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1.  SAMMANFATTNING 
 Syftet med denna studie har varit att utveckla mina kunskaper som illustratör och hitta tekniker 

och arbetssätt som underlättar arbetet med att skapa bilder till mitt barnboksprojekt. Jag har 

intervjuat Ilon Wikland som har bidragit med sina erfarenheter gällande illustrationsarbetet. Hon 

gav mig en inblick i hur hon tänker omkring sitt arbete med att illustrera bilder till barnböcker, 

vilket gav mig nya infallsvinklar.  Denna undersökning visar också att texten har stor betydelse för 

bildskapandet och att det är viktigt för illustratören att författaren kan berätta i bilder. Denna 

undersökning har även bidragit till att jag hittat arbetssätt och teknik som underlättar arbetet med 

barnboksprojektet. Dessa erfarenheter har jag således använt mig av i den visuella gestaltningen. 

Digitala redskap såsom ritplatta och Photoshop har förenklat arbetet med att korrigera och 

färglägga bilderna. Den digitala tekniken ersätter dock inte skissandet, vilket fortfarande fungerar 

bäst med blyerts och tuschpenna.  

 

Nyckelord: Barnböcker förförståelse, erfarenhet, illustratör, intervju 
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3.  INLEDNING 
Detta arbete har uppkommit utifrån mitt genuina intresse av att skapa illustrationer till barnböcker.  

Tidigare lyckade och misslyckade försök att skapa bilder till en barnbok har bidragit till att jag i 

nuläget behöver fundera över vilket arbetssätt som kan hjälpa mig i mitt illustrationsarbete. Därför 

kommer jag att utgå utifrån mina tidigare erfarenheter, genom att använda mig av min påbörjade 

barnbok, där jag är författare och illustratör. I bakgrundsdelen i denna uppsats presenteras således 

barnboksprojektet mer ingående där beskrivs arbetets händelseförlopp och de problem som 

uppkommit i samband med gestaltandet av bilder till text. 

 I tidigare forskning presenteras relevant forskning där Hannele Torppas undersökning om 

samspelet mellan text och bild ger intressanta perspektiv som underbygger denna undersökning. 

Eftersom jag vill ta reda på hur jag kan utveckla mina kunskaper och hitta rätt teknik och arbetssätt 

som illustratör har jag intervjuat barnboksillustratören Ilon Wikland. Jag har förhoppningar att den 

erfarenheten som detta arbete kommer att generera, ger mig bättre förståelse över mitt eget arbete 

med att skapa illustrationer.  Min uppfattning gällande hur jag upplever och uppfattar arbetet med att 

skapa illustrationer kommer kanske genom denna undersökning att revideras. Dessa erfarenheter vill 

jag således använda mig av i min visuella gestaltning där jag i skapandet av barnboksillustrationer 

hittar nya arbetssätt och passande teknik. Den visuella gestaltningen presenteras allra sist i denna 

uppsats. 
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4.  BAKGRUND 
Genom mina tidigare erfarenheter har jag funnit svårigheter gällande hur jag skall hitta arbetssätt och 

en teknik som underlättar arbetet med att illustrera bilder till min barnbok. Detta har resulterat i att 

jag har insett behovet av att utveckla min arbetssätt och hitta tekniker som känns bra att arbeta 

utifrån.  Jag kommer därför i detta kapitel att redogöra för den tidigare arbetsprocessen med 

barnboksprojektet. Där vill jag visa på hur arbetet har gått till och på de svårigheter och frågor som 

uppkommit innan denna undersökning påbörjades. 

 

4.1 Mitt barnboksprojekt  
Detta barnboksprojekt inleddes då jag arbetade som assistent åt en multihandikappad pojke på en 

förskola.  Pojken ingick i en barngrupp av femåringar där det varje morgon skulle hållas någon form 

av morgonsamling. I samband med att jag fick uppdraget att hålla i en av morgonsamlingarna fick jag 

en idé om att göra en berättelse som handlade om en liten skadad planta, sagan om den lilla plantan.  

   Jag valde att muntligt berätta för barnen, med hjälp av några få stödanteckningar och teckningar i 

A3 format. Bilderna var mycket enkelt utförda och gick relativt snabbt att skapa. Den teknik som jag 

använde mig av var blyerts, tusch och vaxkritor (Bilaga 4). Den respons jag fick av både barn och 

personal på skolan bidrog till att jag börja fundera om jag skulle göra en barnbok av den. Jag 

behövde således hitta en teknik och ett arbetssätt som kunde föra processen vidare för att det skulle 

kunna resultera i en barnsaga. Idén kom dock att vila under några år på grund av att jag kände mig 

begränsad i det egna bildskapandet på grund av bristande kunskap inom området.  Det som bidrog 

till att jag arbetade vidare med berättelsen var på grund av mina engelska studier.  Vid ett tillfälle 

skulle vi muntligt berätta något inför den klassen. Jag valde då att berätta sagan på engelska med de 

bilder jag tidigare visat under morgonsamlingen med femåringarna. Utifrån den engelskan texten 

kom idén till att barnbokens text skulle läsas med rytm och med rim (Bilaga 7). Även denna gång 

kom projektet med barnboken att stanna upp av samma orsak som tidigare.  I samband med att jag 

arbetade med en grupp barn och ungdomar i blandade åldrar fick jag i uppdrag att leda ett projekt 

där drama och musik skulle ingå. Idén att använda denna berättelse blev återigen aktuell, 

inspirationen återkom vilket resulterade i musik.  Ur den processen kom en förbättrad text vilket 

bidrog till att berättelsen blev lätt att läsa och lyssna till med rytm och rim.  Dock fanns problemet 

kvar med att hitta teknik och arbetssätt som skulle fungera tillsammans med texten.  

