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Abstract 

Erik Larsson (2016). Muminböckernas magi: En undersökning av Tove Janssons bilderboksverk 

(The magic of moomin books). Independent Project, Swedish, Specialisation in Early Years 

Teaching and Grades f-3, Advanced Course, 15 Credits. School of Humanities, Education and 

Social Sciences. 

 

In this study, the following works by Tove Jansson: Moomin, Mymble and little My, Who will 

Comfort Toffle? and The dangerous journey are being examined. The purpose is to analyze how 

Jansson has worked with the picture books with respect to their physical properties and its 

contents. Ulla Rhedins concept model and an analysis scheme inspired by Nikolajeva and 

Cavallius are being used as analytical instruments. The analysis shows that Jansson has 

physically designed all picture books in an A4 format. Endsheets are used differently in the 

picture books. In Who Will Comfort Toffle? and The dangerous journey are these pages in 

generally blank. In Moomin, Mymble and little My are the pages a part of the story. The title page 

of Moomin, Mymble and little My and The dangerous journey are proved to have an illustrative 

purpose. The title page of Who Will Comfort Toffle? is a part of the story. The analysis also 

shows that Jansson is very creative in making of both text and images. Jansson has for instance 

used different fonts and font sizes to express content. There is also a clear interaction between 

text and image in all the books. The story in the books is completed when image and text unite. 

 

Keywords: Tove, Jansson, bild, text, färg, samspel, illusterande, expanderande, genuin 
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1. Inledning 

I Lgr 11 står det att “i undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen” (s. 223). Det är viktigt att elever möter olika texter för att 

få en välutvecklad läs- och skrivförmåga menar Läroplanens kommentarmaterial till Svenska. 

Till kategorin olika texter räknas bland annat bilderböcker in enligt Lgr 11 (s. 224). I 

kommentarmaterialet beskrivs bilderböcker som texter där både text bild finns (s. 12). Britta 

Stensson (2006) skriver att bilderböcker är lämpliga i skolan för både stora och små barn för att 

de är mångbottnade. Författaren menar att "i bilderboken berättar ena gången bilden, andra 

gången texten och ibland både bild och text. Mellan text och bild finns en spänning som skapar 

många tolkningsutrymmen" (s. 68). En författare som har gett ut flera bilderboksverk under olika 

årtionden och som fortfarande är väldigt aktuell är Tove Jansson. Hon har inte bara författat 

bilderböcker, men också stått för illustrationerna i flera av dem.  

 

I denna studie kommer de tre bilderböcker där Tove Janssons stått för både text och bild att 

analyseras. Valet att undersöka just Tove Janssons bilderböcker grundar sig dels i ett personligt 

intresse då vi lärarstudenter tidigare under vår utbildning kom i kontakt med hennes verk. Men 

Jansson är också känd jorden över för sina verk. Hon har bland annat vunnit det prestigefyllda 

litteraturpriset H.C. Andersen-medaljen för sitt bidrag till barnlitteraturen.  

 

Tove Jansson föddes den 9 augusti 1915 i Helsingfors. Fadern var skulptör och modern tecknare, 

med andra ord föddes hon i ett konstnärshem. Janssons konstnärsanlag syntes tidigt, skriver W. 

Glyn Jones. Vid 15 års ålder började hon studera konst vid dåvarande Tekniska 

konsthantverksskolan i Stockholm (1984, s. 14). Tove Holländer skriver att Jansson gjorde en hel 

del stipendieresor till bland annat Frankrike och Italien och menar att författarens tidigare måleri 

var franskt inspirerat (1983, s.11). Tove Janssons karriär fick ordentlig fart först under 30-talet 

när hon började göra skämteckningar för tidningen Garm. Men hon illustrerade även bland annat 

Tolkiens böcker och Lewis Carrolls Alice i underlandet. Det Jansson kanske kommit att bli mest 

känd för är sina Muminverk. Petter Karlsson skriver att man inte har lyckats exakt fastställa 

mumintrollens ursprung och tillblivelse (2014, s. 69). En teori enligt Holländer är att det uppstod 

en tvist mellan Tove och hennes bror Per-Olov. Brodern vann denna tvist. Som svar så ritade 

Tove den fulaste varelsen hon kunde, varelsen kom att likna något av ett mumintroll (1983, s. 

