderboken	–	fältet	etableras	

Bilderboken blir först med att träda in på den akademiska arenan. Göte Klingberg är en av 

pionjärerna med sin Barnlitteraturforskning. En introduktion (1972).70 Fältet etableras 

sedan under 1980-talet genom flera studier med syfte att ge bilderboken en plats i 

forskningen.71 Både Elina Druker och den danska forskaren Nina Christensen menar att 

Kristin Hallbergs lansering av begreppet ”ikonotext” 1982 kan ses som en markering i 

ämnets teoretiska orientering och en viktig insats i den tidiga etableringsfasen.72 Hallberg 

gör ytterligare en tidig insats för fältet, en markering som markerar att bilderboken hör 

hemma i den litteraturvetenskapliga kontexten: ”bilderböcker har text, är litteratur, använda 
																																																																				
65 Magnusson s. 202 
66 Åsa Warnqvist redogör för ungdomsseriernas framväxt i ”Från könsschabloner till överskridningar i serieromaner för ungdomar”, 
Samtida svensk ungdomslitteratur:analyser, Lund, 2017, s.162. 
67 Per Demervall, Röda rummet: skildringar ur artist- och författarlivet. D. 2, 1. uppl., Alvglans, Stockholm, 1988. 
68 Daniel Ahlgren, För fin för denna världen, Carlsen Comics, Stockholm, 2000 
69 Marshall Mc Luhan, Understanding Media: The Extensions of Man. Massachusetts: The MIT Press, 1994, s. 215.   
70 Göte Klingberg, (1972). Barnlitteraturforskning: en introduktion. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
71 Två exempel på bilderboksfältets etablering under 1980-talet är Vibeke Stybes Fra billedark till billedbog. Den illustrerede bœrnebog 
i Danmark indtil 1950 (1983)  och antologin I bilderbokens värld. 1880–1980 (1985) red. Kristin Hallberg och Boel Westin.    
72 Kristin Hallberg. ”Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen”. Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 3–4, 1982, s. 163–168. 
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och recenseras i första hand som litteratur, inte som bildkonst”.73 

När Ulla Rhedin, publicerar sin avhandling Bilderboken. På väg mot en teori (1991) 

intar hon en hållning som förebådar bildromanen: hon tar avstamp i bokformatet och 

samspelet mellan text och bild. Rhedin för en utförlig begreppsdiskussion, diskuterar 

gränsöverskridande drag, varav vissa är mycket användbara (och kan appliceras på 

bildromanen), hon undersöker bilderboken i relation till andra medier, tar filmiska grepp, 

och för resonemang kring bokens materiella egenskaper. Hon betraktar bilderboken som en 

multimodal föreställning vilken aktiverar flera sinnen (ett förhållningssätt som föregår de 

senare etablerade begreppen interarts och intermedialitet).74 Rhedin gör likheter mellan 

bilderboken och rörliga, sceniska framställningar som teater och film, och betonar 

bilderbokens materiella egenskaper, den fysiska boken, liksom betydelsen av läsriktning 

och bläddring – förhållningssätt som är direkt överförbara på bildromanen. Däremot är 

bildromanen i första hand avsedd för enskild, tyst läsning och då faller Rhedins utvecklade 

resonemang om ”högläsningsföreställning” och den muntliga aspekten som placerar 

bilderboken inom ”performance arts” och som ofta inkluderar både barn- och 

vuxenläsare.75 Även bilderbokens dubbla adressater, den vuxne läsaren och det lyssnande 

barnet, faller bort av samma skäl.76 Rhedin gör också en defintion av bilderboken som är 

den rådande än idag:  

 
Med’bilderbok’ avses i denna inledande fas en bok av begränsat 

omfång som i skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom 

en kombination av text och bilder, så att det förekommer minst 

en bild per uppslag. 77 

 

Serierna	–	ett	sekel	av	lågstatus	 	

Bildromanens återkomst närmar sig, men först ska serierna etablera sig som ett eget 

forskningsfält. Den första svenska doktorsavhandlingen om serier är Helena Magnussons 

Berättande bilder. Svenska tecknade serier för barn (2005).78 Magnusson gör sin 

avgränsning till barnserier och visar hur tecknare och illustratörer är verksamma inom flera 

konstnärliga områden och hur influenserna därigenom flyter mellan medierna.79  

																																																																				
73 Hallberg 1982, s. 165. 
74 Elina Druker lyfter fram Rhedins förhållningssätt i, ”Var befinner sig den svenska bilderboksforskningen” Barnboken 2018, s. 5 
75 Rhedin s. 143. 
76 Rhedin s. 129.  
77 Rhedin s. 17. 
78 Magnusson, Helena Berättande bilder: svenska tecknade serier för barn. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005. 
79 Åsa Warnqvist har senare påpekat att det kan vara vanskligt att separera utgivningen för en åldersgrupp från en annan när det gäller 



	

16	

En vanlig definition av seriemediet, oavsett målgrupp, är att sidoställda, orörliga bilder i 

sekvens kan förekomma på en och samma yta.80 Ett bildmedium där texten är underordnad 

bilden.81 Men texten har en stark ställning även i serien, som ett grafiskt element, i 

interaktion med bilden, ofta i dialogform via pratbubblor och/eller kommenterande 

textrutor.82 Typografin kan växla i grad och uttryck, bokstäverna är nästan alltid tecknade 

och pratbubblor blandas med ljudhärmande ord.  

Magnusson visar också en rad teoretiska beröringspunkter mellan bilderboken och 

seriemediet, (vilka är direkt överförbara till bildromanen) och konstaterar att 

litteraturvetenskapens berättelseteori kan tillämpas även på bildberättande.83 Vad gäller 

textens och bildernas berättande samspel hänvisar hon till bilderboksteorin.84 

Bildromanens	återkomst	

Några år in på 2000-talet tycks bildromanen ha försjunkit i historiens glömska, men 

postmodernismen har krattat manegen och inom det teoretiska fältet börjar nya inriktningar 

ta form. Enligt medieforskaren Hans Lund räcker det inte längre att studera själva 

kopplingarna mellan konstarterna och deras ”interrelationer” – för att spegla utvecklingen 

behöver också den mediala och digitala utvecklingen ingå – och Lund föreslår 

beteckningen intermediala studier.85 Han inför begreppen interartiella relationer (då flera 

konstformer blandas) och intermediala relationer (då flera medietyper – vanligen ord och 

bild – kombineras) och menar att relationer mellan ord, bild och ton formar; ”en heterogen, 

föränderlig och svåröverskådlig värld full av tillfälliga förbindelser och fasta 

samboförhållanden” och delar upp medierna i ”kombinerade medier”, integrerade medier” 

och ”transformerade medier”. Bilderboken definieras som ett ”kombinerat medium”, med 

ett fast ”samboförhållande” mellan text och bild, där text och bild kan kombineras på 

skiftande sätt (Lund diskuterar endast bilderboken, men definitionen är direkt överförbar 

till bildromanen och serien.).86  

																																																																																																																																																																																																													
just serier, det finns en överlappning och vissa titlar som är klassificerade som barn och unga, har i andra sammanhang definierats som 
vuxenserier. (Samlaren139/20 18) Ett resonemang värt att notera, eftersom jag menar att ålderskategoriseringen bör problematiseras 
även när det gäller bildromanen.  
80 Magnusson 2016, s. 26–30 och s. 35. 
81 Thierry Groensteen. The System of Comics. Övers. Bart Beaty & Nick Nguyen. Jackson: University Press of Mississippi, 2007. s.7  
82 Gedin menar att det är texten som driver handlingen framåt och inte bilden, han intar en strikt litteraturvetenskaplig ståndpunkt, något 
som Warnqvist framhåller som problematiskt i sin recension av De tecknade seriernas språk. Uttryck och form i Samlaren 139/2018 
83 Magnusson utgår från Gérard Genettes traditionella narratologi. Uppsatsen förhåller sig inte till den narratologiska aspekten, men 
Magnussons fördjupade resonemang är mycket användbara, liksom hennes genomgång av termer och tekniker för bildanalys som kan 
hittas inom konstvetenskap, semiotik, filmteori och serieforskning. 
84 Det finns många överlappningar mellan bilderboksstudier och seriestudier, men också en rad mediespecifika begrepp och 
förhållningssätt, som skulle vara intressanta att diskutera, eftersom bildromanen rör sig i gränstrakterna och ibland överlappar båda dessa 
media, det är något som dock inte ryms inom avgränsningen för denna uppsats. 
85 En inriktning som gör sig gällande under åren runt millennieskiftet Källa: Hans Lund (red) Intermedialitet. Ord, bild, ton i samspel. 
Lund (2002), 2012 s.17. 
86 Lund 2002, s.19–21. 
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Litteraturvetenskapen är traditionellt sett ett textbaserat fält, men nu börjar litteraturen 

röra sig i alla riktningar. Parallellt med de intermediala studierna börjar det närbesläktade 

begreppet multimodalitet användas i kommunikationsforskningen – och senare i 

skolsammanhang – ett samlingsnamn för hur vi kommunicerar med varandra med hjälp av 

olika teckensystem, koder, medier och material – ett synsätt som går att koppla till 

Töppfers tidiga pionjärverk. Men också det konstnärliga uttrycket rör sig i riktning mot 

Töppfer – samma år som Magnusson publicerar sin avhandling om svenska barnserier 

(2005) går Augustpriset, i kategorin barn- och ungdomsböcker, till Bo R Holmberg och 

Katarina Strömgårds Eddie Bolander & jag – ett verk som varken ryms inom 

bilderboksdefinitionen eller i de traditionella, textbaserade kategorierna.87 När Svenska 

Barnboksinstitutet presenterar Augustprisvinnaren i sitt pressmaterial skriver de att den 

markerar genombrottet för den grafiska romanen (min kursivering). Ur prismotiveringen: 

”Bild och text samspelar i en nyskapande konstnärlig form i denna ungdomsroman. 

[…].”88 Här väljer alltså prisjuryn att kringgå definitionsproblemet genom att beskriva 

boken som ”en nyskapande konstnärlig form” och benämna den som ungdomsroman. 

Barnbokskatalogen kallar den för: ”En annorlunda bok där starka svartvita illustrationer 

berättar minst lika mycket som texten”.89 På förlagets hemsida kan man läsa: ”denna läckra 

och lättillgängliga bok – ett mellanting mellan roman och serie som ligger i tiden.”90 Eddie 

Bolander & jag är alltså en bok där ”bild och text samspelar i en nyskapande och 

konstnärlig form”, men det är ingenting som går att spåra vid en bibliotekssökning. Boken 

kategoriserades i samband med utgivningen enligt den nationella 

bibliotekskategoriseringen LIBRIS (ELSA):”Ensamföräldrar”, ”Frånvarande föräldrar”, 

”Musiker”, ”Ungdomsböcker” och ”Lättlästa böcker”. Den drunknar helt enkelt i samma 

typ av beskrivningar som helt textbaserade eller illustrerade ungdomsromaner, (en roman 

om och för ungdomar), inte heller format, omslag eller sidantal signalerar något annat. 

Men Eddie Bolander & jag är ingen vanlig ungdomsroman. Redan vid en snabb bläddring 

framgår det att text och bild varvas på ett sätt som påminner om bilderboksberättande, där 

mening uppstår ur ikonotexten som kräver en aktiv, dubbel avkodning. Eddie Bolander & 

jag vägrar inordna sig och sätter traditionella läsarter, synsätt och begrepp på spel. 

Begreppen räcker inte till. Inledningsvis betecknas den som grafisk roman, men det är ett 

begrepp som ligger förvirrande nära Graphic Novel som enligt Wikipedia kan definieras: 

																																																																				
87Bo R. Holmberg, Bo, Eddie Bolander & jag, Rabén & Sjögren, Stockholm, 2005 (Notera: endast en upphovsperson, författaren, anges 
av Libris) 
88 Källa: Augustpriset.se/bidrag/eddie-bolander-jag (hämtat 190525) 
89 Barnbokskatalogen 2005 
90 Källa: rabensjogren.se/bocker/105104-eddie-bolander-jag (hämtat 190525) 
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GRAFISK ROMAN Serieroman eller grafisk roman (efter eng. graphic novel – se även 

franskans roman graphique och roman de bande dessinée) är en längre tecknad serie i 

bokform.  91 92  

Året därpå, 2006, dammar någon istället av Töppfers terminologi och ”bildromanen” 

återuppstår, men den gör ingen storstilad entré, snarare smyger den sig in bakvägen. 

Bildromanen blir en ny kategori i den nationella barnbokskatalogen ELSA, men i samband 

med Bokprovningen – Svenska Barnboksinstitutets årliga genomgång av nyutkomna barn- 

och ungdomsböcker – nämns den inte alls. Istället håller bibliotekarien Lena Lundgren ett 

föredrag på temat ”Den grafiska romanen eller bild som text” under rubriken ”Den grafiska 

romanen” och säger: ”[...] under 2005 har genren [den grafiska romanen] fått sitt definitiva 

genombrott med Augustprisvinnarboken Eddie Bolander & jag”.93  

Begreppet grafisk roman används alltså vid Bokprovningen 2006, och man betonar att 

det inte är sak samma som Graphic Novel. Åsa Warnquist har senare specificerat att grafisk 

roman är ett vidare begrepp: ”Grafisk roman kan till exempel även inkludera bildromaner, 

rikt illustrerade prosaverk där bilden är så central att den inte enbart är att betrakta som 

illustration, men där bildberättande inte nödvändigtvis är sekventiellt.” 94 

Men ur ett internationellt perspektiv sker det stora genombrottet först ett år senare 

(2007), då tre, på olika sätt, tongivande verk publiceras: Shaun Tans The Arrival.95 En 

bildbaserad berättelse helt utan text. Bilderböcker utan text har visserligen funnits sedan 

lång tid tillbaka, pekböcker för riktigt små barn, men The Arrival är en ordlös, surrealistisk 

roman med existentiellt djup, knappast för små barn, snarare en allåldersbok. Utan ett enda 

ord.96  Samma år kommer Brian Selznicks The invention of Hugo Cabret: a novel in words 

and pictures.97 En roman på lite drygt 500 sidor, där de tecknade bilderna bär fram 

berättelsen i långa filmiska sekvenser, i dynamisk samverkan med den skrivna texten. 

Internationella forskare, till exempel som (min översättning) ”ett exempel på hur 

förläggare som är villiga att testa nya och annorlunda tekniker öppnar dörren till 

																																																																				
91 (Hämtat 190130) 
92 Det engelska begreppet Graphic Novel är känt sedan 1920-talet och populariserades i och med Will Eisners Ett hus i Bronx (A 
Contract with God, 1978), med undertiteln "a graphic novel". Under 1980-talet användes Graphic novel för att särskilja från orden för 
serier – comics och comic books, begrepp som för tankarna till humor och komedi. [...] källa: Wikipedia, hämtat 190505 
93 Bo R. Holmberg, Eddie Bolander & jag, Rabén & Sjögren, Stockholm, 2005 (värt att notera: endast författaren anges i Libris 
referenssystem, trots att verket har dubbla upphovspersoner) 
94 Åsa Warnqvist, ”Från könsschabloner till överskridningar i serieromaner för ungdomar”. Samtida svensk ungdomslitteratur: analyser. 
Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 163. 
95 Shaun Tan, The arrival, 1. ed., Arthur A. Levine Books, New York, 2007 (svensk titel: Ankomsten, 2010) 
96 Jon Foster, ”Picture books as graphic novels and vice versa: The Australian experience”, Bookbird Vol. 49 Issue 4, 2011, s.68–75. 
Foster menar att vissa böcker som tidigare haft benämningen ”picture books” (bilderböcker) istället benämns ”graphic novels” och tar då 
Shaun Tans The Arrival som exempel (s. 69) Författaren själv betecknar verket ”a picture book” Idag är den vanligaste benämningen 
Silent Books. Och Foster konstaterar:”Graphic novel” is a slippery term to define”. 
97 Brian Selznick, The invention of Hugo Cabret: a novel in words and pictures, 1. ed., Scholastic Press, New York, 2007 (svensk titel: 
En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret, 2008) 
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innovativa, visuella narrativ.” När boken tilldelades det amerikanska priset Caldecott-

medaljen, för årets främsta bilderbok, konstaterade de att gränsen mellan bilderbok och 

roman för alltid hade blivit otydlig: ”[ ...]the boundary between picture book and novel was 

forever blurred”.98  

Och till sist Jeff Kinney’s Diary of a Wimpy Kid (svensk titel: Dagbok för alla mina 

fans). 99 Den första publiceringen inleddes på nätet (2004) i form av dagliga seriestrippar 

som visats över 20 miljoner gånger. Boken publicerades i tryckt form 2007.100  

Den	visuella	vändningen	

Litteraturen är inte statisk. Den utvecklas ständigt i brytningen mellan teknik och kultur.101 

Paul Valéry skrev redan 1934 om konstens fysiska sida, den som ”inte längre kan undandra 

sig följderna av den moderna vetenskapen och de moderna metoderna” och förebådade att 

hela tekniken kommer att förändras på konsternas område, ”så att vi till slut kanske får 

uppleva den mest fabulösa förvandling av själva begreppet konst.”102 Kanske har vi nu nått 

fram till den mest fabulösa förvandlingen av själva begreppet litteratur.  

Enligt Svenska Barnboksinstitutet har inte bara bilderbokskategorin, utan även andra 

bildbaserade och rikt illustrerade kategorier, vuxit under 2000-talet, vilket tyder på att 

bilden tar allt större plats i vår digitaliserade tidsålder. Inom humaniora och 

samhällsvetenskap talas det om en tyngdpunktsförskjutning mot det visuella under de 

senaste decennierna, något som har kallats ”the visual turn” – den visuella vändningen. 

Liksom tidigare Walter Benjamin menar teologen Sigurd Bergmann att människans 

varseblivning förändras utifrån det medium i vilket det äger rum.103 I en studie diskuterar 

Bergmann hur ett ökande massmedialt flöde av bilder kontinuerligt påverkar villkoren för 

seendet som kunskapsform. En av pionjärerna inom området är Perry Nodelman, och när 

hans Words about Pictures: The Narrative Art of Children´s Picture Books gavs ut första 

gången (1988) var den banbrytande.104 Nodelman belyser hybriditeten mellan text och bild, 

och menar att vi behöver sätta ord på vad vi ser, för att kunna ta till oss och förstå bildens 

språk. Nu, mer än trettio år senare är Nodelman mer citerad än någonsin, inte bara av 

bilderboksforskare, utan också i tvärvetenskapliga studier, som film, kognitionsvetenskap 

																																																																				
98 Frank Serafini, James Blasingame ”The Changing Face of the Novel”, The Reading Teacher 10/2012, Volym 66, Nummer 2, s.145 
99 Jeff Kinney, Diary of a wimpy kid, Amulet, New York, 2007. 
100 Källa: Wikipedia.org/wiki/Diary_of_Wimpy_Kid, (hämtat 190503) 
101 Christensen m fl 
102 Ett utdrag ur Paul Valérys: Piéces sur lárt, Paris (La conquete de l’ubiquité) inleder Walter Benjamins artikel ”Konstverket i 
reproduktionsåldern”, Paris, 1937.  
103 Sigurd Bergmann, I begynnelsen är bilden: en befriande bild-konst-kultur-teologi. Proprius, Stockholm, 2003, s.65. 
104 Perry Nodelman, Words about pictures: the narrative art of children's picture books. Athens, Ga.: Univ. of Georgia Press, 1988.  
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och dramateori.105 Även bildteoretikern W.J.T Mitchell (2005) talar om hur bilders 

budskap har blivit alltmer dominerande i vår kultur.106  

Den visuella vändningen uppmärksammas av Mia Österlund i ett temanummer om 

bilden i barnboken i efterdyningarna av den nordiska konferensen med temat ”Med bilden i 

fokus” som hölls vid Svenska barnboksinstitutet hösten 2016:  

”Under de senaste decennierna har vi bevittnat en visuell vändning i kulturen 

överlag. Denna vändning har inte minst satt spår i hur bilderboken tas emot. 

Men vi ser också en ökning av hybridformer i berättandet för barn och unga, 

som exempelvis i serieromaner samt i tendensen att barnromaner och 

ungdomsböcker i allt högre grad innehåller visuella element. Den visuella 

vändningen skapar delvis nya ramar för berättandet och pockar inte minst på 

en visuell läskunnighet.” 107 

Österlund lyfter fram flera intressanta aspekter av den visuella vändningen, att den 

förändrar berättandet och att den pockar på en visuell läskunnighet, men genom att tala om 

hybridformer (och inte nämna den grafiska romanen eller bildromanen) kringgår hon att 

det saknas relevanta begrepp.  