I sökandet efter lämplig teknik har jag provat att skapa bilder med vaxkritor (Bilaga 4), 

bildbehandlingsprogrammet Paint (Bilaga 5), samt senare med akvarell och akvarellpennor (Bilaga 



 7 

6 och 7). Jag valde efter ett antal experiment att begränsa färgval och utesluta färg i de flesta 

bilderna, vilket resulterade i tuschteckningar. 

 Det har funnits svårigheter i samband med att skapandet av sagobokens karaktärer. Jag har inte haft 

någon specifik inspirationskälla utan tecknat dem på fri hand. Det har funnits svårigheter med att 

gestalta de karaktärer som har rollen som de goda i berättelsen. Mycket på grund av att det inte har 

varit lika roligt att skapa dessa karaktärer. Där har jag ofta misslyckats eftersom jag har varit osäker 

på hur den gode karaktären skall gestaltas utan den upplevs som dum, löjlig och svag, vilket jag inte 

efterstävade i denna berättelse (Bilaga 6). Då jag sedan arbetade vidare med den gode karaktären, 

använde jag mig av att rita med blyerts och tuschpennor, på så sätt fick jag fram den karaktär som jag 

blev nöjd med. Jag bytte således teknik och utgick från det jag tyckte var roligast det vill säga 

tecknandet med blyerts och med tuschpennor. Den senaste använda tekniken resulterade i svartvita 

teckningar. Jag började först skissa med tunna blyertsstreck, därefter svart tuschpenna med tunn 

spets. Jag använde mig huvudsakligen av tryck och släpp teknik i tecknandet med tusch, vilket 

innebär att jag trycker till i början när jag ritar och sedan släpper i syftet att få önskad effekt där 

volym och form framträder tydligare. Kontraster förstärks vilket underlättar arbetet med ljus och 

skugga. Genom att få in liv och rörelse i bilderna har jag även skissat med tunna streck av 

tuschpennan. Ett streck av en tuschpenna går inte att sudda bort, vilket gör att det är viktigt att rita 

korrekt. Trotts att jag har funnit en teknik och arbetssätt som jag är relativt nöjd med vill jag hitta 

metoder som kan förenkla arbetet och minska arbetstiden. Jag vill även hitta en teknik där jag skulle 

kunna färglägga mina bilder utan att förlora upplevelsen av spänning i bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Figur 1   
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5 LITTERATURÖVERSIKT 
I litteraturöversikten kommer jag att ta upp tidigare forskning samt den teoretiska utgångspunkt som 

används i studien. Syftet att underbygga denna undersökning och bidra med intressanta perspektiv 

som kan vara intressanta utifrån studiens syfte. 

 

5.1 Tidigare forskning 
I Hannele Torppas avhandling presenteras en intressant studie, om samspelet mellan text och bild i två 

moderna svenska bilderböcker med döden som tema (Torppa, 2006, s.62).  Där undersöks samspelet mellan 

text och bild där syftet med hennes undersökning är att åskådliggöra den moderna bilderbokens 

särart. 

5.1.1 Samspelet mellan text och bild 
Det relevanta med Torppas undersökning är att den framhäver intressanta aspekter såsom hur det 

visuella och det verbala kompenserar varandras otillräcklighet. Detta är intressant utifrån det egna 

perspektivet, då jag har erfarenhet av både det verbala som är texten och det visuella som är 

illustrationerna i mitt barnboksprojekt. Vidare beskriver författaren att inom miljö och 

personskildringarna gör bilderna nästan hela jobbet, där den visuella miljön inte bara har den 

traditionella bakgrundsfunktionen utan även en symbolisk funktion. Där beskrivs även hur 

illustratören har använt sig av mörka och ljusa färger i miljöskildringarna för att betona 

motsättningarna mellan det trygga och det hotande, mellan verklighet och fantasi (Ibid., s.62). Vidare 

beskriver Torppa hur konstnären med sina illustrationer har kompletterat texten genom att använda 

sig av färger, personernas positioner gentemot varandra, gester och ansiktsuttryck (Ibid., s.63). När 

det gäller samarbetet mellan Illustratören och författaren visar det sig vid vissa enstaka fall att ett 

långvarigt samarbete hade påverkat resultatet. Illustratören Eva Eriksson och författaren Barbro 