13). Mellan åren 1945 och 1970 författade och illustrerarade Jansson flera muminverk. Dock 

utgav hon sparsamt med bilderböcker. Tre av dem står hon ensam för när det gäller text och bild. 

Dessa är:  
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● Hur gick det sen? Boken om Mymlan, Mumintrollet och Lilla My  

● Vem ska trösta knyttet?  

● Den farliga resan  

 

Det är dessa som här kommer att undersökas. Valet av just dessa böcker grundar sig på att de har 

gjorts av Tove Jansson själv utan någon annans medverkan. Detta gör att det inte råder någon 

tvekan om vem som har gjort vad eller hurvida innehållet har påverkats av att en eller flera andra 

har medverkat.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Tove Jansson arbetar med olika uttrycksmedel i sina 

bilderböcker. Det handlar om såväl deras fysiska egenskaper som deras innehåll, men också om 

vad som händer med innehållet när författaren använder olika uttrycksmedel. Syftet är alltså inte 

att sätta in dem i ett historiskt sammanhang. Det är inte heller studiens syfte att försöka se 

Janssons utveckling som författare. Syftet kan brytas ner i frågeställningar som preciserar vad 

som kommer att undersökas närmare. Frågeställningarna är: 

 

● Hur är bilderböckerna fysiskt konstruerade? 

● Vilken funktion fyller framsidan, baksidan, titelsidan, försätts- och eftersättsbladen?  

● Hur arbetar författaren med ord och bild? Med detta avses färgsättning, textens form och 

egenskaper samt bläddrandets effekt. 

● Vilket samspel råder mellan text och bild? 

 

3. Disposition 

Det självständiga arbetet är uppdelat i tio avsnitt. Jag har redan introducerat arbetet och 

presenterat syfte och frågeställningar. I det kommande avsnittet redogörs metoden som används 

för denna studie. Sedan i avsnitt fem presenteras de bilderböcker som är aktuella för analysen. 

Efter presentationen av verken redovisas tidigare forskning gjorts på bilderböckerna, men också 

verk som behandlar bilderboksanalysen. Därefter är det dags för själva analysen i avsnitt åtta. 

Avslutningsvis summeras och diskuteras resultatet i avsnitten nio och tio. Utöver dessa avsnitt 

tillkommer referenser som hittas längst bak.  
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4. Metod 

I detta avsnitt redogörs kort för hur bilderböckerna ska analyseras och vilka analytiska verktyg 

som kommer till användning.  

 

För att göra denna typ av bilderboksanalys så har en modell valts ut som presenteras av 

litteraturvetaren Ulla Rhedin i hennes verk Bilderboken (2001). Modellen bygger på tre 

bilderbokskoncept som är framställda för att undersöka olika förhållanden mellan bild och text. 

Eftersom bilderböcker är uppbyggda på både text och bild så lämpar sig denna metod för att 

undersöka böckernas olika delar. Modellen kan leda till svar som att bilden endast illusterar 

texten eller att bild och text kompletterar varandra. Men det kan också vara så att berättelsen inte 

kan fullbordas utan det ena eller det andra. Analysen av bilderböckerna har skett systematiskt. 

Det innebär att analysen har gjorts utifrån ett eget analysschema som är inspirerat av Maria 

Nikolajeva och Gustaf Cavallius som själva har gjort systematiska bilderboksanalyser. 

Analysschemat redogör för vad och vilka delar av bilderböckerna som ska undersökas.  