Termer	och	begrepp	–	nerslag	i	fältets	pågående	diskussioner	

Det kan tyckas som hårklyveri att diskutera termer och begrepp, men bristen på en relevant 

terminologi, riskerar att marginalisera och osynliggöra bildromanen. Det ligger dock 

bortom uppsatsen ambition att bringa reda i den spretiga begreppsapparaten, istället 

redovisas här några av fältets pågående diskussioner: 

Svenska Barnboksinstitutet är underställt Kungliga Biblioteket och har bland annat i 

uppdrag att kategorisera den svenska barnlitteraturen i den nationella biblioteksdatabasen 

ELSA, som är kopplat till LIBRIS. När Svenska Barnboksinstitutet varje år analyserar 

föregående års barn- och ungdomsboksutgivning ingår inte bildromanen i någon av de tio 

återkommande huvudkategorierna: bilderböcker, kapitelböcker, mellanåldersböcker, 

ungdomsböcker, faktaböcker, tecknade serier, sångböcker, poesi, dramatik och 

samlingar.108 Bilderboken är en egen kategori, men betraktas här som litteratur som oftast 

vänder sig ”till barn upp till sex år.”109 Svenska Barnboksinstitutet har dock valt att göra ett 

tillägg till bilderboksdefinitionen: ”Vissa böcker är åldersöverskridande”, vilket innebär att 

																																																																				
105 En uppdaterad och reviderad version gavs ut 2017.  
106 William John Thomas Mitchell (2005): ”There Are No Visual Media.” Journal of Visual Culture 4, s. 257–266.  
107 Mia Österlund, ”Med bilden i fokus”, Barnboken nr 41, 2018. 
108 I flera av kategorierna t ex poesi, dramatik och samlingar, utkommer endast ett fåtal titlar per år. 
109 Svenska Barnboksinstitutet 2018:2 
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ett antal bildromaner, som har minst en bild per uppslag och där text och bild varvas, kan 

återfinnas bland bilderböckerna. Men det innebär samtidigt att en stor del av de utgivna 

bildromanerna inte ingår i urvalet. Inte heller det vidare begreppet grafisk roman är en 

huvudkategori. Det innebär att det inte sker någon kontinuerlig uppföljning på bild/text-

baserade böcker som ligger utanför definitionen för bilderbok eller tecknade serier.  

Enligt Svenska Barnboksinstitutet är bildroman ett genre/form-ord som beskriver 

bokens genre eller form. (Flera genre/form-ord kan sättas på samma bok men SBI sätter 

alltid minst en huvudkategori).110 Bildroman är ett genre/form-ord som sätts på 

mellanåldersböcker och ungdomsböcker. ”Hit berättelser [sic] och romaner som är rikt 

illustrerade med tecknade serier och/eller andra illustrationer. Illustrationerna är 

nödvändiga/har betydelse för förståelsen och/eller upplevelsen av handlingen. Sätts inte på 

bilderböcker, kapitelböcker eller faktaböcker.”111  

Ulla Rhedins bilderboksdefinition ligger nära något som skulle kunna definiera även 

bildromanen, men Rhedin väljer att skriva sin definition utifrån ”en bok av begränsat 

omfång” och ”minst en bild per uppslag”, vilket ställer bildromanen utanför definitionen. 

Rhedin skriver ”i denna inledande fas”, men kanske har bilderboken expanderat bortom 

hennes snart trettio år gamla definition, kanske är det dags att lämna den och vidga 

bilderboksbegreppet? Christensen för ett resonemang i den riktningen, hon menar att för 

inte så länge sedan var barnboksmarknaden uppdelad i två huvudsegment; publikationer 

för mindre barn, som kombinerade text och bild, och textbaserade publikationer för en mer 

mogen publik.112 Christensen daterar inte detta ”för inte så länge sedan”, men det kan vara 

rimligt att anta att perioden sammanfaller med Rhedins avhandling från 1991. Christensen 

skriver vidare att det rent allmänt har skett en förflyttning, där det visuella narrativet har 

fått ett ökat fokus och att bilden inte bara utgör en väsentlig aspekt av böcker för barn och 

unga vuxna, utan också prosa och poesi för vuxna kan innehålla bilder eller illustrationer i 

varierande former. Christensen kopplar förändringen till den tekniska utvecklingen som har 

gjort det både lättare och mindre kostsamt att publicera böcker som kombinerar text och 

bild.113 Ur bildromanens perspektiv för Christensen en väsentlig diskussion: de tidigare 

avgränsningarna på barnboksmarknaden gäller inte längre och gränserna är flytande. 

Christensen frågar sig om de nya uttryckssätten tvingar oss att omvärdera etablerade 

																																																																				
110 Svar på mejlförfrågan 190410 
111 Svar på mejlförfrågan 190410. (notera; alltså en skillnad från Lundgrens tidigare refererade anförande från Bokprovningen 2006.) 
112 Nina Christensen,”Between Picture Book and Graphic Novel”, i More Words About Pictures, Perry Nodelman, Naomi Hamer & 
Mavis Reimer (red.) More words about pictures: current research on picture books and visual/verbal texts for young people. New York: 
Routledge, 2017. s.155. 
113 Här menar jag att Christensens slutsats möjligen kan vidgas, hon menar att tekniken gör utvecklingen möjlig. Jag menar att tekniken 
förändrar människan, läsandet och tanken. (se även Eisenstein, McLuhan m fl) 
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förhållningssätt och analytiska metoder som är framtagna med hänsyn till bilderboken och 

betonar att såväl bilderboken som bilderboksforskningen är under förvandling, och att 

bilderboken rör sig mot angränsande områden, särskilt i riktning mot grafiska romaner och 

serier. ”Dette gør, at man tvinges till at overveje grænsefeltet mellem forskellige former for 

visuella narrativer.”114 

Även Nikolajeva och Scott är inne på samma linje (min översättning:): ”Vi saknar och 

behöver en konsekvent och smidig terminologi, ett omfattande internationellt metaspråk 

och ett system av kategorier som beskriver variationen av interaktion mellan text och 

bild.”115 De gör sedan en systematisk genomgång och kartlägger olika barnböcker: 

1. Berättelser utan illustrationer 

2. Berättelser med enstaka illustrationer 

3. Berättelser med minst en bild per uppslag 

4. Bildberättelser med ett minimum av text 

5. Bilderböcker utan ord, men med ett narrativt förlopp 

6. Ordlösa bilderböcker utan ett narrativt förlopp 116 

Värt att notera är att inte heller denna utvidgade beskrivning rymmer bildromanen (eller 

den grafiska romanen).  

Druker menar att bilderboken i Sverige och de övriga nordiska länderna idag befinner 

sig i ett intressant skede som ”kännetecknas av såväl etablering som mediemässig 

expansion”.117 Både Druker och Christensen betonar alltså att bilderboksfältet expanderar, 

och kanske är det där bildromanen befinner sig, i de visuella narrativens gränsland? I sin 

artikel ”Between Picturebook and Graphic Novel”118 menar Christensen att både 

serieforskningen och bilderboksforskningen karaktäriseras av att de är nya akademiska fält, 

forskningen har intensifierats under de senaste decennierna, och de båda fälten är upptagna 

med diskussioner om definitioner. Återigen framkommer bildromanens dilemma; den är 

inte omnämnd. Bildromanen är en bok med bilder, men ryms inte inom begreppet 

bilderbok. Inte heller begreppet grafisk roman är en framkomlig väg, eftersom den leder 

till ”Graphic Novel” – serier i bokform. 

Vid en internationell utblick försvårar bristen på gemensamma begrepp och definitioner 

undersökningen av bildromanen ytterligare. Enstaka verk tas upp till diskussion, men 
																																																																				
114 Nina Christensen, ”I bevægelse. Billedbøger og billedbogsforskning under forvandling.” Tidskrift för litteraturvetenskap 2014; 2; s. 
5–19. 
115 Maria Nikolajeva & Carole Scott, (2006). How picturebooks work. 1. pbk. ed. New York: Routledge, s.7. 
116 Nikolajeva och Scott, s.12 (min översättning:) ”a consistent and flexible terminology, an comprehensive international metalanguage, 
and system of categories describing the variety of text image interactions.” 
117 Elina Druker, ”Var befinner sig den svenska bilderboksforskningen? En kartläggning av bilderboksforskningens etablering och 
expansion”, Barnboken, 2018. 
118 Christensen, More Words About Pictures, s.155. 
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bildromanen tenderar att falla mellan stolarna. Det finns ett undantag, det danska konceptet 

”billedroman”.119 Men här är istället definitionen så specifik att den 

begränsar:”Dansklærerforeningens serie af Billedromaner er en ny genre bygget på et 

koncept, de ligestiller tekst och billede […] De skabes i en på forhånd fastlagt ramme 

[…]”120 Bokens format och antal tecken är reglerat och får inte överstiga 10–14 

normalsidor text, liksom att text och bild ska ha ett 50/50 förhållande och att boken skapas 

i ett nära samarbete mellan författare, tecknare och redaktör. Den danska ”billedromanen” 

skapas alltid av två konstnärer. Författare som också är tecknare illustrerar alltså inte sin 

egen text. Intressant att notera: konceptet likställer uttryckligen text och bild och förutom 

författaren och tecknaren är redaktörens roll i skapandeprocessen synliggjord.   

The Routledge Companion to Picturebooks (2018) är ett standardverk inom den 

internationella bilderboksforskningen och presenterar en kulturell mångfald av 

bilderböcker, med ett både historiskt och internationellt, samtida perspektiv, med hjälp av 

bidrag från ett fyrtiotal ledande bilderboksforskare.121 Redaktören Bettina Kümmerling-

Meibauer presenterar The Routledge Companion to Picturebooks som en komplett guide 

till bilderboken och artikelsamlingen har ett brett upplägg – allt från ABC-böcker till 

bilderböcker för vuxna – men ingen av artiklarna behandlar bildromanen. Här finns 

däremot flera artiklar som tangerar bildromanen, såsom ”Picturebooks and illustrated 

books” av Elizabeth Bird och Junko Yokota,122 Helma van Lierop-Debrauwers artikel om 

”Hybridity in Picturebooks”,123 samt artiklar som på olika sätt behandlar Brian Selznick 

och The inventions of Hugo Cabret,124 som i sin svenska översättning är kategoriserad som 

bildroman.  

Den ansedda tidskriften Children´s Literature Association Quartely, ägnade en hel 

utgåva till förhållandet mellan serier och bilderböcker.125 Ur bildromanens perspektiv är 

det anmärkningsvärt att den (bildromanen) återigen inte är omnämnd och därmed 

osynliggjord vid en så pass genomgripande internationell genomgång. I en kommentar 

menar den danska forskaren Nina Christensen istället att det är remarkabelt att inte 

begreppet ”media” används i sammanhanget, i synnerhet som det konstateras att både 
																																																																				
119 Stine Reinholdt Hansen (2006) ”Billeder at læse med. Om billedromanen som ny genre.” I Børnelitteratur i tiden. Om danske børne- 
og ungdomsbøger i 2000’erne. Red. Mørch-Hansen, Anne och Jana Pohl (Köpenhamn) 
120 Den danska ”billedromanen” är ett projekt skapat av Dansklærerforeningens Forlag och målgruppen är pojkar från 9 år – barn med 
stor genreerfarenhet och begränsad läskapacitet. Själva begreppet myntades av en testläsare, en elev, som på frågan vad böckerna skulle 
kallas räckte upp handen och utropade: ”Billedroman!”. Den danska definitionen skulle möjligen kunna inrymma några av de 
kategoriserade svenska böckerna som har kategoriserats som bildromaner, men långt ifrån alla. Primärkälla: Sønsthagen, Kari, Hvor skal 
vi med bøger uden billeder? Børnebilledbogen-indblick&udsyn, s.159 
121 Bettina Kümmerling-Meibauer,  (red.) The Routledge companion to picturebooks. London: Routledge, 2018.  
122 ibid. s. 281–290. 
123 ibid s. 81–90. 
124 ibid s. 15, s.17, 22, 23, 30, 85, 284–5, 436. 
125 Children´s Literature Association Quartely (2012) 
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bilderboken och serien använder det ”intermediala utrymmet mellan ord och bild”.  

Att använda begreppet ”medium” riktar uppmärksamheten på serier och bilderböcker 

som materiella objekt med en distinkt karakteristik (t ex format, bindning, sidantal), objekt 

som använder sig av mediespecifika uttryck av visuell–verbal kommunikation. Christensen 

föreslår medium som ett alternativ till genre som överordnad klassificeringsprincip, vilket 

redan sker i den skandinaviska kontexten, för både för serier och bilderböcker.126 Elina 

Druker ser medium som en ”kommunicerande teknisk plattform” (och fokuserar på 

bilderboken som ett medium, utifrån relationerna mellan bilderböcker och andra medier – 

såsom film, drama, måleri och arkitektur – där bokens materialitet och det signifikanta med 

boken, ses i skenet av bilderboken som ett estetiskt och fysiskt objekt).127 I Bilderbokens 

pusselbitar skriver Maria Nikolajeva ”bilderboken är ett syntetiskt medium, som teater 

eller film”.128 De danska serieforskarna Anne Magnussen och Hans-Christian Christiansen 

använder begreppet ”medium” som ett paraplybegrepp när de ramar in seriefältet, de delar 

sedan in serierna i olika genrer och format. 129 Den svenska serieforskaren Helena 

Magnusson definierar serier som ett interartiellt medium som har mycket gemensamt med 

andra, relaterade media (och reserverar användningen av ”genre” till underkategorierna). 

Kanske kommer bildromanen i skymundan i ett fält som traditionellt sett varit kopplat 

till litterära studier, där fokus har varit på innehållet, själva texten. Att betona de 

närliggande formerna bilderboken och serierna som medier kan möjligen leda vidare till 

undersökningar av fler aspekter av boken, bortom texten, boken som kommunicerande 

teknisk plattform, en förmedlare av innehåll och sinnesförnimmelser, och därmed 

uppmärksamma även bildromanens multipla uttryck.130 Och kanske är det dags att föra in 

helt nya begrepp, Janet Evans skriver (min översättning): ”distinktioner som traditionellt 

har gjorts mellan böcker som består av både ord och bild har blivit mindre användbara” 

och hon föreslår istället begreppet ”fusion text” som smälter samman olika aspekter av 

konstformer, media och genrer.131 Lawrence R. Sipe argumenterar för begreppet 

”sekventiell konst”, och menar att nya teorier behövs för den sekventiella konsten ”because 

																																																																				
126 Christensen (TFL 2014:2) Christensen skriver att termen ”genre” har i allmänhet använts i den post–strukturalistiska meningen, som 
som (min översättning) ”en klassificering som utvecklas och förändras, och en utgångspunkt för lek (undersökning) och förhandling 
som, med hänsyn till bilderboken, genre är använt för att beskriva variationer av narrativ, så som fabeln, sagan, äventyrsberättelsen eller 
sedelärande berättelsen, termer som också kan användas för att beskriva samtida romaner, filmer eller teveserier.”   
127 Druker, Modernismens bilder, s.17. 
128 Maria Nikolajeva, Maria). Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 48. (Nikolajeva nämner förutom sagor, ABC-
böcker och räkneböcker, illustrerad poesi, fantasy, vardagsberättelser, äventyr, historiska berättelser, leksaker och levande föremål och 
något hon kallar ”bortom genregränserna”.) 
129 Christiansen 2001, s. 51–54. 
130 Här kan också det ökade intresset för bokhistoria och boken som artefakt spela en roll, liksom litteratur i digitala format, som också 
har ökat intresset för bokens materialitet. 
131 Janet Evans, (2015) ”Fusion Texts – The New Kid on the Block: What Are They and Where Have They Come From?” Ur Janet 
Evans (red) Challenging and Controlversial Picturebooks: Creative and Critical Responses to Visual Texts, London Routledge s. 97–
120. 
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without them we will be left trying to fit new and ground-breaking works or visual/verbal 

arts into Procrustean beds of our old defintions of these forms and formats”.132 133 Vi 

behöver alltså nya begrepp istället för att försöka pressa in det nya och banbrytande i 

gamla former och mönster och ta bort (eller blunda för) det som inte passar in i de gamla 

mallarna.  

I recensionen som inleder den här uppsatsen konstaterar Ulla Rhedin att Fågeln i mig 

flyger vart den vill är en bildroman. Men lika ofta är samma titel omnämnd som grafisk 

roman och den fick utmärkelsen Snöbollen – som årets främsta, svenska bilderbok. 

Benämningen av verken tycks också skifta vid olika tidpunkter. Jeff Kinney benämner 

själv sin bokserie the Wimpy Kid som Comic Novel – serieroman. I flera artiklar är den 

omnämnd som illustrerad kapitelbok och en sökning i det amerikanska 

biblioteksdatasystemet visar att den är klassad på samma sätt som en textbaserad 

ungdomsroman – Young Adult.  

Under slutarbetet med den här uppsatsen tilldelades Kristin Lidström Elsa Beskow- 

plaketten, som delas ut till ”en av årets främsta bilderböcker, eller illustrerade roman” – för 

bildromanen Kattvinden. Bildromanen är en stökig kategori. For ever blurred 

 
	
  

																																																																				
132 Lawrence R. Sipe ”The Art of the Picturebook” in Shelby A. Wolf et al (red) Handbook of Research in Children´s and Young Adults 
Literature, New York, Routledge, (2011), s. 238–252. 
133 Procrustes var en ökänd bandit i den grekiska mytologin som använde sträckbänk eller högg armar och ben av sina nattgäster för att 
få dem att passa in i sängarna, vilket har gett upphov till uttrycket ”Procrustean beds” och adjektivet ”Procrustean”. Enligt Lexico 
Oxford: (especially of a framework or system) enforcing uniformity or conformity without regard to natural variation or individuality. 
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Bildromanens	karakteristik	–	fjärrläsning	och	analys	

Bildromanens	karakteristik	

Uppsatsens andra syfte är att teckna bildromanens karakteristik via en genomgång av 

korpus Bildromanen i Sverige 2006–2018, en samling på 170 titlar, både originalutgåvor 

och översättningar, vilka är fjärrlästa och övergripande genomgångna på två nivåer: 

1) Genettes teori: boken som artefakt – en studie av peritext och epitext. 

2) Hallbergs teori: ikonotexten – en studie av förhållandet mellan bild och text.  

Den valda metoden – fjärrläsning – handlar inte om att läsa i vanlig mening, utan är istället 

ett sätt att samla in information för att se mönster som kan identifiera genre egenskaper och 

specifika berättarstrukturer. Redan vid en översiktlig, inledande studie av de fysiska 

böckerna framträder ett särskiljande drag tydligt: formatet. Bildromanen tycks positionera 

sig gentemot bilderboken genom formatet; de undersökta bildromanerna ligger nära de 

vanliga formaten för kapitelbok och ungdomsroman och signalerar i första hand tänkt 

läsarålder och att bildromanen – trots det rika bildmaterialet – inte är en småbarnsbok.134 

En övergripande studie över samtliga omslags formgivning, typografi och uttryck visar att 

bildromanen ligger nära kapitelboken och ungdomsromanen och signalerar i högre grad 

tänkt läsarålder, än att boken är en bildroman. De tecknade omslagen dominerar, ingen av 

de undersökta bildromanerna har fotografiska bilder på omslaget. Antalet sidor varierar, 

men också här följer bildromanen variationen inom kapitelböcker och ungdomsromaner. 