Lindgrens hade ett sådant långvarigt samarbete med varandra.  Torppa spekulerar huruvida texten 

redan vid tillkomsten har varit öppen för illustratörens bildsättning. Enligt författaren har det funnits 

svårigheter i samband med hennes undersökning särskilt när det gäller att tala om bilder med ord 

vilket är intressant aspekt att ta hänsyn till även i min undersökning.   
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5.1.2  Den moderna bilderbokens historia 
I Torppas undersökning beskriver hon historiken bakom moderna svenska bilderboken och dess 

utformning. Det är intressant att se hur barnboksillustratörernas förutsättningar att skapa bilder har 

förändrats sedan 1940-talet.  Psykologer och pedagoger från Danmark hade utvecklat en ny 

bilderbok där barnet skulle placeras i centrum (Ibid.,s.12). Dessa influenser kom att bli impulsgivaren 

för den moderna svenska bilderboken. Bildens funktion skulle fungera som fantasiförmedlare, där 

betonades det läsande barnets egna fantasibilder. Barnets egen värld, fylld av lek, fantasi, känslor och 

vardag fick allt större utrymme. Under 50-talet kom bilderboken att breddas avsevärt och 60-talet 

kännetecknas av en öppenhet för nya idéer och experiment. På 70-talet kom tonvikten att ligga på 

sociala och samhälleliga frågor. Under 70-talets senare del förändrades gestaltningens principer vilket 

innebar ett större intresse för drömmar, fantasier, existentiella och livstydande frågor. Under 80-talet 

och 90-talet väcktes bilderboken som genre större intresse, där samspelet mellan bild och text 

uppmärksammades. Det resulterade i att nya konstnärer och illustratörer bidrog till en förnyelse av 

den moderna svenska bilderboken (Torppa 2006, s.12-13). Det är intressant att ta med denna aspekt 

som Torppa presenterar i hennes avhandling för att få en förståelse för hur olika influenser påverkat 

illustrationsarbetet hos många illustratörer. 

En av de illustratörer som varit verksam som illustratör under den moderna bilderbokens utveckling 

är Ilon Wikland och som jag i denna undersökning har fått förmånen att intervjua. På 50-talet 

började hon illustrera böcker till Astrid Lindgren bland annat, Mio min Mio, Karlsson på taket, Barnen i 

Bullerbyn och Madicken och Junibacken.  

 

5.2 Teoretiska utgångspunkter 
 I detta arbete behövde jag utgå ifrån ett teoretiskt perspektiv. Detta var något som jag insåg i ett 

senare skede, då jag kom till insikt om att jag saknade analytiska redskap med vars hjälp det jag 

studerar kan förstås och beaktas. Jag har under hela arbetsgången eftersträvat att utgå från min 

förförståelse och erfarenhet, dock har jag hela tiden snavat över problem i hur jag skall uttrycka mig 

och hitta en metod som passar.  I Thorsten Thuréns bok Vetenskapsteori för nybörjare (2007, s. 94) 

beskriver han hermeneutikens tolkningsmetoder. Där beskriver Thurén hur vår förförståelse präglar 

vårt sätt att se på verkligheten, mer än vad vi ofta tänker på, där han visar på olika exempel (Ibid., 

s.58-59). Vidare beskriver författaren att allt vi upplever, ser, tänker och tycker bygger på 

förförståelsen. Detta begrepp är ett centralt begrepp inom hermeneutiken (Ibid., s. 60). Han menar 

att genom våra erfarenheter revideras vår förförståelse och på så sätt får vi nya erfarenheter.  Detta 

växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan teori och praktik, mellan del och helhet, brukar 

kallas hermeneutisk cirkel (Ibid., s, 61). Enligt Thurén är hermeneutisk tolkning viktig när det gäller 
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att förstå människors handlingar och resultat av människors handlingar. Jag vill med denna 

undersökning utveckla mina kunskaper genom att bygga på min förförståelse genom nya 

erfarenheter och komma fram till en bättre förförståelse av arbetet med mitt barnboksprojekt.   
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6 SYFTET OCH FRÅGESTÄLLNING 
Målet med denna uppsats är att jag vill utveckla mina kunskaper som illustratör och hitta tekniker 

och arbetssätt som underlättar arbetet med att skapa bilder till mitt barnboksprojekt.  

Jag har utgått från följande frågeställningar:  

• Hur arbetar en illustratör? 

• Vad i denna undersökning är viktigt för mig att kunna använda som blivande illustratör av 

barnböcker? 

 

6.1 Metod och urval 
 Jag har i denna underökning valt att utgå från den förförståelse jag har och som grundar sig i min 

erfarenhet av att illustrera bilder till en barnsaga, vilket jag tidigare presenterat i bakgrunden. 

Eftersom jag vill lära mig mer om hur en illustratör arbetar har mitt urval blivit att intervjua någon 

med liknande erfarenheter det vill säga en barnboksillustratör.  Intervjun kommer således att bidra 

med nya erfarenheter som sin tur kommer att revidera min förförståelse (Thurén 2007, s.62 ).  

Hermeneutiken beskrivs ofta som hermeneutisk cirkel, eller som Thurén beskriver i boken 

Vetenskapsteori för nybörjare, som en hermeneutisk spiral som påminner oss om att en större erfarenhet 

ger en bättre förförståelse som i sin tur bidrar till att man uppfattar finare nyanser (Ibid., s. 61). Jag 

har därför valt att använda mig av den hermeneutiska metoden i denna underökning eftersom jag 

anser att den stämmer väl överens med syftet där jag vill utveckla mina kunskaper som illustratör och 

hitta tekniker och arbetssätt som underlättar arbetet med att skapa bilder till mitt barnboksprojekt.  

