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Abstract
This essay has examined the children’s book author Sven Nordqvist’s use of
rhetorical visual stylistic figures in four of his books: Var är min syster?, Hattjakten,
Pannkakstårtan and Minus och stora världen. The main focus of the essay has been
investigating aspects of his visual style that may have contributed to his great success.
Some of the stylistic figures that we looked into are metaphor, synecdoche and
paradox. The analysis has showed that the stylistic figures reinforce and invigorate the
pictures as they are creating a fruitful visual reading experience for the readers. The
results indicate that the rhetoric of Nordqvist’s visual stylistic figures probably has
much to do with his success, being valuable sources of imaginative reading.
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1. Inledning
Barnböcker är en plattform för författare och illustratörer att använda sin kreativa
förmåga till fullo. En bra barnboksförfattare eller illustratör har förmågan att skapa
böcker som får både barn och vuxna att sväva iväg i fantasin och utforska nya
spännande världar. Att gå till barnavdelningen på biblioteket är som att hoppa på
nostalgi-tåget – man rycks med och minns hur man fick böcker upplästa av någon
man tyckte om liksom alla de stunder man satt och bläddrade i böcker enbart för
bildernas skull. Starka färger och knasigt oregelbundna former och figurer.
I barnböcker går det att finna alla möjliga sorters bilder – de ”korrekta” och
sanningsenliga och de mer suggestiva och overkliga. I dagens bibliotek är utbudet
brett och barn i alla åldrar kan hitta något som passar just dem. Utifrån våra egna
minnen och erfarenheter var det, åtminstone upp till en viss ålder, nästan enbart
bilderna som styrde vilka böcker som fick följa med hem från biblioteket.
Här väcktes idén till denna uppsats. Vi har båda två minnen från det ovan beskrivna
och hamnade i en diskussion kring vad det egentligen är som gör vissa barnböcker så
minnesvärda. En författare och illustratör vi båda växte upp med och än idag kan
finna stor glädje hos är Sven Nordqvist. Han har bland annat författat böckerna om
gubben Pettson och katten Findus. Vi blev intresserade av att dyka lite djupare i hans
litterära produktion för att undersöka vad det är som framför allt gör hans visuella stil
så omtyckt. Nordqvist är inte bara en folkkär författare och illustratör i Sverige, med
bland annat Augustpriset och en stol i Svenska Barnboksakademin, utan har med sina
barnböcker även vunnit framgång utomlands. Så vad är det då som är så utmärkande
för just Nordqvists illustrationskonst och sätt att engagera läsaren på?
Med sina karaktäristiska tecknardrag, med mängder av detaljer och färger, utmärker
Nordqvist sig på bilderboks-kartan. Man känner igen en Nordqvist-illustration när
man ser en. Och kanske är det just det, att vi känner igen oss i hans teckningar, som
gjort hans böcker så framgångsrika. Hur kan man känna igen sig i knasiga
fantasifigurer och pratande katter, tänker kanske någon. Ja, det undrar vi också. Vi
tror att en stor del av Nordqvists framgång handlar om just detta, hans förmåga att
framställa bilder som representerar mer än vad som direkt når ögat. Som retoriker
intresserar vi oss för alla sorters kommunikativa handlingar, språkliga som bildliga.
I denna uppsats kommer vi behandla Nordqvists visuella stil utifrån tanken om
stilfigurer, om hur en bild kan innehålla en retorisk ”baktanke”. Förhoppningen är att
genom en visuell stilanalys kunna säga något om Nordqvists framställning av, och
kanske även tanke med, bilderna.
Vi kommer att analysera totalt fyra böcker av Nordqvist. Genom bland annat en
hermeneutisk tolkning kommer materialet undersökas och relateras till den retoriska
situationen. Efter en bakgrundsteckning följer en precisering av syftet och
frågeställningarna. Därefter kommer en redogörelse för tidigare forskning och teori
samt metod. Till sist tar vi upp våra resultat och diskuterar och värderar dem.
1

2. Bakgrund
En utbredd fördom kring bilderböcker är att de skulle vara primitiva, att de hör
hemma i den enklaste formen av barnlitteratur. Likt många andra fördomar tyder detta
på att det finns en uppenbar kunskapslucka i ämnet. Man vet helt enkelt inte vad en
bilderbok faktiskt är. En bilderbok vill berätta en historia med hjälp av ett genomtänkt
samspel mellan text och bild. 1 Det är en bokform som, med anledning av sin dubbla
kommunikationsväg (text och bild), kräver stringens – kanske i större utsträckning än
vanliga textböcker. En som behandlar bilderbokens komplexitet och utmaningar är
litteraturvetaren Maria Nikolajeva. I sin bok Pusselbitar slår hon hål på flertalet
fördomar kring bilderböcker, i synnerhet barnbilderböcker, och öppnar upp för en
diskussion kring vad bilderböcker är och vilken betydelse de har i samhället. 2
Bilderböcker har traditionellt använts som undervisningsmedel, både i hemmen och i
skolorna. 3 Med historiens gång har användningsområdet utvecklats och vunnit större
spridning, bland annat som ren underhållning. 4 Det är framför allt här, i bilderbokens
underhållande och estetiska element, som vi vill placera vårt fokus. Precis som
Nikolajeva förnekar vi naturligtvis inte bilderbokens pedagogiska värde, men i vår
uppsats har vi valt att belysa aspekter som inte enbart är av pedagogisk eller
ideologisk karaktär. 5 Vårt fokus är istället det retoriska.
Retorik har genom åren fått många olika definitioner. Den mest kända är förmodligen
Aristoteles: ”Låt retoriken vara en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta
det som kan vara övertygande eller övertalande”. 6 En något annorlunda version är
Anders Sigrells korta och koncisa: ”Konsten att välja språk konstruktivt”. 7 Den senare
menar vi är tillämpbar på vår undersökning. Vi tolkar den som något som kan
appliceras även på visuella retoriska objekt. Med utgångspunkt i denna definition
kommer vi ta oss an Nordqvists visuella stilfigurer i böckerna Var är min syster?,
Hattjakten, Pannkakstårtan och Minus och stora världen.

3. Syfte och frågeställningar
Vi tror att bilderna i en bilderbok i lika stor utsträckning som texten (om inte större)
berättar bokens historia. En historia som tillåter betraktaren att delta i berättelsen
genom att hen själv kan göra tillägg och modifikationer i sitt eget tolkande sinne. Den
egna upplevelsen och medskapandet lockar många, inte minst barn med deras
1

Maria Nikolajeva (2000), Bilderbokens pusselbitar, Lund: Studentlitteratur, s. 263.
Nikolajeva (2000).
3
Ulla Rhedin (2001), Bilderboken – På väg mot en teori, 2., rev. uppl., Stockholm: Alfabeta,
s. 32.
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Rhedin (2001), s. 58.
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Aristoteles (2012), Retoriken, 2. uppl., övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget
1.2.1.
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Anders Sigrell (2008), Retorik för lärare – Konsten att välja språk konstruktivt, Ödåkra:
Retorikförlaget, s. 48.
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nästintill gränslösa fantasi. Barnböcker har en specifik huvudpublik som på många
sätt har andra förutsättningar än vuxna och som av naturliga mognadsskäl är mer
mottagliga för bildliga intryck. Vi vill undersöka om, och i sådana fall hur, retoriska
figurer i Sven Nordqvists böcker bidrar till hans visuella stil och hur de påverkar
samspelet med läsaren. Följande frågor kommer vara ledande under analysarbetet:
–

På vilket/vilka sätt kan retoriska stilfigurer vara karaktäristiska för Nordqvists
visuella stil?
– På vilket sätt påverkas läsaren av Nordqvists eventuella användande av
retoriska stilfigurer?
Vi vill understryka att vi inte kommer att utföra en textanalys på böckerna utan enbart
en bildanalys. Samspelet mellan text och bild i barnböcker är en mycket intressant
diskussion och det har tidigare gjorts många undersökningar inom det området, dock
sällan med en retorisk infallsvinkel. Vi är dock nyfikna på just bildens retorik och på
vilket sätt en bild kan berätta en historia. De teorier och metoder som presenteras
nedan är därför valda utifrån ett visuellt perspektiv.

4. Tidigare forskning
Innan vi presenterar de uppsatser och avhandlingar vi fokuserat på, vill vi säga något
generellt om stilanalysen och stilistikens status inom dagens retorikforskning.
Stilistiken har sina rötter inom det retorikvetenskapliga fältet och är en viktig del
inom disciplinen. På senare år har den dock hamnat i bakvattnet och fått allt mindre
utrymme. 8 Det här har väckt funderingar kring om stilistiken överhuvudtaget är en del
av den retoriska disciplinen längre. Vi tror att det kunde vara en idé att återuppliva
den. Stilanalys är nämligen ett mycket bra sätt att fånga helheten i både texters och
bilders verkningssätt. De uppsatser som nu presenteras har på olika sätt berikat vårt
arbete, främst då de gett inblick i redan utforskade områden och därmed även en
antydan om vad som skulle kunna vidareutvecklas.
Till att börja med vill vi presentera en mycket uppmärksammad uppsats skriven av
semiotikern Roland Barthes. Den är speciell för vårt uppsatsarbete då det är den enda
vi funnit med en liknande inriktning på just visuella stilfigurer. Den heter ”The
rhetoric of the image” och behandlar en fransk annons av en italiensk spagettifirma. 9
Barthes urskiljer vissa retoriska figurer och diskuterar vad de gör för annonsens
budskap. Han berör även begreppen konnotation och denotation. Barthes menar att
även om den franska tittaren inte förstår vad annonsen säger (då texten är på
italienska), kan hen ändå begripa att det är kvalitetspasta som marknadsförs. Han
8

Jonas Nygaard Blom och Kenneth Reinecke Hansen (2016), ”Derfor skal du læse denna
artikel – retoriske stilræk i nyhedsmediernes rubrikker på nettet” i Rhetorica Scandinavica
71/72, s. 74.
9
Roland Barthes (1977), ”The rhetoric of the image” i Image-Music-Text, övers. Stephen
Heath, New York: Hill and Wang, s. 32-51.
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menar att retoriken skapas i kombinationen och samspelet mellan olika tecken,
däribland stilfigurer. Uppsatsen berör däremot inte särskilt många stilfigurer, vilket
var något vi ställde oss undrande till. Vi vill se om det går att urskilja fler retoriska
figurer i ett visuellt material och vad dessa gör för budskapet.
Två kandidatuppsatser vi vill uppmärksamma som granskar Sven Nordqvists verk ur
olika perspektiv är Sara Granaths ”Pettson och Findus mucklor – En narratologisk
studie av text och bild i Sven Nordqvists Pettsonböcker” 10 samt Therése Masars ”I
bilderböckernas värld – en analys av text och bild i Sven Nordqvists böcker” 11.
Granath behandlar vad mucklorna (de små bifigurerna), vilka är exempel på den
stilfigur som kallas för sylleps, gör för berättelsen och hur de fungerar som en länk
mellan läsaren och berättelsen. Hon konstaterar att mucklorna bjuder in läsaren till
nya dimensioner, stärker läsupplevelsen och ger liv åt berättelsen. Masar redogör för
bildens påverkan och dess förmåga att förmedla en detaljrik innebörd utan textens
hjälp. Vidare behandlar hon miljöernas inverkan och hur dessa driver berättelserna
framåt. Även hon redogör för syllepsernas symmetriska och förstärkande funktion i
uppslagen, men ägnar också tid åt att försöka få fram stildragen i illustrationerna.
Uppsatsernas centrala resultat, att syllepser och rikt utformade miljöer driver
berättelsen framåt, är intressant för vårt analysarbete. De ger en fingervisning om
Nordqvists stil. Masars försök till att få fram bildernas stildrag är också av värde då vi
planerar att göra samma sak. Utifrån vad vi kommer fram till kan det bli intressant att
diskutera våra resultat i relation till deras.
Då vi kommer att utföra en visuell analys av våra studieobjekt är det även på sin plats
att belysa studiet av detta område. Retorikforskaren Jens E. Kjeldsen har skrivit en
avhandling med titeln ”Visuel retorik” 12, där han ger en god generell inblick i den
visuella retorikens beståndsdelar och användningsområden. Bland annat tar han upp
begreppen manifest och latent retorik, vilka vi kommer använda oss av för att ta reda
på vilka bildernas direkta och indirekta budskap är.

5. Teori
Nedan kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för
vår analys. Den retoriska situationen kommer att presenteras, då vi anser att den är
nödvändigt att få grepp om för att förstå syftet med och funktionen hos en retorisk
artefakt. I samband med den tar vi också upp begreppet doxa, eftersom det påverkar
förutsättningarna för en artefakts retoriska verkan. Vidare presenteras den visuella
10

Sara Granath (2007), ”Pettson och Findus mucklor – En narratologisk studie av text och
bild i Sven Nordqvists Pettsonböcker”. Opublicerad kandidatuppsats i litteraturvetenskap,
Södertörns högskola.
11
Therése Masar (2012), ”I bilderböckernas värld – en analys av text och bild i Sven
Nordqvists böcker”. Opublicerad kandidatuppsats i konstvetenskap, Linköpings universitet.
12
Jens E. Kjeldsen (2002), ”Visuel retorik”. Opublicerad doktorsavhandling i
medievetenskap, Bergen universitet.
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retoriken, med särskild betoning på parteslärans elocutio vad gäller stilfigurer. Utifrån
dem har vi försökt överföra den traditionellt textbaserade figurläran till det visuella
området.
Vi kommer även att beröra begrepp som härstammar från moderna versioner av den
visuella retoriken samt semiotiken. Det rör sig om latent och manifest retorik,
konnotation och denotation samt polysemi. Ytterligare ett begrepp är
simultansuccession, en betydelsefull teknik inom bildframställning.

5.1. Retorisk situation
En retorikanalys är en analysform som utgår från att alla retoriska objekt är en del av
en retorisk situation. Med det menas att inget retoriskt objekt kan analyseras enbart
utifrån sitt eget tillstånd, utan måste ses även utifrån sin kontext. 13 För att förstå hur
bilden samspelar med sina mottagare, är det därför nödvändigt att koppla analysen till
den retoriska situationen. 14
Retorikteoretikern Lloyd F. Bitzer menar att när talaren ställs inför en talsituation kan
hen inte fritt välja vad som ska sägas utan måste alltid förhålla sig till de krav som
råder i situationen. Bitzer delar in den retoriska situationen i tre delar: ett påträngande
problem (exigence), eller som vi kommer benämna det här – en uppkommen
möjlighet, en publik (audience) och tvingande omständigheter (constraints). 15 Den
uppkomna möjligheten karaktäriseras av att den går att påverka med hjälp av retorik.
Den retoriska publiken är de personer som kan agera utifrån den uppkomma
möjligheten. De tvingande omständigheterna kan vara trosföreställningar, normer,
värderingar, relationer eller föremål som talaren måste ta hänsyn till när hen agerar. 16
Ett viktigt begrepp för situationens tvingande omständigheter är doxa. Doxa innefattar
de ovan nämnda trosföreställningar vi upplever som sanna och handlar efter. 17 Dessa
bestäms av sitt sociala och historiska sammanhang, vilket gör att de inte är något som
man bär på individuellt utan delar inom en kultur. 18 Doxa är något en talare (eller
annan avsändare av budskap) behöver förhålla sig till i situationer där övertygelse står
i centrum. Oftast innebär det att talaren tar spjärn i doxa. Man kan även tänka sig att
en avsändare kan ha som mål att förändra de trosföreställningar som råder hos
13

Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms (2016), Kritisk retorikanalys – Text, bild och
actio, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 99.
14
Lennart Hellspong (2014), ”Narratologisk analys – att söka mönster i berättelser”, i Otto
Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.) Retorisk kritik – teori och metod i retorisk
analys, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 136.
15
Lloyd F. Bitzer (1968), ”The rhetorical situation” i Philosophy & Rhetoric, vol. 1, s. 6,
<http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/309CWeb/Bitzer(1968).pdf>, hämtad 2017-04-07.
16
Bitzer (1968), s. 8.
17
Mats Rosengren (2008), Doxologi – En essä om kunskap, 2. uppl., Åstorp: Retorikförlaget,
s. 63.
18
Rosengren (2008), s. 68.
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publiken. 19 Detta kan jämföras med vad Hellspong skriver om assimilation och
ackommodation. Assimilation innebär att man tar till sig nya fakta och förstår dem
med hjälp av sina förkunskaper (alltså utgår man från en redan befintlig doxa).
Ackommodation sker då man måste ändra sitt gamla synsätt för att tillägna sig ny
kunskap (därmed är en förändring av doxan central). 20