 

4.1 Ulla Rhedins konceptmodell 

Rhedins analysmodell bygger på att analysera bilderböcker som medium genom tre olika 

bilderbokskoncept. Bilderbokskoncepten är enligt Rhedin inte en strävan att konceptindela 

bilderböcker, utan ett sätt att exemplifiera olika typiska text och bildförhållanden i bilderböcker. 

Syftet i min undersökning är inte heller att kategorisera bilderböckerna till ett eller annat koncept. 

Syftet med verktyget är att med hjälp av de olika koncepten påvisa de olika bilderböckernas 

uttrycksmöjligheter genom att se vilket eller vilka koncept som framträder i de undersökta 

böckerna. Rhedin skriver också att koncepten inte är absoluta, utan snarare bör ses som idealtyper 

eller beskrivningssystem. De tre olika koncepten är ”den illustrerade texten”, ”den expanderande 

texten” och ”den genuina bilderboken” (s. 73). 

4.1.1 Den illustrerade texten 

Den illustrerande texten kännetecknas av att berättartexten kan stå på egna ben och inte är 

beroende av tillhörande bilder för att förmedla berättelsen. Rhedin skriver att texten till dessa 

bilderböcker är skapade utan någon vidare tanke på att integreras tillsammans med bilder. 

Uppgiften som bilderna oftast får i dessa böcker är att illustrera och förstärka intrycket av texten 

menar Rhedin (s. 81-88). 
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4.1.2 Den expanderande texten 

I den expanderande texten finns det en tydligare relation mellan text och bild. Rhedin skriver att 

”texten sannolikt är skriven med tanke på att narrationen är fullbordad först genom bildsättning” 

(2001, sid. 88). Författaren lyfter även att illustrationerna i dessa böcker får en mer betydelsefull 

roll då de inte bara konkretiserar personer och miljö, utan även får möjlighet att styra handlingen 

genom bilderna. Man kan uttrycka det som att bildernas uppdrag blir att skapa och fylla ut det 

berättelsen uttrycker (s. 88-96). 

4.1.3 Den genuina bilderboken 

Den genuina bilderboken kännetecknas av att berättelserna är kompletta genom att text och bild 

samverkar. Berättelsen kan enligt Rhedin inte stå på egna ben utan det ena eller det andra. Om 

bilden eller texten utesluts ur denna typ av bilderböcker så fullbordas inte innehållet och 

förståelsen för innehållet försvinner därmed. Rhedin skriver också att genuina bilderböcker ofta 

även är trimediala, vilket innebär dessa böckers narration inte fullbordas enbart genom bilder och 

text, utan också genom bokens fysiska format och utformning (s. 96-106). 

4.2 Analysschema 

Analysen i denna studie har skett systematiskt. Det innebär att analysen har gjorts utifrån ett 

analysschema. Schemat redogör för vilka aspekter i böckerna som har analyserats och i vilken 

ordning det har skett. Analysschemat är inspirerat av Gustav Cavallius (1977, s 32) som har gjort 

en bilderboksanalys av Jan Lööfs Sagan om det röda äpplet. Han visar i sin analys hur man 

systematiskt kan analysera bilderböcker. Kåreland och Werkmäster skriver att Cavallius var den 

förste att ta fram en metod för att analysera bilderböcker med fokus på bilderna (1985, s.83). Jag 

har också hämtat inspiration från Maria Nikolajeva som redogör för hur man kan se på 

bilderböcker som estetiska föremål (2000, s. 63-81). Med Cavallius systematiska tanke och 

Nikolajevas syn på hur man kan se på bilderböcker så har jag för denna analys tagit fram ett eget 

analysschema som passar för denna typ av studie som går ut på att undersöka bokens fysiska 

egenskaper och dess innehåll. 