Redan här vid den inledande studien faller korpus isär i två delar: majoriteten av 

bildromanerna (144 titlar) ingår i en samlad bokserie där formatet, form, typografi, 

illustrationsmanér och titel skapar igenkänning och är sammanhållen inom respektive 

bokserie. Enstaka titlar (som följaktligen är 26 titlar), har en större variation i såväl uttryck 

som format, men ingen bok närmar sig det större bilderboksformaten.135 136  

 

 

																																																																				
134 Här finns en praktisk aspekt av formatet: den kommersiella bokmarknaden är idag strikt organiserad utifrån ålderskategorier och 
hyllorna i bokhandeln för åldersgrupperna 9-12 eller 12-15 har ofta inte plats för ett större bilderboksformat, vilket kan ge böckerna 
sämre exponering. Biblioteken sorterar också i hög grad efter format, bilderböcker kategoriseras informellt som 0-6 år – att via formatet 
signalera en äldre målgrupp, undviker att bildromaner riktade till äldre läsare (med tonårsproblematik och vågade bilder) inte hamnar i 
lådorna i småbarnshöjd.  
135 Endast böcker som är kategoriserade ”bildroman” ryms i korpus och uppsatsens undersökning, men i ett vidare perspektiv kunde det 
vara intressant att undersöka den totala utgivningen för att se om formatet dominerar kategoriseringen i så hög grad att de går att hitta 
bildromaner i större format som blivit kategoriserade som bilderböcker. 
136 I kategorin ”fristående titlar” har jag inte räknat med verk som presenteras som första delen i en planerad serie, i urvalet ingår två 
genomillustrerade klassiker, Sotarpojken och En världsomsegling under havet. 
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Bildromanen	–	sammanhållna	bokserier	

Den allra första boken som kategoriserades som bildroman i den nationella 

biblioteksdatabasen ELSA är Mats Wänblads och illustratören Per Gustavssons Den 

trearmade peruanen (2006)137, som raskt följdes av ytterligare en bok i samma serie; En 

robot försvinner (2006). Böckerna är indelade i kapitel med berättelser som innehåller en 

deckargåta (ledtrådarna presenteras i både text och bild, och gåtornas lösningar finns längst 

bak i boken), de är sammanhållna vad gäller formgivning, illustrationsmanér och layout,  

och formatet signalerar kapitelbok åldersgruppen 9–12.138 Grafisk form och en varierad 

typografi samspelar med bilderna, boken är genomillustrerad, med både fristående 

illustrationer och sekventiellt serieberättande med pratbubblor och ljudhärmande uttryck. 

Flera av uppslagen kan avkodas på flera nivåer; ledtrådar presenteras i form av detaljbilder, 

en detaljerad måttsatt ritning kan gestalta poliskommissariens undersökning och 

utpressarbrevet är ett avfotograferat kollage.   

Bland de tidiga bildromanerna finns också två bokserier som är starkt influerade av den 

japanska manga-traditionen; danskarna Jan Kjaers och P. Merlins serie Taynikma139, (som i 

rask takt ges ut i tio delar 2006–2007) och bokserien Stall Norrsken140, av svenskorna 

Noomi Hebert och Lena Ollmark, med illustrationer av Åsa Ekström, (som kommer ut i 

åtta delar 2005–2008), med bilder i mangastil, men själva berättelsen har drag av såväl 

hästbok som fantasy.141 142 Med Stall Norrsken sker ett trendbrott, bilden kommer in i 

kapitelboken, den utgör ungefär en sjättedel av bokens sidantal, ibland i form av rena 

illustrationer, men där finns också dramatiska partier där handlingen helt övergår i bild.  

År 2008 publiceras den första delen av amerikanen Jeff Kinneys serie Diary of the 

Wimpy Kid i svensk översättning: Gregs bravader: Dagbok för alla mina fans143, en 

bokserie som tio år senare ska komma att dominera inte bara bildromankategorin utan 

också den totala läsningen i åldersgruppen 9–12. Åren 2008–2018 ges den ut i tjugo delar. 

De olika delarna har undertitlar, men böckerna är inte numrerade. Omslaget ger intrycket 

att vara skapat av en amatör framför datorn, omslagets framsida innehåller fem olika 

typsnitt i skilda färger förutom förlagets logotyp. Omslagsillustrationen är en enkel 

																																																																				
137 Mats Wänblad (2006). Den trearmade peruanen: och andra fall ur D.E. Tektors arkiv. 1. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen 
138 Enligt förlagets hemsida föddes huvudkaraktären privatdetektiven D.E. Tektor redan 2003 när författaren hade deckarskola i 
tidningen Kamratposten.   
139 Jan Kjær & P. Merlin. Taynikma] [Soltornet]. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2006. 
140 Noomi Hebert & Lena Ollmark. Vindens väg. Stockholm: Bonnier Carlsen, 2006. 
141 Även den första boken i serien Eldens gåva (2005), har senare kategoriserats som bildroman.  
142 Mangautgivningen i Norden peakade vid den här tiden, men i samband med finanskrisen (2008) minskade utgivningen kraftigt. De 
stora nordiska förlagen som tidigare hade köpt utgivningsrättigheterna från de japanska förlagen upphörde nästan helt med utgivningen 
runt 2010, eftersom lönsamheten försämrades när de japanska förlagen visade bristande förståelse för villkoren på den nordiska 
marknaden. Källa: Wikipedia, hämtat 191006. 
143 Jeff Kinney, Gregs bravader. 1. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen, 2008. 
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streckgubbe som ska göra intryck av att vara ritad på randigt papper, utriven ur blocket och 

tejpad på omslaget, som vid en närmare titt ser ut att vara en bild av en billig dagbok i 

färgat konstläder.144 På omslagets baksida finns ytterligare lappar, till synes dittejpade, en 

illustration samt utdrag ur recensioner där ”humorsuccé”, ”kul” och ”lättläst” är 

återkommande nyckelord. Bokens inlaga har linjerade sidor och en typografi som ska ge 

illusionen av en barnslig, spretig handstil, som vill ge intrycket av en autentisk dagbok. 

Också illustrationerna, vilka består av enkla svart/vita streckgubbar i en karikerad stil, 

skulle kunna vara skapade av ett barn, de är inte inramade serierutor, de flesta är enstaka 

episodiska bilder, mer sällan sekventiella. Enligt författaren själv har bokserien sin hemvist 

i serierna: ” The DNA of my books is in comics, not literature. In a sense, the books are 

long–form comics.”145 

Det är lätt att avfärda Dagbok för alla mina fans, böckerna har en enkel, episodisk 

handling, illustrationerna verkar i slapsticktraditionen och karaktärerna är stereotypa och 

platta. Men Dagbok för alla mina fans kräver en känslig avkodning; bilderna är enkla i sitt 

manér, men det skapas motsättningar och fördjupning när det som sägs i text skiljer sig 

från det som visas i bild.146 Och även om bildmaneret är enkelt presenteras olika 

möjligheter till avkodning i bild – anteckningar, tidningar, artiklar, fotografier, grafer och 

kartor – och läsaren måste reflektera över vilken information som går att utläsa, något som 

skiljer sig från textbaserat läsande. En detalj i bilden kan komplicera historien och text och 

bild kan verka kontrapunktiskt – meningen uppstår ur ikonotexten. Den undersökta 

kategorin ”bildromanen som bokserie” domineras av Dagbok för alla mina fans och 

bokserier som är starkt influerade av dess framgångskoncept: ”humor”, ”kul” och 

”lättläst”, med enkla, humoristiska illustrationer, men de kan också ses som sprungna 

direkt ur den satiriska barnlitteraturen som Rhedin beskriver som: ”En kavalkad av 

antihjältar.” Antagonisterna är nästan uteslutande pojkar och merparten av bokserierna 

visar pojkfigurer på omslaget; Dagbok för alla mina fans, Vår trädkoja, bokserierna 

Taynikma, Pig, Tom Gates och Berts dagbok. Några av få undantag är den tidigare nämnda 

bokserien Stall Norrsken och en av dominanterna i kategorin; bokserien Nikkis dagbok, där 

huvudkaraktärerna, som också visas på omslaget, är flickor. 147 Bilderna är enkla, snabbt 

																																																																				
144 Formgivningen är i detalj styrd av en grafisk manual, som författaren bevakar noga, formgivningen är identisk över hela världen, 
enligt uppgift från det svenska förlaget Bonnier Carlsen.  
145 Novel in Cartoons“, Cavna. 
146	Frank Serafini: ”the world shown is different from the world told” (86) ”Novel in Cartoons” 
147 Genusperspektivet ligger utanför uppsatsens undersökning, men det kan vara värt att notera att merparten av läsningen i 
åldersgruppen 9-12 år präglas av uttalad traditionell heteronormativitet och patriarkala värderingar. Det gäller även bokserier som med 
flickor som huvudkaraktärer, hemsidan Dork Diaries (sv Nikikkis dagbok) adresserar flickor utifrån en patriarkal heteronormativ 
struktur, präglad av konsumtion, relationer och utseende, där pojken är ”den andre” som kan tilltalas via en särskild frågespalt ”Ask 
Brandon”, där man kan ”get the boy side of things”. 
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tecknade, i en drastisk och humoristisk stil eller med drag av manga, och har 

återkommande serieinslag med pratbubblor, ljudhärmande uttryck och förstärkta 

typografiska uttryck. Det förekommer sekventiellt berättande, med traditionella serierutor, 

men fristående episodiska bilder överväger.   

Genom att studera epitexten blir det också tydligt att böckerna i hög grad ingår i ett 

läsarekologiskt system som sträcker sig bortom den fysiska boken: att läsa är att ingå i ett 

sammanhang. Dela en erfarenhet. Inte bara inom klassrummet, utan med miljoner andra 

läsare över hela världen. Dagbok för alla mina fans går att följa via Instagram och 

Facebook.148 I författarens hemland, USA, ordnas återkommande releasefester på bibliotek 

och hos bokhandlare dit barn bjuds in – allt går att följa på sociala medier. Det har också 

spelats in tre spelfilmer, det finns ett brädspel, karaktären bloggar och i en frågespalt kan 

fansen interagera både med huvudkaraktären och varandra. Och i The Wimpy Kid Do-It-

Yourself Book149 kan man lära sig göra sin egen dagbok. The Threehouse Series (Min 

trädkoja...) har en hemsida där ”den som inte kan få nog av böckerna” istället kan klättra i 

trädkojan eller skjuta mitt i prick med marshmallows i interaktiva spel. På hemsidan Dork 

Diaries (Nikkis dagböcker) finns en uppsjö av interaktiva möjligheter; man kan skriva till 

karaktären Nikki eller direkt till författaren, gå med i en fanclub, spela spel, skapa en 

Nikki-film eller lära sig hur sociala medier fungerar och bli en aktiv följare. En 

välorganiserad fan-kultur med andra ord. Och det är inte någon tystlåten läsarskara, snarare 

stökig, medskapande och aktiv. Skillnaden mellan konsument och producent suddas ut. 

Läsaren blir författare och författaren kan kommunicera direkt med sina läsare via nätet. 

En annan aspekt är att upplagorna är anmärkningsvärt höga, även om försäljningsstatistik i 

allmänhet tillhör förlagshemligheter sipprar den fram genom epitexten: Jeff Kinneys Diary 

of the Wimpy Kid (Dagbok för alla mina fans), gavs ut första gången 2007 och har nu sålt i 

mer än 200 miljoner exemplar och är översatt till 59 språk.150 Rachel Renée Russells hade i 

januari 2019, sålt över 45 miljoner exemplar av Dork Diaries (Nikkis dagbok) och den var 

översatt till 42 språk. Den sjunde delen i bokserien The Storey Treehouse (Vår trädkoja...) 

av Andy Griffiths och Terry Denton är Australiens bäst säljande bok genom tiderna, alla 

kategorier och på tre dagar sålde den i 70 000 exemplar.  

Också de svenska PAX-böckerna ingår i den undersökta kategorin ”bildromanen som 

bokserie” och är uppenbart skapade för en massmarknad, men här är utgångspunkten inte 

humor utan äventyr, texten tar större plats, rena textsidor (som är läsarvänligt 
																																																																				
148 Wimpy Kid har 4,8 miljoner följare på Facebook (hämtat 191007).  
149 Jeff Kinney, The wimpy kid do-it-yourself book, Amulet Books, New York, 2011. 
150 Emma Kantor, ”Wimpy Kid Series Reaches Milestone as Book 13 Announced”, Mar 26, 2018. 
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typograferade och utan avstavningar) varvas med dramatiska bilder, som redan vid en 

snabb bläddring sätter tonen och skapar förväntningar. PAX-serien tar för sig med en väl 

genomarbetad och sammanhållen formgivning, serien är utgiven i rask följd, tio titlar på 

fyra år (2014–2018), böckerna är numrerade med klassisk kapitelindelning som löper 

genom hela serien, så att exempelvis bok fyra Bjäran151 inleds med kapitel 87 ”Oroliga 

drömmar”. Omslagen och inlagans illustrationer är tecknade av Henrik Jonsson, en 

etablerad serietecknare152, men bokserien ligger, illustrationsmaneret till trots, närmare 

ungdomsromanen än serien, vilket också är tydligt redan i epitexten; böckerna är ett 

samarbete mellan den etablerade deckarförfattaren Åsa Larsson och Ingela Korsell (som 

presenteras som pedagog och lärare). Det är ett klassiskt äventyr med både föräldralösa 

barn, nordisk folktro och mangamonster. Böckerna adresserar, liksom den danska 

billedromanen, pojkar med hög genrekompetens och svag läsförmåga. Illustrationerna och 

formgivningen bidrar till en bläddring som lockar till läsning.153 Ett sekventiellt 

bildberättande stärker fantasyinslaget, planar ut skillnaderna mellan dikt och verklighet och 

gör protagonisternas dataspelsvärld mer närvarande. PAX-böckerna använder sig 

genomgående av bokens tapet; där introduceras karaktärerna, och på en karta över 

Mariefred, där berättelserna utspelar sig, finns centrala miljöer markerade. I varje bok finns 

också en läsarhandledning och även om den döljer sig under utviket så har PAX-serien ett 

uttalat didaktiskt uppsåt och författaren skriver: ”PAX-serien har sålt en halv miljon ex. 

Förlaget BonnierCarlsen är glada och stolta. De har gjort ett grymt jobb med böckerna. 

Och en massa bokhatare har blivit bokälskare. Det var hela grejen.”154 Också här är 

medielandskapet tydligt närvarande, med Instagram, Facebook, Twitter (med det 

internationellt gångbara ”Paxseries”) och på förlagets hemsida där ”PAX” har en egen flik 

(det är i första hand bokförmedlarna som är aktiva, inte läsarna). En rad aktiviteter har 

också genomförts i Mariefred där serien utspelar sig; barn som har fått provläsa böcker, 

och olika aktiviteter till exempel ”Paxpromenad” som avslutas med boksignering. 

Läsningen är inte längre något som uppstår enskilt, inom individen, snarare något som 

delas i McLuhans globala by.155 

																																																																				
151 Åsa Larsson & Ingela Korsell, Bjäran. Stockholm: Bonnier Carlsen, 2015. 
152 Henrik Jonsson har tecknat serier i amerikanska Batman och den svenska utgivningen av Fantomen. 
153 Böckerna är också inlästa av skådespelaren Morgan Alling. 
154 Hämtat 190510, Facebook inlägg av ”Åsa Larsson Author”. 
155 Mc Luhan, Understanding Media, 1964; Cambridge, Mass.:MIT Press, 1994, s. 354. 
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Bildromanen	–	fristående	titlar	

En titt på de fristående titlarna visar ett annat mönster. Boken som artefakt står i centrum, 

den är påtagligt fysisk, flera böcker har folierade omslag, pappersvalet är ofta exklusivt, 

några titlar har bilder i fyrfärg och påkostad trådbindning. Här är det mest flickor (och ett 

fåtal pojkar) som gestaltas. Flera verk är konstnärligt syftande, färgpaletten är känslig och 

varierad, och själva ”bokigheten” är central. 

Två tegelstenstunga böcker utmärker sig; den tidigare nämnda En fantastisk upptäckt av 

Hugo Cabret och Underverk156 av Brian Selznick. De är fristående verk, men signalerar 

ändå bokserie via formatet, formgivning och illustrationsmanér, en kraftig signalverkan 

skapas via bokryggen som visar högra halvan av ett ansikte, där ögat möter betraktarens 

blick, ett ansikte som sedan breder ut sig över bokens baksida.157 Det är två genomarbetade 

praktverk som till både format och form framhåller objektet boken och skapar en 

genreförväntan om den stora romanen. Men form och format bedrar, visst är det två stora 

romaner, men det är två stora bildromaner.  

En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret, inleds med en textsida, men sedan återkommer 

inte texten förrän på sidan 46. Bilderna dominerar bokens 533 sidor. Det är ett filmiskt 

berättande, tecknat med känslig blyerts (och några enstaka autentiska filmbilder), ett 

genomarbetat hantverk där bokens tematik, filmkonstens uppkomst och filmskaparen 

Georges Méliès, gestaltas med filmiska effekter – allt från inzoomingar, där bilden 

krymper mot en svart bakgrund, till närbilder och panoramabilder som breder ut sig över 

hela uppslaget– så att själva filmkonstens uttrycksmöjligheter blir en del av berättelsen och 

det subjektiva perspektivet skapar en fördjupad gestaltning. 

Den holländska litteraturforskaren Helma van Lierop-Debrauer tar upp Hugo Cabret i 

sin artikel ”Hybridity in picturebooks”: ”The story itself also challenges readers to use 

their knowledge of cinematic language, because in the images Selznick includes film stills 

referring to Méliès movies and he applies several film techniques to convey information, 

such as medium shots and close-ups.” 158  

Text och bild förhåller sig dynamiskt till varandra. Ikonotexten skapas ur text som 

introducerar bilderna, som inledningen till bokens fjärde kapitel, ”Drömmar blir till”:  

 
Hugo var fortfarande nervös över att lämna stationen. Men 

han drog ett djupt andetag och gav sig av en trappa ner till 
																																																																				
156 Det amerikanska originalets titel: Wonderstruck. 
157 det finns ytterligare en icke översatt titel med samma koncept; The Marvels (2015). 
158 The Routledge Companion s.85. 
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det väldiga tunnelbanesystemet som slingrade sig under 

staden som underjordiska floder. 159 

 

Sedan följer åtta utfallande uppslag där Hugos resa via tunnelbanan och promenaden längs 

Paris gator visas upp, i ett utifrån perspektiv, med omväxlande närbilder och panorama. 

Inte förrän på det nionde uppslaget landaren läsaren återigen i texten: ”Hugo kom in i 

entréhallen...” och då gäller det att ha avkodat den föregående bilden tillräckligt noga för 

att veta att Hugo befinner sig på Filmakademins bibliotek; Academie du Cinéma Français.  

Vissa partier har flera efter varandra följande textsidor, men ofta består texten av några 

enstaka rader per sida, följt av flera sidor med filmiska bildsekvenser. Selznick citerar 

filmkonsten och använder filmiska grepp, men i själva bildskapandet utgår Selznick från 

bilderboken, i en intervju berättar han om sina ingående studier av Maurice Sendak och Till 

vildingarnas land, som föregick arbetet med En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret. Även 

i den senare bildromanen Underverk använder Selznick de filmiska sekvenserna i 

kombination med längre textavsnitt, men här utnyttjar han bilden för att gestalta ytterligare 

en dimension av berättelsen: huvudkaraktärernas dövhet. Den inre dialogen ställs i kontrast 

till omgivningens reaktioner när en fråga inte uppfattas eller besvaras och de icke hörda 

ljuden och rösterna visas i bild som en vit aura. Även här användes staden som 

stämningsskapare och spelplats, denna gång New York. 

Den svenska bildromanen Kattvinden160, verkar i Selznicks tradition, enstaka bilder 

varvas med text för att sedan i bokens andra del övergå i bildberättande (etthundra 

bilduppslag i fyrfärg) med avbrott för enstaka textsidor. Temporaliteten förstärks genom att 

bilderna i dåtid är fyrfärg och nutiden i gråskala. 

Namnsdagsflickan161 är till formatet en traditionell ungdomsroman, men gestaltningsdjupet 

framkommer först vid en läsning av ikonotexten, där mangainspirerade illustrationer 

likställer den yttre och inre verkligheten och gör gränsen flytande mellan fantasy, spelvärld 

verklighet och dröm. Även Flora och Ulysses illuminerade äventyr162 signalerar 

ungdomsroman (eller möjligen barnroman), men är en ikonotextbaserad bildroman där 

texten interagerar med såväl enstaka bilder som sekventiellt serieberättande med 

pratbubblor, metabilder, och klassiskt typograferade boksidor, med enstaka typografiska 

utbrott och avbrott där enstaka illustrationer förekommer med en rent dekorativ funktion. I 

																																																																				
159 Brian Selznick, En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret s. 321. 
160 Helena Öberg och Kristin Lidström, Kattvinden. Stockholm: Bokförlaget Mirando, 2018.  
161 Kristoffer Leandoer, Namnsdagsflickan. 1. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen, 2012.  
162 Kate DiCamillo, Kate, Flora & Ulysses: illuminerade äventyr. 1. uppl. Göteborg: Kabusa, 2014. 
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Flickan som älskade potatis163 bidrar de känsliga teckningarna till att gestalta två judiska 

flickors utsatthet under andra världskriget. Mitt år av längtan164 kräver en känslig 

avkodning på det sätt som Nina Christensen tidigare har lyft fram; här inbjuder varje 

uppslag till avkodning på flera nivåer, perspektiven är multipla och växlar mellan 

autodiegetiska bilder, panorama och metafysiska avbildningar av boksidor, skoluppgifter 

och brev – här placerar sig också Din tur, Adrian165 och Vi skulle segla jorden runt166– om 

än med något mer uttalade inslag av sekventiellt serieberättande. En handfull av böckerna i 

kategorin ”bildromanen – fristående titlar” gestaltar äldre ungdomar, på gränsen till vuxna 

och där blir ikonotexten ett sätt att fördjupa gestaltningen där det skrivna språket är svagt, 

hos både den gestaltade karaktären och den tänkta läsaren, och/eller för att samtidigt visa 

en sällan sedd miljö, som i Paveen buffertjejen167 som utspelar sig bland resandefolket på 

Irland.  