5.2. Visuell retorik
Visuell retorik är studiet av visuella uttryck som har en retorisk funktion samt de
teoretiska perspektiven på hur dessa kommunicerar. 21 Mral och Olinder förknippar
den visuella retoriken med gester och andra icke-verbala uttryck i exempelvis
talsammanhang. 22 Men detta är bara en del av den, för den består även och inte minst
av bildretorik, vilket är den ingång i teorin vi kommer ha i denna uppsats. För att
uttyda den visuella retorikens budskapsinnehåll kan man dela in den i två kategorier,
manifest och latent retorik. 23 Manifest retorik är explicit och tydlig och därmed lätt att
upptäcka. Latent retorik innehåller budskap av dold och undermedveten karaktär. För
att genomskåda dessa budskap ställs högre krav på mottagarens reflektionsförmåga.
Det är viktigt att notera att det inte handlar om den ena eller den andra, ett budskap
kan innehålla både manifest och latent retorik. 24
Semiotiken och retoriken är nära besläktade. Båda visar intresse för hur människor
kommunicerar med hjälp av olika element, exempelvis bilder och språk. Semiotiken
och retoriken studerar mening, men retoriken också funktion. 25 Med utgångpunkt i
detta samspel har vi därför valt att låna några begrepp från den semiotiska traditionen:
polysemi, denotation, konnotation och simultansuccession.
Polysemi innebär att en bild kan ha två eller flera betydelser. 26 Denotation och
konnotation är begrepp som står för ords eller bilders direkta respektive indirekta
innebörd. Denotation är den direkt avläsbara innebörden. 27 Denna bokstavliga
innebörd ger ofta upphov till en konnotation, en vidare betydelse som kan kopplas till
betraktarens associationer, känslor eller idéer. 28
19

Janne Lindqvist Grinde (2008), Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur, s. 48.
Lennart Hellspong (2011), Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik, Lund:
Studentlitteratur, s. 186.
21
Patrik Mehrens (2014), ”Visuell retorik”, i Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund
(red.) Retorisk kritik – teori och metod i retorisk analys, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 319.
22
Brigitte Mral & Henrik Olinder (2011), Bildens retorik i journalistiken, Stockholm:
Norstedt, s. 8.
23
Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 85.
24
Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 85-86.
25
Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 91.
26
Mats Ekström & Ulla Moberg (2008), ”Semiotik”, i Mats Ekström (red.) Mediernas språk,
Malmö: Liber, s. 23.
27
Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 94.
28
Mats Ekström & Ulla Moberg (2008), ”Semiotik”, i Mats Ekström (red.) Mediernas språk,
Malmö: Liber, s. 24.
20
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För att ge liv åt statiska bilder kan man använda sig av något som kallas
simultansuccession. Det är en teknik inom berättande bildskapande som handlar om
att avbilda rörelser. Det sker genom en följd bilder som illustrerar en figur som utför
olika rörelser. Rörelserna har ett nära förhållande till varandra, vilket innebär att en
bild ger upphov till en annan. Detta gör att betraktaren kan förstå händelseförloppet. 29
Simultansuccession är ett viktigt begrepp för oss då vi undersöker böckernas visuella
stilfigurer, eftersom det ger oss ett ord för att beskriva hur Nordqvist exempelvis
återger mellanled som är avgörande för läsarens förståelse av ett dynamiskt förlopp.
5.2.1. Stilfigurer
Stilfigurer är retoriska processer vars huvudsakliga syfte är att förstärka budskapet.
Det sker bland annat med hjälp av språkliga variationer eller upprepningar samt
repetitioner av ordföljder. 30 Cassirer beskriver stilfigurer som ett samlingsnamn för
tankefigurer (troper) och språkfigurer. Det förra innefattar uttryck, ord eller
ordkombinationer vars betydelse kan komma att förändras beroende på hur de
framställs. Det senare innebär att man sammanställer orden i en ordföljd som avviker
från det grammatiskt ”normala”, i syfte att skapa effekt och förstärka budskap. Vi har
dock valt att inte särskilja dessa utan istället enbart utgå från begreppet stilfigurer i
den allmänna betydelsen att de på ett konstfullt sätt förstärker ett uttrycks effekt. 31
Nedan presenteras de stilfigurer som kommer att användas under analysarbetet.
Allusion
Allusion är en stilfigur som anspelar på något välkänt. Den fungerar som ett
komplement eller tillägg till budskapet och breddar därmed dess mening. Det är en
stilfigur som förutsätter att publiken är bekant med det som anspelningen gäller.
Allusionen skapar en slags eko-effekt som dels genererar mening i yttrandet, dels
legitimerar det som framställs tack vare att det anspelar på något som redan sagts eller
gjorts. 32 I Nordqvists böcker skulle det kunna vara anspelningar på andra bilder i en
ikonisk tradition, exempelvis särskilt igenkännbara miljöer.
Anafor
Ett effektfullt sätt att uttrycka sig på består i att upprepa ord eller uttryck i åtföljande
led, vilket kallas anafor. 33 Figuren syftar till att utsmycka det som framförs, men
också till att ge det styrka. 34 I Nordqvists böcker kan man tolka anaforen som ett led i
en simultansuccession, där ett subjekt upprepas visuellt och knyter an till olika slags
”verb” – olika handlingar.
29

Nikolajeva (2000), s. 226.
Hellspong (2011), s. 127-128.
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Antites
Antites är en stilfigur som höjer uttryckskraften, förstärker effekten och frambringar
en kontrastverkan genom att ställa något mot sin motsats. 35 I en barnbok är detta ett
tacksamt verktyg, som skapar spänning och gör bilderna intressanta. I Nordqvist
böcker ser man ofta exempel på antitetiska förhållanden – liten mot stor, djur mot
människa, barn mot vuxen.
Besjälning
Besjälning bygger på ett likhetsförhållande som appellerar till vår inlevelseförmåga
genom att förmänskliga ett djur eller dött ting. Dessa associeras till en mänsklig
varelse med tankar, vilja och känslor. 36 I en berättelse kan besjälningen exempelvis ge
det stumma djuret eller föremålet möjlighet att tala. 37 Kanske har solen fått ögon,
molnen skrattar och ler och animaliska varelser får mänskliga egenskaper. Här är
Findus ett gott exempel, en katt som kan betraktas som ett barn.
Ellips
En stilfigur som handlar om att ord eller uttryck är uteslutna eller underförstådda i en
mening eller i ett yttrande kallas ellips. 38 I bilderbokens språk hör det till vanligheten
att led utelämnas. På bildlig väg kan man bland annat förstå detta genom
simultansuccession, något Nordqvist ofta använder sig av för att framställa
händelseförlopp där man anspelar på något underförstått.
Hyperbol
Hyperbol är en medveten överdrift som använder starkare och mer laddade uttryck än
det bokstavligt korrekta. Den förstorar eller förminskar något i syfte att skapa
uttrycksfullhet. 39 Hyperbol kan jämföras med det dramatiska utspelet och den starka
rösten som får den lugna vinden att framstå som en storm. 40 De överdrivet stora och
vilda hundarna i Var är min syster? utgör en hyperbol.
Metafor
Metaforen handlar om att ersätta något med något annat som har en likhetsrelation till
det förra. 41 Ett sammanhang där metaforer är vanligt förekommande är i massmedia,
där konkreta bilder ger förklaringar till abstrakta förhållanden som de har någon
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Ad Herennium (2009), s. 4.21.
Hellspong (2011), s. 137.
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Ad Herennium (2009), s. 4.66.
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40
Hellspong (2011), s. 140.
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Ad Herennium (2009), s. 4.45.
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strukturell likhet med. 42 I Nordqvists fall kan man se färgskalan som en metafor för
humöret. När huvudkaraktären är dyster används mörka färger, när det är glad
stämning används ljusa.
Metonymi
Metonymin är en stilfigur som ersätter något med något annat som har en
närhetsrelation till det förra. 43 Funktionen kan vara att förenkla, så att något abstrakt
och oklart får en mer konkret framställning. Figuren kan visa sig i många olika former
och i denna analys behandlas den utifrån orsak och verkan. 44 Orsak och verkan
innebär att vi förstår vad som hänt genom att betrakta resultatet (alla ägg ligger på
marken = Pettson har tappat äggkorgen). På detta sätt gör stillbilder det möjligt för
läsaren att uppfatta skeenden.
Paradox
Paradox är en stilfigur som ger uttryck för något som verkar ologiskt, motsägelsefullt
eller nästintill orimligt, men som ändå har en viss sanning. 45 Figuren ställer
mottagaren inför utmaningen att tolka orden och uttrycken, att ge dessa en ny
betydelse och se en annan bild av det hela för att förändra den ologiska meningen. 46
Ett exempel på Nordqvists paradoxer är päronet som fungerar som en luftballong i
Var är min syster?.
Parafras
Parafras innebär en varierad upprepning av ett innehåll. 47 Den anger samma sak fast
med andra ord, vilket ger en variation i framställningen av budskapet. 48 I en bilderbok
kan ”samma” påstående om en person eller situation göras flera gånger i olika former,
exempelvis ”påståenden” om Pettsons karaktär. Karaktären förtydligas då för läsaren
genom upprepning.
Perifras
Perifras bygger på en omskrivning av det ursprungliga uttrycket i syfte att lyfta fram
en viss sida av det. 49 Omskrivningen handlar om att det ursprungliga tillfälligt ersätts
med en egenskap eller definition, i syfte att lättare knyta an till mottagaren. 50 Varje
bild av morfar i Hattjakten är en slags perifras, eftersom den lyfter fram en speciell
sida av honom (kropp och själ) som man vill dra uppmärksamheten till just där.
42

Mats Ekström & Ulla Moberg (2008), ”Semiotik”, i Ekström, Mats (red.) Mediernas språk,
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Syllepsis
Syllepsen är en sidohistoria som inte följer den primära historien tidsmässigt, utan
sammanfogas med primärhistorien genom exempelvis tematiska eller spatiala
infallsvinklar. Det kan röra sig om bifigurer som syns i marginalerna och som
påverkas av primärhistoriens handling men inte kan påverka den själva. Detta är en
berättande stilfigur som härstammar från den litteraturvetenskapliga disciplinen. 51
I Pannkakstårtan finns många inslag av syllepser, nämligen de små figurerna
(mucklorna) som syns på varje uppslag.
Synekdoke
Synekdoke är en stilfigur som låter en del stå för en helhet eller helheten för delen. 52
Varianten delen för helheten, vilket är den som förekommer i vår analys, benämns
även pars pro toto. Den kan bidra till att göra något abstrakt konkret. 53 På så vis
underlättar den för mottagaren att bildligt föreställa sig något. Som berättarstrategi
kan synekdoke syfta till att visa på en större värld genom en mindre. 54 Exempelvis
kan vi se en del av Pettsons kök i bilderna och förstå att den representerar hela köket.

6. Metod
Vi kommer här att presentera analysarbetets metodologiska utgångspunkter. Den
övergripande metoden kommer att utgöras av en hermeneutisk tolkande analys.
Vidare kompletteras den med en kritisk retorikanalys samt en stilanalys. Tillsammans
tror vi att dessa kommer hjälpa oss att få en nyanserad förståelse av stilfigurernas
betydelse för Nordqvists visuella stil.
6.1. Hermeneutisk analys
Mral, Gelang och Bröms skriver ”När man gör en retorikanalys och försöker förstå en
djupare mening med ett tillsynes uppenbart budskap, ägnar man sig åt tolkning.”. 55
Tolkning är kärnan inom hermeneutik. Mer konkret innebär metoden att man gör en
subjektiv tolkning av materialets olika delar utifrån sin egen förförståelse, för att
sedan sammansätta dessa till en helhet och försöka förstå deras innebörd i
sammanhanget. 56 Hermeneutiken är således en metod som grundas i ett pendlande
mellan del och helhet. 57 Denna rörelse kommer att utgöra en betydande aspekt i vårt
analysarbete, då vi kommer att studera delar i bilderna (exempelvis detaljer i
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miljöskildringen) för att sedan sätta det i perspektiv till helheten (exempelvis vad
detaljerna gör för hela uppslaget, eller hela boken).
6.2. Kritisk retorikanalys
Inom ramen för den hermeneutiska analysen kommer vi att utföra en kritisk
retorikanalys, vilket innebär att vi kritiskt tolkar vårt material. Vi kommer att se på
bildernas uppbyggnad samt undersöka deras djupare innebörd och möjliga
implikationer. Den kritiska retorikanalysen ger oss möjlighet att närmare studera
materialets formelement men även dess retoriska funktion i ett visst sammanhang.
Därmed är det väsentligt att undersöka och ta hänsyn till den retoriska situationen. 58
Vi ser på den förmodade dubbla publiken (barn och vuxna) men även på
omständigheter kring mötet mellan bok och läsare. För det syftet knyter vi också an
till begreppet doxa.
Med hjälp av denna metodologiska utgångspunkt hoppas vi kunna närma oss våra
studieobjekt på ett kritiskt reflekterande sätt och därmed få välgrundade svar på våra
frågeställningar. För att få dessa svar är den visuella retorikens begreppsapparat
nödvändig, vilket även är skälet till att vår huvudsakliga metod kommer att vara en så
kallad visuell stilanalys (se nedan). Den kritiska retorikanalysmetoden har en nära och
naturlig koppling till det tolkande arbete som utförs genom hermeneutiken.
6.3. Stilanalys
Stil är det sätt på vilket ett tankeinnehåll uttrycks. Med det menas att man tar hänsyn
till både innehållet och formen för hur uttrycket presenteras. 59 I stilanalysen
uppmärksammar man aspekter av en språklig användning och dess påverkan på sin
publik. Det handlar om att plocka isär kommunikativa beståndsdelar i exempelvis en
text för att sedan sätta ihop dem igen i syfte att förstå de aspekter som påverkar
kommunikationen i sin helhet. 60 En stilanalys riktar sig vanligtvis mot text och tal,
men tack vare det övergripande syftet att relatera uttrycket till ämnet, läsaren och
situationen kan man även tillämpa den på ett visuellt material. Syftet med stilanalysen
är att ange textens/bildens stildrag, belysa dess olika beståndsdelar och förankra detta
till funktionen i ett visst sammanhang. 61
Hur textens språk bör utformas ryms inom de fyra dygderna korrekt (puritas), klart
(perspicuitas), uttrycksfullt och vackert (ornatus) samt passande (aptum). 62 Då vi i
denna uppsats inte kommer att behandla böckernas textuella utformning utan enbart
58
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visuella, nöjer vi oss med att undersöka den dygd som är knuten till de retoriska
figurerna, nämligen ornatus. Vi vill undersöka hur författaren skapar tilltalande och
uttrycksfulla berättelser med hjälp av visuella stilfigurer. 63
Stilanalysen är värdefull för analysarbetet i den bemärkelsen att den tillåter oss att
redovisa en sammanfattande karakteristik av Nordqvists visuella retorik. Dit hör inte
enbart de retoriska stilfigurerna utan även hans sätt att teckna gestalter och miljöer –
sättet han sätter sin egen prägel på ”verkligheten”. För att urskilja dessa stildrag
kommer vi att använda oss av de kategorier som finns kring olika stildrag och stilar. 64
6.4. Metodproblem
Vi kommer med heltäckande inslag att beröra vårt material med hjälp av
hermeneutiken som tillåter en tolkning av materialet. När vi gör det är det viktigt för
oss som uttolkare att vara medvetna om att våra personliga tyckanden, grundade i vår
förförståelse, spelar in. 65 En sådan påverkan skulle kunna förvanska resultatet. Därför
är det viktigt att iaktta hermeneutikens vetenskapligt genomtänkta tolkningsprinciper
och logiska anspråk. 66
Vidare finns ett särskilt problem med tolkningsarbete som består i att man inte kan
analysera exempelvis en text utan att man redan förstått den. Det innebär att man inför
en systematisk tolkning redan har gjort en preliminär tolkning. Detta gör det svårt att
dels undvika subjektivitet, men också att särskilja analys, tolkning och beskrivning
från varandra. 67 Ytterligare ett problem för vår tolkning beror på att vi inte har någon
empiri att stödja oss på i form av läsarreaktioner. Vi kommer inte ägna oss åt
intervjuer med barn och föräldrar och inte heller göra någon djupdykning i
barnpsykologi. Tiden och kunskapen räcker tyvärr inte till. Detta gör att vi vill
uppmärksamma att de följande analyserna inte är obestridliga utan grundar sig i våra
personliga tolkningar.