 

De delar i böckerna som har analyserats (enligt analysschemat nedan) är: 

1. Format 

2. Framsida och baksida  

3. Förtsätts- och eftersättsblad samt titelsida 

4. Text och bild samt bläddrandets effekter 
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Först undersöks bilderböckernas format, de vill säga form och storlek, för att se hur detta 

påverkar hur bokens innehåll förmedlas. I det andra momentet så undersöks bilderböckernas 

framsida och baksida. Här fokuseras på hur innehållet kommuniceras med hjälp av titel och 

uppslag. Vidare analyseras förtsätts- och eftersättsbladen samt titelsidan för att undersöka om 

dessa sidor används som verkningsmedel för att förmedla innehåll och skapa förväntningar. Det 

sista som undersöks är innehållet. Där analyseras hur text och bild interagerar med varandra och 

kommunicerar innehållet. Detta kommer att studeras genom att bland annat undersöka 

färgsättningen och textens egenskaper. Under punkt 4 så studeras också om författaren har i sina 

verk utnyttjat bläddrandets effekter som verkningsmedel.  

 

5. De undersökta bilderböckerna 

I detta avsnitt presenteras de tre bilderböckerna. Böckerna är ej paginerade. Men jag har 

paginerat dem för att senare i analysen på ett enkelt sätt kunna återkoppla till dem. Eftersom 

innehållet mestadels bygger på tvåsidesuppslag och ej på enskilda sidor så har böckerna 

paginerats efter uppslag. Jag har valt att låta det uppslag som titelsidan befinner sig på utgöra 

uppslag 1. Detta gäller alla tre böckerna. I analysen har jag även valt att återge skrivstil i 

böckerna med ett teckensnitt som efterliknar skrivstil.  

5.1 Hur gick det sen?: boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla My 

Den första bilderboken som Tove Jansson har skrivit och illustrerat är Hur gick det sen? : [boken 

om Mymlan, Mumintrollet och lilla My]. Den utgavs 1952. Berättelsen handlar om ett 

Mumintrolls hemresa efter att ha hämtat en kanna fylld mjölk från en butik. Hemresan är fylld av 

flera farliga hinder och varelser som Mumintrollet behöver passera för att komma hem med 

mjölken.  

 

Boken har tryckts i flera upplagor och på olika förlag. Originalet är svåråtkomligt. Därför 

kommer jag här att använda tredje upplagan som är utgiven av Almqvist & Wiksell förlag AB 

1984 i Finland och den tycks överensstämma med originalet när det gäller färger. Men jag har 

också använt en utgåva från Alfabeta Bokförlag AB, tryckt i Kina 2005. Denna skiljer sig i 

färgåtergivningen. Analysen har sin utgångspunkt i den tredje upplagan om inget annat nämns 

eftersom det är den versionen som är närmast originalet. Detta konstaterades efter mailväxling 
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med Svenska barnboksinstitutet där vi jämförde versionerna. 

 

5.2 Vem ska trösta knyttet? 

1960 utgav Tove Janssons sin andra bilderbok: Vem ska trösta knytet? Berättelsen handlar om ett 

litet ensamt knytt som vill övervinna sin rädsla och ensamhet. För att göra detta bestämmer sig 

knyttet för att ge sig ut i världen för att träffa andra. Även om han tycker det är skrämmande att 

ge sig ut så är han ännu mer rädd för att vara ensam. Resan som knyttet ger sig ut på förvandlas 

snabbt till ett äventyr där den lilla varelsen ställs inför många prov.  

 

Versionen som ska undersökas är en förstaupplaga. Det är en andra tryckning som är tryckt i 

Finland 2001. Förlaget är Rabén & Sjögren Bokförlag. 

 

5.3 Den farliga resan 

Den sista muminbilderboken som Tove Jansson både skrev och illustrerade utgavs 1977 och heter 

Den farliga resan. Boken handlar om just det som titeln berättar, en farlig resa. I berättelsen får 

läsaren följa Susannas äventyr. Den börjar med att Susanna sitter i ett ”grönt och skönt” gräs 

tillsammans med en katt. Men helt plötsligt förändras allting, gräset är inte längre lika ”grönt och 

skönt” och katten har vuxit till sig och är inte alls lika trevlig längre. Helt plötsligt hamnar 

Susanna i ett äventyr i en främmande värld där hon stöter på flera hinder och många främmande 

varelser. 