Några av titlarna i kategorin drar tydligt mot bilderboken, Anna Höglunds Om detta 

talar men endast med kaniner 168 och Att vara jag169 samt Sara Lundbergs Fågeln i mig 

flyger vart den vill170– uppfyller bilderbokskriterierna, med text och bild på varje uppslag, 

men är kategoriserade som bildromaner. 

Dikotomi	

Uppsatsens andra syfte är att teckna en karakteristik över bildromanen utifrån 

”Bildromanen i Sverige 2006–2018”. Redan vid den inledande undersökningen tycktes 

korpus falla isär i två delar, vilket föranledde kategorierna: ”Bildromanen – sammanhållna 

bokserier” och ”Bildromanen – fristående titlar”. Under den fortsatta undersökningen 

framträder ytterligare en aspekt: en dikotomi mellan ”bildromanen – sammanhållna 

bokserier” och ”bildromanen – fristående titlar”, där bokserierna främst vänder sig till 

pojkar och de fristående titlarna adresserar flickor, en undersökning som – genusaspekten 

till trots – sker ur ett genreperspektiv.171 Den undersökta kategorin ”Bildromanen – 

sammanhållna bokserier” domineras av pojkkaraktärer, ”antihjältar” där ”humor”, ”kul” 

och ”lättläst” är nyckelbegrepp. Illustrationerna är oftast enkla och verkar i slapstick-

traditionen, karaktärerna är platta och progressionen inom berättelsen och mellan delarna 

																																																																				
163 Rose Lagercrantz. Flickan som älskade potatis. Stockholm: Eriksson & Lindgren, 2007. 
164 Dasha Tolstikova Natur och Kultur A year without Mom, Groundwood Books, 2015. 
165 Helena Öberg och Kristin Lidström, Din tur, Adrian. Stockholm: Mirando, 2015. 
166 Anna Sundström Lindmark, Vi skulle segla runt jorden. Stockholm: Natur & Kultur, 2018. 
167 Siobhan Dowd, Paveen och buffertjejen; övers. Helena Ridelberg, Umeå: Atrium, 2018.  
168 Anna Höglund, Om detta talar man endast med kaniner. Stockholm: Lilla Piratförlaget, 2013.  
169 Anna Höglund, Att vara jag. Stockholm: Lilla Piratförlaget, 2015. 
170 Sara Lundberg, Fågeln i mig flyger vart den vill. Stockholm: Bokförlaget Mirando, 2017.  
171 En studie av dikotomin ur ett fördjupat genusperspektiv skulle vara givande, men ligger utanför uppsatsens ambitioner. 
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är svag, (ett mönster som speglar även bokserier med flickor som huvudkaraktärer). 

Bilderna tenderar att dominera sidan, texten är tillbakahållen, om än inte underordnad. Den 

undersökta epitexten uppmanar till aktivitet och interaktion i sociala medier och spel – ett 

extrovert interagerande. 

Den undersökta kategorin ”Bildromanen – fristående titlar” gestaltar till största delen 

flickor. Gestaltningen är känslig, gestaltar multipla perspektiv och bjuder in till en känslig 

avkodning. Det gäller även de fåtal pojkkaraktärer som är gestaltade inom kategorin. 

Epitexten kring de fristående titlarna är bristfällig och böckerna är i låg utsträckning 

representerade i sociala medier (annat än som förlagsinformation och recensioner i 

samband med lanseringen) och läsningen framstår som en enskild, introvert verksamhet.  
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Att	läsa	en	bildroman	

Bildromanen består av två teckensystem – text och bild – som ”pockar på” visuell 

läskunnighet, men vad innebär det egentligen? Den som någon gång läst en bildroman med 

en grupp illitterata sexåringar vet vad visuell läskunnighet vill säga. Bokstäverna betyder 

ingenting, de är fortfarande bilder, någon känner igen ”sin bokstav”, det första tecknet i det 

egna namnet, men de har inte knäckt läskoden. Istället läser de bilder, färger, symboler, 

söker ledtrådar och skapar sammanhang – en nyfiken, kreativ handling full av 

associationer. Så formar de sina upplever och bygger sin kunskap – de har ännu inte blivit 

vad vi vanligen kallar läsare; de har ännu inte börjat generalisera eller kategorisera 

information, de betraktar världen med öppen blick. Men de ska snart vara inskolade i 

textkulturen, utveckla en textbaserad perception, automatisera sitt textläsande och bli 

litterata. För många inträder en bildblindhet och bilden övergår från att vara 

betydelsebärande till att ha en underordnad, dekorativ funktion, om den överhuvudtaget 

uppmärksammas. Bilder förkommer överallt i samhället, men bildämnet har låg status i 

skolan och är inte definierat som ett kärnämne. Istället är det läsningen, i meningen 

avkodningen av text, som premieras. Den allmänna uppfattningen är också att den 

fördjupade, mogna läsupplevelsen uppstår vid läsningen av en textbaserad roman eller dikt. 

Bilderbokens berättande i text och bild anses allmänt vara handlingsorienterad och sakna 

fördjupning. I småbarnsbilderboken blir den yttre beskrivningen ett enkelt grepp att 

presentera en litterär karaktär genom kläder, kroppsform och ansiktsuttryck.172 Det är ofta 

enkla beskrivningar, några få egenskaper gestaltas och karaktärerna saknar nyanser, eller 

med ett annat ord: de är platta (till skillnad från de runda karaktärerna som är fylliga och 

komplexa).173 Men bristen på fördjupning är inte relaterat till själva mediet. Christensen 

visar istället på motsatsen och konstaterar att moderna ikonotextbaserade verk 

kommunicerar på flera avancerade nivåer som kräver en känslig avkodning.174 Berättelsen 

uppstår i dynamiken mellan text och bild, när de tar spjärn emot varandra. Motsäger 

varandra. Ifrågasätter. Eller utlämnar. Bildromanen kan rymma seriesekvenser eller låna 

drag av det sekventiella berättandet. En svart ruta i en längre sekvens kan symbolisera det 

outsägbara. Ett övergrepp. Tystnad.  

Att läsa en bildroman (en bilderbok, ett seriealbum, eller gå på teater) är att aktivera alla 

																																																																				
172 Karaktärsdrag kan också ha en symbolisk funktion och associeras med vissa personliga egenskaper, Nikolajeva visar t ex hur 
hårfärgen kan antyda karaktärens inre egenskaper, antingen som den mörka onda eller goda ljusa. Nikolajeva, Maria, The rhetoric of 
character in children´s literature, Lanham, Md. 2002, s. 183. 
173 E.M. Forster, Aspects of the novel (1927), London 1928, s.93f. (se även Nodelman m fl.) 
174 Perry Nodelman, Naomi Hamer, & Mavis Reimer (red.) More words about pictures: current research on picture books and 
visual/verbal texts for young people. New York: Routledge, 2017. 
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sina sinnen, uppgradera seendet och avkoda de olika lagren av kommunikation som ryms i 

text och bild – ikonotexten – och att inte ställa det ena framför det andra. Text och bild är 

likställda, ibland motställda, men aldrig likgiltiga inför varandra. Båda elementen behövs 

för att mening ska uppstå. Det kräver en aktiv avkodning, inte bara av texten utan också av 

bildens olika nivåer av information.  

När vi ställs inför ett konstverk – en bild i någon form – behöver vi ord för att se, ord 

som kan beskriva bilden, annars tenderar vi att förenkla och generalisera på ett sätt som 

inte bara minskar bildens förmåga att kommunicera, bristen på ord tar också bort valörerna 

i uttrycket. Det är en process som går att medvetandegöra och öva upp, och det finns en 

direkt koppling mellan förmågan att förstå och sätta ord på en konstupplevelse. Bristen på 

ord leder till grova förenklingar och Perry Nodelman, (som i sina studier har utgått från 

bilderboken), menar att många, både barn och vuxna, har alldeles för få ord till hands, 

vilket leder till grova förenklingar, där en stor del av både läsandets nöje och språkets 

valörer går förlorat. Men även perspektivet i såväl text som bild är ett centralt moment av 

avkodningen. Gérhard Genette introducerade begreppet autodiegetisk för första personens 

berättare i en text. Perry Nodelman har senare visat att det autodiegetiska begreppet inte 

täcker in ikonotextens förmåga att bryta upp perspektiven – den som talar i texten är inte 

alltid den som ser i bild – en förstapersonsberättare i text kan vara en 

tredjepersonsberättare i bild.175 I bilderböcker för mindre barn gestaltas bilden oftast 

utifrån, med den vuxnes blick på barnet, men bilden kan också gestaltas autodiegetiskt, ur 

berättarens perspektiv så att läsaren ser världen såsom berättaren ser den. Christensen 

utvecklar synen på berättarperspektiv ytterligare genom att påvisa hur ett samtida 

berättande riktat till ungdomar (och vuxna) rör sig i gränstrakterna mellan bilderbok och 

grafisk roman (i linje med bildromanen) där berättarperspektiven kan bli än mer 

komplexa.176 Olika perspektiv kan gestaltas med olika uttryck eller stilar i bilderna, till 

exempel när berättelsens protagonist tecknar en autodiegetisk teckning, samtidigt som 

protagonistens hand visas i bild, handen som tecknar bilden vi ser, en bild sedd utifrån, i 

tredje persons perspektiv. På ritbordet ligger ett vykort; en fotografisk bild av ett autentiskt 

konstverk. Det skapar en komplex situation där ikonotexten som på ett generellt plan 

kombinerar två semiotiska koder, den visuella och den verbala, i själva verket kan avkodas 

på flera nivåer och från flera perspektiv, inom ramen för samma uppslag. Läsaren behöver 

alltså avkoda de semiotiska medierna (text och bild), och samtidigt förhålla sig till en rad 
																																																																				
175 Perry Nodelman ”The Eye and the I: Identification and First-Person Narrative in Picture Books.” Children´s Literature Association 
Quartely 19 (1991): 1–30. Print.  
176 Christensen ”Between Picture Book and Graphic Novel” s. 162. 
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multi-perspektiv: olika teckningstekniker, färg, form och typografi. Det kräver en 

utvecklad precision i avkodningen. Christensen föreslår en nyansering av begreppet 

medium och hänvisar till medieforskaren och narratologen Marie-Laurie Ryans diskussion 

i den encyklopediska artikeln, ”Media and Narrative”. 177 Ryan utgår från definitionerna av 

”medium” i Webster´s Dicitionary (min översättning): 1) ”En kanal eller system för 

kommunikation, information, eller underhållning” och 2) ”Material eller tekniska aspekter 

av konstnärliga uttryck”. I den första definitionen placerar Ryan transmissiva media; 

television, radio och internet, grammofonen och telefonen, olika former av teknologier, 

såväl som kulturella kanaler, så som böcker och tidningar. I den andra placerar hon 

semiotiska media: språk, ljud och bild, men också papper, brons, den mänskliga kroppen 

och de elektromagnetiska kodade signalerna som lagras i en dators minne.178  

Att läsa en bildroman (och andra ikonotext-baserade medier) innebär att det är möjligt att 

avkoda flera och ibland motstående perspektiv på samma boksida. Bokhistorikern Michael 

Joseph har analyserat relationerna mellan text, bild och boken som objekt och kommit fram 

till att den grafiska romanen (och bildromanen (min anmärkning)) kan hantera meta-fiktion 

och självreferande aspekter på ett sätt som utmanar Aristoteles representationslogik ”to 

declare A and B”.  

Bildens	förmåga	till	yttre	och	inre	gestaltning	

Ikonotexten skapar fördjupade dimensioner av personskildring och inre 

karaktärsgestaltning när läsaren får tillgång till en fiktiv karaktärs inre värld genom visuell 

gestaltning av drömmar, rädslor, önskningar, fantasier och lekar.179 Också dagdrömmarna 

kan ta form och synliggöras.180 I bildromanen (liksom bilderboken) har läsaren tillgång till 

två berättande medier och tolkningarna blir fler. Text och bild kan kombineras så att en 

fördjupad karaktärsbeskrivning uppstår, som letar sig in under den handlingsorienterade 

ytan. Anna-Maja Koesmies-Hellman har visat på karaktärsskildring via motivet det inre 

landskapet – Mindscape i litteraturvetenskapliga sammanhang – synonymt med ”imaginary 

world”. Kosiemies-Hellman väljer att beskriva det som visuella och verbala 

representationer av de fiktiva huvudpersonernas känslor samt deras uppfattning av sin 

																																																																				
177 Marie-Laure Ryan. ”Media and Narrative.” Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ed. David Herman, Manfred Jahn, och 
Marie-Laure Ryan. London: Routledge, 2005, s. 288–292.  
178 Ryan 2005, s. 289. 
179 Anna-Maija Koskimies-Hellman. Inre landskap i text och bild: dröm, lek och fantasi i svenska och finska bilderböcker. Diss. Åbo : 
Åbo Akademi, 2008, s. 1. 
180 Boel Westin betraktar dagdrömmeriet som en kreativ aktivitet: ”en aktivitet av inbillningskraft, som inom fiktionen är förbunden med 
en vilja till berättande och dikt.” Se Westin, Boel, ”Drömmens texter, äventyret som révèrie i barnlitteraturen” i Tidskrift för 
litteraturvetenskap, 1996:2, 3f.  
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omgivning.181 Här kan bilden uttrycka det inre genom nya främmande landskap, en 

förändrad färgskala, nya personer eller gestalter och som mindre förändringar i personens 

vardagsmiljö, förskjutningar av perspektiv eller förändringar av fokus. Gränsen mellan det 

realistiska och det magiska blir ofta flytande, det är vanligt att övernaturliga inslag utspelar 

sig i en realistisk miljö, vilket får dikotomin mellan fantasi och verklighet att upphöra – 

båda närvarar samtidigt. Texten kan verka genom växelverkan i korta avsnitt, mellan två 

perspektiv, ett inre och ett yttre, eller genomgående från ett inre perspektiv.  

Bilden ger samtidigt läsaren konkret tillgång till de avbildade personernas liv och 

kroppar, Åsa Warnqvist har tillspetsat kallat det för en form av voyerism.182 

Bildberättandet ger den dubbla möjligheten att både avbilda personer och att låta läsaren se 

omgivningen utifrån deras perspektiv och med deras blick. Warnqvist har lyft fram det som 

ett sätt för flickkroppen att frigöra sig från den manliga blicken och bli sin egen.  

Det	kreativa	skapandet	–	en	bro	mellan	inre	och	yttre	världar	

Att låta protagonisten skriva dagbok eller brev är ett vanligt grepp i ungdomsromanen för 

att få tillgång till den inre världen, i bildromanen är det möjligt att visa andra 

uttrycksformer; protagonister som tecknar, skapar serier, målar och skulpterar. Det egna 

skapandet får här samma funktion som leken hos det mindre barnet, en ”kreativ 

bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny 

verklighet, som motsvarar barnets egna behov och intressen”.183 Leken är en viktig del av 

ett verkligt barns liv och i bilderboken, där de flesta fiktiva bilderbokskaraktärer är barn, är 

leken central, det lekande barnet dyker in i nya världar och med hjälp av sin fantasi kan 

barnet uppleva mäktiga äventyr, skapa ny vänner och pröva världen ur sin rollgestalts 

liv.184 Leken blir en representation av barnets inre värld. Leken skapas i fantasin och 

inspireras av vardagliga föremål och miljöer. Att i bild gestalta det fiktiva barnets lek blir 

på så sätt en bro till det inre livet, som barnet leker fram och som blir synligt genom 

barnets gester och rörelser.  I bilderboken blir övergången mellan realism och fantasi, och 

den inre och yttre världen ofta diffus, det kan vara komplicerat att avgöra vad som är den 

fiktiva leken och den fiktiva verkligheten. Leken blir ett sätt att destabilisera verkligheten.  

Lekteori är ett omfattande fält inom barnkulturforskningen och kan på samma sätt som 

psykoanalysen utgöra ett tolkningsverktyg för en fördjupad förståelse av litterära gestalter. 

																																																																				
181 Koskimies-Hellman s. 3 och Nikolajeva, Barnbokens pusselbitar s. 259. 
182 Warnqvist om serieromanen, men den gestaltande aspekten är direkt överförbar på bildromanen. i ”Från könsschabloner till 
överskridningar i serieromaner för ungdomar”. Samtida svensk ungdomslitteratur s. 167. 
183 Vygotskij, s.15f. 
184 Koskimies-Hellman s. 171. 
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Leken är barnets verksamhet och den har både pedagogiska och psykologiska aspekter. 

Jean Piaget har studerat leken ur en psykologisk synvinkel och menar att leken framför allt 

är assimilation, anpassning och socialisering.185 Genom symboliska lekar kan barnet 

symboliskt leva om sitt liv för att enklare uppta dess olika aspekter, lösa dagliga konflikter 

och förstå sina ouppfyllda önskningar.186 Koskimies-Hellman har lyft fram leken som ett 

sätt att få tillgång till även det fiktiva barnets inre världar, utifrån en snäv definition; 

symbollekar, i betydelsen fantasilekar som ”innebär att barnet med hjälp av sin fantasi och 

kreativitet förflyttas till en ny miljö, förvandlas till en annan person, skapar gestalter att 

leka med eller transformerar föremål som redan finns till något annat.” 187 (Hon betonar 

dock att det handlar om ett fiktivt barn och att tolkningen bör stanna vid det som ryms i 

ikonotexten.) Lev Vygotskij lyfter fram kreativiteten som den väsentliga aspekten i ett 

barns utveckling och menar att kreativiteten yttrar sig mest autentiskt i lek. Den autentiska 

leken är vanligt förekommande i bilderboken, men i bildromanen som tenderar att handla 

om det äldre fiktiva barnet är den inte lika framträdande. Här är istället det egna kreativa 

skapandet – av bilder, kollage och serier – ett vanligt tema och blir liksom leken, ett sätt att 

få syn på det fiktiva barnets inre världar.  

 
	
 

  

																																																																				
185 Jean Piaget, Play, dreams and imitation in childhood (La Formation du Symbole, 1951), London 1972, s.87. 
186 Piaget, s. 107.  
187 Koskimies-Hellman s. 177. 
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Två	flickor	med	pennan	i	hand	–	närläsning	och	analys	
 

Inledande	kommentar	

Uppsatsens tredje syfte är att utifrån en närläsning av två konstnärligt syftande bildromaner 

visa på bildromanens möjligheter till gestaltande uttryck och fördjupat meningsskapande. I 

undersökningen ingår två verk: Sara Lundbergs Fågeln i mig flyger vart den vill 188och 

Anna Höglunds att vara jag189. Urvalskriteriet ”konstnärligt syftande bildromaner” är en 

snäv formulering, Ulla Rhedin gör en liknande avgränsning i Bilderboken – på väg mot en 

teori och utgår från ”den genuina bilderboken”. Begreppet har senare debatterats och 

Maria Nikolajeva och Carole Scott har avfärdat begreppet som ovetenskapligt, eftersom 

det utgår från ett litet urval titlar.190 Bildromanen är en relativt ny gestaltningsform, det 

samlade urvalet är därför litet och den valda avgränsningen gör inte anspråk på 

representativitet. I enlighet med uppsatsens tredje syfte är verken istället valda för att visa 

på bildromanens möjligheter till ett fördjupat meningsskapande, något som går att 

argumentera för även ur ett genreteoretiskt perspektiv: Todorov skriver, att när genrer 

utvecklas är det själva förskjutningen som är värd att undersöka, masslitteraturen upprepar 

sig, den är intressant bara när den uppkommer och avvikelserna kan därför kan ses som en 

väsentlig del av en genres utveckling191. 