7. Material
Uppsatsen kommer att behandla fyra böcker av Sven Nordqvist. Då analyserna skrivs
separat kommer materialet att delas upp mellan uppsatsförfattarna. De utvalda
böckerna är Var är min syster? (2007), Hattjakten (1987), Pannkakstårtan (1985) och
Minus och stora världen (1985). Nedan följer en kort beskrivning av varje
studieobjekt samt en diskussion kring urvalet.
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Var är min syster?
Var är min syster? handlar om musen lillebror som blivit av med sin syster. För att
hitta henne måste han sätta sig in i hennes tankar och vad hon tycker om att göra.
Sökandet sker via en päronluftballong som tar lillebror och ”gamle-musen” genom
fantastiska drömlandskap och fantasiplatser. I slutet av boken hittar han äntligen
systern, hemma vid matbordet. Sensmoralen verkar handla om syskonkärlek, att lita
på sina instinkter och att aldrig ge upp.
Hattjakten
Hattjakten handlar om morfar som en dag blivit av med sin hatt och därför ger sig ut
på hattjakt. I sitt sökande hittar han saker som får honom att minnas sin barndom,
vilket i slutet av boken gör att han inte längre bryr sig om hatten. Sensmoralen verkar
vara att inte hänga upp sig på småsaker, ta vara på fina minnen och att hitta sig själv.
Pannkakstårtan
Pannkakstårtan handlar om att gubben Pettson och katten Findus ska baka en
pannkakstårta till Findus födelsedag. För att göra det måste de först övervinna ett
antal hinder. Sensmoralen verkar vara att man inte ska bry sig om vad andra tycker
om en, liksom vikten av att hjälpas åt och att en förälder (ponerat att Pettson är som
en förälder åt Findus) alltid ställer upp.
Minus och stora världen
Minus och stora världen handlar om Minus som en dag bestämmer sig för att ge sig ut
i stora världen. Under sin färd träffar han på en mängd olika människor och djur som
representerar en siffra mellan 1-10. Syftet med boken är att uppmuntra barn att lära
sig räkna, men kan även tolkas som en uppmuntran till att se sig om i världen och att
våga ge sig ut på äventyr.
Diskussion kring urval
Anledningen till att valet av material föll på just dessa böcker är att vi anser att de är
representativa för Nordqvists visuella uttryckssätt. Nordqvists mest kända verk är
Pettson och Findus-samlingen, men här har vi valt att bara ta med en representant för
den. Nordqvist har en mycket utmärkande tecknarstil och hans personliga och
fantasirika framställningssätt återfinns i alla hans verk. Hattjakten har exempelvis
många likheter med Pettson och Findus vad gäller huvudkaraktär och handling.
Var är min syster? valde vi dels för dess fantastiska illustrationer och miljöskildringar
men även för att den har en intressant tillkomsthistoria. Den tecknades redan på 1980talet, men inte förrän 2007 trycktes den. Bilderna fick alltså vila i över 25 år innan de
kom till liv. Nordqvist har själv sagt att det är den bok han är mest stolt över. Den bok
vi kände till minst av dessa fyra är Minus och stora världen. Att den fick följa med
var för att vi blev nyfikna på hur Nordqvist, som annars inte har en så uppenbar
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pedagogisk underton i sina böcker, framställt visuella budskap för att uppmuntra
lärande. Nordqvist har en bred repertoar inom såväl barnboksvärlden som inom andra
litterära områden. Trots det har vi valt att enbart hålla oss till dessa fyra böcker. Vi
tror inte att en större kvantitet skulle tillföra vår undersökning högre kvalitet. Vi vill
göra en kvalitativ studie av de utvalda böckerna och tack vare Nordqvists
återkommande och utmärkande tecknarstil tror vi att detta utbud är alldeles tillräckligt
för att besvara frågeställningarna.

8. Analys och resultatredovisning
Följande analyskapitel är uppdelat mellan uppsatsens två författare. Upplägget
kommer vara enligt följande: först redovisar författarna sina två böckers
gemensamma retoriska situation, detta med anledning av böckernas likhet vad gäller
denna. Sedan analyseras böckerna var och en utifrån sin visuella retorik. Innan den
avslutande analyssammanfattningen redovisas böckernas stildrag. Vi vill reservera oss
för att de stilfigurer som tas upp inte nödvändigtvis är de enda som går att finna i
böckerna. Här presenteras de vi anser vara mest signifikanta. Förmodligen går det att
finna samma stilfigur på flera ställen i en bok, men vi har varken tid eller utrymme att
notera samtliga. Dessutom ser vi ingen poäng i ett sådant upprepande.

8.1. Analys av Jonna Jönsson
Nedan följer en redogörelse för den retoriska situationen samt analyser av böckerna
Var är min syster? och Hattjakten. Denna analys har författats av Jonna Jönsson.
8.1.1. Retorisk situation
En grundtanke inom retorikvetenskapen är att det alltid är upp till mottagaren om ett
budskap är funktionellt eller lyckat. Detta gäller i allra högsta grad bilderböcker och
deras visuella budskap. 68 Oavsett om Nordqvist själv tycker att han har en vattentät
idé eller om man inom den formella litteraturvärlden menar att en bok bör följa vissa
mallar, är det bortkastat om den tilltänkta publiken inte håller med. En viktig del att
undersöka i den retoriska situationen är därför publiken – både för Nordqvist när han
filar på sina bokidéer men också för mig som vill ta reda på vad det är med hans
visuella stil som tilltalar läsarna. För att undersöka den retoriska publiken måste man
ta reda på vilka målgrupper budskapet kan tänkas rikta sig till.
Barn är givetvis i grund och botten barnbilderbokens huvudsakliga publik, men enligt
Nordqvist själv riktar sig hans böcker mot alla mellan åldrarna tre och nittionio. 69 En
retorisk publik är en som går att påverka och som i sin tur har möjlighet att inverka på
situationens uppkomna möjlighet. En treåring har andra bedömningskriterier än en
nittionioåring, men har för den sakens skull inte desto mindre påverkansmöjlighet.
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Den treåring som kastar en Nordqvist-bok åt sidan för en Astrid Lindgren-bok, har
antagligen föräldrar som noterar detta och i fortsättningen köper Astrid Lindgrenböcker snarare än Nordqvist-böcker. Nittionioåringen har kanske barnbarn eller är
själv förtjust i hantverket kring bilderboken. Tack vare det är de likvärdiga publiker
inför bokens retoriska situation. Detta breda publikspann ger en aning om bakgrunden
till Nordqvists, och andra barnböckers för den delen, dubbla tilltal.
Uttrycket ”dubbelt tilltal” betyder att boken har mer än en adressat. Vid uppläsning av
en bilderbok ställs högre krav på den vuxna medläsaren än vid uppläsning av en
textbok. Även bilderna ska ju läsas, och det med engagemang och inlevelse. Saknas
det är risken stor att barnet förlorar intresse och därmed också fäller ett intuitivt
negativt omdöme om boken. Därför är det viktigt att illustratören fokuserar på att
skapa stimulerande bilder inte bara för barnet utan även för den vuxna. 70 I Nordqvists
böcker märker man tydligt att han tagit hänsyn till detta. I Var är min syster? myllrar
det av allusioner och anekdoter som med största sannolikhet går barnläsaren förbi
men som förgyller lässtunden för den vuxna. Även i Hattjakten och Nordqvists övriga
bokproduktion återfinns dessa ”vuxenreferenser”, ett signum för Nordqvists visuella
stil. Det medvetna dubbla tilltalet gör att hans böcker innehåller flera betydelsenivåer
som tilltalar yngre och äldre läsare på olika sätt. 71
Utöver den retoriska publiken utgörs den retoriska situationen även av en uppkommen
möjlighet och tvingande omständigheter. Den uppkomna möjligheten kräver en
kommunikativ handling. Hur den ter sig i Nordqvists fall ser vi handfasta exempel på
i bland annat de böcker vi valt. Vad som föranlett dessa böcker, förutom behovet att
få mat på bordet, kan vara att Nordqvist vill bidra till en bredd inom barnlitteraturen
med böcker som bland annat tack vare det dubbla tilltalet utmärker sig på
barnlitteraturshyllorna. I min mening råder det inga tvivel om att Nordqvist utöver det
även skapar sina böcker med sin härligt unika touch, för sitt eget nöjes skull. Innan
Nordqvist gav sig in i barnboksvärlden ägnade han sig åt en mängd olika konstnärliga
uppdrag och utbildningar. När han till sist ramlade in på barnboksillustrationer var
han fast. ”Jag kom så småningom fram till att vill man göra fantasifulla bilder i färg,
så ska man göra barnböcker”. 72
Doxa är ett viktigt begrepp inom den del av den retoriska situationen som kallas
tvingande omständigheter. Genom att doxa utgör grunden för hur människor tänker
och handlar har den mycket att göra med våra tolkningsmönster och sättet vi uppfattar
budskap på. 73 I bilderböcker är det därför med stor sannolikhet vår världsbild (våra
värderingar, erfarenheter, fördomar och övertygelser) som styr utfallet av vår
förståelse, men även vårt omdöme, av boken. Detta gör bilderbokens funktion
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kontextbunden, den kommer till sin rätt hos de läsare vars doxa överensstämmer med
illustratörens. Däremot skulle man i just Nordqvists fall kunna tänka sig att han vill
ställa våra invanda föreställningar om verkligheten på huvudet. En poäng med det kan
vara att bryta mot doxa, att skapa ackommodation. För ordvitsaren skulle det kunna
uppfattas som para-doxalt.
Till de tvingande omständigheterna hör även den tidigare nämnda dubbla publiken, att
Nordqvist i sin visuella framställning tar hänsyn till både barn och vuxna. Denna
framställning förutsätter att Nordqvist gör noggranna avvägningar av innehållet så att
det passar en bred publik. Hit hör kanske särskilt avvägningar som rör barns
begränsade visuella läskunnighet, det vill säga deras förmåga att tolka bilder. Detta
påverkar naturligtvis kravet på den visuella stilen, kanske i synnerhet vad gäller en
bilds direkta och indirekta betydelse (denotation och konnotation). Resonemang kring
detta förs i analyserna nedan.
8.1.2. Var är min syster? – visuell retorik
Var är min syster? är unik på många sätt. Boken är storleksmässigt större än många
andra och innehåller enbart några få rader text på varje uppslag. Bilderna är oerhört
detaljrika och består av mängder av sidohistorier, vilket gör att man kan sitta i flera
minuter med ett enda uppslag. Varje uppslag är täckt av bilder, det finns få utrymmen
med vit bakgrund för texten. Det är egentligen bara den allra första sidan som är snål
på bildliga detaljer, vilket gör den avvikande från övriga sidor. Texten är placerad på
ställen som smälter in i bilderna, exempelvis på en sten eller pappersbit. Därmed
utgör den inte ett avbrott i den visuella läsningen utan integreras i bokens visuella
uttryck. Läsaren fångas direkt av bildens gränslöshet snarare än fokuserar på
textraderna. Bilder är i många fall svårare att förstå än verbala uttryck. De bygger på
tolkning och kan, i enlighet med begreppet polysemi, vara mångtydiga. 74 Vad ett barn
upplever i en bild kan därmed skilja sig från vad en vuxen upplever och vice versa.
Ett signaturdrag hos Nordqvist är hans bruk av syllepser. Sidokaraktärerna som aldrig
ägnas något större fokus men som följer och påverkas av berättelsen och
huvudkaraktärerna, ger böckerna ytterligare ett lager av läsning. En sylleps kräver
nämligen att man tar sig tid att se bortom bildens främst iögonfallande skeende eller
person och på så sätt upptäcker en ”gömd” berättelsenivå. 75 Var är min syster?
bygger nästan uteslutande på sylleptiska mönster. Barn är betydligt mer
uppmärksamma på visuella detaljer än vuxna. 76 Vad det beror på har jag inga belägg
för, men gissningsvis har det att göra med barns nyfikenhet och öppna sinne. Med det
sagt skulle ett barn säkert kunna se fler detaljer och syllepser på kortare tid än jag,
vilket banar vägen för en läsning full av intryck i den detalj- och
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syllepsöverväldigande Var är min syster?. Syllepserna bidrar även till bokens
humoristiska inslag genom förvrängda och under- eller överdrivna perspektiv. 77
Med den mängden visuella detaljer skulle man kunna tänka sig att berättelsen i sig
kan gå förlorad. Den primära historien, som i denna bok är att lillebror letar efter sin
syster, kan möjligtvis drunkna i detaljernas överflöd. 78 Men det är detta som gör Var
är min syster? så speciell. Nordqvist beskriver själv bokens förtjänst med följande ord
– ”[…] det är bilderna som berättar och får all uppmärksamhet. Allt kan hända utan
att det behöver förklaras”. 79 Kanske kan man tolka detta som ett lekfullt sätt att lära
barn att alla färger, former, tankar, idéer och drömmar är tillåtna och välkomna. Detta
är en bok som inte är så beroende av sin egentliga handling, eftersom den berättas
utifrån uttolkarens glasögon.
Hela boken präglas dessutom av stilfiguren besjälning. Huvudkaraktären lillebror är
en mus och på varje uppslag finns det olika djur som utför mänskliga handlingar eller
visar på mänskliga egenskaper. Här kan man se hur sylleps och besjälning samspelar
– bikaraktärerna och sidohistorierna kommer till liv genom att de får mänskliga
tankar, viljor eller känslor. Hönsen som spelar kort, fågeln som sjunger och spelar
gitarr och flugan som sitter och fikar är bara några exempel på detta från det andra
uppslagets djungel av besjälningar och syllepser. 80 Om man tittar närmre på det andra
uppslagets högra sida kan man notera fyra realistiskt målade fåglar. Dessa står i tvär
kontrast till resten av uppslagets orimligheter och besjälningar. På så sätt ger de även
bilden en förstärkt effekt – bredvid dem blir fågeln med frack, pingvinen med frisyr
och påfågeln med boots ännu mer talande och underhållande.
På samma uppslag kan man förstå att lillebror och ”gamle-musen” har färdats från
huset i trädet till vänster, till päronluftballongen vid grenen till höger. Framställningen
av denna färd är inte explicit genom att man får följa lillebrors och ”gamle-musens”
varje steg, man får bara se dem en gång på varje sida. Läsaren får själv fylla i den
underförstådda meningen om att det krävs en rörelse för att ta sig från punkt a till
punkt b, det vill säga att lillebror och ”gamle-musen” har promenerat mellan huset
och päronluftballongen. Här är alltså ett led i handlingen utelämnad, vilket
kännetecknar stilfiguren ellips. Detta är inget läsaren behöver reflektera över, då det
är en stilfigur som avkodas automatiskt.
En stilfigur som måste nämnas i samband med denna bok är paradox. Boken nästan
svämmar över av orimliga, ologiska och omöjliga figurer och miljöer. En paradox
som vi får följa genom varje uppslag är päronet med tillhörande kopp-korg som ska
föreställa en flygande luftballong. Det är i den lillebror och ”gamle-musen” färdas i
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sitt sökande efter systern. Orimligheten i att ett päron och en kopp skulle kunna
fungera som en luftballong verkar vara det minst orimliga inslaget på de flesta
uppslag. Tack vare fullspäckade sidor av orimligheter blir ett flygande päron bara en
absurditet i mängden, ibland så marginaliserad av alla intryck att man knappt lägger
märke till den. Men den finns alltid där, precis som systern (som alltid syns som en
liten prick på varje uppslag). Från och med andra uppslaget får vi se
päronluftballongen på varje uppslag, vilket gör att man kan betrakta den som en typ
av anafor. Den är ett återkommande inslag som trots att den i sig självt inte förändras
ändå ger ett varierat intryck då den på varje uppslag omges av olika saker. Den agerar
ledsagare åt läsaren och gör att bilderna får koherens.
För att återkoppla till stilfiguren besjälning kan vi titta på det tredje uppslaget. Här
syns besjälningen både i form av djur med mänskliga beteenden, men även genom att
omänskliga ting plötsligt får liv – nämligen molnen. 81 Vi har väl alla någon gång tittat
upp på molnen och låtit fantasin springa iväg och plötsligt är det enda vi kan se en
stegrande häst eller ett gigantiskt träd. I detta fall har Nordqvist bestämt fantasin åt
oss. Här föreställer molnen bland annat en marängätande flicka, en ivrig pudel och en
gammal man med en enorm pipa och en (också rökande) gam på armen. Den
bokstavliga och denotativa betydelsen i dessa bilder är den som direkt möter ögat, det
vill säga de uppradningar av varelserna i molnen jag nyss gjorde. Den indirekta och
konnotativa betydelsen däremot har att göra med allt ett barn, eller vem som helst,
förknippar med dessa varelser. Bilden och besjälningen triggar också läsaren att tänka
på de fantasifulla bilder man själv brukar kunna avläsa i riktiga moln, vilket gör att
bilden kan tänkas konnotera en egen upplevd händelse.
Som nämnt ovan i den retoriska situationen är allusioner vanligt förekommande i
boken. Allusion är en stilfigur som anspelar på något igenkännbart och är därmed
verkningslös för den som inte känner till vad bilden alluderar på. Ett sådant exempel,
där förmodligen inte alla läsare förstår bildens anknytning, finns på uppslag sex. 82
Där kan vi se ett hamnsamhälle befolkat av olika typer från en förfluten samhällsera.
Man kan ana nidbilder av medeltidens olika stånd – adeln (den överdimensionerade
mannen och kvinnan som sitter på sin borg), prästerskapet (miniatyr-munkarna som
spelar fotboll) och bönderna eller borgarna (karaktären som kör kärran med hästen
och prinsessan på skulle kunna uppfattas som en form av slav, men även de små
bondgårdarna som går att skymta i bakgrunden ger en antydan om böndernas
närvaro). Bläddrar man i Var är min syster? kan man även på andra uppslag se inslag
från gångna tider, med bland annat vikingaskepp, riddare och renässansuppfinnare. 83
Ett mindre barn kan rimligtvis inte göra denna historiska koppling. För barnet är dessa
bilder underhållande tack vare sina knasiga detaljer och abnorma visuella utföranden,
inte på grund av sin anknytning till historiska samhällsstrukturer. Det är snarare något
81

Nordqvist (2007), Var är min syster?, tredje uppslaget.
Nordqvist (2007), Var är min syster?, sjätte uppslaget.
83
Nordqvist (2007), Var är min syster?, sjätte, tionde och elfte uppslaget.
82