 

I denna undersökning används originalupplagan av boken. Den är tryckt i Portugal 1977. Förlaget 

är Albert Bonniers förlag. 
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6. Tidigare forskning 

Det har skrivits mycket om Tove Jansson, både om hennes liv och hennes verk, bland annat flera 

biografier. Eftersom denna studie fokuserar på Janssons bilderböcker så har forskning som gjorts 

på dem valts ut. Forskningen som presenteras består av fyra studier som utförligt behandlar 

Janssons bilderböcker. Dessa är skrivna av Ulla Rhedin, Tove Holländer, Boel Westin, Lena 

Kåreland & Barbro Werkmäster. 

6.1 Ulla Rhedin - Bilderboken 

Ulla Rhedin har skrivit en doktorsavahandling som heter Bilderboken: På väg mot en teori 

(2001). Hon har undersökt vad bilderböcker är och vad som kännetecknar dem. I praktiken har 

hon alltså inte gjort större sammanhållna analyser av enskilda bilderböcker. Hon använder dem 

för att illustrera resonemang om hur bilderböcker fungerar. Men i undersökningen presenterar 

hon flera exempel från muminböckerna, men främst från Den farliga resan. Hon hänvisar bland 

annat till att Tove Jansson har uttryckt sin respekt för textens suggestioner och hon menar att det i 

en barnbok alltid borde finnas någonting som inte förklaras eller avbildas, för att barnet ska få 

skapa sig egna föreställningsbilder (s.108-109). Rhedin skriver också att Den farliga resan 

innehåller avancerade och vuxenuppfattade kulturella lekar som barn inte har tillgång till. Ett 

sådant exempel är när Susanna ser ett troll i kärret istället för sig själv. Denna scen kan kopplas 

till en av John Bauers illustrationer till Helge Kjellins saga om Prinsessan Tuvstarr som visar en 

liknande scen (s. 139). Rhedin menar också att det finns metagrepp i Den farliga resans text. 

Detta kan ses bland annat i det avlutande mötet mellan Susanna och muminfamiljen där My 

utbrister: “Den där är inte klok, hon ser ju ut som nånting ur en fånig bilderbok!” (s.143). 

Bilderböcker som har en återkommande och genomgående layout kan ge sken av lugn, även om 

innehållet är explosivt och dramatiskt. Detta menar Rhedin kan ses i Den farliga resan som har 

en layout som återkommer i hela boken (s. 162). Det är inte heller någon slump, menar Rhedin 

,att bilderna i Den farliga resan är formade som horisontella panoramabilder. Detta är enligt 

henne vanligt i bilderböcker som har motivet vandring eller resa (s. 161). I Den farliga resan kan 

man se att författaren har använt bläddringen för att skapa spänning. Rhedin hänvisar till 

skräckscenen i boken där vandrarna blir förföljda av något och hamnar i en återvändsgränd vid ett 

vattenfall. Det är inte förrän på nästa uppslag som läsaren får veta att sällskapet blir räddat 

(s.169). Den farliga resan innehåller fler färger i bilderna än de andra bilderböckerna av Jansson. 

Det är ovanligt att författare utnyttjar själva bokmediet för att uttrycka innehåll. Detta har dock 

Jansson tagit vara på som kan ses i Hur gick det sen? genom de många olikformade hålen i boken 
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som skapar ytterligare en dimension (s. 143). 