Eftersom jag vill göra en kvalitativ undersökning av hur en illustratör uppfattar illustrationsarbetet 

har jag valt samtalsintervju som metod.   Jag anser att denna metod lämpar sig bäst eftersom jag vill 

ta reda på vad personen tänker och tycker om illustrationsarbetet (Esaiasson, s. 258).  I valet av 

informant kändes det angeläget att intervjua någon med en gedigen erfarenhet inom detta område. 

Ilon Wikland blev tillfrågad och ställde upp för en intervju. 
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6.2 Metoddiskussion 
Att intervjua en illustratör som har arbetat med en av världens bästa barnboksförfattare var en 

utmaning. Detta bidrog till att jag kände en viss nervositet och osäkerhet inför intervjun. Eftersom 

denna intervju kom till stånd inom relativt kort varsel hade jag inte hunnit läsa in mig på 

illustratören, utan jag utgick från det jag redan visste det vill säga min förförståelse. Frågorna jag 

ställde upplevde jag som bra och att de passade informanten, dock kunde jag uppleva att 

nervositeten påverkade mig då jag ibland fick för bråttom med att ställa nästa fråga. Efter halva tiden 

då frågorna var ställda, bytte jag intervjustrategi vilket informanten redan var införstådd med. De 

frågor som jag ställde var av mer spontan karaktär och liknade mer en dialog vilket fick oss båda att 

slappna av. Jag tog fram mina illustrationer och visade dem för Wikland. Hon gav sin respons på 

dem och visade sina originalbilder som fanns upphängda på väggen där hon förklarade hur hon 

arbetade. Det inspelade materialet avlyssnades flera gånger som sedan transkriberades.  

 

6.3 Intervju 
När det gällde att få tag på lämplig informant inför denna undersökning hade jag vissa önskemål. 

Helst ville jag få tag på en illustratör med gedigen erfarenhet av illustrationsarbete.  I ett relativt tidigt 

skede kontaktades Wikland via mejl, dock fick jag inget svar. Av en händelse fick jag reda på att 

Wikland skulle befinna sig i Uppsala på Bror Hjorts hus i samband med hennes utställning av sina 

barnboksillustrationer. Jag frågade personalen på museet om det fanns möjlighet att intervjua 

Wikland under samma vecka som utställningen startade. Jag blev ombedd att själv kontakta Wikland 

vilket jag sedan gjorde.  Vi bestämde via telefon att jag skulle få intervjua henne samma vecka. Vi 

träffades i museets kafé där vi satte oss ned vid ett bord och jag började ställa frågor till Wikland. Jag 

spelade in intervjun och antecknade under tiden. Intervjun pågick under ca 40 minuter. 

Ilon Wikland har en gedigen erfarenhet av illustrationsarbetet. Hon har varit verksam som illustratör 

sedan 40-talet och fram till idag. Hon har bland annat arbetat tillsammans med Astrid Lindgren där 

hon har illustrerat följande böcker: Mio min Mio, Karlsson på taket, Barnen i Bullerbyn, Madicken och 

Junibacken, Ronja Rövardotter och Bröderna Lejonhjärta. 

 

 

 



 13 

6.3.1 Procedur 
Frågorna som jag utgick från berörde de aspekter som jag ansåg vara relevanta för denna 

undersökning. Dessa frågor berörde alltså respondentens arbete, arbetssätt samt vad som var viktigt 

att tänka på i samband med illustrationsarbetet. Dessa frågor kom dock att ändras något under 

intervjun, där det även tillkom spontana följdfrågor. Jag kom även att visa illustrationer från mitt 

barnboksprojekt där vi samtalade om dessa och jag ställde frågor. I samband med detta visade 

Wikland sina original illustrationer och svarade på mina frågor utifrån dem. Intervjun transkriberades 

sedan i stort sett ordagrant, med en viss anpassning till skriftspråket.    I början av intervjun beskrev 

jag för Wikland intervjuns procedur och lite kort om syftet med denna undersökning. 
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7.  RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultatet genom att jag valt ut de delar av intervjun som är relevanta för 

frågeställningarna och sammanfört dem i var sin analys. 