Närläsningen utgår från alltså från två bildromaner Fågeln i mig flyger vart den vill, 

Sara Lundberg (2016) och att vara jag, Anna Höglund (2015). Analysen inleds där 

uppsatsen har sin början, med Fågeln i mig flyger vart den vill:  

 

  

																																																																				
188 Sara Lundberg. Fågeln i mig flyger vart den vill. Stockholm: Bokförlaget Mirando, 2017. 
189 Anna Höglund. Att vara jag. Stockholm: Lilla Piratförlaget, 2015. 
190 Maria Nikolajeva & Carole Scott, How picturebooks work. 1. pbk. ed. New York: Routledge, 2006. 
191 Eva Hættner Aurelius, Eva och Thomas Götselius, Thomas, ”Förord” i Genreteori, Studenlitteratur, Lund, 1997. 
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Fågeln	i	mig	flyger	vart	den	vill	

	
Fågeln i mig flyger vart den vill  är en ostyrig poetisk titel. Undersökningen inleds med en 

studie av boken som artefakt, något som enligt Genette väcker förväntningar redan innan 

själva läsningen startar. Boken är mindre i formatet än en bilderbok och skulle kunna vara 

en traditionell barnroman, men formatet är aningen bredare. Det kartonnerade omslaget är 

täckt av ett mjukt obestruket papper, boken är en materiell artefakt, ett konstföremål i sig 

redan innan läsningen har börjat. Omslagsbilden är målad med modernistiskt svepande 

drag, en akvarell där den underliggande skissen kan anas. En bortvänd flicka sitter i en tall, 

vänd mot horisonten, in mot bilden och ljuset bortom grenverket. Hon är en del av det 

vilda landskapet. En del av trädet. Boktitel och författarnamn är satta i typsnittet Gill (eller 

möjligen en variant av detta). Redan här råder omsorg om detaljerna och paratexten, som 

enligt Genette kan vara en tröskel, fungerar omvänt, den leder läsaren in mot bokens kärna.  

Texten är vit, bokstäverna ser ut att lyfta från papperet och under typografin ligger bilden 

fri. Omslagets baksida ger intrycket av ett akvarellpapper utanför själva bilden, det bär 

svaga fläckar av vattning akvarellfärg (ett manér som signalerar amatörism snarare än 

professionalism, det råder inte full kontroll över färgflödet, men skaparglädjen går det inte 

att ta miste på) och i nederkanten en öppnad, omsorgsfullt tecknad och färglagd handflata 

som rymmer en lerfågel med utbredda vingar, en metafor för Bertas frihetslängtan, en fågel 

formad av hennes egna händer, sprungen ur hennes fantasi. En av berättelsens bärande 

symboler. Baksidestexten indikerar en existentiell berättelse, möjligen en biografi med ett 

kvinnohistoriskt perspektiv och inleds med raderna:  

 
Vad gör man då det känns omöjligt att leva upp till allt som 

förväntas av en? Vad gör man då den enda människa som 

förstår en försvinner? Om man befinner sig någonstans i 

gränslandet mellan barn– och vuxenvarande och bär på en 

längtan efter något som man själv knappt kan sätta ord på.  

 

Och sedan introducerar texten flickan Berta, som föds i Hammerdal i Jämtland i 1900–

talets början. Flickan som i hemlighet drömmer om att bli konstnär i en tid när 

yrkesutbildning är långt ifrån självklar för någon, allra minst en flicka från glesbygden, 

som dessutom har en lungsjuk mamma. Det är ”en berättelse inspirerad av Berta Hanssons 

måleri, hennes brev och dagboksanteckningar. Efterord av Alexandra Sundqvist.”   

Insidans tapet är täckt av en akvarellmålning, samma motiv som på omslaget, men utan 
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flickan, istället är perspektivet vidgat och bilden placeras i ett geografiskt landskap med 

skog, en strimma sjö, snötäckta fjäll och en himmel täckt av lätta moln. Nästa uppslag 

rymmer bokens titel, författarnamn, undertitel och en diskret kolofon. Texten är omgärdad 

av ett bildkollage placerat på en tapetmönstrad bakgrund och ger intrycket av vara ett 

utsnitt av ett barns teckningar uppsatta på en vägg, snabba skisser och akvareller målade 

med yviga penseldrag och tydliga vattenfläckar, den imperfekta tekniken stärker den 

autentiska känslan. Nästa uppslag är vitt, så när som på en liten blågrå lerfågel, som ser ut 

att ligga död eller sova med näbben under vingen, intill texten: ”En berättelse inspirerad av 

Berta Hanssons måleri, brev och dagboksanteckningar.”  

Boken har 128 sidor och en svepande bläddring visar att text och bild blandas 

genomgående, undantaget fem rena bilduppslag. Lundbergs meningsskapande uppstår 

genom ikonotexten, i samspel med den subtila paratexten; allt från bokens titel, till format, 

typografi och pappersval, materialets avgränsning, färg och form. Det är en uppbruten 

narratologi. Scener ur ett ungt liv. Texterna är poetiska, med ett direkt och drabbande 

tilltal:  

 
Eller förresten. 

Om jag var en fågel–  

kunde jag flyga iväg.  

Bort från byn. 

Till nåt annat.  

Till ett ställe där jag får vara som jag är.  

Där ingen ropar på mig hela tiden eller tycker jag är löjlig.192 

 

Men innan berättelsen tar fart, innan texten kompletterar bilden och ikonotexten 

uppstår, kliver den fiktiva Berta själv in i berättelsen. Fågeln i mig flyger vart den vill är 

inspirerad av ett autentiskt människoöde, Berta Hanssons liv, hennes måleri, brev och 

dagboksanteckningar. En berättelse med många lager och som skiftar mellan visuella koder 

på skilda nivåer och med en dynamisk relation mellan text och bild.  

 

																																																																				
192 Bokens inlaga saknar paginering. 



	

43	

 
Bild 1: Sara Lundberg, Fågeln i mig flyger vart den vill, (2017).  

Berta-figuren etableras på ett ordlöst uppslag med en utfallande bild, en flicka – Berta –

 klättrar högt uppe bland träden, barfota och med utsläppt hår, ett fritt naturbarn, i vit 

klänning. Hon rör sig från vänster till höger, tar ut riktningen, hon är liksom läsaren på väg 

in i boken och förebådar bladvändningen. I bilden syns inga spår av civilisation, 

stammarna slingrar sig uppåt, de gröna färgerna, lager på lager och trädkronorna tycks 

sväva ovan molnen, en tallskog som för tankarna till dimhöljd djungel. 

På nästa uppslag ser vi Berta utifrån, närmare nu, högt upp i trädet, barfota mot trädets 

grova grenar, lutad mot en mörk stam, med ansiktet i skugga, minen är bister, grenar 

sträcker sig i alla riktningar, hindrar hennes väg. Trädet som nyss var frihet är nu ett 

fängelse. Kroppen signalerar motstånd, spjärnar emot. Blicken är riktad mot texten på 

motstående sida: 

 
Nu ropar pappa igen.  

Ropar mitt namn som är Berta 

som rimmar på hjärta.  

Jag låtsas inte höra.[...] 

 

 Här intar alltså bild och text skilda perspektiv; berättarjaget etableras genom inre 

fokalisation – texten intar Bertas position – medan bilden visar henne utifrån.  

På nästa uppslag ser vi istället världen genom Bertas blick (inre fokalisation), den 
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slumrande lerfågeln (från omslagets baksida) i hennes öppna hand, en metafor för det 

slumrande jaget, hennes längtan och ännu inte utlevda skaparkraft. 

 

 
Bild 2: Sara Lundberg, Fågeln i mig flyger vart den vill, (2017).  

 

Redan här etableras längtan bort, men fågeln sover ännu med slutna ögon och infällda 

vingar. På motstående sida, fyra människor i fågelperspektiv, (även här genom inre 

fokalistation), de är inte förankrade i någon miljö, snarare tycks de stå direkt på pappret 

som är gulnat och färgat av grova penseldrag. Pappan – en kraftig man i en gammal mörk 

arbetsjacka, tjocka röda kinder och händerna i sidorna, och med blicken riktad mot Berta – 

tar plats, står bredbent och kroppsspråket signalerar att han förväntar sig lydnad. Men det 

vilar något tungt över hans ansikte, ett drag av uppgivenhet eller kanske vanmakt. Intill 

honom en ung kvinna i kort svart hår och röd klänning med vit krage, hon himlar med 

ögonen, har röda läppar, vita strumpor och svarta skor som ser ut att passa på en 

danstillställning, en yngre flicka med blå rosett i håret och stövlar på fötterna bär ved och i 

bakgrunden ett litet barn som sitter på marken och plockar med något, till synes 

frånvarande.  

På nästa uppslag skiftar perspektivet och bilden visar Berta utifrån (ett tredjeperson 

perspektiv), håret faller ner över ansiktet och hon bär en hink som får handen att rodna. 

Uppslaget består av papper på papper, blyertskladd, några knappt synliga siffror, liksom 
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hastigt sammanfogade av lösa lappar och byggnaderna och träden i bakgrunden är antydda 

som grafiska former. Den unga kvinnan i röda klänningen matar hönsen i en frusen 

position, med blicken vänd mot Berta som kånkar på hinken med sänkt blick, den tredje 

flickan, med veden i famnen, hejdas av det lilla barnet som drar henne i klänningsfållen.  

 

 
Bild 3: Sara Lundberg, Fågeln i mig flyger vart den vill, (2017).  

 

Genom texten (inre fokalisation) får vi veta att den unga kvinnan i rött är den äldsta systern 

Julia, flickan som bär ved heter Gunna, är näst äldst och ”hon kan vara slarvig ibland. Men 

jag är hopplös.” Det lilla barnet, Nisse, är deras lillebror.  De är alla barn. Barn som inte 

leker. Bilderbokens leklandskap består här istället av arbete. Klänningarna är tidsmarkörer, 

vi befinner oss i en diffus historisk tid, tidigt 1900-tal – en tid utan stordrift och 

Bregottfabriker – korna är på sommarbete, fyra hornlösa kullor; Örtsvart, Lilja, Grynet och 

Käresta. På nästa uppslag vilar en av korna tryggt i gräset och Berta sitter i 

skräddarställning med ryggen mot betraktaren och tecknar. ”Att rita är det bästa jag vet”. 

Ljuset är tillbaka i bilden; himlen och de lätta molnen. Här blir själva bilden en del av 

persongestaltningen; längst bak i boken visas några av konstnären Berta Hansson skisser, 

kor som betar och vilar i gräset, samma kor som nu tar plats i boken tillsammans med den 

fiktiva Berta. Gräset runt dem är grönt, en intensiv Berta Hansson grön nyans – också 

färgen är en interartiell referens.  
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Det är ett vanligt grepp i ungdomsboken med tonåringar som brevskrivare, 

rapportskrivare eller dagboksförfattare.193 Här är det istället konstnären som träder fram, 

först genom lerfågeln och nu i kohagen via skissblocket och kolkritorna. Den fiktiva Berta 

avbildar sin värld, liksom den verkliga Berta Hansson avbildade sin. I klassrummet där 

Berta sitter med blicken vänd mot läraren, är varje barnansikte känsligt målat, och 

kropparna tar plats i bänkarna, med klara referenser till målningarna som skulle komma att 

göra läraren Berta Hansson känd som en av våra främsta modernistiska konstnärer.194         

I klassrummet gör den fiktiva Berta sitt första uppror, hon vill inte rita en morot med röd 

krita, innanför det rutiga papprets streckade stödlinjer. Hon vill istället teckna av en morot 

från trädgårdslandet. Läraren blickar ner på henne, en tung svart gestalt, med händerna 

passivt vilande på ryggen: ”Gör dig inte till.” Men Berta låter sig inte hejdas, på nästa 

uppslag tecknar hon, med morötterna utspridda på det vita arket: ”Hur ser saker ut? 

Egentligen? Jag brukar fundera på det.” 

Flera papper ligger på bordet, lager på lager, gamla teckningar av unga kvinnor, (liksom 

storasyster Julia i korta frisyrer), några drag med en pensel, intensivt orange och beige, 

några rader med prydlig handstil som anas i det övre hörnet, ”Jag har i... annat papper...ja 

ritar...”. Här innehåller bilden flera nivåer; Bertas händer som vilar mot pappret och 

handen som håller i pennan och det hon tecknat; en morot med skuggor och detaljer, sedan 

när fantasin tagit över, en kvinna och en man, med smala morotskroppar och spinkiga 

armar. Bertas händer är tecknade i en driven stil som visar henne utifrån (tredjepersons 

perspektiv), teckningarna däremot gestaltar hur den fiktiva Berta tecknar, autodiegetiskt, 

inifrån, och hennes konstnärliga talang och hennes fantasi blir synliggjorda och därmed en 

del av gestaltningen. Samtidigt förebådar teckningarna hennes revolt – hon går emot 

lärarens uttalade instruktioner, prövar sin förmåga och följer sitt eget inre öga. 

Bertas skapande löper som en fläta genom boken, kreativiteten som kommer genom 

handen. Upproret som måste till för att konsten ska bli möjlig. Konsten som är Bertas 

livsluft. Men också en besvärjelse mot döden.  

Den sjuka mamman sitter i sängen, under ett rosa täcke och här kommer bild ur text.195 

Den sjuka mamman beskrivs i den autentiska dagboken, men tar sig fysisk form när 

Lundberg gestaltar henne och förvandlar dagbokens kommentarer till repliker och 

översätter Bertas sorgsna dagbokstext till en bild av modern: ”Bäst ser jag för mig de 

																																																																				
193 Boel Westin. ”Ungdomsboken och litteraturen”. Uppväxtvillkor. 2, 1990, s. 5–13. 
194 I bokform: Berta Hansson, Mina ungar: dagbok från en byskola, LT, Stockholm, 1979. 
195 Nina Björk, Under det rosa täcket: om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1996. 
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forskande bruna ögonen i ett blekt ansikte inramat av svart mittbenat hår, som avtecknar 

sig skarpt mot kuddens örngott/.../”196 Hon håller en lerfågel i handen och för första gången 

bekräftas Bertas skapande: ”Hon tittar på den länge. Stryker försiktigt över de små 

sprickorna i den torra leran och säger: ”Men så fin...” Här etablerar texten temporaliteter 

som är problematiska att skildra i bild: ”så länge jag kan minnas har hon varit sjuk”. Och 

smittan som gör att hon inte får komma nära, längtan efter närhet: ”Jag vill att mamma ska 

hålla om mig. Jag vill det så det värker i mig.” 

 

 
Bild 4: Sara Lundberg, Fågeln i mig flyger vart den vill, (2017).  

 

På nästa uppslag ligger Berta på golvet intill mammans säng och tecknar. Mamman har 

ansiktet vänt mot Bertas bilder på väggen och konsten blir en besvärjelse: ”Jag [Berta] 

tänker att allt det där– teckningarna och fåglarna i blålera, allt jag gör med mina händer 

håller henne vid liv. Gör henne frisk.” 

Det är sjukdomen som ska betvingas. På nästa uppslag tar den gestalt: mörka 

akvarellmoln driver in över ett öde landskap, linjerna är flytande, verkligheten upplöst, 

utan konturer, rallarrosor, som spreds längs järnvägarna och blev till mänskliga avtryck i 

landskapet, kantar bilden likt mörka droppar av levrat blod. ”Otäcka svarta fläckar på 

																																																																				
196 Recension Dagens Nyheter, (171111). 
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lungorna, som om någon varit där med kolkrita.” Ett moln brister och släpper ifrån sig 

regn. Himlen gråter.  

I litteraturpodden Bladen brinner berättar Sara Lundberg hur hon har byggt berättelsen 

av löst länkade scener som utspelar sig i Berta Hanssons barndom i jämtländska byn 

Hammerdal.197 Berättelsen föds ur associativa scener snarare än kronologi, den rör sig i 

olika riktningar och spänner över flera år, där Berta ibland är en flicka och andra gånger en 

ung kvinna. Det blir särskilt tydligt i en scen, där morbror Johan sitter på en pall vid sitt 

staffli i rummet ”där det luktade tryggt och hemtrevligt”. Bilden är varmt ockratonad, nära 

nog platt i sitt perspektiv, som om bara grunden är lagd. Morbror Johan är i mångas ögon 

bara en enkel bonde, men han målar, och den lilla Berta lägger handen på morbror Johans 

knä, det är här hon möter konsten. ”För mig var han en trollkarl som kunde trolla fram de 

mest fantastiska bilder”. Här uppstår en temporalitet genom att bilden visar det lilla barnet 

Berta. Morbror Johan introducerar Berta till konsten. En annan introduktör är doktorn, 

hans ansikte visas inte, första gången han dyker upp i bild kan det bara anas i utkanten av 

bilden. Istället är det hans hand som håller stetoskopet, helt nära Bertas nakna rygg som 

drar till sig blicken. En hand med långa, raka fingrar, en studerad mans hand, som inte är 

märkt av grovt arbete. Skuggan som visar att han är nära, utan att nudda huden, hennes 

långa hår, och en bortvänd vinkel som för tankarna till Cecilia Edenfalks ikoniska bild En 

annan rörelse. Men Berta berörs inte genom huden, det är konsten som får henne att pirra, 

i händerna, och bilden hon fått av morbror Johan, som pulserar genom berättelsen och 

ständigt återkommer, Michelangelos bild av Gud och Adam. På nästa uppslag håller hon i 

den: ”Först blev jag alldeles generad för Adam är ju helt naken.” Berta generas, men det är 

händerna som fascinerar henne: ”Det där att de nästan rör varann.” Som elektricitet. 

Uppslaget är ett kollage. Blicken är Bertas. På bordet ligger tre lerfåglar, en slumrande, en 

med upplyft huvud och den tredje med antydan till vingar, liksom i slow motion, på väg att 

lyfta. Lerfåglarna blir en metafor för skapandet, kraften som kommer genom händerna. 

Och bilden Michelangelo, skaparkraften, den gudomliga, där allt utspelar sig i himlen, högt 

uppe bland molnen.  

I skolan när Berta försöker rita av bilden undrar en pojke i klassen vad hon håller på 

med. Hon försöker förklara, men allt blir fel. Han rycker åt sig bilden, håller upp den inför 

klassen och ropar: ”Berta Fjärta, vem tror du att du är!” Det är en karnevalistisk scen, ett 

uppror mot ordningen, den milda gröna väggfärgen från den tidigare skolscenen är kallare, 

slarvigt målad, barnens ansikten förvridna, och likt kasperdockor med långa halsar flockas 
																																																																				
197 Bladen brinner nr 17. 



	

49	

de runt pojken, som står på en bänk med Bertas papper i handen, grön i ansiktet och ilsket 

gapande med knuten näve. Berta försöker, med illröda kinder, få honom att ge tillbaka 

teckningen, utan framgång. Den motstående textsidans sista rader lyder: ”Magistern får 

ordning på klassen, sen ber han mig att lägga undan bilden och aldrig visa den igen.” 

 

 
Bild 5: Sara Lundberg, Fågeln i mig flyger vart den vill, (2017).  

På skolgården tar pojkarna plats. Med blodiga knän och vilda gester jagar de en boll. I 

bakgrunden silhuetter av stillsamma flickor i knälånga kjolar, omgärdade av en mur, ett 

kollage av textfragment klippta ur gamla gulnade biblar, med rader som ”inför Gud”, 

”Herren”, ”strider för”, ”Petrus” och ”egyptierna”.  

”Bry dig inte om Olof”, säger Gunna.”Han är nog bara kär i dig...” Patriarkatet råder 

oreflekterat. Men Berta vägrar inordna sig, gör ett stillsamt uppror och går hem. Vi ser 

Berta, en mörk gestalt, ensam på stigen, längs en lång och ensam väg där träden kastar 

långa skuggor. I texten uttalar hon sin hemliga längtan: ”När jag blir stor ska jag bli 

konstnär. Som Michelangelo. Men det säger jag inte högt.” Konstnär är inget riktigt yrke, 
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särskilt inte om man är flicka. Det vet jag att pappa tycker.” 

I nästa scen går Berta framåtböjd i stordiket, som ett djur, med händer och fötter i 

vattnet. Håret faller ner, kinderna är röda. Mörkret omger henne, men mångatan lyser i 

vattnet, hennes kropp är svettig, envis och stark, hon går i den djupa dyn och gräver fram 

blålera. ”Den är skön och sval och trivs i mina händer. Man kan göra vad som helst med 

den. Jag gör fåglar.”  

Berta hämtar sin kraft i ensamhet, ur dyn och den mörka leran, tills stordiket 

bottenfryser och mamman hostar sig igenom nätterna. Då är det doktorns ord, bakom 

dörren på glänt, som ger Berta hopp, han tittar på Bertas teckningar på väggen över 

sängen: ”Doktorn tittar noga på allt och säger fina saker, stora ord om mig. Jag blir alldeles 

blyg och varm, så blyg att jag smyger därifrån.” 

 
Bild 6: Sara Lundberg, Fågeln i mig flyger vart den vill, (2017).  