18

den äldre läsaren roas av. En munk som visar rumpan för motståndarlaget är roligt för
vem som helst, men för en vuxen som är bekant med prästerskapets strikta levnadssätt
blir bilden komisk på ytterligare ett plan.
Däremot förekommer också allusioner som även barn kan förstå. På samma uppslag
som ovan syns exempelvis en stereotypt avbildad prinsessa och kung. Prinsessan har
rosa klänning, långt blont hår, guldkrona och rider på sin ståtliga vita häst (som även
den ger sken av att vara rojalist). Avskild från resten av samhället sitter kungen och
sover på sin höga tron (gestaltad som en stol med en hög av kuddar på), iklädd röd
mantel, hög kungakrona och med spira i handen. Dessa attribut kan grunda sig i andra
kända barnberättelser, där prinsessor och kungar avbildas på liknande sätt. Kända
barnberättelser ger på detta vis stoff till många parodiska avbildningar i andra
sammanhang och spridningen av dessa gör att illustratören kan räkna med att barnet
känner igen sig. 84
Bilden på det tionde uppslaget på höger sida får mig att tänka på konstnären Salvador
Dalis suggestiva och drömlika målningar. 85 Bilden ger läsaren hjärngymnastik med
sina omöjligt utformade torn och trappor. Allusioner till berömda konstverk är ett
välkänt grepp i moderna bilderböcker. I likhet med exemplet ovan kan denna bild
med sin förmodade hänvisning till Dali tänkas påkalla enbart den vuxnes
uppmärksamhet. För den konstintresserade, eller för den med vag konstkunskap, kan
bilden erbjuda den mer sofistikerade adressaten en spännande läsupplevelse. 86
På det sjunde uppslagets vänstra sida syns en knasig miljö med drakar som sticker
upp ur bergsväggen, enorma ägg som ligger huller om buller och en vacker liten
bergsby med åkrar och plantage. I övre högra hörnet övergår bilden till nästa, där en
mörk och kuslig grotta täcker hela sidan. Det enda som går att skymta i grottan
(utöver pappersbiten där texten står) är några små håriga figurer som håller i lyktor. 87
Att hela sidan i princip är tecknad i svart gör att den upplevs som kuslig, vilket visar
på hur färg kan användas metaforiskt. Genom övergången mellan bilderna som
markeras av pusselbitar går det för den uppmärksamme att se att pusselbiten som
saknas i bergsväggen på vänster sida är ingången till grottan på höger sida. Kontrasten
dessa sidor emellan är å ena sidan väldigt stor – den vackra idyllen möter den mörka
grottan (och kan därmed uppfattas som en antites), men är å andra sidan helt naturlig.
Samspelet mellan bilderna är tack vare avsaknaden av pusselbiten i berget logisk.
Man skulle kunna koppla detta till metonymins formel om orsak och verkan. Genom
att betrakta orsaken (den saknade pusselbiten) leds vi till verkan (den mörka grottan).
Här är det en liten detalj som får oss att förstå kopplingen, men när man väl ser den
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gör den bilden komplett. Detta är ett kreativt sätt att lösa en bildövergång på, som
både utmanar och underlättar den visuella läsningen.
På följande uppslag kan man se tio arga hundar som drar och hugger efter
päronluftballongen. 88 Bilden kan tänkas vara en rimlig följd av föregående sidas
mörka grottbild. Läsaren kan där tänkas förberedas på att något otäckt är på väg att
hända. Hundarna är tydliga exempel på stilfiguren som betecknar en överdrift –
hyperbol. Några av hundarna är mer hotfulla än andra och synar man bilden märker
man skillnad i färgläggningen av de ”snälla” och de ”dumma” hundarna. De ”snälla”
(som antingen är ointresserade av päronluftballongen eller som bara vill kärleksfullt
slicka på den) är ljust färglagda och två av dem har rosa rosetter i pälsen, vilket ökar
känslan av harmlöshet. De ”dumma” är mörkt färglagda och en av dem har till och
med röda ögon, vilket förstärker känslan av ilska. Färgläggningen blir även här
metaforisk i den bemärkelsen att den ger läsaren en förstärkt bild av de ”snälla” och
de ”dumma” hundarna. Hyperbol är en stegringsfigur och i denna bild är just ordet
stegring målande, då hundarna har en stegrande storlek. Ju större hunden är, desto
mer skrämmande är den (med undantag av den långhåriga, vita, rosettbeklädda
hunden som är allt annat än skrämmande).
Precis som på det andra uppslaget där Nordqvist smugit in några realistiskt tecknade
fåglar, är det tolfte uppslagets vänstra sida tecknat på ett verklighetstroget sätt.
Päronluftballongen färdas genom ett rum fyllt av gosedjur och leksaker, samtliga
mycket trovärdiga och igenkännbara. 89 Bilden är lika fullspäckad med detaljer som de
andra, men här utgörs detaljerna av realistiska ting. Det förekommer exempelvis inte
en enda sylleps, vilket är sällsynt i denna bok. Detta skulle kunna tolkas som en
metafor för att äventyret börja lida mot sitt slut, att man snart är framme. Fantasin
tunnas ut och verkligheten tar vid. Den unga läsaren kanske känner igen sig bland
leksakerna och påminns om det egna lekrummet. På så vis kan bilden ses som en del
av något större (rum eller sammanhang) och kan därför klassificeras som en
synekdoke. Bilden blir ett sätt att runda av historien – kanske är det Nordqvists sätt att
säga god natt.
På det sista (trettonde) uppslaget ser vi lillebror och systern återförenade i sitt hem. 90
Utanför är det skymning och bildens fokus ligger på hålet i trädstammen där de sitter
och pratar glatt. Vid första anblick ser även denna bild ut att vara realistiskt tecknad,
utan syllepser och andra overkliga ting. Men tittar man närmre, ser man i skuggorna
dovt tecknade små figurer som agerar oberoende av vad som händer i bildens fokus.
Och så ser man päronet, inte i form av en luftballong utan nu som en helt vanlig frukt.
Läsarna styrs på detta uppslag till att först och främst uppmärksamma det allra
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viktigaste – att lillebror och systern hittat varandra, men påminns även tack vare
sidofigurerna och päronet om det spännande äventyr de fått följa med på.
Manifest och latent retorik
Att tala om manifest och latent retorik i barnböcker är intressant för att undersöka den
visuella retorikens budskapsinnehåll. Vad har egentligen bilderna för direkta och
indirekta budskap? På ett övergripande plan kommer jag här att resonera kring dessa
budskap i förhållande till stilfigurerna och samspelet med läsarna.
Som nämnt ovan är besjälning en vanligt förekommande stilfigur i Var är min
syster?. Den är bland annat avgörande för huvudkaraktären lillebrors existens.
Besjälning är en stilfigur som vädjar till läsarens inlevelse och kräver därför
reflektion. Som i fallet med lillebror kan man dock tänka sig att denna reflektion inte
är en krävande sådan utan görs per automatik. Alla vet ju att riktiga möss inte kan
utföra de handlingar som lillebror och ”gamle-musen” gör. Att läsaren uppskattar en
mus med mänskliga egenskaper förutsätter med andra ord att hen är medveten om
dess normala form och därmed har förstått att det rör sig om en anomali, en
besjälning. Det manifesta draget hos lillebror är att han är en mus. Det latenta är de
attribut bilderna tillskriver honom, det vill säga själva besjälningen. Genom att
aktualisera vissa igenkännbara beteenden, utseenden eller egenskaper kan
besjälningen ge läsaren ett starkare och mer levande intryck av det som avses. 91 Det
kräver dock att man är i stånd att göra kopplingen mellan det omänskliga tinget och
det latenta innehållet.
I exemplet på det tredje uppslaget med molnen och deras gestaltningar nämnde jag att
man kan tolka in en denotativ och konnotativ betydelse i bilden. Man kan också tala
om manifesta och latenta drag, där den denotativa betydelsen svarar mot det manifesta
draget och den konnotativa mot det latenta. Återigen är det det latenta innehållet som
ger bilden dess vidare innebörd och finess. Det manifesta innehållet i molngestalterna
befäster enbart det man objektivt kan iaktta och är därmed rationellt och omedelbart. 92
Det latenta innehållet i en bild tillåter läsaren att avkoda ett rikare bildinnehåll. Detta
blir särskilt tydligt i de exempel på allusioner som analysen uppmärksammat.
Allusionens anspelning på det välkända vidgar bildens innehåll och skänker den en
förstärkande effekt. Bilden på det sjätte uppslaget med ståndssamhället kan upplevas
på två nivåer – en manifest och en latent. Den manifesta nivån utgörs av alla de saker
läsarens ögon dras till, exempelvis de allra mest utstickande detaljerna (som
hyperbolen av adels-paret och de sovande älgarna ute i vattnet). Andra saker som
också inryms i den manifesta nivån är det som befinner sig i bildens för- och
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bakgrund, vad som är placerat var samt ljus- och färganvändningen. 93 Den latenta
nivån bestäms däremot utifrån den avsikt man kan ana att tecknaren har med sin bild
och hur (genom vilka medel) denna avsikt stöds. Här tillkommer även de kulturella
värderingar eller ideal bilden framhåller samt den tänkbara underliggande doxan. 94
I exemplet med ståndssamhället är det lättare för den vuxna läsaren än för barnet att
uppfatta den latenta nivån. Det behöver inte innebära att barnet inte får något ut av
bilden. Barnet kan tack vare bildens knasiga detaljrikedom ha nöje ”enbart” av den
manifesta nivån. Det har i så fall inte att göra med allusionen, utan att det av andra
anledningar är en ”barnsligt” underhållande bild. Precis som vid exemplen med
besjälning bygger alltså allusionen på att man förstår bildens latenta nivå, funktionen
faller om mottagaren inte uppfattar stilfigurens dolda retorik. Att vuxna har lättare att
uppfatta den latenta nivån har att göra med att allusion ofta är en mer intellektuellt
krävande stilfigur än exempelvis besjälning. Det stärker antagandet att allusionerna
främst är skapade för den vuxna läsaren.
Hyperbol är en stilfigur som i förhållande till latent och manifest retorik har mer
likheter med besjälning än allusion. Den får sin fulla kraft tack vare att mottagaren
kan förstå sambandet mellan överdriften och verkligheten. På uppslag fem syns bland
annat fyra överdimensionerade damer som står och vinkar åt lillebror och ”gamlemusen”. 95 De är både längre och större än husen bredvid dem, vilket gör dem till
praktexempel på en hyperbol. Här ligger det manifesta i att det är fyra damer och det
latenta i att det är fyra enorma damer. Tack vare att läsaren vet hur en dams
proportioner ser ut, kan man omedelbart konstatera att det rör sig om en abnormitet.
För att förstå charmen i bilden krävs en medvetenhet om dess brott mot verklighetens
normala struktur. Det är med det sagt en stilfigur vars effekt bygger på uttryckets brott
mot mottagarens förväntningar. 96
8.1.3. Hattjakten – visuell analys
Man kan tidigt notera den markanta skillnaden mellan omslagsbilden och första
uppslaget i Hattjakten. På omslagsbilden ser man hur morfar ligger prydligt
nerbäddad i sin säng, med allt i sin ordning runt omkring i rummet. Hatten hänger där
den ska, tofflorna står prydligt uppställda på mattan intill sängen och tavlorna på
väggen hänger rakt och fint. På första uppslaget får man se samma sovrum fast nu i
fullständigt kaos. Hatten är borta, mattor, kläder och skor ligger huller om buller,
tavlorna är bakåtvända och sneda och man förstår att morfar är upprörd och letar
febrilt efter något. 97 Omslagets stilla lugn mot första uppslagets vilda rörelse skapar
en effektfull kontrast bilderna emellan. Man skulle kunna uppfatta denna
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kontrastverkan som en form av antites, där stillheten ställs mot sin motsats – rörelsen
och kaoset. Antitesen höjer båda bildernas uttryckskraft, då brytningen mellan dem
ger läsaren ett förstärkt intryck av varje bild. 98 Man kan se antitesen som en typ av
upprepningsfigur, då samma (i det här fallet) bild upprepas i två olika kontrasterande
varianter. 99
Eftersom vi läser från vänster till höger och från början till slut, kan det dock tänkas
att den senare bilden, den stökiga på första uppslaget, är den som gör störst intryck på
läsaren. 100 Det första uppslaget ger läsaren en bild av morfars karaktär, vilken
bekräftas och får olika uttryck på kommande uppslag. Antitesen kan tänkas säga
något om morfars egenskapsspektrum – han är både stilla och sansad och argsint och
bekymrad. Den stilfigur som kan kopplas till bokens gestaltning av morfars olika
sidor är perifras. Perifrasen är en omskrivning av en framställning. I detta fall består
omskrivningen i att varje bild av morfar i en viss sinnesstämning representerar en
speciell sida av honom som man vill dra uppmärksamhet till just där. På omslaget och
första uppslaget får man en viss uppfattning av honom, och på exempelvis det sjunde
uppslaget en helt annan. Där ser man morfar stå och hålla i en visselpipa vid ett stånd
fullpackat med prylar. Han ler nostalgiskt och man kan ana att han har någon form av
relation till visselpipan. 101
Omskrivningarna av morfars egenskaper kan förstås som ett sätt att styra läsarens
tankar åt skiftande håll. 102 Antagligen vill Nordqvist leda läsaren till att uppfatta
morfar på olika sätt, vilket även samspelar med hela bokens handling, då man får följa
morfars väg mot en mer fridfull tillvaro. Om man ponerar att bokens sensmoral är att
man genom att inte hänga upp sig på småsaker (som en förlorad hatt) får en mer
fridfull tillvaro, skulle bokens titel Hattjakten kunna anspela på en jakt – inte efter en
hatt – utan efter fridfullhet. Kanske låter det långsökt att jämföra en hatt med livets
fridfullhet, men för ett barn är jakten på en hatt något betydligt mer konkret och
förståeligt än jakten efter fridfullhet.
Detta tänkbara metaforiska drag kan ha funktionen att forma läsarens syn på något
med hjälp av något annat. Då den primära publiken för barnböcker är barn är det
förmodligen fördelaktigt att använda sig av bilder som skapar konkretion, vilket är
typiskt för stilfiguren metafor. Att teckna i metaforer är även ett sätt att uttrycka något
indirekt, vilket kan vara en retorisk fördel. 103 Den metaforiska tolkning jag gjort av
sensmoralen i Hattjakten behöver inte alls vara vad Nordqvist hade i åtanke när han
tecknade boken. Kanske är det detta som menas med att det finns en retorisk fördel i
98

Hellspong (2011), s. 140-141.
Hellspong (2011), s. 144.
100
Rhedin (2001), s. 175.
101
Nordqvist (1987), Hattjakten, sjunde uppslaget.
102
Hellspong (2011), s. 130.
103
Hellspong (2011), s. 135-136.
99