 

7.1  Hur arbetar en illustratör? 
I en skapandeprocess är det viktigt för Wikland att författaren har förmågan att berätta i bilder. Hon 

hänvisade bland annat till hennes samarbete med Astrid Lindgren där detta samarbete fungerade 

mycket väl där Lindgrens berättelser och berättarteknik hade positiv påverkan på Wiklands 

illustratrationsarbete.  Det framkom att förarbetet är mycket viktigt därför att i den fasen reflekterar 

och funderar Wikland över vilka skisser hon skall teckna. Hon letar mycket efter motiv där hon 

söker efter hur människor ser ut och vad som händer i landskap och stad. Hennes utgångspunkt är 

att alltid lägga ner mycket tid på förarbetet. Denna process måste få ta tid och är svårast. I detta 

förarbete ingår läsning av boken och manuskriptet, vilket hon får göra många gånger. Hon letar, 

fotograferar och skapar många skisser och är tydlig med att betona vikten av att detta arbete måste få 

ta mycket tid. Hon börjar inte arbeta med originalbilderna förrän hon är färdig med förarbetet och 

vet vad hon ska rita. Dock får inte denna process ta allt för lång tid, eftersom det alltid finns en 

deadline att följa. En tidpunkt då illustrationerna ska visas för förlag och författare. Hon gör aldrig 

mer än ett arbete i taget, eftersom arbetet kräver full koncentration och fokusering. Trots Wiklands 

mångåriga erfarenhet och ett gott självförtroende anser hon inte att arbetet blivit lättare utan det har 

blivit svårare, mycket på grund av att hon har blivit alltmer självkritisk: Det man först trodde var bra, blir 

inte bra. Man gör dåliga teckningar och alldeles fel. Det hör också till. Jag vill ibland teckna annorlunda och så går 

det inte. Man är aldrig säker på att man klarar av det som man egentligen vill ha det.  

Wikland har tidigare föredragit att skapa bilder utan färg därför att hon uppskattar tecknandet i 

större utsträckning än måleriet. Vilket förändrades efter att hon gick akvarellkurser i Bohuslän, och 

reste utomlands för att träna sitt måleri. Hon ansåg sig vara mycket dålig på att använda sig av färger 

före dessa kurser. Det jag nu vill uttrycka mig, kan jag nu också uttrycka med färg.  Dessa erfarenheter 

påverkade hennes måleri i rätt riktning. Hon lärde sig hantera färg på ett tillfredställande sätt, vilket 

bidrog till att hon blev nöjd med sina bilder. Den teknik hon anser sig kunna behärska bäst är ändå 

att teckna och skissa med blyertspennor. Enligt Wikland handlar bildskapandet mycket om att våga 

och inte vara rädd.  Att misslyckas i skapandet av bilder är inte något ovanligt för Wikland, dock 

anser hon att det är viktigt att gå vidare och börja om. Hon slänger bilderna och börjar om, även om 

det är dyra akvarellpapper, för det är en sak som man inte får vara, man får inte vara rädd. Var inte rädd för det 

vita papperet. Man måste släppa bilderna i rätt tid, det är det jag försöker tala om för mig själv hela tiden. 
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7.2  Vad i denna undersökning är viktigt för mig att kunna använda 
som blivande illustratör av barnböcker? 
I detta avsnitt presenteras ett urval av de svar som kom fram då jag visade mina illustrationer från 

barnboksprojektet för Wikland.   

Wikland ger sina råd om vad jag skall tänka på i mitt bildskapande, där hon belyser de områden jag 

behöver arbeta med för att förbättra mina bilder. Hennes respons på mina bilder var positiv, dock 

ansåg hon att de var överarbetade och att det fanns för mycket svärta i bilderna. Hon föreslog att jag 

skulle arbeta mer skissartat. När vi diskuterade färgläggning av svartvita bilderna anser Wikland att 

det är viktigt att ha frihet med färgerna först innan hon tecknar konturer och detaljer det vill säga utgå 

utifrån färgerna, därefter lägga till konturer och detaljer. Hon färglägger inte bilder via datorn eller 

något annat bildbehandlingsprogram. Det tyckte hon var för mekaniskt. I samband med intervjun 

ställde jag frågor om hennes illustrationer, där hon använt färgat papper som bakgrund. Wikland ser 

fördelar med att använda färgat papper då hon målar med kritor. Hon anser att den färgade 

bakgrunden ger henne mycket till skänks därför att då behöver hon exempelvis inte färglägga hela 

papperet. 
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8.  DISKUSSION 
I detta kapitel kommer jag att diskutera och redogöra för den process jag själv har gått igenom med 

utgångspunkt från intervjun med Wikland och den egna arbetsprocessen.  

De erfarenheter som denna studie bidragit med har således byggt vidare på den tidigare förförståelse 

jag haft gällande illustrationsarbetet. Genom att arbeta vidare med mina illustrationer mer 

målmedvetet än tidigare har jag fått en större förståelse över vad illustrationsarbetet innebär.  Enligt 

Wikland är illustrationsarbetet mycket tidskrävande och kräver full koncentration.  Eftersom detta 

arbete har resulterat i en utdragen process där jag ägnat mycket tid åt att prova olika tekniker har jag 

således varit tvungen att utveckla mitt tålamod vilket inneburit att jag hittat lösningar på problem 

som jag annars inte hade funnit. Wiklands synpunkter på mina egna bilder gav framförallt en 

tankeställare över huruvida de var överarbetade eller inte och över svärtan i mina bilder. Detta har 

sedan påverkat processen så tillsvida att jag funderat över vilken funktion bilderna skall ha 

tillsammans med texten där jag även har provat olika arbetssätt och olika tekniker i mitt 

bildskapande. Eftersom mitt sätt att umgås med orden i min barnbok närmar sig mer lyrik och poesi 

än prosa har även detta påverkat bildskapandet. Enligt Arne Edsbagge, När grått blir grönt ( Edsbagge. 