Vid bordsänden sitter pappan som en stenstod, Berta sitter mitt emot, på moderns plats. 

Långa skuggor faller över de tomma stolarna. Bordskanterna är skarpa. Rummet stumt. 

Systern Gunna sitter vänd mot den lille brodern som står på golvet med utsträckta armar. 

Berta är uppfylld av doktorns ord och vill att pappan ska se det han ser. Att hon borde bli 

konstnär. Pappan lyssnar och sedan svarar han: ”Doktorn vet vem som är frisk och vem 
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som är sjuk, men vad min dotter ska göra med sitt liv – det vet han inget om.” Berta sitter 

som förstenad på stolen. Hon är liten och kompakt, klänningen är blå. Händerna är dolda 

under bordet och armarna blir ett med kroppen. Berta vill bort från gården, men hon vägrar 

stöpas i den förväntade kvinnoformen, hon vill inte gå på hushållsskola, som sin syster, för 

att lära sig blir en god hustru. Hon möter motstånd men låter sig inte nedslås. Istället gror 

en längtan och genom skapandet gestaltas det inre landskapet, hennes längtan, drömmar 

och fantasier. Enligt Vygotiskij, är leken, (här iscensatt som kreativt skapande), ett 

prövande, en övning i uppror, där revolten är en verksamhet på låtsas, något att ta spjärn i, 

en generalrepetition, ett sätt att bryta rådande normer, en subversiv verksamhet och ett sätt 

för läsaren att få syn på protagonistens inre landskap. Den fiktiva Berta utmanar 

kvinnobilden, omformar den och övar sig att göra motstånd. Att revoltera. Genom 

händerna som formar leran, händerna som målar och klipper med den stora kökssaxen, 

dekonstruerar hon kvinnorollen, halshugger de stiliserade korsettklädda kvinnorna och 

klistrar ett rävhuvud på kvinnokroppen, låter en ung man med keps klä sig i underklänning 

och täcker ett kvinnohuvud med en väldig svart hatt. Hon ifrågasätter könsrollerna. Hon 

ser hur Eva som står gömd bakom Guds rygg ”väntar på sin tur att bli till. På att bli sedd. 

Få liv.”  Också Berta väntar, håller tyst och håller sin längtan hemlig. Men hela tiden 

formar hon sina fåglar, skissar, ritar och målar.  

 

Bild 7: Sara Lundberg, Fågeln i mig flyger vart den vill, (2017).  
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Berta är en antagonist med pennan i handen, ett pennskaft, en perifier rebell, men det är 

inte orden som driver henne – det är till konsten Berta längtar. De interartiella relationerna 

är legio; Sara Lundberg utgår från det biografiska materialet. Koloriten och motivvalen, är 

Hanssons egna; de ömt gestaltade korna är hämtade från skissblocket i den biografiska 

slutdelen, men också färgskalan är Hanssons, de mjuka färgövergångarna och den gröna 

tonen.198 Här finns också avbildade verk ur konsthistorien som ger eko på flera plan; 

händer, moln och kollage som återkommer medan Berta bidar sin tid. Michelangelos bild 

där själva livskraften utgår från handen. Ett bildmotiv som alluderas när mamman är död 

och Berta möter henne i en ordlös scen där mamman vilar på ett moln under sitt rosa täcke, 

kinderna är friskt rosa och de sträcker fram sina händer mot varandra, och fingrarna nuddar 

nästan.199  

 

Bild 8: Sara Lundberg, Fågeln i mig flyger vart den vill, (2017).  

Det är genom modern kraften kommer, modern och moderligheten, det rosa täcket är 

fläckat och smutsigt, men det breder ut sig över hela sidan, som en feministisk fana på 

himlavalvet. Händer som tecknar, klipper och målar. Frusna händer som bär för tunga 

hinkar. En sammanflätning. Händer som rör soppan. Som håller i boken. Händer som 

formar fågeln. Fågeln som slutligen blir varm i handen, kommer till liv och flyger. Faderns 

																																																																				
198 Sara Lundberg har beskrivit hur hon sedan tidigare delade en stor del av Berta Hanssons färgpalett i sitt eget skapande, men att hon 
först kände ett motstånd mot det gröna. Källa: Författarsamtal, Gröndals bibliotek, 7 februari 2018. 
199 Det rosa täcket alluderar till Nina Björks Under det rosa täcket och blir ett feministiskt ställningstagande. 
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grova fumliga händer som är för grova och tärda av slit som inte förmår bättre. Fadern som 

behöver hjälp av doktorn, en blick utifrån, för att se det han hela tiden har haft framför 

ögonen – Berta är en konstnär. 

Bilduppslagen refererar mer eller mindre uttalat till modernismen i val av motiv, 

perspektiv och kolorit. Perspektiven växlar mellan panoramabilder över landskapet, 

närbilder och inzoomade detaljer, när vi ser världen genom Bertas blick, hennes händer på 

bordet när hon håller i pennan, när hon formar fågeln, eller sitter högt upp i trädet. 

Lundberg skiftar manér och perspektiv, hon förhåller sig prövande, likt en ung 

konstnärssjäl som prövar sina uttryck. Växlar mellan uppslagen. De närmast teatrala, 

instängda rummen, den stiliserade gårdsplanen och skolgården som kantas av hämmande 

bibelcitat, ställs mot ett fritt utomhusmåleri. Fiktionens Berta saknar det moderna 

flickrummets frizon, men hon har sitt skapande, sina bilder och när hon vill vara ifred är 

naturen hennes tillflykt, hon klättrar i tallarna, vi ser världen i fågelperspektiv, vi lånar 

hennes blick, vi ser hur hon lämnar huset när mamman är död och hur hon i ett snövitt, 

magiskt landskap med långa skuggor sitter i en tall, det är kallt så att fingrarna vitnar, men 

hon sitter kvar och då kommer den; älgen, den står framför henne, med sin väldiga krona, 

helt stilla. ”Med vackra bruna, genomsnälla ögon.” Skogen är en magisk, andlig plats och 

vad som är fantasi, dröm eller verklighet är upp till läsaren att avgöra.  

 
Bild 9: Sara Lundberg, Fågeln i mig flyger vart den vill, (2017).  
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Det är i skogen Berta hämtar sin kraft. Hon håller fågeln i handen, den ser ut att slumra. 

Kanske är den död. Eller avsvimmad efter krock med ett fönster. Den flyger inte, men 

Berta skyddar den med sina händer, som hon skyddar sitt eget bräcklig hopp. Bild ur bild. 

Färg ur färg. Och till slut går upproret inte att hejda längre.  

En annan läsare infinner sig också mellan mig och texten; skaparen av bilderna. Här är 

det Sara Lundberg som står för både text och bild.200 Och kanske är det själva 

bildromanens hjärta, att hon berättar med både text och bild. Bildromanen vänder sig till 

flera sinnen – och ett vidgat, multimodalt perspektiv lyfter fram verkets undanskymda 

medskapare, formgivaren och redaktören Jenny Franke. Genom att genomgående arbeta 

med kollage, fläckade papper och skisser uppstår imperfektioner. Formgivningen är skapad 

lager på lager, med tillsynes hoprafsade papper, lika ivrigt som när ett barn målar. Och så 

händerna. Händerna som rymmer både skaparkraft och längtan. Moderns händer. Händer 

som nästan rör vid varandra. Elektriciteten. Själva skaparkraften. Händerna som formar 

leran. ”Och plötsligt; en rörelse mot min handflata. Ett litet fågelhjärta som börjar picka. 

Vingarna som försöker komma loss. Och jag blir rädd att jag håller för hårt, så jag öppnar 

händerna... Då tar den sats och flyger.” 

  

																																																																				
200 Sara Lundberg illustrerar alltså inte utifrån den gängse definitionen: att skapa bilder till en färdig text, hon utgör därmed enligt 
Rhedins begrepp: ett enmansbolag. 
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Att	vara	jag	

	
Anna Höglunds att vara jag (2015) – utspelar sig i en annan tid, nära hundra år senare, i 

det urbana landskapet, i förorten och resterna av miljonprogrammet. I en annan 

kroppslighet. På omslaget ligger en flicka på soffan och skriver på en laptop, boktiteln att 

vara jag ser ut att vara målad med pensel, i en opak, knallrosa färg, som lägger sig ovanpå 

bilden, en färg som tas upp på bokens rygg och insidans tapet. Inifrån boken ekar en av 

nyckelreplikerna ”du är bara för mycket Rosa”. Färgen blir här en del av gestaltningen, 

protagonisten heter Rosa, men själva färgen rosa blir en gurlesk, en överdrift som 

omedelbart sätter tonen. Boken består av tre kapitel fördelade på 80 sidor. Det är ett vanligt 

grepp att huvudkaraktären i en bildberättelse presenteras på första uppslaget.  I första 

kapitlet ”Oskuld”, presenteras protagonisten, en flicka – Rosa – men inget ansikte, hon står 

framåtböjd och skrevar över en oval handspegel som ligger på golvet, jeansen och trosorna 

ligger i en hög intill. Texten är autodiegetisk: ”Vad skrynklig den är. Jag kanske är 

missbildad. Hur skulle en bebis kunna komma ut genom det där lilla hålet?” Rosa står på 

tröskeln till puberteten. Hon är jämngammal med Berta. I Bertas värld är vuxenblivandet 

och sexualiteten ett väl förborgat mysterium, något som inte ryms inom berättelsens 

decorum och som bara kan anas i de tummade böckerna från skolbiblioteket, eller i breven 

när systern beskriver livet i staden och biobesöken med unga pojkar. I Rosas värld är 

situationen den omvända. Hon har snarare svårt att värja sig. Bildens påträngande intima 

karaktär belyser också det som Åsa Warnqvist tillspetsat har kallat voyerism, vi får tillgång 

till protagonistens kropp, hennes mest intima delar, innan vi möter hennes blick och kan 

läsa av hennes ansikte. Ett gränsöverskridande och samtidigt en överenskommelse med 

läsaren, ett tabu är brutet redan på första uppslaget. Protagonisten, Rosa, tar makten genom 

att undersöka sin kropp med ett metodiskt och beslutsamt lugn, och ifrågasätter 

heteronormen och sexualiteten:  

Jag vill inte ens tänka på den där sladdriga grejen i min 

snippa. Hur kan man ens vilja det? Inte med en kille 

iallafall. Det där kommer du förstå sen, säger min 

storasyrra. Inte så troligt om man tänker på vilka slemmon 

hon släpar hem. 

Nästa uppslag, en mobil mellan två nakna ben, och nu möter vi Rosas ansikte, på skärmen. 

Hon möter samtidigt sig själv i mobilen, som en spegel, hon regisserar sig själv och ser sig 

själv utifrån. Naken. ”Kamerarulle bild 1723”.  
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Bild 10: Anna Höglund, Att vara jag, (2015). 

 

Ett självporträtt – en selfie, i samtida barn–och ungdomslitteratur är det vanligt att tekniken 

utelämnas, eller bara beskrivs vagt, för att undvika att berättelsen blir daterad när nästa 

mobilversion lanseras. Här är förhållandet det omvända, mobilen – en smartphone – är 

scenens blickfång, ett kommunikationsverktyg som är centralt i Rosas liv, där ”likes” och 

bilder på ”Insta” är en del av det sociala spelet, en värld där jaget hela tiden måste 

iscensättas och underhållas. Liksom den fiktiva Berta är Rosa på väg att lämna barndomen, 

Bertas värld är kringskuren av de patriarkala normerna, (kvinnor hade fått rösträtt men 

deras möjligheter att bestämma över sina egna liv var fortfarande små). I Rosas värld är 

kvinnans rättigheter självklara, åtminstone i teorin, men de patriarkala normerna begränsar 

även hennes frihet. Rosa undersöker sin snippa, men hon undersöker också kvinnokroppen, 

sitt kvinnliga väsen i relation till andra genom att pröva olika roller. Hon lånar sin 

storasysters högklackade stövlar och handväska, och går ut klädd i en tajt magtröja och 

korta shorts. Hon märker hur killarna kollar. Det är till en början pirrigt och kul. Att ha 

makt. Men gubbarna kollar också. Och säger saker. ”Det är som att jag ser mig själv 

utifrån med någon annans ögon.” I ett ordlöst uppslag går hon över ett övergångsställe 

bland främmande människor i en anonym stad. Ett par killar ser på henne, med aggressiva, 

värderande blickar och två gubbar med ansikten som illasittande masker tittar på henne 
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lystet, som om hon är ett villebråd att jaga och erövra. Ingen kommunicerar. Hon är ingen. 

Ett objekt. Hon gör sig ointaglig, går över gatan med blicken fäst framåt, utan att le.  

 

Bild 11: Anna Höglund, Att vara jag, (2015). 

 

Bortom lekplatsen, barndomens landskap – en övergiven förortsöken – prövar hon en 

annan roll. I kanten av den mörka skogen står en skallig gubbe, en blottare med öppen gylf. 

Rosa är jeansklädd, med platta stövlar, hon tycks huka inför världen, hon skjuter upp 

axlarna och har huvan uppdragen. Hon gör sig osynlig. Könlös. ”Ska man behöva bli 

gammal innan man blir behandlad som en riktig människa?” På nästa uppslag står två 

snarlika bilder mot varandra. Rosa och killen hon gillar – Ville. Bilden visar Rosas ansikte 

liggandes löst på huvudet, som en mask. Hon har på sig den ”osoftaste outfiten”, ”pappas 

fula skor, städrocken som inte ens mamma vill ha och en kräkful kofta”. Hon vill bli gillad 

för sin egen skull. Helst av Ville. Han står intill, bilden är ett collage av färglagda 

fotografier, hon lägger handen på hans arm. ”Ibland vill jag vara ful. Eller egentligen vill 

jag inte det. Jag vill nog mer vägra vara söt.” På motstående sida utropar texten: ”Free the 

nipples!” Rosa ska sluta använda push-up nivå 3. Inte bry sig om att Ville tittar på 

”Fatimas stora boobs”. Men bilden, här tecknad, säger något annat: hon blir ful, får små 

vassa fiskliknande tänder och fingrarna förvandlas till oregerliga bläckfiskliknande 
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slamsor. Ville ser på henne med avsmak. I husen bakom är fönstren svarta.  

Liksom Fågeln flyger i mig vart den vill är att vara jag uppbyggd av löst 

sammanfogade scener, tablåer som hålls samman av det poetiska, associativa tonfallet i 

text som bild. Rosa ”vill hångla” men tvekar inför själva kvinnligheten. Hennes storasyster 

”sminkar sig typ tre timmar varje morgon”, agerar normativt, inrättar sig i ledet och 

iscensätter sitt jag. Och hon berättar om första gången hon låg med en kille: ”Han ville och 

hon bara lät honom. Men ville inte du då, frågade jag. Jag ville väl bara ha det gjort, sa 

hon. Men varför? Jag fattar ingenting?” 

 

 

Bild 12: Anna Höglund, Att vara jag, (2015). 
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I klassrummet råder kaos. Betraktaren intar samma position som i Peter Tillbergs ikoniska 

tavla ”Blir du lönsam, lille vän?” (1982) där en homogen grupp barn sitter i prydliga rader 

i ett klassrum. Här är perspektivet detsamma, men det är lägre i tak, rummet är trängre, 

snarare en tillfällig barack än ett klassrum. Bänkarna står i oordning, några spelar kort, två 

av flickorna håller upp sina mobiler och tar selfies, någon som kunde vara hämtad från 

Tillbergs bild, sitter på golvet och en flicka längst fram, räcker upp handen och tycks söka 

ögonkontakt med någon utanför bild. På väggen längst bak hänger en världskarta och en 

klocka. Det är ett klassrum i uppror, liksom i Bertas klassrum, men då var det en av 

pojkarna som bröt mot reglerna, här framstår pojkarna i stället som uppgivna, de håller sig 

i bakgrunden, spelar kort eller sover med huvudet mot bänken. Men det råder en liknande 

maktlöshet: ”I skolan får man inte säga vad man tycker.” Berta blev uppmanad att inte visa 

bilden, inte visa sig, inställa sig i ledet och samma regler gäller här – gruppens tyranni. 

”Man får inte vara för ful, inte för smart, inte för korkad, inte för arg, inte för glad, inte för 

någonting”. Som när kompisarna ”plötsligt började frysa ut mig. Du är bara för mycket, 

Rosa, sa de typ hela tiden.” Här tillför Höglund ytterligare en nivå i gestaltningen, ett 

känslolager, en frimärksstor bild som är löst kopplad till gestaltningen, två flickor i bikini, i 

ett kaklat duschutrymme med sänkta huvuden och armarna i kors över bröstet. Det lilla 

formatet återkommer senare som en blinkning, en ytterligare vinkel, som när systerns 

muskulösa, aggressiva pojkvän sitter i soffan och skrevar medan systern sitter intill med 

sänkt blick och sammanpressade knän, då visar den lilla bilden samme pojke klädd i 

kalsonger och undertröja, han håller på att ta på sig ett par vita strumpor, vinglar och håller 

i en stol. Han är ett barn. Avklädd.  

Skolgården är också en central spelplats. Bertas skolgård är omgärdad av bibelcitat och 

flickorna gestaltade som anonyma silhuetter, en fond till pojkarnas fotbollsspelande. I 

Rosas värld är skolgården en öde plan, en asfaltsöken utan liv. I ena änden, intill 

Gunnebostängslet, sitter flickorna, gömda i bylsiga kläder. Vem som är utanför och vem 

som är innanför är oklart. Det är en stilla scen. För pojkarna råder andra normer, de har 

tagit av sig tröjorna, sitter med bara överkroppar, med tröjorna över axlarna och vänder 

sina bara ryggar åt flickorna. Byxorna har hasat ner så att kalsongerna syns.  

Rosa utforskar sin kvinnlighet. Klassens populäraste flickor, Fatima och Lollo, har 

”stora boobs”. Rosa vill inte ”bli kollad på så där”, men blir ändå ledsen när hon inte blir 

det, ”Som att jag inte finns.” Hon sitter på marken lutad mot ett träd, vid sidan om det 

egentliga skeendet, bakom bänken där Fatima och Lollo interagerar med pojkarna. Hon 



	

60	

läser en bok och liksom hos Berta blir läsningen en subversiv handling och skogen en 

tillflykt. Rosa värjer sig och gör uppror, på en liten kommenterande bild, klipper hon håret 

med saxen, bara på ena sidan. Hon vill bli cool, ”men det såg bara konstigt ut.” 

När Berta omskapar kvinnorollen i sina kollage börjar Rosa istället iscensätta en 

alternativ identitet och omskapa sig själv. Hon betraktar sig själv utifrån, vi ser henne 

posera framför mobilen och ta en selfie som hon skickar till Lollo. ”Ibland blir jag så trött 

på att vara jag. I mellanstadiet ville jag vara kille.” Kvinnligheten blir en skam. En känsla 

som kletar sig fast. ”Som en lukt, lite sötaktig, kvalmig.” Nästa uppslag är täckt av 

spyflugor. Groteskt stora. Som om de har sökt upp den där sötaktiga och kvalmiga lukten 

och landat i själva boken, ovanpå bilden. En form av äckel. I en surrealistisk Kafka-artad 

scen ligger en flicka på golvet under sängen, en flicka i röd klänning, med blek hud och 

slutna ögon. På sängen sitter en gestalt, ett annat jag, i vit uppknäppt skjorta, små flickbröst 

och löst knuten slips. ”Det är ju bara mig själv jag vill vara, varken tjej eller kille. Bara jag 

utan den klibbiga känslan.” 

 

Bild 13: Anna Höglund, Att vara jag, (2015). 

 

Rosa känner sig värdelös, ful och dum. Hon hör mamman och pappan ”tjafsa som 

vanligt”. I Bertas värld hundra år tidigare är pappans ord lag – ett patriarkat. Fadern 

gestaltas bredbent, med fumliga arbetarhänder, i grova mörka kläder. I Bertas värld är 
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familjen ett kollektiv och det finns inget utrymme för ifrågasättande. Här, i den samtida 

kontexten, är Rosa frikopplad från kollektivet och ordergivningen subtilare: ”Du kan väl ta 

disken Rosa, säger mamma. Jag orkar inte. Jag är faktiskt i puberteten.” 