23

att uttrycka sig indirekt – det är svårt att vederlägga en bild som kan ha flera
betydelser. Att Nordqvist använder sig av en metafor på detta sätt kan vara hans
vanligt förekommande blinkning åt den vuxna läsaren.
Nordqvists välkända bifigurer, mucklorna, syns till även i Hattjakten. I jämförelse
med Var är min syster? förekommer de här relativt sparsamt, men på de uppslag de
medverkar i fyller de ett underhållande syfte. På tredje uppslaget kan man se en
muckla som håller konsert för en mindre muckel-publik. 104 På åttonde uppslaget syns
ett gäng mucklor som samlar på sig skruvar som hamnat på marken när morfar lagar
motorcykeln. 105 Dessa två uppslag är goda exempel på syllepsens egenskaper. I det
första exemplet interagerar inte mucklorna med huvudberättelsen utan är oberoende
sin omgivning. Det andra exemplet däremot bygger på det som händer i
primärhistorien, nämligen att morfar lagar motorcykeln. Här påverkas alltså
mucklornas beteende av morfars aktivitet. 106
Utöver syllepsen kan man på det åttonde uppslaget även notera en anafor. Morfar
syns i (minst) tre olika positioner när han meckar med motorcykeln. Kaninen Kanini
står nyfiket och tittar på när morfar jobbar. Anaforen bygger på upprepning och är en
stilfigur som ger det visuella uttrycket ökad kraft. Den ökade kraften bygger på att
leden som upprepas har en viss likhet, vilket förstärker och förtydligar innehållet. 107
De upprepande bilderna av morfar gör att läsaren förstår att han är mitt uppe i en
handling. Tack vare ledens likheter förstår man också syftet med handlingen – att man
behöver vara på olika ställen med olika verktyg för att kunna laga en motorcykel.
Anaforen har en nära koppling till bildtekniken simultansuccession: en följd bilder
som var och en illustrerar ett moment i en rörelse, men som tillsammans ger
betraktaren en självklar uppfattning om att det handlar om ett och samma förlopp. En
möjlig hake med simultansuccession i barnböcker är att barnet inte tolkar in
momenten i rörelsen rätt. Greppet bygger ju i viss mån på tidigare erfarenheter, att
man exempelvis vet att det krävs att man rör sig och använder olika verktyg för att
laga en motorcykel. Simultansuccession måste alltså tolkas korrekt av läsaren, vilket
man inte kan begära av barn i alltför tidiga åldrar. 108 Däremot förekommer denna
bildteknik i många visuella sammanhang, vilket gör att man kan anta att barns
förståelse kring denna typ av avbildning ändå utvecklas relativt tidigt.
Rörelsen simultansuccessionen representerar behöver nödvändigtvis inte utföras med
någon vidare hastighet. I exemplet med morfar och motorcykeln uppfattar man inte
rörelsen som särskilt snabb. Anaforen föreställer helt enkelt bara olika moment i
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rörelsen och tiden dem emellan är obestämd. På det nionde uppslaget däremot visas
en rörelse som tveklöst upplevs som hastig. Kanini kör med motorcykeln över en stor
sten och morfar flyger av, snurrar runt i luften och landar på en äng. 109 Här är
anaforen (simultansuccessionen) konstruerad med hjälp av rörelselinjer, vilket
förstärker känslan av en hastig rörelse. 110 För ett barn är även kausaliteten avgörande
för förståelsen av rörelsen. Genom att bilden visualiserar hur Kanini kör på stenen och
att morfar som ett resultat av det flyger av motorcykeln, förstår man händelsen ur ett
orsak-verkan perspektiv. 111 Utöver anaforen och simultansuccessionen kan man alltså
även urskilja ett metonymiskt förhållande i bilden.
Två stilfigurer som kan kombineras på bokens tionde och elfte uppslag är synekdoke
och allusion. På dessa uppslag sitter morfar ensam på en äng och tänker tillbaka på ett
barndomsminne. I handen håller han fickkniven som han funnit under sin jakt och
bredvid honom ligger de andra fynden han gjort under resan. 112 Synekdoken, som
betecknar delen för helheten eller vice versa, förstås genom att läsaren får inblick i en
del av morfars barndom genom en tankebubbla som innehåller mer eller mindre
tydliga minnesbilder. Minnesbilderna förmår läsaren att föreställa sig morfars
barndom. Utvalda detaljer, i det här fallet från det stora ögonblick i morfars liv då han
bytte bort alla sina finaste ägodelar mot en igelkott, får representera hans uppväxt.
Genom att anspela på något större (morfars liv/uppväxt) via något mindre (ett minne)
fungerar synekdoken som en berättarstrategi, där läsaren får dra egna slutsatser om
helheten. 113
Den andra stilfiguren man kan ana på dessa uppslag är allusion. Allusion anspelar på
något igenkännbart och ger på så vis en vidgad bild av sammanhanget.
Minnesbilderna i tankebubblan avslöjar att det var längesedan morfar var ett barn.
Kläderna (farfarströjan, skepparhatten, hucklet, västen), redskapen (lien och
mjölkkannan) och miljöskildringarna (landet) är alla attribut från en gången tid.
Genom att addera dessa detaljer i minnesbilderna förstärker man känslan av att det är
en tillbakablick. Dessa detaljer är inte självklara för ett barn eftersom de saknar en
vuxens referensramar, men kanske tack vare just det – att barnet har svårt att relatera
– kan hen antagligen åtminstone förstå att det är något som utspelar sig i en annan tid.
Utöver denna allusion kan man även notera många andra igenkännbara inslag i
Hattjakten. Inredningen, naturen, husen, kläderna och djuren är alla mer eller mindre
baserade på sina verkliga former. I jämförelse med Var är min syster? är Hattjakten
mer verklighetstrogen och lämnar därmed inte lika mycket utrymme åt läsarens egen
fantasi. De klassiska röda trähusen med vita knutar, den vackra akvarellmålningen av
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den lantliga miljön och den precist avbildade sekretären är några exempel på
Nordqvists lyckade försök att avbilda verkligheten. 114 Förmodligen är dessa moment
inget ett barn noterar, dels då de förefaller så naturliga och därmed inte utgör bildens
fokus, men även för att barnet kanske inte känner till bildens referens. För den
sofistikerade läsaren kan dessa inslag däremot tänkas höja läsupplevelsen, då man
finner nöje i kontrasterna mellan det verkliga och overkliga. Den klassiska och
verkligt avbildade Singer (eller i detta fall Talker)-symaskinen bredvid den
överdimensionerade sytrådsrullen på uppslag sex är ett gott exempel på detta. 115
Manifest och latent retorik
Den retorik läsaren direkt nås av efter att ha läst Hattjakten är morfars olika sidor –
den lugna, den arga, den handlingskraftiga, den eftertänksamma och den nöjda. Dessa
sidor går att uppfatta genom olika handlingar han utför, ansiktsuttryck han har eller
omgivningar han befinner sig i. De representeras av stilfiguren perifras och kan
genom sin uppenbara närvaro benämnas som manifesta budskap. Det latenta
budskapet skulle kunna ligga i vad dessa olika sidor egentligen säger om morfar som
person. Vem är han? Vad har han för värderingar? Vad är det han är på jakt efter,
egentligen? Dessa frågor dyker särskilt upp på bokens tionde och elfte uppslag, där
morfar drömmer sig bort till en svunnen tid. Bilden denoterar relativt explicit att
historien byter tempus, däremot kan man på en latent nivå även uppfatta vad bilden
konnoterar, nämligen morfars barndom.
Simultansuccession får läsaren att uppleva fart eller rörelse i en bild, vilket underlättar
berättelsens framskridande. Utöver den rent praktiska funktionen, skulle man kunna
tänka sig att den i vissa fall dessutom är budskapsbärande. Simultansuccessionen på
uppslag nio där Kanini kör på en sten och morfar flyger av motorcykeln går att
uppleva direkt, men även indirekt. Den direkta (manifesta) upplevelsen är att morfar
snurrar runt i luften i en väldig fart och landar på ängen. Den indirekta (latenta)
upplevelsen skulle kunna vara att morfar överkommer ett hinder på vägen. Stenen
Kanini kör på skulle då metaforiskt motsvara hindret och vägen skulle liknas vid
morfars liv. Genom sin estetiska orientering tillåter den latenta retoriken denna typ av
tolkning. 116 Dessutom representerar denna händelse en typ av vändpunkt i berättelsen.
Från och med nu får man uppleva morfars eftertänksamma och slutligen nöjda sida.
Ovan skrev jag om Hattjaktens många verklighetstrogna visuella inslag och hur de
kan tänkas tilltala läsarna olika beroende på vad man har för referensramar. Den
primära och avläsbara, denotativa, betydelsen i de verklighetstrogna detaljerna eller
bilderna är det naket bokstavliga innehållet som kan utläsas av alla. De röda trähusen
med vita knutar är hus, den lantliga miljön är en avbild av naturen och sekretären är
en möbel. Den sekundära, konnotativa, betydelsen av bilderna är det vi förknippar den
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primära med. Kanske förknippar vi de röda husen med vita knutar och den lantliga
miljön med något typiskt svenskt, kanske har läsaren själv befunnit sig i en sådan
miljö och har minnen därifrån. Landskapsbilden skulle också kunna associera till
målningar av diverse konstnärer. Sekretären och alla detaljer kring den kan tänkas
associera till ett gammeldags hem, då möbeln förknippas med en äldre generation.
Detta är mer eller mindre dolda meningar som har skapats med en retorisk avsikt – att
påverka läsaren. 117
Förutsatt att barn och vuxna uppfattar de avbildade inslagen olika, kan man fråga sig
om denna påverkan sker på både ett manifest och ett latent plan. Man skulle kunna
tänka sig att verkningskraften ligger i att man uppfattar det latenta, det vill säga vad
bilden konnoterar. Då når man onekligen en rikare läsning. Därmed är inte den
manifesta, denotativa, retoriken verkningslös. Påverkan sker alltid på mottagarens
villkor och därför är det högst individuellt hur denna påverkan ser ut.
8.1.4. Stildrag hos Var är min syster? och Hattjakten
En del i stilanalysen går ut på att se om det finns återkommande drag i materialet som
skulle kunna svara mot ett visst stildrag. Dessa drag kommer till viss del att utgå från
böckernas stilfigurer. Att diskutera en boks stildrag är att säga något övergripande om
dess helhet, vilket tillåter uttydaren att tolka böckerna tämligen fritt och subjektivt.
Jag kommer därför inleda med att presentera de drag jag intuitivt funnit mest
karakteristiska för böckerna. Därefter följer en mer teoretiskt grundad redogörelse för
böckernas stildrag.
Sammanfattningsvis skulle jag karaktärisera Var är min syster? och Hattjakten som
konkreta, detaljrika, dynamiska, humoristiska och fantasifulla. Dessa benämningar är
sprungna ur den figurativa stil Nordqvist har, vilken bland annat består av de visuella
stilfigurer som analyserats ovan. Att böckerna är konkreta och detaljrika framkommer
av de stilfigurer som svarar mot att synliggöra och demonstrera. Ett gott exempel på
det är syllepsen som används för att berika berättelsen med sidohistorier. En annan
stilfigur som bidrar till stilens konkretion och detaljrikedom är den som bygger på
upprepning, nämligen anafor. Tack vare dess repeterande funktion skänker den
bilderna tydlighet, men bidrar även till att stillbilderna får rörelse. Här kommer den
dynamiska stilen in. Dynamiken i bilderna, anser jag, består just i att man upplever
dem som icke-statiska. Livet och rörelsen i bilderna är påfallande på varje uppslag,
vilket förmodligen är ett resultat av samtliga medverkande stilfigurers samspel.
Att Nordqvist har en humoristisk och fantasifull stil kan nog ingen förneka. Hans
frodiga inlevelseförmåga och glimt i ögat gör sina tydliga avtryck i illustrationerna,
läsaren blir nyfiken och förväntansfull på vad nästa sida har att erbjuda. Allusionerna,
hyperbolerna och paradoxerna är bara några exempel på stilfigurer som förstärker den
117

Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 95.

27

humoristiska och fantasifulla stilen. Tillsammans skapar stilfigurerna miljöer och
karaktärer som ger böckerna en komisk effekt. Förutsättningen är naturligtvis att
mottagaren är bekant med exempelvis de överdrivet stora hundarnas normala
utseende och därför kan uppskatta dess orimlighet. En fördel med denna typ av
framställning är att det ger barn en känsla av självförtroende när de kan skilja mellan
det normala och onormala. 118
En fråga inom det språkligt orienterade stildraget är huruvida stilen är smyckad eller
enkel. 119 Här är svaret utan tvekan smyckad. Likt all annan litteratur är även
barnböcker estetiska produkter. Genom den påtagliga mängd detaljer och färger samt
den intresseväckande visuella berättartekniken i Var är min syster och Hattjakten,
uppvisar Nordqvist hög konstnärlig skicklighet. Utöver ögats fröjd och underhållning
bidrar den smyckade stilen även till böckernas retoriska karaktär. I samklang med
Sigrells retorikdefinition (”konsten att välja språk konstruktivt”) kan man tänka sig att
Nordqvists stil inte är en slump, utan konstruktivt vald för sitt sammanhang. Färg och
form lyfter fram olika aspekter av en verklighet ”som kan vara på ett annat sätt”. 120
Ett barn, en förälder och en farförälder kan titta på samma bild och uppleva helt olika
saker. Den retoriska karaktären ligger således i bildernas förmåga att tilltala
mottagaren, vilket den konstfulla bilden på ett eller annat sätt ofrånkomligt gör.
Det stildrag som svarar mot bokens innehåll väcker bland annat frågan huruvida stilen
är konkret eller abstrakt. 121 Här åsyftas inte samma typ av övergripande konkretion
som diskuterats ovan, utan snarare om böckernas handling är konkret eller abstrakt.
I denna fråga går böckerna åt lite olika håll. Var är min syster? har ingen visuell
konkret handling som är direkt uppenbar för läsaren. Uppslagen är osammanhängande
och följer inte någon vidare litterär logisk ordning. Den inbjuder snarare läsaren att
själv utforma en lämplig historia, där de fullspäckade bilduppslagen ger näring åt
fantasin. Visserligen får man följa lillebror och ”gamle-musen” på varje uppslag, men
de utgör sällan bildens mest uppmärksammade moment. Bortser man från bokens titel
och enbart ser till bilderna är det inte ens helt uppenbart att lillebror och ”gamlemusens” färd går ut på att hitta lillebrors försvunna syster. Handlingen är inte särskilt
konkret, snarare abstrakt. Däremot är miljöerna allt annat än abstrakta, de kryllar av
åskådliga ting som läsaren direkt kan greppa. Stilfigurerna underhåller båda dessa
stilar, de kan vara både abstrakta (exempelvis metaforen och allusionen) och konkreta
(exempelvis anaforen och syllepsen).
I Hattjakten förstår läsaren handlingen genom morfar. Bilderna skildrar morfar som
stöter på olika typer som på ett eller annat sätt för morfar och handlingen framåt.
Detta gör innehållet mycket konkret och läsaren förstår vad som händer genom en
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tydlig huvudkaraktär. Till skillnad från Var är min syster? är uppslagen och sidorna
här för det mesta sammanhängande. Varje uppslag har ett tydligt fokus, vilket gör att
bilderna styr läsaren genom berättelsen. Läsaren ges på så vis inte särskilt mycket
utrymme att själv forma historien. Om den abstrakt innehållsligt orienterade boken
föder fantasin, skulle den konkret innehållsligt orienterade boken kunna tänkas föda
förnuftet. Ett konkret innehåll är ofta logiskt i den bemärkelsen att händelseförloppet
följer en rimlig ordning (och alltså inte logisk i bemärkelsen att exempelvis en kanin
kan köra motorcykel).
För att fortsätta på det innehållsligt orienterade stildraget kan man med råge även
påstå att Var är min syster? och Hattjakten båda två är sinnliga och dynamiska. Den
sinnliga stilen representeras av att de är färgstarka, åskådliga och målande. Den
dynamiska stilen representeras av att böckerna är energiska och livliga. 122 Detta inte
minst genom de stilfigurer som analyserats ovan, med syfte att ge liv och känsla åt
bilderna. Båda böckerna innehåller dessutom mängder av detaljer och stilfigurer som
ger dem humoristiska inslag. Dessa inslag kan kategoriseras inom den engagerade
stilen, vilken i sin tur faller inom det socialt orienterade stildraget. 123 Här
sammanfaller i viss mån delar av två olika stildrag, det innehållsliga och det sociala.
De berörda visar på liknande sätt hur böckernas stil tack vare Nordqvists konstnärliga
uttryck skapar levande och intresseväckande historier. Med andra ord konstituerar
stildragen tillsammans böckernas stil. 124
8.1.5. Analyssammanfattning
Ovan har analyser av Var är min syster? och Hattjakten utförts med utgångspunkt i
böckernas visuella stil, manifesta och latenta retorik samt gemensamma stildrag. En
genomgång av böckernas gemensamma retoriska situation har gett inblick i böckernas
olika delar och förutsättningar.
Analysen av Var är min syster? har bland annat fokuserat på dess kanske mest
uppenbara moment, nämligen den gedigna detaljrikedomen. Stilfigurer som sylleps,
besjälning och paradox förekommer frekvent och bidrar till bokens humoristiska drag.
I Hattjakten identifierades bland annat metaforer, perifraser och allusioner. Bokens
till synes ”simpla” historia visade sig ha ett ovanligt djup, vilket stärkte
läsupplevelsen. Böckerna har väldigt olika utformning och ställer olika krav på
läsaren, men har även många liknande drag. Utöver den retoriskt genomtänkta
användningen av stilfigurer visar böckerna även prov på kreativ berättarteknik genom
bland annat simultansuccession.

122

Hellspong (2001), s. 71.
Ibid.
124
Cassirer (2003), s. 39.
123

29

Analysen har även visat på att bilderna och dess stilfigurer innehåller ett samspel av
manifest och latent retorik, men att det oftast är den latenta som ger bilderna deras
stora kraft. Den manifesta retoriken manifesterar ytan och lägger grunden för det
latenta, vilket gör den minst lika nödvändig för bildens sammantagna påverkan på
mottagaren. Böckernas stildrag kan sammanfattas som konkret, detaljrik, dynamisk,
humoristisk och fantasifull.