2000) har diktaren en förmåga att i ord teckna mörka och mer ljusbringande sidor av livet och vara 

till hjälp och stöd. Genom att ta de mörka sidorna på allvar kan förutsättningar skapas för att nå 

fram till det ljusa. I Torppas avhandling beskriver hon hur illustratören inom miljö och 

personbeskrivningarna använder sig av mörka och ljusa färger för att betona motsättningar mellan 

det trygga och det hotande, mellan verklighet och fantasi. I mitt arbete med min barnbok använder 

jag mig av dessa kontraster, det mörka och det ljusa. Jag har velat arbeta med starka kontraser såsom 

sorg och glädje, fult och vackert, dock har jag kämpat med att dessa kontraster inte skall bli för 

starka och skrämmande då målgruppen är barn.  Min barnbok syftar till att beröra attityder och 

synsätt gällande de svaga i vårt samhälle, de allra minsta och de värnlösa. Jag har upplevt det såsom 

en utmaning att skapa bilder med hänsyn till den tilltänkta målgruppen som i sin tur kolliderat med 

den poetiska texten. Jag vill att boken skall förmedla det mörka och det ljusa, med en känsla av allvar 

utan att förmedla klyschor. Jag har velat att bilderna skall vara spännande och fantasiförmedlande. 

För mycket svärta i bilderna kan enligt Wikland uppfattas som påträngande vilket jag varit medveten 

om i mitt fortsatta arbete. Att hitta rätt balans mellan text och bild har varit något av det svåraste och 

mest tidskrävande under hela processen. Det existentiella budskapet i en barnbok är inte lätt att 

gestalta i bild vilket jag nu i efterhand har större förståelse för. Dock finns det många författare och 

illustratörer som lyckats med detta, som hittat ballansen mellan text och bild. Vivi Edström citerar 

Lindgren i boken Astrid Lindgren och sagans makt där Lindgren menar att det väsentligaste gällande sina 

egna sagor är att riktiga sagor handlar om det allra viktigaste: om livet och döden, om skillnaden 

mellan ont och gott, om ”hur svårt det kan vara att vara människa”( Edström. 97). Jag instämmer i 
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detta och ser det såsom det väsentligaste även i min bok, dock har självkritiken och rädslan över hur 

text och bild skall uppfattas begränsat den kreativa processen. Wikland omnämner detta i intervjun 

att det är någonting hon också själv kämpar med i sitt illustrationsarbete. Rädslan och självkritiken är 

således en tröskel jag anser att både en illustratör och författare måste ta sig över. Samarbetet mellan 

Wikland och Lindgren underlättade självfallet detta steg i den skapande processen på grund av att de 

kunde inspirera varandra. I mitt fall har jag valt att använda mig av denna undersökning i syftet att 

komma över vissa trösklar vilket jag anser att jag nu har gjort med viss inblandning från andra, vilket 

bidragit med inspiration till mitt bildskapande.  

 

8.1  Vad i denna undersökning är viktigt för mig att kunna använda 
som blivande illustratör av barnböcker? 
Då jag arbetade med att bilderna och layouten till barnboken tog jag hjälp av att undersöka vissa 

författares barnböcker. Jag ville se vilka bilder som samspelade med texten och dess färgval.  Jag 

valde således att titta på barnböcker såsom Allrakäraste Syster (Lindgren, Arnold.1973) skriven av 

Astrid Lindgren och illustrerad av Hans Arnold. Även barnboken Vildingarnas land (Sendak. 1963) av 

Maurice Sendak fann jag såsom inspirerande (bilaga 1). I både dessa böcker tar illustratörerna fram 

det skrämmande och farliga vilket ger en föraning om att någonting skall hända.  Det vackra och det 

groteska, det vänliga och det skrämmande med rejält mättade och aldrig skarpa färger. Detta var 

någonting jag fann såsom användbart i mina illustrationer då jag sedan färglade originalteckningarna i 

Photoshops bildbehandlingsprogram med mättade färgnyanser. Dessa böcker inspirerade mig 

således att utnyttja svärtan i mina bilder och gav mig förståelse över att de ger en ”föraningen om att 

något skall hända” som jag har velat förmedla genom svärtan och strecken. I Torppas undersökning 

(2006, s. 26) visar att samspelet mellan text och bild är beroende av varandra och att det visuella och 

det verbala kompenserar varandras otillräcklighet. Detta blev extra tydligt då jag arbetade med text 

och bild tillsammans genom layout programmet in design. Då kunde jag tydligare få en överblick över 

hur bild och text kunde samspela med varandra.  Genom att arbeta med utformandet av själva boken 

dvs. dess framsida, försättblad, samt sida efter sida i layout programmet in design har jag provat mig 

fram för att bättre uppfatta samspelet mellan det visuella och det verbala, och lättare kunna bedöma 

hur de fungerar tillsammans.  