I att vara jag är patriarken vilsen och i en liten bild intill ser vi ser honom stå framför en 

öppen garderob med rumpan bar: ”Har jag några kalsonger?” ”Då blir mamma galen. /.../ 

Är du seriös?” Mamman sitter vid köksbordet, bland övergivna tallrikar efter en middag, 

intill henne står ett litet glas med en röd dryck, kanske likör, hon lutar pannan mot handen, 

ansiktet är grått och det långa håret hänger, men naglarna är röda och hon läser i en 

uppslagen bok. Återigen läsningen som subversiv handling. Utanför fönstret skymtar den 

urbana världen, en spårvagn har stannat, en grupp barn i orangea västar går över gatan, 

bortom en mur skymtar skogen. Ljuden kommer genom bilden. Avkodningen är subtil och 

aktiverar alla sinnen. Även på nästa uppslag gestaltas mamman med en bok intill sig. På 

språng. Hon dricker en kopp kaffe medan hon kränger på sig kappan. Pappan har 

mjukisbyxor och vita strumpor. Han äter, kladdar och spiller.  

Mamman är den starkare aktören, hon rör sig, är på väg, bär hem maten i kassar och går 

upp för trapporna, pappan går med krum rygg och ”tar som vanligt hissen”. Men hon är 

lika avlägset frånvarande i Rosas liv, som Bertas mamma inne i sängkammaren. Det är 

pappan hon umgås med, eller kanske snarare undviker att umgås med. De sitter i samma 

soffa men befinner sig i skilda världar. Han äter direkt ur syltburken. Spiller. Ser på teve, 

en gubbe i röd hjältemantel som grenslar en rymdraket. Rosa sitter intill, texten är 

autodiegetisk och visar vad hon läser i datorn. Hon läser om pojkar i puberteten, om 

testosteron som ger ”ett orealistiskt gott självförtroende”. I uppslagets övre kant en 

okommenterad bild, en rad med män på mini-motorcyklar, som mulliga bäbisar i gula 

hjälmar. Löjliga. Upproret börjar bubbla i henne.  

När pappan snarkar framför teven tar hon slutligen itu med disken. Nu är utsikten 

genom fönstret en annan, hon ser skogen och texten som gestaltar hennes tankar och 

nyvunna insikter väller fram över bilden, orden går inte att hejda. Hon lämnar sina jag-

fixerade funderingar. Nu är det istället kvinnan hon undersöker. På bilden intill sitter hon 

vid köksbordet, läser en bok och intill henne ligger ett ritblock med spiralbindning. En rad 

stiger upp ur boken, en vit text mot den mörka bakgrunden, Simone de Beauvoirs ikoniska 

citat: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.”201 På nästa uppslag har Rosa fattat pennan. 

Kreativiteten väller fram. Hon är beslutsam: ”Jag ska rita en serie.” Här lämnar hon både 
																																																																				
201 Simone de Beauvoir, citat ur Det andra könet, 1947. 
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mobilen och datorn. Upproret kommer genom pennan. Kreativiteten fortplantar sig genom 

händerna. Genom serien skapar hon en frizon och erövrar sitt uttryck. Liksom i Fågeln i 

mig flyger vart den vill är de skapande händerna i fokus även i bild, de vilar mot 

bordsduken, vi ser dem utifrån (i tredjepersons perspektiv), högra handen håller i pennan 

och teckningen som ritas är autodiegetisk, en gestaltning av Rosas inre, hon skapar en serie 

och genom åtta gultonade, paginerade  

 

Bild 14: Anna Höglund, Att vara jag, (2015). 

 

sidor, i en bok (eller serie) i boken, får vi syn på den kunskap Rosa har erövrat genom sitt 

datorsurfande och läsande. Serien, tecknad i svartvitt, med röda pratbubblor, är en 

egensinnig kvinnohistoria, maneret är blinkning till Barna Hedenhös och tonen är drastisk 

som hos Liv Strömqvist.202 Kvinnorna tar hand om barnen och männen krigar. Motivet 

från predikningarna i Bertas kyrka återkommer, Guds vrede i Edens lustgård: ”Fy skäms 

särskilt du Eva!!” Och den autodiegetiska berättaren: ”Det mesta av det dåliga fick 

kvinnorna stå för och kvinnokroppen var som lite farlig.” Oskuld, skam och skuld, och 

																																																																				
202 Enkla streckgubbar, som i bl a Dagbok för alla mina fans, är ett etablerat manér att skapa illusionen av autentiskt berättande. 
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hemmagjorda kondomer i en värld där p-pillret inte var uppfunnet. Hemmafruar, 

utseendefixering och kroppshat.  

Rosa får allt svårare att anpassa sig. Storasysterns pojkvän ”och hans lika slemmiga 

kompis” dricker öl och snackar skit om tjejer; ”En gång hora, alltid hora. Såna grejer.” 

”Det kanske är något fel på mig eftersom jag blir så arg. Fast på ett sätt är det bra, för då 

säger jag vad jag tänker utan att skämmas eller vara rädd för någonting.” Men när 

storasysterns pojkvän pressar ner henne mot golvet och vrider om hennes handleder så att 

hon inte kan röra sig blir hon rädd så hon skakar. Bilden är autodiegetisk, pojkvännen visar 

tänderna och lutar sig framåt som ett ilsket djur, systern sitter passiv intill, med ett lamt 

grepp om hans överarm och sänkt blick. 

”Det måste finnas andra sätt att tackla såna där idioter. Han är nog den 

vidrigaste människan jag vet. Egentligen är inte syrran dum i huvudet. Jag 

fattar bara inte hur hon tänker. Varför hänger hon med såna puckade 

killar? Man up, sister! Är det bara sex? Vet hon inte hur man gör när man 

onanerar?”  

Berta tar sin tillflykt till naturen, skogen blir själens rum. I Rosas värld står urbaniteten i 

vägen, hon befinner sig i ett landskap av grå betong, men träden tränger fram, tallarnas 

kronor bakom husen blir en påminnelse om en annan verklighet och skogen ekar mellan 

berättelserna. Rosa följer med sin syster till den nye pojkvännens lyxiga hus, till festen som 

spårar ur, när hon morgonen efter städar bort några gamla fimpar och sjunker ner i 

jacuzzin, visar bilden något annat: en skogstjärn med klart vatten mellan höga träd.  
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Bild 15: Anna Höglund, Att vara jag, (2015). 

 

Vattnet blir en projektionsyta för längtan, ett nedstigande, men till skillnad från Bertas 

storslagna landskap och mörka stordike är vattnet i Rosas urbana värld den övergivna 

jacuzzin, en spegelblank vattenpöl utanför fönstret, vågen i drömmen och paret vid kajen. 

Men också längtan efter Ville, när de sitter tysta i ekan, och den tomma ekan efter sveket, 

hur den är vattenfylld, på väg att sjunka, utan åror. Vattnet i drömmen, den stora 

havsvågen som blandas med blod. Rädslan att förblöda. Endast en fyr till räddning.  
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Bild 16: Anna Höglund, Att vara jag, (2015). 

Kusinerna, när leken trots allt får finnas, när de badar nakna och är galna. Och när den 

efterlängtade mensen äntligen kommer, och det blir en röd fläck i soffan, är det inte 

fläcken hon ser, hon står framför panoramafönstret och ser ut över sjön. Genom det yttre 

landskapet gestaltas det inre. Istället för ängslig introspektion och självupptagenhet landar 

blicken i landskapet, vyerna vidgas. Och här, i berättelsens slutscener, sker ett skifte, Rosa 

återtar makten över sin egen bild och visar inte sitt ansikte. Åsa Warnqvist har skrivit om 

bildberättandets dubbla möjlighet att både avbilda en person och samtidigt låta läsaren se 

omgivningen utifrån personens perspektiv med hens blick. Enligt Warnqvist är det ett sätt 

för flickan att frigöra sig från den manliga blicken och bli sin egen. Men här blir något 

annat också synligt: den egna blicken. Läsaren har tillgång till Rosas blick, den inre 

blicken, men också den yttre blicken, bilden av kroppen som visas i spegeln eller i 

mobilen, Rosas iscensättning av sig själv, bilden blir ett sätt ”att vara jag”. Första gången 

vi möter Rosa visas bilden utifrån, ett yttre öga, i ett tredje person perspektiv, men via 

spegeln på golvet ser vi det hon ser, det mest intima, snippan – en autodiegetisk bild i 

bilden. Och när vi första gången möter hennes blick är det genom mobilskärmen, en utifrån 

blick, tredjeperson, samtidigt som vi ser det hon ser, ett autodiegetiskt perspektiv: 

”Kamerarulle bild 1723”. Den yttre blicken är ständigt närvarande i Rosas värld, både inför 
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henne själv, men den är också en iscensättning av jaget inför andra, en kanal via sociala 

medier, ett sätt att bli sedd, bekräftad och bli till, vara en del i den sociala gemenskapen, få 

likes och finnas i flödet på ”Insta”. Och att inte få vara med – få ”bitch-blickar” i 

klassrummet och nekas tillträde till gruppen – blir dubbelt smärtsamt när klasskompisarnas 

gemenskap på Instagram flödar fritt och fullt synligt. Men här i slutscenerna träder alltså 

tekniken tillbaka och möjligheten till voyerism bryts. Rosa är närvarande i sig själv, hon 

ser ut över landskapet och på nästa uppslag ligger hon på golvet framför en grön vägg. Hon 

borrar in huvudet i hundens svarta päls. Ett ordlöst uppslag. (Som när Berta håller armarna 

om sin älskade ko.) Och till slut flyger även Rosa. Hon går ut på bryggan, sträcker ut 

armarna och lockar ”oi oi oiii”. Örnen sveper in över hennes huvud. ”Jag var så inne i att 

vara örn att jag först inte märkte att den närmade sig. Som i en naturfilm på teve svepte den 

rakt över mig,/.../.” Bilden av verkligheten föregår den verkliga upplevelsen. Men nu är 

hon närvarande, ett med vattnet och skogen, himlen och träden.  

På bokens sista uppslag lyfter hon upp hunden och borrar återigen in ansiktet i den svarta 

pälsen. Hon är stark. Bär det mörka djuret. Hon är inte inställsam. Hon varken poserar eller 

söker läsarens blick, istället vänder hon sig bort. Hon är sig själv nog. Ljuset över träden 

och gräset vajar. Hon är i naturen, i sig själv, bortom teknikens och stadens blickar. Den 

motstående sidan är rosa, (samma knallrosa färg som på omslaget och de inledande 

sidorna), några rader vit text: ”Epilog: Det är augusti. Snart börjar skolan och sen fyller jag 

år. Jag önskar mig silvriga satinlakan, en vit spetsbehå och nya färgpennor.”  
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Bild 17: Anna Höglund, Att vara jag, (2015). Bilden är något beskuren.  

 

Något om färg som gestaltning  

Både Berta och Rosa står på tröskeln till vuxenvärlden, på gränsen mellan flicka och 

kvinna, en värld som pulserar i rött och där det röda flätar sig in berättelserna; där Bertas 

syster Julia som varit i stan, med lätta händer trär på sig tunna silkesstrumpor, där Berta 

smeksamt flätar Gunnas hår, systerns röda klänning och de röda väggarna som väller in 

och fyller uppslaget, efter upproret när Berta störtar iväg. När Rosas sitter i den röda 

sammetssoffan hos syrrans pojkvän och tittar på ”halvporrig film”, när hon ligger utslagen 

på golvet och hör sin syster och hennes pojkvän ”hålla på” i rummet intill och caféet där 

hon väntar, i det röda rummet, när Ville kommer in med sin nya flickvän, och hjärtat slår 

hårda knytnävsslag, när hon vill fly men sitter kvar ”så länge att ingen skulle märka 

något”. Det röda tältet intill motorvägen, där Törnrosa ligger i öppen vit kista, runt henne 

rosor, skammens röda blomma. Det röda som fläckas mot det vita. Återigen skammen. 

Blodfläcken på Bertas vita klänning. Mensblodet i den vita soffan. Den röda nyansen, 

skarpt ceriserosa, som bara förekommer utblandad och blek i Lundbergs dova färgpalett, 
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men som sätter tonen och skapar en skarp kontrast i Höglunds att vara jag.   

Och det gula, fondfärgen när Berta sitter i kyrkan och prästen talar om skapelsen, om 

Eva som äter det förbjudna äpplet, den gula färgen från fönstret som lyser upp mörkret när 

hon smyger fram till doktorns hus och kikar in på de märkvärdiga tavlorna, mammans gula 

finfåtölj, det gula solljuset över trasmattorna morgonen när mamman är död, den gula 

färgen som tar över hela köket när soppan kokar, när Berta tar boken och vägrar röra i 

grytan, när läsningen blir en subversiv kraft. Ett stilla uppror på liv och död. Den gula 

blyertspennan. Och så det röda igen, systerns röda klänning, från scenen med ömsint 

systerskap och den blodröda fläcken på vita klänningen, nu färgar den hela uppslaget, när 

den svarta röken väller in som ett lavatyngt moln och förmörkar hela huset, när Berta rusar 

ut och pappan blir kvar stående, snett bakifrån, likt Giorgio de Chiricos Barnets hjärna är 

himlen bortom träden rosafärgad. Surrealismen bryter in. Ett uppslag utan ord.  

 

Bildromanen som utvecklingsroman 

Både Fågeln i mig flyger vart den vill och att vara jag, uppfyller kriterierna för en 

bilderbok; text och bild samspelar och det finns minst en bild per uppslag. Båda titlarna 

skulle alltså kunna rymmas i definitionen bilderbok, text och bild (genomgående fyrfärg) 

varvas på varje uppslag, med undantag av några rena bilduppslag, men båda böckerna har 

fler sidor än en gängse bilderbok, Höglunds bok är dessutom indelad i tre tydligt 

avgränsade kapitel. Även formatet, drar mer mot ett konventionell textbaserat 

romanformat, om än lite bredare, vilket skapar formmässigt tacksamma bildytor, utan att 

signalera (småbarns)bilderbok. En bilderbok har vanligen fast etablerade karaktärer, som är 

igenkänningsbara och miljöer som är återkommande och statiska. Handlingen är oftast 

episodisk och perspektivet är ett utifrån perspektiv; vanligen den vuxne som betraktar det 

lilla barnet. De undersökta verken liknar bilderboken, till form och uttryck, men de tar inga 

enkla grepp, varje uppslag inbjuder till multipla perspektiv som kräver en känslig 

avkodning. Den traditionella textbaserade läsningen är linjär, och i bilderboken intas 

vanligen ett fast perspektiv, här finns det några rader text på (nästan) varje uppslag, men i 

de undersökta verken växlar positionerna ständigt mellan vems perspektiv som intas i 

texten och vad som visas i bilderna. Istället för beskrivningar med ord visas miljöerna och 

karaktärerna gestaltas genom gester, riktning och rörelser, färger och skiftningar, brister 

och skavanker, kollage, återkommande detaljer och referenser till andra bilder, historiska 

platser och konstverk öppnar berättelsen i nya riktningar, bortom orden. Bilderna är skeva, 
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och karaktärerna varierar i uttryck, som om utseendet inte är fixerat, utan en tillfällighet. 

Proportioner och perspektiv växlar liksom det konstnärliga maneret och själva 

bläddringens rytm. Temporaliteter visas genom växlande årstider och skiftande ljus, 

kropparna är föränderliga, surrealistiska färger och formationer gestaltar inre ångest och 

skräck, något som kan spela mot en lakonisk, tillbakahållen text. Karaktärernas kreativa 

skapande ger uttryck för ett inre ifrågasättande, de är i rörelse, gör revolt och utvecklas. 

Fågeln i mig flyger vart den vill och att vara jag är två utvecklingsromaner som består av 

några A4-sidor skriven text, men som i samspel med bilderna frammanar en avancerad 

ikonotext där multipla perspektiv, färg, form, gester, rörelser och konstnärliga referenser 

inbjuder till en avancerad och fördjupad gestaltning.  
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Sammanfattning		
	

Bildromanens	historia 

Uppsatsens första syfte är att teckna bildromanens historiska framväxt och redogöra för 

fältet. Bildromanen är en teknisk innovation, sprungen ur samma era som bilderboken och 

serierna, det tidiga 1830-talet, när nya trycktekniker gör det möjligt att trycka tunna linjer i 

både färg och svart/vitt och en ny sorts boksida skapas – där text och bild kan integreras – 

ett tekniskt språng som lockar till sig både innovatörer och konstnärer. Under samma 

period utvecklas kameran. Den fotografiska bilden förändrar människans varseblivning, 

själva blicken. Rörelsen blir synlig. Och de nya medierna; bildromanen, bilderboken och 

serierna, befinner sig i teknikens framkant, eller rent av föregår den (filmen) och det 

uppstår ett banbrytande multimodalt gestaltande med rörelse, bilder och sekvenser, istället 

för som tidigare, linjär text och illustrationer i form av svagt relaterade och statiska 

iscensättningar. Redan här läggs alltså grunden till vårt samtida bildsamhälle.  

Under det tidiga 1900-talet stärker bilderboken sin position som det lilla barnets väg till 

läsning och en introduktör till bildkonsten och serierna etableras via dags- och 

veckotidningarna och blir populära bland både barn och vuxna. Bildromanen däremot tar 

aldrig klivit in i det nya seklet. Istället är det filmen som tar plats vid sidan om de stora 

konsterna, det är ett revolutionerande medium, allt är i rörelse. Samtidigt vaktar 

modernismen på konsternas renhet och inom akademien är den allmänna hållningen att 

litteratur är text som ska läsas linjärt, från vänster till höger. Bildromanen är helt enkelt 

inte rumsren. Men under mitten av 1950- talet börjar något hända, det blossar upp en 

debatt om serierna: seriespråket anses ha en skadlig inverkan på barns läsning. Professor 

Göte Klingberg går till seriernas försvar och blir också en av dem som några decennier 

senare introducerar barnboken och därmed bilderboken som ett akademiskt forskningsfält. 

Nya medier, som vi idag tar för självklara, utvecklas i rask takt; radio, teve och så 

småningom datorn (och därmed digitaliseringen) och istället för de tidigare så 

eftersträvansvärda rena konsterna tycks allt blandas samman och bilden får en allt starkare 

ställning. Den utveckling som inleddes i bildromanens barndom på 1830-talet slår nu 

igenom med full kraft och det sker en visuell vändning i samhället. Bilden dominerar. Och 

det påverkar även litteraturen.  

Några år in på 2000-talet återvänder bildromanen, men det är inte en relik från 1800-talet 

som återuppstår, den moderna bildromanen är influerad av samtida medier: bilderboken 
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och serierna, men också film, dataspel, teve och reklam. ”All media are mixed media.”  

Bildromanen dominerar idag läsningen i åldersgruppen 9–12, en samstämmig kår av 

bilderboksforskare talar om bilderbokens expansion, men bildromanen har ingen arena 

inom det akademiska fältet, enskilda verk lyfts, men ses vanligen som avvikelser och 

undantag. Det råder en överlappning mellan närliggande forskningsfält – serieforskning, 

bilderboksforskning och intermediala studier – både nationellt och internationellt, och det 

saknas en gemensam begreppsapparat. Bildromanen redovisas inte heller i Svenska 

Barnboksinstitutets årligen återkommande statistik. 

Bildromanens	karakteristik 
Uppsatsens andra syfte är att teckna bildromanens karakteristik via en genomgång av 

korpus ”Bildromanen i Sverige 2006–2018”, en samling på 170 titlar, både originalutgåvor 

och översättningar, vilka är fjärrlästa och övergripande genomgångna på två nivåer: 

1. Genettes teori: boken som artefakt – en studie av peritext och epitext. 

2. Hallbergs teori: ikonotexten – en studie av förhållandet mellan bild och text.  

Den valda metoden – fjärrläsning – handlar inte om att läsa i vanlig mening, utan är istället 

ett sätt att samla in information för att se mönster som kan identifiera genreegenskaper och 

specifika berättarstrukturer. Redan vid en översiktlig, inledande studie av de fysiska 

böckerna framträder ett särskiljande drag tydligt: bildromanen avgränsar sig tydligt mot 

bilderboken och närmar sig istället kapitelboken och ungdomsromanen både vad gäller 

format och omslag. De tecknade omslagen dominerar, antalet sidor varierar, men också här 

följer bildromanen variationen inom kapitelböcker och ungdomsromaner. Redan vid den 

inledande studien faller korpus isär i två delar: majoriteten av bildromanerna (144 titlar) 

ingår i en samlad bokserie där formatet, form, typografi, illustrationsmanér och titel skapar 

igenkänning och är sammanhållen inom respektive bokserie. Enstaka titlar (som 

följaktligen är 26 titlar), har en större variation i såväl uttryck som format, men ingen bok 

närmar sig det större bilderboksformaten. Vid en fortsatt studie faller materialet isär 

ytterligare: kategorin ”Bildromanen – samlade bokserier” vänder sig i hög grad till pojkar 

och består av en kavalkad antihjältar, stereotypa karaktärer, snabbt tecknade i en drastisk, 

humoristisk stil. Det förekommer serieinslag och sekventiellt berättande, men de flesta 

bilder är fristående och episodiska. Stilen är enkel, men kräver ändå en avancerad 

avkodning för att ikonotexten ska kunna avkodas.  
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Genom att studera epitexten blir det tydligt att böckerna i hög grad ingår i ett 

läsarekologiskt system som sträcker sig bortom den fysiska boken: att läsa är att ingå i ett 

socialt sammanhang. Dela en erfarenhet. Inte bara inom klassrummet, utan med miljoner 

andra läsare över hela världen och att vara aktiv och medskapande – en extrovert 

verksamhet. Dagbok för alla min fans dominerar utgivningen, den och flera av bokserierna 

har anmärkningsvärt stora totalupplagor och dominerar också den 

svenska utlåningsstatistiken i åldersgruppen 9 – 12.  