 

6.2 Lena Kåreland & Barbro Werkmäster - Livsvandring i tre akter 

Lena Kåreland och Barbro Werkmäster har i Livsvandring i tre akter (1994) undersökt Hur gick 

det sen?, Den farliga resan och Vem ska trösta knyttet? Syftet med deras undersökning är att 

analysera hur bilderböckerna uttrycker och gestaltar en livshållning. Kåreland & Werkmäster har 

kommit fram till att Den farliga resan är den mest vuxentillvända bilderboken i serien. Detta 

antar de beror på att Jansson under 1970-talet började inrikta sitt skrivande mot vuxna. Under 70-

talet publicerade hon flera vuxenromaner (s. 87). Kåreland & Werkmäster skriver att de mörka 

färgerna brunt, lila och blågrått dominerar i Den farliga resan. Grönt förekommer bara på ett 

uppslag (s. 90). Kåreland & Werkmäster diskuterar även temat skräck i sin undersökning. 

Författarna menar att illustrationerna i Hur gick det sen? förstärker Mumintrollets 

känsloupplevelse. Detta kan enligt dem ses bland annat på första bilduppslaget där Mumintrollet 

ses vandra ensamt genom en mörk skog. Bildsättningen på detta uppslag ska ge läsaren en känsla 

av Mumintrollets upplevelse. Han känner rädsla och iakttagelse när han går ensam i mörkret (s. 

33). Känslan av oro, hot, olycka och katastrof förmedlas på tio uppslag i bilderboken, vilket 

omfattar större delen av berättelsen (s. 90). Kåreland och Werkmäster skriver att negativa 

signaladjektiv används återkommande för att förstärka känslan av skräck. Några negativa 

signaladjektiv är: hemsk, svart, mörk, förfärlig, kuslig, kall och gräslig (s. 35).  

 

Förutom att använda texten i syfte att stärka känslor så leker Tove Jansson med språket i 

berättelsen (s. 90). Exempel på detta är Tofslan och Vifslan som i Den farliga resan hela tiden 

talar bakvänt nonsensspråk. Kåreland & Werkmäster uppmärksammar att Den farliga resan 

bildmässigt skiljer från de andra verken genom att den är mer färgfull och livfull medan de andra 

är av mera dekorativ karaktär. Bilderna i Den farliga resan är akvareller (s. 138). Kåreland och 

Werkmäster diskuterar funktionen som mannen på insidan av omslaget Hur gick det sen? kan ha. 

Antingen representerar han förlagschefen för Gebers eller så kan han representera en klassisk 

gammaldags teaterdirektör som syftar till att introducera berättelsen (s. 40-41). Vem ska trösta 

knyttet? innehåller enligt författaren parallellismer som huvudsakligen används för uttrycka 

knyttets ensamhet och rädsla. Berättelsens komposition är också mer enhetlig i Vem ska trösta 

knyttet? än i Hur gick det sen? då knyttet till skillnad från Mumuntrollet som hoppar mellan 

fruktan och hopp går från ångest och ensamhet till förtröstan och gemenskap. 
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6.3 Tove Holländer - Från idyll till avidyll 

Tove Holländer har skrivit en avhandling som heter Från idyll till avidyll (1983). Hon har 

undersökt muminverken Hur gick det sen?, Vem ska trösta knyttet? och Den farliga resan. Syftet 

är att studera muminkaraktärerna och Tove Janssons författarteknik samt stil. Detta undersöks 

genom att analysera förhållandet mellan bild och text. Holländer kommer bland annat fram till att 

Tove Janssons bilder och text kompletterar varandra på ett som gör att de inte klarar sig utan 

varandra (s. 36). I undersökningen framgår det att Tove Janssons bilderboksillustrationer med 

åren har genomgått en rad förändringar. Holländer menar att de första illustrationerna skapades 

mer spontant och placerades ut utan någon riktigt färdig idé. I de senare böckerna visar Jansson 

större noggrannhet och mer systematik. I Den farliga resan är bilderna primära vilket betyder att 

bilderna har skapats före texten, vilket är unikt, då detta inte är fallet i de andra bilderböckerna (s. 