  Att hitta lämplig teknik som förenklar arbetet och minskar arbetstiden var ett av de problem som 

jag omnämnde i bakgrunden. I samband med intervjun frågade jag Wikland hur hon arbetade. Jag 

visade via mina teckningar hur jag arbetade med blyerts och svart tuschpenna.  Problemet med 

denna teknik har varit att det inte går att sudda bort, vilket gör att det är extra viktigt att rita korrekt 

från början. Wikland brukar kasta sina misslyckade teckningar om hon inte är nöjd, och börjar sedan 
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om från början. Att hitta teknik som kunde underlätta arbetet med mina bilder såg jag såsom 

angeläget eftersom jag inte ville kasta bort mina teckningar Genom att använda mig av den digitala 

ritplattan underlättades korrigeringsarbetet med mina bilder. Ritplatta som är ett digitalt ritbord och 

ett tillbehör till datorer där den digital ritpennan upplevs såsom mer användbar än en datormus. 

Pennans position på plattan motsvarar markörens position på skärmen. Pennans tryck och lutning 

mot underlaget registreras i program som stöder detta. Jag använde mig av 

bildredigeringsprogrammet Photoshop som klarar av många olika bildformat. Fördelen med detta 

program är att i Photoshop används huvudsakliga lager.  Genom lagerfunktionen kan man ha olika 

delar av en bild på separata lager och på så vis kan bilden redigeras utan att övriga delar av bilden 

berörs (Wikipedia).  Med hjälp av den nya tekniken hittade jag ett arbetssätt och en teknik där jag 

kunde ta bort onödiga streck i mina illustrationer (bilaga 2). 

 Jag provade även att färglägga mina bilder via den digitala tekniken, där utgick jag från mina 

originalbilder (Bilaga 4). Jag använde mig av ritplatta och Photoshop efter att ha provat andra 

tekniker. Jag kom således underfund med hur jag kunde färglägga utifrån originalbilderna. (Bilaga 1). 

Den erfarenhet jag har fått genom detta arbete har bidragit till att en större förståelse gällande det 

tekniska då jag arbetar med de traditionella verktygen och dess teknik, där jag även tränat mig i att 

använda mig av den digitala tekniken. Det jag har kommit fram till är att det finns både fördelar och 

nackdelar av användningen av den digitala tekniken då den kan upplevas såsom mekanisk vilket är en 

nackdel. De fördelar som den digitala tekniken bidragit med är att jag nu har möjlighet att använda 

mina originalbilder utan behöva kasta dem. Jag kan även färglägga dem vilket jag hade svårigheter 

med innan. Dock ser jag inte att den digitala tekniken skulle kunna ersätta papper och pennan då jag 

ser skissandet och tecknandet såsom oumbärliga verktyg särskilt i samband med den första fasen i 

arbetet. 

 

8.2 Avslutande diskussion 
De erfarenheter som jag fått genom denna undersökning har bidragit till att bygga på min tidigare 

förförståelse över hur en illustratör arbetar, och även över hur jag själv arbetar där jag bland annat 

reflekterat över mitt arbetssätt och val av teknik. Tanken var från början att jag skulle utmana mig 

och mina tankemönster gällande hur jag ser på illustrations arbete och hur jag arbetar.  Eftersom jag 

hade kört fast i mitt arbete med barnboksprojektet åtskilliga gånger fanns en rädsla att återigen 

misslyckas. Detta har bidragit till att jag sökt efter att hitta lämplig teknik som underlättar arbetet 

med mina illustrationer och därför provat mig fram. I boken vetenskaps teori för nybörjare beskrivs 

växelspelet mellan förförståelse och erfarenhet, mellan teori och praktik, mellan del och helhet som 

utvecklas till större förståelse (Thurén, s. 61). Jag har velat arbeta utifrån ett växelspel där min 
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förförståelse i mötet med någon annans erfarenhet bidrar till att min kunskap och insikt ger bättre 

förförståelse.   I mötet med Wikland fick jag insikt hur hon arbetar vilket inspirerade mig att arbeta 

vidare med mina bilder. 

För att kunna flyga, måste skalet klyvas och den ömtåliga kroppen blottas. För att man ska kunna flyga, måste man 

längst ut på strået, även om det böjer sig och svindeln kommer. För att man ska kunna flyga, måste modet vara något 

större än rädslan, och en gynnsam vind råda. 

Margaretha Ekström (Bendroth, Karlsson.1998. s. 7). 

 

För mig blev denna undersökning ett sätt att kasta mig ut och våga. Vid ett flertal tillfällen under 

intervjun upprepar Wikland orden var inte rädd för det vita papperet, vilket handlar om att en illustratör 

måste övervinna rädslan i att göra fel och misslyckas.  Att veta att en rutinerad illustratör upplever 

denna rädsla uppmuntrade mig och dessa ord har följt mig genom hela processen.  I Bendroth 

Karlssons bok Bildskapande i förskola och skola belyser hon vikten av att våga ta risker i en kreativ 

process.  Enligt Bendroth Karlsson (1998) är den kreativa processen en rörelse mellan det inre och 

det yttre, det privata och det offentliga, där tillgången till en samarbetspartner eller arbetslag i den 

offentliga fasen kan ha en avgörande betydelse för konstnärer och vetenskapsmän, förutsättningen är 

att de vågar utsätta sina idéer för konstruktiv kritik (Bendroth Karlsson, s 122 ). 
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9 DEN VISUELLA GESTALTNINGEN 
De erfarenheter och den ökade förståelse som denna underökning har bidragit med har resulterat i 

kunskap gällande huruvida jag kan använda den digitala tekniken i mitt arbete. Dessa erfarenheter 

har jag således använt mig av i den visuella gestaltningen. .  Jag har valt att inte inkludera sagan i sin 

helhet då den ännu inte har blivit publicerad. I detta arbete presenteras ett urval av de bilder som jag 

arbetat med och som jag har använt mig av då jag arbetat med layouten till barnboken via In design. 