8.2. Analys av Jonathan Johansson
Nedan följer en redogörelse för den retoriska situationen samt analyser av böckerna
Pannkakstårtan och Minus och stora världen. Denna analys har författats av Jonathan
Johansson.
8.2.1. Retorisk situation
Som vi tidigare nämnt är det viktigt att ta hänsyn till den kontext som bilden verkar i
för att förstå hur den samspelar med sin mottagare. Nedan ska jag därför redogöra för
den retoriska situationen som böckerna Pannkakstårtan samt Minus och stora världen
utspelar sig i.
Barnböcker har kanske inte generellt sett till syfte att övertyga sina läsare om en viss
ståndpunkt eller förmå dem att handla på ett visst sätt, som vanligtvis andra retoriska
artefakter. Men med tanke på böckernas fantasifulla och sagoliknande världar kan vi
ändå våga påstå att deras syfte måste vara att beröra läsaren, att förflytta henne bort
från sin egen vardagsverklighet. Det kan röra sig om att förmå och påverka läsaren till
att känna eller uppleva en viss känsla som helt enkelt kan vara läsnjutning eller att på
ett instrumentellt plan att få dem att köpa böcker (eller be sina föräldrar att göra det).
Således kan vi mycket krasst betrakta den uppkomna möjligheten som att Nordqvist
står inför utmaningen att han vill roa läsarna och sälja sina böcker.
Nordqvists primära publik är till största delen barn i alla olika åldrar och därmed kan
det också tänkas att publiken är väldigt bred och oberäknelig men ändå inte helt
ohanterlig. Med stor sannolikhet är Nordqvist medveten om vad som går hem i barns
ögon och vad som säljer till barn som kunder. För att göra sina böcker unika på
marknaden krävs det att innehållet tilltalar alla sorters fantasifulla förväntningar som
barn har men också de förväntningar föräldrar kan tänkas ha. Utöver den uppenbara
aspekten att det är föräldrarna som faktiskt köper boken så är de också förmedlare av
berättelsen. Det här gör att boken dels måste ha ett passande innehåll som föräldrarna
finner lämpligt för barnen men också ett innehåll som de själva tycker är intressant
och roligt att berätta. 125 Därmed ställs Nordqvist inför utmaningen att möta dels den
primära publiken som består av barnen men också den sekundära publiken som utgörs
av föräldrarna. Det blir således en publik med dubbla roller, en dubbel publik. 126
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Visserligen ägnar sig Nordqvist i stor utsträckning åt att framställa en fantasivärld och
förmå läsaren att möta sagolika platser och figurer. Men det utesluter inte att han bör
förhålla sig till vissa tvingande omständigheter, som bland annat består i den
förförståelse som publiken, vuxna som barn, har om hur verkligheten fungerar.
Annars kan fantasierna gå över styr. Med detta sagt är det också avgörande för
Nordqvist ta hänsyn till barnens förmåga att uppfatta en bild. Det kan tänkas att
bilderna behöver vara illustrerade i linje med vad barn kan uppfatta som exempelvis
roligt och spännande. Detta för att bilden ska bemötas på rätt sätt och inte skapa
förvirring eller liknande, men också för att barnet själv ska kunna skapa en handling
utan att läsa texterna.
Som ovan nämnt ställer föräldrarna, både subjektivt och i sin pedagogiska roll, krav
på böckernas innehåll vilket gör att de också kan betraktas som en tvingande
omständighet. Med tanke på att föräldrarna med stor sannolikhet är de som gör
berättelsen tillgänglig för barnet, dels genom att läsa boken men också genom att
köpa den, blir dessa personer och deras krav viktiga för Nordqvist att beakta i
skapandet av böckerna.
I och med att Nordqvist har många olika förväntningar att leva upp till krävs det också
att han beaktar publikens normer, relationer och värderingar i den givna situationen.
Ett svårt uppdrag, kan tyckas, men med hänsyn till hans nationella och internationella
framgångar kan det tänkas att han har lyckats beakta den rådande doxan och därmed
är medveten om denna tvingande omständighet.
8.2.2. Pannkakstårtan – visuell retorik
Pettson och Findus är med största sannolikhet Sven Nordqvists absolut största verk
och är böcker som under många år tilltalat såväl vuxna som barn. Med en fantasifull
värld som består av en mängd tokiga detaljer möter läsaren gubben Pettson och katten
Findus i en händelserik vardag. Det är en vardag som också kan tänkas spegla en
metaforisk far-och-son-relation. Med bakgrund i det här blir det till en början
intressant att lyfta fram den mest tänkbara och signifikanta stilfiguren, besjälning.
Findus skulle väl kunna betraktas som barnet i berättelserna, där ett likhetsförhållande
mellan Findus handlingar och ett barns blir tydligt. På uppslag två ser vi hur katten
ger uttryck för att vara otålig och ivrig att Pettson ska bli klar. 127 I kontrast mot det
kan vi i uppslag tre följa hur katten, lite nonchalant och arrogant, väljer att pyssla med
det som faller honom i smaken och därmed inte hjälper till med att leta efter mjölet. 128
Genomgående i hela berättelsen får vi följa handlingar när katten Findus ger uttryck
för att, lite obekymrat, befinna sig i sin lilla egna värld där hans nyfikenhet och
intressen står i fokus. Med detta sagt innebär det inte att alla barn är nonchalanta eller
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självcentrerade, men man kan tydligt se hur Findus ger uttryck för att utforska världen
på sitt sätt, precis som ett barn. Därmed blir det intressant att betrakta Findus utifrån
en retorisk figur som förknippar karaktären med en mänsklig varelse och dess
egenskaper. 129
Den ständiga närvaron av en figur som genom sina handlingar ger uttryck för att vara
ett barn gör det också intressant att se på hur det kan tänkas vara en karaktär som
barnen kan identifiera sig med. Ett begrepp som gör det möjligt att förstå denna
process är identifikation, myntat av litteraturteoretikern och filosofen Kenneth Burke.
Han menar att identifikation kan vara ett alternativ till retorikens mål om att övertyga
(persuasio). Publiken deltar snarare i den kommunikativa diskursen istället för att bara
vara publik till det kommunikativa framträdandet, anser Burke. 130 I det här fallet kan
det tänkas att Nordqvist lyckas identifiera karaktären Findus med det tittande barnet
genom att återspegla ett bekant handlande och en personlighet som barnen själva
möter i vardagen. I linje med Burkes resonemang handlar identifikationsprocessen i
detta sammanhang om att barnet ska bli ”ett” med karaktären för att bli
övertygad/påverkad, vilket då kan bidra till att hen blir en del av diskursen och inte
bara publik till framställningen. 131 Vidare kan detta och besjälningen ge upphov till
engagemang och energi i betraktande av bilden men framför allt en rik förståelse av
vad som illustreras.
Redan på första uppslaget möts läsaren av en inlevelsefull och detaljrik värld som kan
tänkas skapa nyfikenhet och engagemang. 132 Uppslaget erbjuder tydligt två
paradoxala ting som bland annat syns i form av en enorm sko-kruka för en gran och
tre orimligt stora svampar på en sten som skymtar bortom skogsbrynet. Dessa
framställningar faller ganska uppenbart i famnen på stilfiguren paradox och dess
innebörd. 133 Paradoxerna kan tänkas ställa mottagaren inför utmaningen att fritt tolka
det framställningar och illustrationer visar och därmed involvera hen i bilden.
Visserligen kanske dessa stilfigurer inte påverkar handlingen i någon större
utsträckning, men det kan ändå förmå läsaren att bli engagerade och aktiv i sitt
beaktande av illustrationerna.
Vi kan också se hur grannskapet (vilket är nio personer i bilden) står lite lömskt och
lurar bakom trädet med ett hånfullt leende på läpparna. Det skulle kunna betraktas
som att dessa nio personer representerar hela byn och därmed en del för en helhet,
synekdoke. Stilfiguren ägnar sig åt en berättarstrategi som gör att läsaren får en del
beskriven och själv får dra slutsatser, i det här fallet, om hela byns åsikter om
129
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Pettson. 134 Stilfiguren ger visserligen ett förhållandevis brett utrymme för läsaren att
tolka bilderna och dra slutsatser kring helheten, men det är också intressant att se det
utifrån det faktumet att stilfiguren sätter en ganska fast prägel på hur helheten bör
framställas och tolkas, att Pettson är konstigt. Vidare kan detta tänkas utgöra en
begränsning av läsarens tolkningsutrymme. Och även om läsaren skulle tolka helhet
som att de övriga i byn inte ser det så, har ändå delen satt ett avtryck hos läsaren som
säger att det är något konstigt med Pettson. Stilfiguren uppmanar således läsaren till
en tolkningsprocess och ger därmed bilden en viss energi, men den sätter också en
ganska tydlig personlig prägel på vem Pettson och grannarna är. Detta kan då
betraktas som en ”medveten” strategi där den utvalda delen leder läsaren i riktning
mot en viss förståelse av helheten. 135
På första uppslaget kan det även tänkas att Nordqvist använder sig av en allusion med
hjälp av sina vackra illustrationer av idylliska landskap. För de yngre läsarna kan
detta möjligen bara betraktas som en bakgrund med färgrika konstraster till deras
iakttagelser. Det kan förvisso bidra till en njutbar läsning, men för de äldre läsarna,
som möjligen är bekanta med illustrationer av just idylliska landskap (exempelvis av
Carl Larsson), kan det istället betraktas som ett komplement till bildens framställning.
Därmed fyller allusionen sin funktion för de vuxna läsarna. Det kan tänkas att han
lyckas skapa en slags eko-effekt med hjälp av en allusion som vidare stärker den
energiskt visuella framställningen och samtidigt skapar ett slags harmoni i bilden.
På uppslag två kan vi återigen följa Nordqvist användning av stilfiguren synekdoke.
Där visar han exempelvis en liten del av ett hus men som troligtvis ska symbolisera
hela huset. 136Återigen ger Nordqvist utrymme till läsaren att själv måla upp helheten
med hjälp av en liten detalj. Det kan vara ett effektivt tillvägagångsätt som ger
Nordqvist möjlighet att med en liten detalj förmå läsaren att förstå och se betydligt
mycket mer än bara den lilla bilden. Det kan också vara ett sätt att undvika att slå fast
en bestämd värdering av något, läsaren får själv avgöra utifrån sina egna
referensramar hur huset ska se ut och vad som passar för historien. 137
Det är också på andra uppslaget som vi får bekanta oss med en detaljrik sidohistoria,
sylleps. Det ter sig oundvikligt att dessa små figurer, även kallat mucklor, kommer att
förstärka energin och kreativiteten i läsningen. Syllepser har en speciell berättelsenivå
och kräver därmed en noggrann läsning för att förstås. 138 Denna uppmärksamhet och
noggrannhet kan tänkas leda till ett betydligt större engagemang hos läsaren och bidra
till en energisk och humoristisk nivå i illustrationerna.
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På uppslag tre går det att se hur Pettson febrilt letar efter någonting i köket medan
Findus sitter och leker vid köksbordet. 139 Detta visualiseras med hjälp av en
simultansuccession men också med stöd av stilfiguren anafor. Simultansuccession gör
det möjligt att berätta för läsaren att det sker en rörelse eller händelse med hjälp av en
rad olika bilder/figurer i följd och anaforen blir synlig genom att Pettson, med
upprepningar av rörelser i led, ger uttryck för samma sak – att leta efter något.
Därmed kan anaforen fungera som ett led i själva simultansuccessionens mer tekniska
innebörd. 140Antagligen ger denna visuella upprepning av subjektet en möjlighet för
läsaren att förstå huvudkaraktärens handlingar och troligen skapar detta både energi
och liv i bilden. En sådan här akt skulle självfallet också kunna förstås utifrån den
retoriska figuren ellips. I och med att illustrationen inte explicit uttalar vad Pettson
letar efter så finns det därmed uteslutna eller underförstådda meningar i handlingarna.
Dessa underförstådda och nästintill implicita meningar kan därmed ge upphov till ett
engagemang hos läsaren, där hen kontinuerligt behöver fylla ut dessa utelämnade led
med sin egen kreativitet och fantasi.
Stilfiguren anafor syns också tydligt på sjunde uppslaget. 141 Läsaren möter Findus
som förbereder sig med en rad olika rörelser och gestikuleringar i syfte att senare
springa in till tjuren och reta upp honom. Det sker återigen en upprepning av samma
uttryck för att klargöra för läsaren vad som händer och även här kan detta betraktas
som ett led i en simultansuccession. Stilfiguren skapar också en viss åskådlighet inför
läsaren och uppmuntrar därmed hens kreativa sinne, som vidare kan ge
händelseförloppet en tydligare innebörd. Detta kräver dock att läsaren tolkar bilden
korrekt, det vill säga att läsaren förstår att upprepningen av figurerna syftar till att
illustrera en figur, inte flera. Ett möjligt utfall är att de yngre läsarna möjligen
uppfattar denna upprepning som olika figurer och därmed skulle anaforen och
simultansuccessionen tappa sin tänkbara förstärkande funktion i illustrationen. 142
Uppslag nio erbjuder läsaren en samling av olika stilfigurer. 143 Först och främst
förstår vi att en rad olika led saknas i bilden (ellips), exempelvis när Findus springer
med en oförutsägbar framrusning som vidare leder till att korgen med ägg rasar ut på
gårdsplanen och att Pettson faller. Detta illustreras i få bilder, men genom att läsaren
får möjlighet att fylla ut uteslutna led i akten kan det ändå tänkas det blir ett greppbart
händelseförlopp. Vad som dock blir väldigt intressant är hur Nordqvist möjligen
använder sig av dels en överdrift (hyperbol) för att beskriva karaktärernas
känslotillstånd men också hur han antagligen låter läsaren förstå händelseförloppen
med hjälp av stilfiguren metonymi och dess innebörd orsak och verkan.
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Hyperbolen tas i anspråk genom att Pettson blir rasande och visar ett ansiktsuttryck
och ett kroppsspråk som indikerar ren skär ilska över situationen. Detta illustreras
med ett dramatiskt utspel och stora framträdanden, vilket möjligen kan betraktas som
en aning överdrivet men med syftet att göra det lättare för läsaren att förstå
innebörden i sammanhanget. 144 Metonymin, orsak och verkan, kan få oss att förstå
sammanhanget genom att betrakta resultatet. Läsaren förstår och kan även tänkas
legitimera Pettsons aggressioner genom att se att alla äggen ligger krossade på
marken – då är det acceptabelt att vara arg. Det här gör att stilfigurerna nästintill
kompletterar varandra och går hand i hand. Hyperbolen målar upp och förstärker, i det
här fallet ilskan över alla trasiga ägg. Vidare förmår metonymin läsaren att, på grund
av att alla ägg ligger på marken (orsak), förstå att det är rimligt att bli rasande
(verkan). Därmed kan dessa tre retoriska figurer ha ställt läsaren inför en situation, där
kreativitet och livfullhet tillsammans stärker och skapar bildens energiska karaktär,
men framförallt ger läsaren en konkret förståelse av sammanhanget.
Manifest och latent retorik
Det är också intressant att titta på Nordqvists visuella framställningar utifrån
begreppsparet manifest och latent retorik. Om vi går tillbaka till vad som tidigare
diskuterats i det första uppslaget kan det möjligen vara så att den innehåller dolda
eller indirekta budskap, latent retorik. Som analysen av stilfigurer redovisat är
uppslaget öppen för olika tolkningar kring vad grannskapet tycker och tänker om
Pettson; det finns inget som explicit säger att de tycker Pettson är konstig. Därmed
blir budskapet i det som illustreras förhållandevis oklart och det visuella behöver
nödvändigtvis inte betraktas som retorik med explicita budskap utan mer som
underhållning med implicita retoriska budskap. Det viktiga att förstå i det här
sammanhanget är att det latenta innehållet kan berika illustrationerna, eftersom det
kräver reflektion och engagemang från läsaren för att förstå budskapet. 145 Visserligen
kan den latenta retoriken i uppslaget medföra mindre effektivitet och ses som lite
lömsk i jämförelse med exempelvis om grannarna hade mer uppenbart visat sin åsikt.
Att betrakta den latenta retoriken i illustrationerna utifrån ett mer konstruktivt
perspektiv gör det möjligt att hävda att dessa undermedvetna budskap kan tänkas ge
upphov till nyfikenhet och engagemang hos läsaren. Detta innebär att den latenta
retoriken inte behöver innebära något negativt, snarare tvärtom, det kan berika
illustrationer. Det kan således ge bilderna en unik uttryckskraft.
De mer uppenbara och medvetna budskapen, manifest retorik, som illustreras i
bilderna kan ge läsaren betydligt mycket mindre rum för reflektion och egna
tolkningar. Det kan dock ge bilden en mer omedelbar effekt och därmed stärka
framställningen av något – så här är det! Ett exempel på den manifesta retoriken syns
tydligt i uppslag tre där bilden illustrerar Pettsons punktering på cykeln. 146 En
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illustration där läsaren klart och tydligt förstår vad som har hänt, dels genom de
manifesta men också på grund av att illustrationen saknar övriga detaljer som kan
tänkas öppna upp för en djupare tolkning. Därmed blir illustrationen av en mer tydlig
och konkret karaktär (manifest) i jämförelse med illustrationer som har fler detaljer
och mer implicita drag. Det här kan dock resultera i att de förlorar sin underhållande
och reflekterande funktion, vilket den latenta retoriken bjuder in till något som tycks
var, en viktig kompentent för att uppslagen ska få en livfull karaktär.
Som analysen så här långt har visat på kan stilfigurerna belysa bildernas polysemiska
karaktär. Det finns således ingen bestämd betydelse i illustrationerna, utan beroende
på deras manifesta och latenta retoriska drag samt stilfigurernas potentiella sätt att
tillföra en viss dynamisk karaktär till bilderna kan dess innebörd ständigt komma att
förändras. Detta leder även oss in på begreppen denotation och konnotation och
reflektionen hur dessa begrepp stödjer eller stjälper stilfigurernas funktion.
På uppslag åtta kan läsaren se hur Pettson och Findus retar upp tjuren i hopp om att
den ska flytta på sig. Vi ser att Findus har en gardin, med röda inslag, bunden runt sin
svans som tjuren ilskt försöker få tag på. 147 Den direkta innebörden i bilden, den
denotativa, är självfallet att tjuren är upprörd och är i rörelse, vilket också förstärks
genom att Findus tycks springa för sitt liv. Vad bilden dock konnoterar, det vill säga
vilken vidare betydelse som betraktaren kan tänkas koppla illustrationen till, är
tjurfäktning.
Tjurfäktning är nämligen en sport och ett ämne som de flesta av oss känner till. Det är
en ”underhållning” som många barnprogram och filmer använder sig av, även i
vuxenvärlden, vilket gör att gemene man känner igen processen, dess läten, mimiker,
färger och allt annat därtill. Dessa element kan då tänkas vara något som läsaren
associerar till när hen ser Findus springande på ängen med tjuren efter sig och därmed
betraktar bilden med andra glasögon. Det här kan också kopplas till att uppslaget
tycks anspela på något välbekant. Därmed kan vi urskilja stilfiguren allusion och dess
eko-effekt, som kan tänkas stärka det konnotativa utfallet. En annan stilfigur som blir
synlig i sammanhanget är en ellips vilken istället kan tänkas bli stärkt, av allusionen
och det konnotativa, genom att läsaren själv fyller ut avsaknaden av leden med hjälp
av fakta som uppstår från exempelvis konnotationen. Således kan vi konstatera att
samspelet mellan stilfigurerna och den konnotativa innebörden ofrånkomligen bjuder
in läsaren till en energisk visuell illustration.
Det här behöver nödvändigtvis inte innebära något konstruktivt. Det kan likväl vara
konnotationer som innehåller något negativt och leder läsaren mot destruktiva
upplevelser. Samspelet mellan stilfigurerna och de associationer som uppstår gällande
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tjurfäktning kan således väcka negativa känslor och därmed bidra till allt annat än
engagemang och energi i illustrationen.
Liknande exempel kan vi finna om vi går till nionde uppslaget och dess mucklor. 148 I
högra hörnet kan läsaren betrakta illustrationens denotativa innebörd, vilken är två
kyckling-mucklor som bär på ett trasigt ägg med hjälp av en bår. I och med att
sjukvård ofta associerar till känslosamma och seriösa situationer kan bilden tänkas
trigga igång känslor kring en sådan händelse (konnotation). Dessa känslor kan vidare
förstärka uppfattningen av illustrationen hos läsaren. Men med hänsyn till att det är
hönor som utför handlingen blir det däremot allt annat än känslosamt, snarare bara
absurt och komiskt. Läsarens konnotation i kombination med mucklornas paradoxala
handlande bidrar förmodligen då till att denna visuella detalj bara blir en humoristisk
effekt i bilden som engagerar läsaren. 149 Det går även här att urskilja stilfigurer
(paradox, sylleps och metafor) och deras samspel som ger bränsle åt läsarens
konnotativa utfall och därmed skapar bildens livfulla och komiska framställning.
Mot bakgrund av det här blir intressant att titta på vad miljön egentligen har för syfte.
Nikolajeva beskriver att Nordqvist med sina detaljrika och absurda miljöer ofta syftar
till att skapa en viss komik i det hela. Det förutsätter dock att läsaren är bekant med
föremålets riktiga och verkliga storlek för att uppskatta dess orimliga och därmed
komiska innebörd. 150 I fallet med sjukvården kan det tänkas att det är just det här som
sker. Läsaren möter en viss komik i illustrationerna på grund av att hen är medveten
om hur orimligt och omöjligt det är att hönor skulle agera som de gör på bilden.
Likväl kan detta resonemang kring miljöns syfte kopplas till de paradoxer som
nämndes i början av analysen. Med läsarens förförståelse kring föremålens verkliga
storlek kan det tänkas att uppslagets paradoxer lyckas medföra en komisk innebörd
och därmed förstärker bildens energiska karaktär.
8.2.3. Minus och stora världen – visuell retorik
Sven Nordqvists bok Minus och stora världen är en berättelse vars syften skiljer sig
en aning från Pannkakstårtan, då denna bok som ovan nämnt har en allt mer
pedagogisk funktion. Den förmår nämligen läsaren att genomgående i bilderna utföra
enkla och basala matematiska uträkningar med hjälp av tokiga illustrationer. Men
detta fråntar inte illustrationerna deras fantasifulla och händelserika framställningar
som kan tänkas fånga läsarens uppmärksamhet.
Den mest genomgående och signifikanta stilfiguren i berättelsen kan ses som parafras.
Stilfigurens innebörd, att med en varierande upprepning ange samma sak med olika
yttranden, kan tänkas vara vad just Nordqvist ägnar sig åt för att förmå läsaren att
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räkna. Kontinuerligt i boken möter läsaren en siffra på uppslagen, exempelvis
nummer fem, som i sin tur är omringad av fem varierade föremål som syftar till att
läsaren ska räkna dessa fem. Fem flaggor i tårtan, fem blommor vid vägen eller fem
bilar på parkeringen. 151 Det tycks vara ett effektivt sätt att förtydliga något på och i
kombination med bokens explicita uppmaning av en viss siffra kan det tänkas att
parafrasen tillför en förstärkande funktion för bokens pedagogiska syfte.
Utan att beakta texten i första uppslaget kan det vara svårt att urskilja bokens handling
och därmed svårare att förstå innebörden av de olika stilfigurerna. Men med
utgångspunkt i att man är medveten om att Minus ska ge sig ut i den stora världen kan
uppslaget ge en helt annan effekt för det visuella tolkandet. När gamle gubben Enok i
första uppslaget sträcker över skon till Minus skulle skon kunna betraktas som ett
metaforiskt föremål som syftar till nästa steg i livet. Skon kan också tänkas ge läsaren
en hint om att ett äventyr precis ska ta fart, att det är nu det stora äventyret börjar. 152
Metaforen bli även synlig i uppslag två där vi återigen möter en äldre person som
tycks leta efter något i sina påsar för att ge till Minus. 153 Vidare kan den äldre damen
och gubben Enok tillsammans tänkas metaforiskt avbilda en far- eller morföräldrarrelation där omtänksamhet och oro kring barnbarnets färd står i centrum. Uppslaget i
sin helhet kan också metaforiskt avbilda uppmuntran till att man ska vara nyfiken och
ge sig iväg för att upptäcka den stora världen. Detta kan slutligen utstråla en slags
trygghet och därmed skapa ett lugn hos läsaren som vidare fäster henne vid historien
på ett närvarande sätt.
På första uppslaget kan läsaren också betrakta gubben Enoks detaljrikt avbildade hem.
Det är ett myller av spännande och tokiga småsaker från världens alla hörn och
kanter. Vi ser bland annat en dansk flagga, en prototyp av Eiffeltornet, en afrikans
mask och sköld, ett svärd och ett litet flygplan. Dessa föremål kan mycket väl vara
gåvor från nära och kära eller bara prylar som Enok kommit över, men det skulle
också kunna symbolisera att han själv varit ute och rest väldigt mycket. Därmed ser vi
hur stilfiguren synekdoke blir synlig i bilden. Alla dessa småprylar bjuder in läsaren
till en allt djupare tolkning av helheten. Stilfiguren kan därmed beskriva vad som
tidigare har hänt i Enoks liv och även sätta en personlig prägel på vem gubben Enok
är, en berest och erfaren man. Denna personliga prägel kan också tyda på att Enok är
en man att lyssna på, vilket kan tänkas stärka den metaforiska avbild, om Minus nästa
steg i livet, som ovan nämnt.
I boken möter läsaren olika varianter på besjälning. En av dessa kan vi betrakta redan
på första uppslaget, där en gris står iklädd i ett par hängselbyxor, äter en banan och
lyssnar på musik från sin freestyle. 154 Ett tydligt exempel där Nordqvist framställer,
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med hjälp av besjälning, grisen på ett sätt som associerar till en mänsklig karaktär och
som kan tänkas utgöra en kompletterande roll i det glädjefyllda sammanhanget. I och
med att grisen i sig inte tillför något till den primära handlingen kan vi också betrakta
figuren som en sylleps och därmed som en komisk detalj vilken kan bidrar till en
humoristisk effekt i illustrationen. 155
På uppslag två använder sig Nordqvist av två olika paradoxer, där han bland annat
framställer två lökar större än träden, och på stenarna vid horisonten kan man se två
trådrullar som är orimligt stora. 156 Paradoxerna sätter läsaren i en situation där hen
måste tolka vad dessa orimliga framställningar egentligen står för. 157 Ska föremålen
symbolisera något annat? Vad ska istället vara där? Har föremålet någon funktion i
sammanhanget? Dessa frågor och funderingar som läsaren ställs inför väcker, som
ovan nämnt, troligen reflektion kring bilden och tillför läsningen både spänning och
glädje. Det ska dock återigen understrykas att Nordqvists tanke med dessa absurda
miljöer ofta är att skapa en slags komisk effekt i illustrationen. Det förutsätter dock att
läsaren kan ställa föremålen i relation till dess verkliga innebörd eller proportion.
Skulle detta inte vara möjligt, utan att läsaren tror att framställningen är det korrekta,
kan det snarare bara bli ännu en fantasifull detalj i uppslaget utan dess tänka komiska
inverkan. 158
I uppslag tre möter Minus några människor som kan tänkas vara från en annan kultur
vilket kan betraktas som en metaforisk avbildning som säger att Minus har kommit en
bra bit på sitt stora äventyr. Det kan också i det här fallet, med kamelerna och de
Aladdin-liknande männen, möjligen ge läsaren ett detaljrikt fragment som innehåller
personer vilka representerar en del av en kultur, en kultur som i sin tur ligger
geografiskt långt bort. Därmed kan det tänkas att delen associerar till föreställningen
och helheten om att Minus är långt hemifrån (synekdoke). Det är vidare intressant att
beakta uppslaget som att det anspelar på något välkänt och bekant, därmed stilfiguren
allusion. Som redan nämnt associerar illustrationen till sagofiguren Aladdin och hans
fantasifulla värld, som utspelar sig långt bortom Minus landsbygd. Det är en
berättelse som många av oss är bekanta med, vuxna som barn, vilket kan göra att dess
innebörd förstärker uppslaget och läsarens känsla av Minus stora äventyr. Allusionen
kan möjligen skapa ett slags tillägg till den redan etablerade föreställningen som delen
gett upphov till och därmed förstärka historiens handling med hjälp av en annan
välkänd berättelse. 159
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Uppslag sex erbjuder ett litet samhälle som består av olika mystiska mucklor,
syllepser. 160 Dessa syllepser kan med stor sannolikhet bidra till syftet att tillföra en
humoristisk effekt i illustrationen. 161 I det här fallet blir det mer intressant att se hur
dessa syllepser kan fungerar som ett komplement till ett metaforiskt avbildande av
mörker och ondska. Det går inte att undgå att märka hur Nordqvist, med hjälp av
metaforer, försöker avbilda dysterhet och mörker för att skapa lite spänning i
handlingen. Mörka färgkontraster i kombination med svarta kråkor (som oftast
förknippas med ondska) och en lite lömsk häxa kan metaforiskt ge uttryck för det
obehagliga. Likväl blandas dessa metaforer med humor och glädje och därmed kan de
tänkas ge bilden en energisk karaktär. Syllepserna kan dock vara de enda inslagen
som ger uttryck för ett litet mer ”seriöst” mörker i uppslaget. Vi ser hur samtliga
syllepser står rakryggade i olika hörn, iklädd svarta kläder och mörka solglasögon och
med en hatt på huvudet. Dessa kan därmed fungera som ett komplement till den
aningen komiskt metaforiska avbildningen i syfte av att bilden ändå ska behålla sin
ondskefulla karaktär. Tillsammans kan det tänkas att dessa stilfigurer (syllepser och
metaforer) påverkar uttryckskraften och tillför en sällsynt dynamik i illustrationen.
Att höja spänningen i berättelsen genom att ställa något mot dess motsats kan vara
något Nordqvist kontinuerligt använder sig av i sina böcker (antites) och är en
stilfigur som kan tänkas göra illustrationerna intressanta och spännande. På uppslag
åtta ser vi tydligt hur han använder sig av det antitetiska förhållandet genom att ställa
djur mot människa, likväl på uppslag tio får vi följa hur han framställer liten mot stor
eller vuxen mot barn. 162 I och med att det lilla gör det stora ännu större och vice versa
höjer stilfiguren uttryckskraften i båda leden och kan därmed genomgående tänkas
berika läsupplevelse för läsaren. 163
På sista uppslaget syns det tydligt hur en liten del kan tänkas visa att Minus resa är
över. Han står lite vemodigt nere på marken och vinkar farväl till vad tycks vara en
äventyrare som ska fortsätta den stora resan. 164 Äventyraren i sig kan betraktas som
det centrala i bilden, där han tydligt, som en detaljrik del, förmedlar att han på egen
hand ska ge sig iväg. Det här kan då lägga grund för att läsaren drar slutsatser om
helheten som beskriver att Minus resa är över. Återigen blir stilfiguren synekdoke ett
kraftfullt verktyg för att beskriva en allt mer omfattad händelse. På samma uppslag
förstärks händelsen av ytterligare en synekdoke. Här får vi först och främst betrakta
en liten del av vad som kan vara Minus rum men som vidare kan leda läsaren dels mot
helhet av hans rum men också mot slutsatsen att han är hemma efter en lång och
händelserik resa. Stilfiguren bidrar nämligen till att öka åskådligheten i det som
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framställs, vilket kan tänkas berika bilden men också förmå läsaren att föreställa sig
mer än vad illustrationer framhäver. 165
Uppslaget visar också hur Minus står och blickar ut genom fönstret i sitt rum. 166 I
förhållande till resten av bilden och även samtliga uppslag i boken blir just den här
delen väldigt talande på grund av att den ger intryck av att Minus är tillbaka till det
normala. Som läsare går det att se bildens tydliga avsaknad av en rolig och tokig
fantasivärld som också kan tänkas ge uppfattningen att äventyret nått sitt slut, detta
eftersom detaljrikedomen speglat hela berättelsen. En förhållandevis innehållslös bild
i relation till vad Nordqvist annars framställer, tråkig kan tyckas, men kanske också
ett verkningsfullt sätt att avsluta något på eller förklara något helt annat. Det kan
tänkas att stilfiguren antites blir synlig i denna framställning och därmed ett tacksamt
verktyg för att sätta punkt för berättelsen. Nordqvist sätter den vanliga vardagen i
konstrast till den tidigare händelserika och fantasifulla vardagen, vilket kan ge läsaren
förståelsen om att det som varit nu är över. Kontrastverkan kan möjligen också
frambringa uppfattning hos läsaren att allt som skett bara var en dröm och något som
bara existerat i Minus tankar. Därmed hjälper stilfiguren inte bara författaren att sätta
punkt för historien utan får också läsaren att förstå att allt det som har skett rimligtvis
inte kan vara på riktigt utan bara något som existerade i Minus vilda fantasi. 167
Manifest och latent retorik
I Minus och stora världen går det också att finna drag av manifest och latent retorik
som kan tänkas påverka läsupplevelsen och illustrationerna i sin helhet. Bokens
manifesta observerbara nivå kan som tidigare nämnt grundas i ett explicit och
uppenbart syfte som riktar sig mot att lära barnen räkna. Med olika symboliska
uttryck ger illustrationerna läsaren tydliga uppmaningar att utföra enkla matematiska
uträkningar. Detta sker genom att upplysa läsaren om en siffra och sedan försöka
förmå hen att räkna olika föremål som svarar mot vad siffran angivit. Det kan
möjligen vara så att denna manifesta retorik tillför en omedelbar effekt till
illustrationerna. Effekten leder till att läsaren blir fokuserad, koncentrerad och
möjligen lite nyfiken, vilket kan vara avgörande för att läsarens ska möta bokens
syfte, att räkna. Med bakgrund av det här kan det tänkas att den manifesta retoriken
berikar illustrationerna. Den behövs helt enkelt för att förtydliga bokens ändamål
vilket också är ett viktigt element för bokens handling.
Vad som dock är mindre effektivt med de inslag av manifest retorik vi kan se i boken
är att de inte utmanar läsarens tolkningar. Men som analysen av stilfigurerna visat på
kan det tänkas att det finns fler budskap än vad uppslagen explicit förmedlar,
nämligen de latenta. De underliggande budskapen utmanar och uppmanar läsaren till
reflektion och stilfigurerna föreslår i sin helhet en rad olika tolkningar kring dess
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inneboende karaktär och därmed påverkar detta tillsammans hela uppslaget. 168 Ett
tydligt exempel på detta är det personliga karaktärsdrag som jag tidigare redogjort för
gällande gubben Enok. Här erbjuds läsaren en underliggande nivå som med hjälp av
stilfigurer uppmuntrar hen till att reflektera kring bildens vidare innebörd. Bokens
sista uppslag är ännu ett exempel på en bild som kan tänkas ha ett underliggande
budskap. Detta budskap skulle kunna vara att Minus resa är över och att kanske hela
berättelsen bara tog plats i Minus fantasi. Det är således viktigt att göra sig medveten
om den latenta retorikens påverkan och hur den kan berika uppslagen genom att
uppmana läsaren till djupare reflektion kring vad hen ser. 169 De latenta dragen
utmanar således läsaren och ger illustrationerna kraft.
En viktig aspekt som tidigare tagits upp är att det inte behöver handla om antingen
eller, utan att de explicita budskapen kan gå väl gå ihop med det mer underförstådda
och implicita budskapen. 170 Det kan tänkas att det är just vad Nordqvist lyckas med i
boken, att kombinera dessa två för att dels skapa en tydlighet i berättelsen men också
uppmuntra läsarens kreativa och fantasifulla sinne. Det finns således en tydlig
funktion med boken som förklaras med explicita och uppenbara budskap, vilket gör
att läsaren kan tänkas få möjlighet att följa en röd tråd, exempelvis med stöd från
stilfiguren parafras och dess varierande upprepningar av ett föremål. Likväl ser vi en
rad olika underförstådda och underliggande budskap som leder läsaren till många
möjliga associationer och tolkningar. Förening av uppenbara och dolda budskap,
självfallet också med stöd av stilfigurer, kan således skapa en viss dynamik i bilden
och resultera i en allt mer energirik läsning.
Dessa drag av manifest och latent retorik kan också kopplas till begreppet konnotation
och denotation. Karakteristiskt för Nordqvists böcker verkar vara att uppslagen har en
direkt innebörd som beskriver hur något är för att ge läsaren tydlighet och en röd tråd
i det som illustreras. Bilderna kan dock, som ovan nämnts, ha en djupare innebörd och
en vidare betydelse för betraktaren. 171 Ett exempel på det här leder oss tillbaka till
uppslag tre och dess denotativa innebörder, som är tre Aladdin-liknande individer på
tre kameler ute i skogen. 172 Ett blixtrande sken tycks trolla fram en leksak och Minus
blir djupt förvånad av det han ser. Denna bokstavliga innebörd (men också
metaforiska avbildning) kan här ge upphov till en vidare betydelse, konnotation. Det
är inte bara ett blixtrande sken som betraktaren ser utan detta sken associerar också
till en allmän uppfattning att blixtrar och dylik förekommer under trolldom och magi.
Denna association kan sedan tänkas förstärka händelseförloppets innebörd och tillföra
spänning och energi i bilden. Likväl kan männen på kamelerna som tidigare nämnts
och med stöd av den retoriska figuren allusion, konnotera ett annat sammanhang som
168
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kompletterar handlingen i boken. Konnotationen och dess innebörd ger således
bränsle till ytterligare innebörder i det som läsaren möter i illustrationerna.
Konnotation handlar, som jag tidigare nämnt, om de associationer som kan förknippas
med exempelvis en bild och som vidare kan ge upphov till vissa känslor och
värderingar. 173 På sjunde uppslaget finner vi ett ganska harmoniskt exempel på detta.
Vi ser hur Minus sitter på ängen med en kompis och plockar blommor. I bakgrunden
skymtar återigen den paradoxala naturen med glimten av en lite sjö. Som läsare skulle
denna denotativa innebörd kunna ge upphov till en allt mer känslosam, konnotativ
innebörd. Läsaren kan möjligen, med stöd från stilfiguren allusion, associera till
solsken och sommar, idylliska landskap med kossorna på ängen och även en djup
vänskap med goda minnen. Hela uppslaget må vara förhållandevis lugnt i relation till
tidigare uppslag men trots detta kan det, på grund av sin konnotativa innebörd, ge
bilden och läsningen harmoniska inslag som förstärker läsupplevelsen. 174
8.2.4. Stildrag hos Pannkakstårtan och Minus och stora världen
Efter att ha titta på de olika stilfigurerna blir det också intressant att, på ett
övergripande plan, belysa vilka framställningssätt Sven Nordqvists kan tänkas
utveckla i dessa böcker. De stildrag som nedan beskrivs kan då vara typiska för just
Nordqvist och därmed ett signalement för hans författarstil. 175 Vi ska titta på
stilfigurerna en gång till i syfte av att använda dessa som belägg för de stildrag som
nedan kommer diskuteras.
Först och främst kan vi konstatera att Nordqvist i båda böckerna ägnar sig åt ett
konstfullt och smyckat framställningssätt. Vi finner en rad olika stilfigurer som
blandas med vackra fantasifulla illustrationer, vilket ger framställningen en unik
uttryckskraft. Vidare leder detta läsaren till att tolka och se betydligt mycket mer än
vad som illustreras. De syllepser som tagits upp kan tänkas vara ett exempel på det
här. Dessa små figurer bidrar till fantasifulla inslag som inte finns i verkligheten och
på så sätt inbjuder de läsaren till ytterligare en dimension. Således skapar inte dessa
uppslag bara en njutbarläsning utan ger även läsaren ett tolkningsutrymme som kan
ge hela uppslaget en allt vidsträcktare innebörd. 176
I skapandet av barnböcker kan det generellt sett tänkas att författaren vill framställa
ett brett men samtidigt detaljrikt innehåll, vilket kan leda till att handlingen blir allt
mer allomfattande och abstrakt. Men i Pannkakstårtan och Minus och stora världen
kan det snarare tänkas att böckerna, trots deras detaljrika och livfulla illustrationer,
gör det möjligt för läsaren att tydligt följa en röd tråd och därmed ett konkretiserat
framställningssätt. I böckerna möter läsaren en konkret handling, där bilderna skildrar
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specifika karaktärer och deras utföranden. Detta stödjs av böckernas detaljrikedom
(vilket ligger nära det konkreta) och som exempelvis i sin tur stödjs av uppslagens
alla syllepser. Syllepser, i samspel med många retoriska figurer, kan tänkas bidra till
att bilden får ett allt rikare och tydligare innehåll. 177
Vidare går det tydligt att urskilja hur Nordqvist på ett åskådligt och målande sätt
framställer sina illustrationer, vilket kan trigga läsarens olika sinnen och leda till ett
allt djupare engagemang hos hen. Likväl kan detta sätt att förmedla något på leda till
att framställningar utmanar och uppmanar läsaren till en djupare reflektion kring
illustrationen. Med detta sagt kan böckerna även betraktas som berättelser vars
framställningssätt till viss del grundas i att på ett målande sätt tilltala läsarens alla
sinnen men också på ett, som ovan nämnt, engagerat och humoristisk sätt involvera
dem. 178
Dynamiken mellan dröm och verklighet tycks vara ett genomgående tema i dessa två
böcker, ett tema som också kan framhäva emotionella och humoristiska inslag, vilka
berikar illustrationerna och läsningen. Med utgångspunkt i det här och de detaljrika
illustrationer Nordqvist ägnar sig åt kan det tänkas att han tveklöst lyckas fånga
läsarens uppmärksamhet och förmå dem till att bli engagerade och nyfikna.
Engagerade genom att läsaren själv får reflektera och försöka förstå och nyfikna
genom att de möter en paradoxal och nästintill obegriplig sagovärld. Det som skapar
dessa dynamiska illustrationer och som ger upphov till engagemang och nyfikenhet är
främst stilfigurerna och deras ständiga samspel. Ett bra exempel på detta är hur
stilfigurerna synekdoke och metafor genomgående i böckerna lyckas skapa någon
slags mångdimensionalitet och bidra till många olika sorters tolkningar av helheten.
Det här sätter också en personlig prägel på Nordqvist som författare och hans otroligt
engagerade författarstil. Stilfigurerna tycks vara ett verktyg som kan spela en viktig
roll i samband med att författaren vill skapa exempelvis en dynamik i framställningen
av dröm och verklighet. 179 Nordqvist kan exempelvis förmå läsaren att genom
stilfiguren allusion anspela på en egen dröm under läsningen som vidare gör det allt
mer spännande och intressant. Metaforen och paradoxen är likaså effektivt verktyg för
att framställa något på och som framförallt ger läsaren möjlighet till att möta många
olika alternativa sanningar om handlingen och dess verklighet.
Det skulle kunna betraktas som att dessa stildrag går hand i hand och därmed på ett
konstruktivt sätt berikar Nordqvists framställningar. Även om det kan tänkas vara
spännande att skapa en livfull helhet och energiska sagovärldar, så kan det också
behövas en tydlig och konkret handling som fäster läsaren. Likväl behöver denna
konkreta handling livas upp med dessa tokiga och utsmyckade framställningar för att
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inte bli allt för monoton, bland annat med stöd från retorikens stilfigurer. Det kan
sedan falla ganska naturligt att denna kombination av olika stildrag blir ett
verkningsfullt framställningssätt för Nordqvist i hans barnböcker.
8.2.5. Analyssammanfattning
I dessa analyser har jag försökt redogöra för vilka visuella stilfigurer
barnboksförfattaren och illustratören Sven Nordqvist har använt i böckerna
Pannkakstårtan och Minus och stora världen. Vidare har analysen undersökt
böckernas retoriska situation samt dess manifesta och latenta retorik. Detta har även
förankrats med begreppen denotation och konnotation i syfte av att kunna redogöra
för illustrationernas möjligen djupare innebörder.
I Pannkakstårtan visas prov på bland annat syllepser och besjälningar. Dessa bidrar
till bokens detaljrika, humoristiska och levande karaktär. Minus och stora världen
präglas tydligt av stilfigurerna metafor och parafras, vilka lyckas förstärka bokens
pedagogiska syfte och på ett åskådligt sätt skildra en spännande handling. Gemensamt
har böckerna i stor utsträckning visat sig rika på stilfigurerna synekdoke och paradox,
som vidare lotsat läsaren mot en allt djupare förståelse av illustrationer och därmed
berikat läsningen.
Med ambitionen att analysen inte skulle bli en ren och skär redovisning av antalet
stilfigurer har det varit viktigt att även försöka urskilja Nordqvists mer generella stil.
Därmed har det slutligen ägnats tid åt att försöka sammanställa analyserna i syfte av
att kunna redovisa en mer sammanfattande karakteristik för Nordqvists visuella stil.
Analysens övergripande resultat har visat på att Nordqvist använder sig av en rad
olika stilfigurer. På vissa uppslag mer än på andra och ibland går dessa hand i hand
och förstärker varandra och budskapen. På några uppslag är de väldigt få, vilket ger
en känsla av en ganska tråkig och energilös bild. Resultatet tyder på att användningen
av stilfigurer är karakteristisk för Nordqvist och kan vara ett mycket effektivt sätt att
förstärka illustrationernas uttryck på. Stilfigurerna ger bilderna liv och inlevelse och
frambringar en njutbar läsupplevelse för böckernas breda publik.