En titt på kategorin ”Bildromanen – fristående titlar” visar ett annat mönster. Boken 

som artefakt står i centrum, den är påtagligt fysisk, flera böcker har folierade omslag, 

pappersvalet är ofta exklusivt, några titlar har bilder i fyrfärg och påkostad trådbindning. 

Här är det mest flickor (och ett fåtal pojkar) som gestaltas. Flera verk är konstnärligt 

syftande, färgpaletten är känslig och varierad, och själva ”bokigheten” är central. 

En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret av Brian Selznick utmärker sig och är 

banbrytande, en bildroman på drygt 500 sidor som till stor del som består av bild, där 

bilderna måste avkodas för att textavsnitten – och därmed ikonotexten – till fullo ska 

förstås. Här finns flera verk som drar åt ungdomsboken, några med serieinslag, ett fåtal 

verk uppfyller bilderbokens kriterier, minst en bild per uppslag och är utförda i fyrfärg (se 

vidare under närläsning).  

Den undersökta kategorin ”Bildromanen – fristående titlar” gestaltar till största delen 

flickor. Gestaltningen är känslig, visar multipla perspektiv och bjuder in till en känslig 

avkodning. Det gäller även de fåtal pojkkaraktärer som är gestaltade inom kategorin. 

Epitexten kring de fristående titlarna är bristfällig och böckerna är i låg utsträckning 

representerade i sociala medier (annat än som förlagsinformation och recensioner i 

samband med lanseringen) och läsningen framstår som en enskild, introvert verksamhet. 

Det tycks alltså råda en dikotomi mellan bildromaner riktade till pojkar respektive flickor.  

Närläsning	av	två	bildromaner 

Uppsatsens tredje syfte är att utifrån en närläsning av två konstnärligt syftande bildromaner 

visa på bildromanens möjligheter till fördjupat meningsskapande. I både Fågeln i mig 

flyger vart den vill och att vara jag varvas text och bild (genomgående fyrfärg) på varje 

uppslag, med undantag av några rena bilduppslag. Formatet, drar mot ett konventionell 

textbaserat romanformat, om än lite bredare, vilket skapar formmässigt tacksamma 

bildytor, utan att signalera (småbarns)bilderbok. Varje uppslag inbjuder till multipla 
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perspektiv som kräver en känslig avkodning. Den traditionella textbaserade läsningen är 

linjär, och i bilderboken intas vanligen ett fast perspektiv, men i de undersökta verken 

växlar positionerna ständigt, mellan textens perspektiv och vad som visas i bilderna. 

Miljöer och karaktärer gestaltas genom gester, riktning och rörelser och färger och 

skiftningar, brister och skavanker, kollage, återkommande detaljer och referenser till andra 

bilder, historiska platser och konstverk öppnar berättelsen i nya riktningar, bortom orden. 

Bilderna är skeva, och karaktärerna varierar i uttryck, liksom proportionerna, konstnärliga 

maner och bläddringens rytm. Temporaliteter visas genom växlande årstider och skiftande 

ljus, kropparna är föränderliga, surrealistiska färger och formationer gestaltar inre ångest 

och skräck, något som kan spela mot en lakonisk, tillbakahållen text. Karaktärernas 

kreativa skapande ger uttryck för ett inre ifrågasättande, de är i rörelse, gör revolt och 

utvecklas. Fågeln i mig flyger vart den vill och att vara jag är två utvecklingsromaner som 

består av några A4-sidor skriven text, men som i samspel med bilderna frammanar en 

avancerad ikonotext där multipla perspektiv, färg, form, gester, rörelser och interartiella 

referenser inbjuder till en avancerad och fördjupad gestaltning.  

Slutord	och	vidare	forskning	
	
Bildromanen utmanar synen på läsning. Det är lätt att räkna orden och avfärda 

bildromanen som ytlig, men att bara se bildromanen som en hybrid, eller ett undantag, 

något att läsa i väntan på den ”riktiga” läsningen, förminskar och osynliggör bildromanen. 

Bildromanen är ett ikonotextbaserat medium, som kräver visuell kompetens och en känslig 

och avancerad avkodning, ett icke linjärt, multimodalt läsande där mening uppstår ur text, 

bilder, sekvenser och ikonografier.   

Kanske liknar bildromanens position den som serierna hade för några decennier sedan, 

med en volymmässig dominans av engelskspråkiga, i första hand amerikanska, 

massmarknadsprodukter. Ett masskulturellt fenomen utanför den litteraturvetenskapliga 

forskningens radar. Genreförväntningarna har stor betydelse för verkets reception och 

förmedling. Är bildromanen en avvikelse i marginalen eller ett nytt läsande? Kanske är inte 

läsningens mål den textbaserade romanen? Den högst stående formen. Den rena läsningen. 

Varje skifte i bokhistorien innehåller drag av blindhet. Litteraturen utvecklas ständigt i 

dialog med tekniken och i kulturens brytpunkter. Bildromanen dominerar läsningen i 

åldersgruppen 9 – 12. Tänk om de unga läsarna visar vägen. Tänk om det är den nya 

läsningen vi ser. Bildromanen är en del av litteraturen och behöver synliggöras, 
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återkommande undersökas och beforskas utifrån litteraturvetenskapliga, didaktiska och 

intermediala perspektiv. Bildromanen behöver en arena. Det här är ett steg i den 

riktningen; den första litteraturvetenskapliga uppsatsen om bildromanen. 
	
	
 

 
 



	

1	

Källor	och	litteratur 

Litteratur: 

Benjamin, Walter ”Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”. I Walter 

Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkheit. Drei Studien zur 

Kunstsociologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 1936/1972.   

Bergmann, Sigurd I begynnelsen är bilden: en befriande bild-konst-kultur-teologi. Proprius, 

Stockholm, 2003. 

Björk, Nina. Under det rosa täcket: om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Stockholm, 

1996. 

Boccini, U. Carrá,C. Russolo, L. Balla, G. Severini, G. ”Futuristiskt måleri. Tekniskt manifest”. 

(1910) i Moderna manifest I, Futurism och dadaism, red Gunnar Qvarnström, Stockholm, 1973.  

Bullen, Elizabeth, Rutherford, Leonie & Urquhart, Ilona. Cinema and the book: intermediality in 

The invention of Hugo Cabret. The Lion and the unicorn. 2018 (42). 

Christensen, Nina. ”I bevægelse. Billedbøger og billedbogsforskning under forvandling.” Tidskrift 

för litteraturvetenskap 2, 2014. 

Christensen, Nina, Visuelle fortællinger. Forholdet mellem skrift og billede i billdedbøger og 

grafiske romaner.” Litteratur mellem medier MedieKultur: Journal of media and communication 

research, 06/2018, Volym 34, Nummer 64. 

Christiansen, Hans Christian, Tegneseriens æstetik, Museum Tusculanums Forlag Københavns 

Universitet, 2001. 

Druker, Elina, Modernismens bilder: den moderna bilderboken i Norden. (diss.) Stockholm : 

Stockholms universitet, 2008. 

Druker, Elina ”Var befinner sig den svenska bilderboksforskningen? En kartläggning av 

bilderboksforskningens etablering och expansion”, Barnboken, 2018. 

Eisner, Will, Comics & Sequential Art, Tamarac, Florida 1985. 

Forster, E.M., Aspects of the novel (1927), London 1928.  

Foster, Jon. ”Picture books as graphic novels and vice versa”. Bookbird 2011 (49):4  

Flumé, Cecilia, There is no place like home. Projektrapport (masterexamen) Konstfack, 

Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) 2016.  

Genette, Gerhard. Narrative Discourse Revisited, övers. (1972/1980, Itacha, New York 1993).  

Genette, Gérard, Mac Lean, Marie, ”Introduction to the Paratext” i New Literary History. Vol 22, 

No. 2, John Hopkins University Press, 1991. 

Gedin, David, ”Bildligt bokstavligt, bokstavligt bildligt” i De tecknade seriernas språk. Uttryck 

och form, red David Gedin, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid 



	

2	

Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala nr 74. Riga, 2017. 

Groensteen, Thierry, Peeters, Benoıt  L’ínvention de la bande dessinée, Paris, 1994. [innehåller 

bl.a. Töpffers Essai de physiognomie från 1845] 

Groensteen Thierry, ”Töppfer, the Originator of the Modern Comic Strip” i Forging a New 

Medium. The Comic Strip in the Nineteenth Century, red. Pascal Lefèvre och Charles Direrick, 

Bryssel, 1998.  

Hansson, Berta, Mina ungar: dagbok från en byskola, LT, Stockholm, 1979. 

Hallberg, Kristin, ”Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen.” Tidskrift för 

litteraturvetenskap nr. 3–4, 1982. 

Hallberg, Kristin, ”Bilderbokens barn – drömmens och verklighetens resenärer. Svenska 

bilderböcker 1880–1945”, I bilderbokens värld 1880–1980, red. Kristin Hallberg och Boel Westin 

Stockholm, 1985. 

Hansson, Berta, Mina ungar: dagbok från en byskola. Stockholm: LT, 1979.  

Hættner Aurelius, Eva och Götselius, Thomas, ”Förord” i Genreteori, red. Eva Hættner Aurelius 

och Thomas Götselius, Lund, 1997.   

Kunzle, David. Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, 2007. 

Kunzle, David. ”Movement Before Movies: The Language of Comic Strip”, History of Comic 

Strip. The Nineteenth Century, 1900. 

Klingberg, Göte, Barnlitteraturforskning: en introduktion. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1972.  

Klingberg, Göte ”Undersökningar rörande seriemagasinens språk”, Folkskolan 1954:1/2. 

Koskimies-Hellman, Anna-Maija. Inre landskap i text och bild: dröm, lek och fantasi i svenska och 

finska bilderböcker. Diss. Åbo: Åbo Akademi, 2008. 

Kümmerling-Meibauer, Bettina (red) The Routledge Companion to Picturebooks, 2018.  

Lund, Hans, Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, red. Hans Lund, Lund, 2002. 

Magnusson, Helena. Berättande bilder: svenska tecknade serier för barn. (diss.) Stockholm: 

Stockholms universitet, 2005. 

Mc Cloud, Scott. Understanding Comics. New York: William Morrow, 1993. Print.  

McLuhan, Marshall, Quentin Fiore: The Medium is the Message. London: Penguin Books, 1967.  

Mitchell, William, John Thomas, ”There Are No Visual Media.” Journal of Visual Culture 4, 2005.  

Nikolajeva, Maria & Scott, Carole. How picturebooks work. 1. pbk. ed. New York: Routledge, 

2006. 

Nikolajeva, Maria. Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur, 2000. 

Nodelman, Perry Words about pictures: the narrative art of children's picture books. Athens, Ga.: 

Univ. of Georgia Press, 1988 

Nilsson, Ingegärd, ”Attityder till tecknade serier under 50–tal och 80–tal”, specialarbete vid 

Bibliotekshögskolan, Borås, 1987. 

Nodelman, Perry, Words About Pictures. The Narrative Art of Children´s Picture Books, Athens, 



	

3	

1988. 

Nodelman, Perry, ”The Eye and the I: Identification and First-Person Narrative in Picture Books.” 

Children´s Literature Association Quartely 19, 1991. 

Nodelman, Perry, Hamer, Naomi & Reimer, Mavis (red.) More words about pictures: current 

research on picture books and visual/verbal texts for young people. New York: Routledge, 2017.  

Henkel, Ayoe Quist, Mellemværender: litteratur for børn og unge midt i en medietid: 

intermedialitet, materialitet og litteraturdidaktiske perspektiver. (diss.) Aarhus, 2017. 

Töppfer, Rudolphe, Essais de Physiognomie, Geneva,1833. 

Rachel L. Rickard Rebellino, ”Are You and Artist like Me?!” Do-It-Yourself Diary Books, Critical 

Reading and Reader Interaction within the Worlds of the Diary of a Wimpy Kid and Dork Diaries 

Series.” Graphic Novels for Children and Young Adults. A Collection of Critical Essays. Red. 

Michelle Ann Abare, Gwen Athene Tarbox. University Press of Mississippi, 2017. 

Reinholdt Hansen, Stine, ”Billeder at læse med. Om billedromanen som ny genre.” I 

Børnelitteratur i tiden. Om danske børne- og ungdomsbøger i 2000’erne. Red. Mørch-Hansen, 

Anne och Jana Pohl, Köpenhamn, 2006. 

Rhedin, Ulla, Bilderboken : på väg mot en teori. (diss.) Stockholm, 1991. 

Rhedin, Ulla, Bilderboken : på väg mot en teori. 2., rev. uppl. Stockholm: Alfabeta, 2001. 

Rhedin, Ulla, ”Flödig bildroman om konst”, (Dagens Nyheter 171111).  

Ryan, Marie Laure, ”Media and Narrative.” Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ed. 

David Herman, Manfred Jahn, och Marie-Laure Ryan. London: Routledge, 2005. 

Sendak, Maurice, Caldecott & Co.: notes on books and pictures. 1. ed. New York: Farrar, Straus, 

and Giroux, 1988. 

Serafini, Frank, ”Reading Multimodal Texts: Perceptual Structural and Ideological Perspectives.” 

Children’s Literature in Education 41, 2010. 

Serafini, Frank, Blasingame, James. ”The Changing Face of the Novel”, The Reading Teacher 

10/2012, Volym 66, Nummer 2. 

Schultz, Kathryn, The New York Times, ”What is Distant Reading?”, 2011-06-24. 

Steiner, Ann, Litteraturen i mediesamhället Lund: Studentlitteratur, 2015. 

Sønsthagen, Kari Hvor skal vi med bøger uden billeder?: billedromaner – en ny genre med et 

særligt koncept. Børnebilledbogen – indblik & udsyn, 2009. 

Valérys, Paul: Piéces sur lárt, Paris (La conquete de l’ubiquité) 

Warnqvist, Åsa (red.) Samtida svensk ungdomslitteratur: analyser. Lund: Studentlitteratur, 2017. 

Westin, Boel, ”Ungdomsboken och litteraturen”. Uppväxtvillkor. 2, 1990. 

Westin, Boel, ”Drömmens texter, äventyret som révèrie i barnlitteraturen” i Tidskrift för 

litteraturvetenskap, 1996:2. 

Österlund, Mia, ”Med bilden i fokus”, Barnboken nr 41, 2018. 



	

4	

Källtext: 

Ahlgren, Daniel, För fin för denna världen, Carlsen Comics, Stockholm, 2000. 

Demervall, Per, Röda rummet: skildringar ur artist- och författarlivet. D. 2, 1. uppl., Alvglans, 

Stockholm, 1988. 

DiCamillo, Kate, Flora & Ulysses: illuminerade äventyr. 1. uppl. Göteborg: Kabusa, 2014. 

Dowd, Siobhan och Shoard, Emma (ill.) Paveen och buffertjejen. Umeå: Atrium, 2018. 

Griffiths, Andy, Vår trädkoja med 13 våningar. Stockholm: Alfabeta, 2015. 

Hebert, Noomi och Ollmark, Lena, Vindens väg. Stockholm: Bonnier Carlsen, 2006. 

Holmberg, Bo R, Eddie Bolander & jag. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2005. 

Höglund, Anna, Om detta talar man endast med kaniner. Stockholm: Lilla Piratförlaget, 2013. 

Höglund, Anna, Att vara jag. Stockholm: Lilla Piratförlaget, 2015. 

Kinney, Jeff, Gregs bravader, 1. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen, 2008. 

Kinney, Jeff, Dagbok för alla mina fans, Ett hopplöst fall. 1. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen, 

2010.  

Kinney, Jeff, The wimpy kid do-it-yourself book, Amulet Books, New York, 2011. 

Kjær, Jan och Merlin, P. Taynikma] [Soltornet]. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2006. 

Lagercrantz, Rose, Flickan som älskade potatis. Stockholm: Eriksson & Lindgren, 2007. 

Larsson, Åsa & Korsell, Ingela, Bjäran. Stockholm: Bonnier Carlsen, 2015.  

Leandoer, Kristoffer, Namnsdagsflickan. 1. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen, 2012.  

Lundberg, Sara, Fågeln i mig flyger vart den vill. Stockholm: Bokförlaget Mirando, 2017. 

Russel, Rachel Renée, Nikkis dagbok #1, berättelser från ett (inte så) fantastiskt liv. Stockholm, 

Modernista, 2010. 

Sendak, Maurice, Till vildingarnas land. Stockholm: Bonnier, 1967. 

Selznick, Brian, The invention of Hugo Cabret: a novel in words and pictures. 1. ed. New York: 

Scholastic Press, 2007. 

Selznick, Brian, En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret: en roman i ord och bilder. Stockholm: B. 

Wahlström, 2008. 

Selznick, Brian, Underverk, Stockholm: B. Wahlström, 2010. 

Sundström Lindmark, Anna, Vi skulle segla jorden runt, bild: Elisabeth Widmark, Stockholm: 

Natur och Kultur, 2018. 

Tan, Shaun, The arrival, 1. ed., Arthur A. Levine Books, New York, 2007. (svensk titel: 

Ankomsten, 2010) 

Tetzner, Lisa och Binder, Hannes (ill.) Sotarpojken: [bildroman]. 1. uppl. Stockholm: Tiden, 2007. 

Tolstikova, Dasha, A year without Mom, Groundwood Books, 2015. (svensk titel: Mitt år av 

längtan, Natur och Kultur, 2015)  

Wänblad, Mats. Den trearmade peruanen: och andra fall ur D.E. Tektors arkiv. 1. uppl. 



	

5	

Stockholm: Bonnier Carlsen, 2006. 

Wänblad, Mats, En robot försvinner: och andra fall ur D.E. Tektors arkiv. 1. uppl. Stockholm: 

Bonnier Carlsen, 2006. 

Öberg. Helena, Din tur, Adrian, bild: Kristin Lidström. Stockholm: Bokförlaget Mirando, 2015. 

Öberg. Helena, Kattvinden, bild: Kristin Lidström. Stockholm: Bokförlaget Mirando, 2018.  

Övriga tryckta källor: 

Barnbokskatalogen, 2005. 

Flumé, Cecilia, There is no place like home. Projektrapport (masterexamen), Stockholm, 2016. 

Kantor, Emma, ”Wimpy Kid Series Reaches Milestone as Book 13 Announced”, Publishers 

Weekly, Mar 26, 2018. 

Nilsson, Ingegärd, ”Attityder till tecknade serier under 50–tal och 80–tal”, specialarbete vid 

Bibliotekshögskolan, Borås, 1987. 

National Encyklopedin NE, fotografi 

”SIFO om serier” (osign.) Thud 1976:1, s. 7–9 [om en SIFO-undersökning gjord 1973 på uppdrag 

av serieförlaget Semic] 

Svenska Barnboksinstitutet (SBI) Bokprovning 2006–2018 

Otryckt material: 

https://augustpriset.se/bidrag/eddie-bolander-jag (hämtat 2019-05-25) 

Bladen brinner, nr 17. En podcast för vuxna om barn- och ungdomslitteratur. www.bladen 

brinner.se  

Statistik utlåning, källa: https://biblioteket.stockholm.se/boktips/topplistor (hämtat 2019-09-03) 

Korrespondens med Svenska Barnboksinstitutets bibliotekarier (via e-post, ht 2018– vt 2019) 

Lundberg, Sara, författarsamtal, Gröndals bibliotek, 2018-02-17. 

Larsson, Åsa, inlägg på Facebook av Åsa Larsson Author, (hämtat 2019-05-10) 

rabensjogren.se/bocker/105104-eddie-bolander-jag (hämtat 2019-05-25) 

Tillberg, Peter, ”Blir du lönsam, lille vän?”, (målning) 1982. 

von Schantz, Miriam, föreläsning, Stockholms universitet, Institutionen för barnkulturforskning, 

2019-03-19. 

	