I den visuella gestaltningen del 1 presenteras bilderna i färg med inspiration från Arnold och Sendaks 

bilder. I den visuella gestaltningen del 2 presenteras liknande bilder fast med en annan färgton, där 

har jag justerat bilderna via ett enklare program ”Windows live Photo” där de bilder som tidigare 

bearbetats i Photoshop har ändrats i färgton. Tanken var att skapa variation i min barnbok då jag 

varierar mellan färg och olika nyanser som samspelar med innehållet i texten. I den visuella 

gestaltningen del 3 presenteras originalbilderna ”med mycket svärta” vilket jag vid flera tillfällen 

återkommit till och har reflekterat över under tiden då jag arbetat med denna undersökning. 
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9.1 Visuell gestaltning del 1 

 

 

Illustration: Marianne Ek Karlsson 
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9.2 Visuell gestaltning del 2 

  

Illustration: Marianne Ek Karlsson 

 

    

 

Illustration: Marianne Ek Karlsson 
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9.3 Visuell gestaltning del 3 (originalteckningar) 

 

 

Illustration: Marianne Ek Karlsson 

  

Illustration: Marianne Ek Karlsson 
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11 BILAGOR 

11.2 Bilaga 1 ”Arbeta med  färg” 
Arbeta med färg 

I denna övning provade jag först att färglägga bakgrunden i olika färger digitalt dvs. En kopia av 

originalbilden kopierades sedan in i det översta lagret med opacitet, vilket innebar att färgen i det 

understa lagret lyste igenom. Därefter skapade jag nya lager och målade, hela tiden var originalbilden 

överst bland lagren,  

 

         

Här kan grundfärgen/bakgrundsfärgen skönjas i bilden.  
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Jag hämtade inspiration från Hans Arnolds och Maurice Zendaks illustrationer när det gällde färgval.  

 

illustrationer av Hans Arnolds och Maurice Zendaks 

 

Det jag upptäckte med den här tekniken var ett nytt sätt att använda Photoshop. Det här sättet 

upplevdes spännande, intressant och inspirerade.  
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11.3  Bilaga 2 ”Korrigering av onödiga streck” 

 
Figur 12 Figur 13 

 I denna bild har jag arbetat med att ta bort onödiga streck samt korrigera det högra knäet 

eftersom det ser längre i jämförelsevis med det vänstra. Min handledare föreslog att jag skulle 

hålla bilden framför spegel, lättare att se skillnader. Jag använde mig således även i detta moment 

av Photoshop där jag spegelvände bilden vilket bidrog till att jag lättare kunde korrigera felet. 
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 11.4 Bilaga 3 ”Frågor som jag utgick ifrån i intervjun” 
 

1. Vad är en bra barnbok? 
 
2. Vilka berättelser har varit svårast att illustrera? 
 
3. I vilken ände börjar du när du ska starta upp ditt arbete, vilken strategi har du? 
4. Använder du dig av många skisser? 
 
5. Vad styr dina färgval? 
 
6. Tecknar du mycket på fri hand eller använder du dig av att foton eller tecknar du av på plats? 
 
7. Hur har du känt inför att visa upp dina bilder inför en kund, har du vetet innan om du har lyckats 
med uppgiften har du känt det på dig? 
 
8. har du alltid haft ett bra självförtroende när det gäller illustrerandet, hur har du fått det i så fall? 
 
9. Vad gör du när du inte har inspiration och måste arbeta och bli klar med dina illustrationer. 
 
10.jag tycker att det är svårt med färger, hur tänker du när du illustrerar, vet du innan vilka färger du 
ska ha, hur jobbar du fram det? 
 
11. När du illustrerade bröderna lejonhjärta vad använde du dig av för teknik? 
 
12. Vilken teknik som den du hanterar bäst och som du tycker är roligast? 
 
13Vilken storlek på papperet har du när du arbetat? 
 
14. Har dina barn följt dig i dina fotspår genom att ha samma intresse eller yrke? 
 
 
15. Har du några goda råd till den som vill bli barnboksillustratör? 
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11.5 Bilaga 4 ”Urval av de äldsta bilderna (vaxkritor)” 
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 11.6 Bilaga 5 ”Äldre bilder skapade digitalt, (Paint)” 
 

Urval av bilder skapade digitalt med programmet ”Paint”. 
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 11.7 Bilaga 6 ”Tidiga arbeten i skapandet av karaktärer” 
 

Ett urval av tidiga arbeten, vid skapandet av den gode karaktären i berättelsen, (akvarellfärg, 

akvarellpennor), 
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11.9 Bilaga 7 ”Engelsk text” 
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