9. Diskussion
När vi nu analyserat samtliga böcker kan vi konstatera att stilfigurer är ett vanligt
förekommande inslag i Nordqvists visuella stil. De underlättar för läsaren att förstå
bilderna och dess sammanhang då de förstärker och/eller förtydligar innehållet.
Stilfigurerna fyller även en underhållande funktion. De ger liv och energi åt det
visuella uttrycket, vilket gör läsaren engagerad och involverad. Stilfigurerna har även
varit starkt bidragande till böckernas mångdimensionella stildrag. Dessa har gjort det
möjligt för oss att redovisa en sammanfattande karakteristik av Nordqvists visuella
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stil. Stildragen underbygger även analyserna kring böckernas dubbla publik, då de
stimulerar olika typer av tilltal som svarar mot publikernas, ibland olika, intressen.
I uppsatserna om Nordqvists stil av Granath och Masar ser vi resultat på hur
exempelvis bifigurerna och miljöerna spelar en viktig roll för berättelsen, då de driver
den framåt. Vi har gjort liknande iakttagelser och kommit fram till samma slutsats. Då
vi undersökt fler stilfigurer än bara syllepser, har våra resultat dock visat på en större
bredd av moment som kan tänkas föra berättelsen framåt. I synnerhet har resultaten
visat på hur ett visuellt materials retorik underlättas av ett samspel mellan olika
stilfigurer. Likt Barthes kan alltså även vi fastslå att stilfigurer underlättar förståelsen
av ett visuellt budskap och att använda visuella stilfigurer kan därmed antas vara ett
framgångsrikt retoriskt koncept.
Många av de stilfigurer Nordqvist använder triggar fantasin. Paradox, besjälning och
allusion är alla stilfigurer som tvingar läsaren att antingen tänka efter eller leva sig in i
situationen. Andra mer ”språkliga” stilfigurer som till exempel anafor, ellips och
parafras syftar snarare till att underlätta och förtydliga läsningen. Blandningen av
dessa gör sammantaget den visuella läsningen både utmanande och underhållande,
men även tydlig och konkret. Då stilfigurer traditionellt inte hör hemma i en visuell
retorikanalys kan samtliga uppfattas som kontroversiella. För skeptikern är kanske i
synnerhet de ”språkliga” stilfigurerna mest kontroversiella att applicera på ett visuellt
material. Detta eftersom de har sina rötter i språkliga satser och meningsbyggnader.
I mindre utsträckning än exempelvis allusionen tillåter en anafor enligt detta synsätt
att man ändrar dess grundbetydelse.
Både de så kallade fantasifulla och språkliga stilfigurerna har varit utmärkande för
våra material och alltså visat sig mycket användbara för undersökningen. Det har
emellanåt varit en utmaning att applicera en textuell teori på ett visuellt material,
eftersom vi har behövt justera vår grundläggande syn på stilfigurerna. Trots det tycker
vi inte att analyserna har känts påklistrade eller framkrystade. Bildernas polysemiska
drag i kombination med den hermeneutiska tolkningen har tillsammans bidragit till att
vi smärtfritt kunnat anlägga stilfigurerna på materialen. En del föll sig mer naturligt
än andra, men samtliga har fyllt sin funktion i undersökningen kring Nordqvists
visuella stil. Denna funktion har varit att se om stilfigurerna är karakteristiska för
Nordqvists visuella stil samt hur de bidrar till böckernas samspel med läsaren.
Med denna uppsats har vi försökt oss på en typ av omformulering av stilfigurernas
användningsområde och i viss mån även innebörd. Vi menar att denna omformulering
är godtagbar tack vare de fördelar den i våra analyser visat på. Att applicera en
textbaserad teori på våra visuella material har varit en ögonöppnare för en helt ny
läsupplevelse. Stilfigurerna har fått oss att se på bilderna på ett annorlunda sätt – som
skattkammare för våra iakttagelser. På samma sätt som den språkliga analysen har
berikat den visuella, tror vi att den visuella stilfigursanalysen kan tillföra den
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språkliga något. När man skriver eller analyserar exempelvis ett tal kan det vara
fördelaktigt att använda stilfigurerna i en vidare betydelse. Kanske är den
ursprungliga inte tillräcklig för det man vill ha sagt, eller för att sätta fingret på det
man upplever i ett tal.
Vi tror att bilder i många sammanhang är mer tacksamma för stilfigurer än texter. På
ett enda uppslag kan vi se en hel drös stilfigurer som samarbetar och stärker
budskapet. Skulle ett textuppslag innehålla motsvarande antal stilfigurer skulle det
förmodligen upplevas som väldigt rörigt. Var är min syster? är ett exempel på en
berättelse som drivs av framför allt besjälning, då huvudkaraktären utgör en sådan.
Skulle en text på liknande sätt drivas av en specifik stilfigur (och likt Var är min
syster? även omges av en massa andra), skulle den antagligen bli svår att förstå. Där
skulle inte stilfigurerna stärka budskapet, snarare fördunkla det. Kanske beror detta på
att bilder är mer tillåtande för tolkning än vad text är.
Några stilfigurer går den unga läsaren förbi, men förgyller lässtunden för den vuxna.
Däremot vill vi påstå att detta är ett undantag snarare än regel, de allra flesta
stilfigurer som används i Nordqvists böcker kan förmodligen både barn och vuxna ha
både nytta och nöje av. Kanske skulle detta kunna vara nyckeln till Nordqvists
framgång – att han tack vare sin dynamiska stil får både barn och vuxna på kroken.
Böckernas hav av detaljer, färger och sidokaraktärer gör att de ”räcker” länge, de kan
läsas flera gånger utan att bli uttjatade. Givetvis är inte stilfigurerna och deras bland
annat dynamiska funktion det enda som gjort Nordqvist böcker framgångsrika. Den
verbala historien måste naturligtvis också vara väl genomarbetad, texten och språket
är inte att förglömma i en barnbok. Även den har ju att göra med Nordqvists makalösa
fantasi. Däremot tror vi att bilderna är den plats där han låter sin fantasi flöda som
mest. Fantasin framställs och förstärks med hjälp av stilfigurerna, vilket är skälet
bakom vårt antagande kring dess stora betydelse. Retoriken ger den som
kommunicerar möjlighet att vara kreativ, bland annat genom att omforma det normala
uttrycket med hjälp av stilfigurer. Nordqvists visuella stil är både kreativ och
konstruktiv – noga vald för sitt sammanhang.
Tack vare att stilfigurerna upptagit en så stor del av analysen och gett så intressanta
resultat, har stilanalysen vi utfört varit tillräcklig för att uppfylla vårt syfte. Den har
fungerat som ett sätt att fånga helheten i bildernas verkningssätt. Det har bidragit till
vår uppfattning av Nordqvists visuella stil, som i sin tur har hjälpt oss besvara våra
frågeställningar. Att utmana en teori på det sätt vi gjort i denna uppsats har varit
mycket intressant. Vi vill sätta igång en diskussion kring ämnet och återföra glans åt
stilanalysen. Barthes bidrog med sin kända uppsats till att i viss mån återintroducera
en del av retoriken på den visuella arenan, vilket vi tror är något som behöver
underhållas. Denna uppsats är vårt bidrag till stilistikens återintåg i disciplinen, som
vi hoppas kan öppna dörrar för vidare forskning inom området.
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”Det kunde ju ingen ana att det skulle bli så mycket av dem”, säger Nordqvist om sina
Pettsonböcker. Och inte kunde väl vi ana att det skulle bli så mycket av de stiliga
figurerna i pannkakssmeten.

10. Sammanfattning
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om, och i sådana fall hur, retoriska
figurer i Sven Nordqvists böcker Var är min syster?, Hattjakten, Pannkakstårtan och
Minus och stora världen bidrar till hans visuella stil samt hur de påverkar samspelet
med läsaren. Frågeställningarna uppsatsen utgått från är:
–
–

På vilket/vilka sätt kan retoriska stilfigurer vara karaktäristiska för Nordqvists
visuella stil?
På vilket sätt påverkas läsaren av Nordqvists eventuella användande av
retoriska stilfigurer?

De teoretiska utgångspunkter på vilka vi grundat våra analyser är den retoriska
situationen, visuell retorik och stilfigurer. Då uppsatsens fokus ligger på stilfigurer har
ett flertal sådana presenterats och ägnats stort fokus. Vår analys har visat på en vidgad
betydelse av stilfigurerna där dess användningsområde har utökats till den visuella
arenan. Med bakgrund i analysens hermeneutiska utgångspunkt har en kritisk retorisk
stilanalys genomförts.
Studiens resultat har huvudsakligen visat på att stilfigurer är typiska för Nordqvists
visuella stil och att dessa spelar en viktig roll för bokens samspel med läsaren.
Nordqvists förmåga att engagera och aktivera läsarna beror framför allt på hans
dynamiska stil, som innefattas av ett samspel mellan olika stilfigurer.
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