16). I Hur gick det sen? arbetar Tove Jansson med olika ljus- och färgsättningar enligt Holländer. 

Detta demonstreras bland annat då Mumintrollet från ett hål vandrat i den mörka skogen kommer 

ut i solskenet (s. 49). Holländer skriver att färgsättningen i Vem ska trösta knytet skiljer sig från 

de andra bilderböckerna, då Jansson har valt att arbeta med pastellfärger. Holländer skriver också 

att Tove Jansson har berättat att det är viktigt att barn får skapa sig egna inre bilder och att 

illustrationerna inte ska vara för preciserade (s. 60).  

 

6.4 Boel Westin - Konsten som äventyr 

Boel Westin har i Konsten som äventyr (1991) undersökt bilderböckerna Hur gick det sen?, Vem 

ska trösta knyttet? och Den farliga resan. Syftet med studien är att undersöka hur Tove Jansson 

använder bilderboken som berättande konstform. Westin kommer fram till att Janssons 

bilderböcker har en scenisk karaktär där Hur gick det sen? är mest teatermässig. Detta menar 

Westin kan ses i bokens konstruktion, både i lay-out och tillskärning. Exempel på detta är 

framsidan där luckan kan ses symbolisera en röd ridå som dras fram av två scenarbetare och 

signalerar att föreställningen kan börja. De helklippta och perforerade bilduppslagen skapar djup 

och rörelse. Enligt Westin så vimlar Hur gick det sen? av freudianska tecken och symboler. Ett 

sådant är mjölkkannan som kan kopplas till förhållandet mellan mor och barn och den 

separationsångest som kan finnas. Ett centralt tema i böckerna är enligt Westin skräck. Oftast så 

objektifieras faran genom bilderna. Monster är exempel på detta, men de är inte vanliga. I Den 

farliga resan så framträder den skrämmande Mårran på ett uppslag. Mårran kan även ses i Vem 

ska trösta knyttet?. Stämningen av skräck intensifieras av färgsättningen. Violett och gult 

markerar något händelsemättat. När färgerna går i blått och rött så är dramatiken som högst. 
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Westin menar att Jansson har fått kritik för att använda en färgsättning som av vissa kritiker 

beskrivits som onödigt brutal. Annan kritik som riktats mot henne handlar om hennes sätt att leka 

leka med texten. Enligt Westin tycker visa kritiker att det är förvillande att vända på bokstäver 

här och där, speciellt för barn som kanske inte är säkra på hur de ska se ut (s. 51–68). 
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7. Bilderböckers olika uttrycksmöjligheter 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som relaterar till undersökningens olika områden. 

Detta rör sig om teori och analysredskap jag utgår från och använder mig av i analysen. Det som 

tas upp i detta avsnitt bygger i huvudsak på Maria Nikolajeva och Ulla Rhedin, men också Gustaf 

Cavallius och Pher Sällström.  

7.1 Format 

Rhedin diskuterar bilderboken som ett komplext medium. Hon skriver att bilderböcker är tryckta 

artefakter som kan ha flera konstnärliga uttryck både i text och bild. Bilderböcker har även enligt 

Rhedin många uttrycksmöjligheter. Hon nämner dels innehållet där bilder och text kan samverka 

på flera olika sätt, men också dels deras fysiska egenskaper som storlek, form och pärmdesign 

som spelar roll för skapandet av intryck.  

 

Rhedin och Nikolajeva skriver att den vanligaste formen på bilderböcker är A4-formatet, där 

boken har storlek och form som ett A4-papper (Nikolajeva 2000 s. 64), (Rhedin 2001 s. 147). 

Enligt Nikolajeva erbjuder böckernas storlek olika möjligheter. De mindre böckerna är lättare att 

hålla i. De stora bilderböckerna tillåter att ha flera detaljer i illustrationerna och gör bläddringen 

lättare (s. 64). Rhedin (2001) menar att det stående formatet är det mest förekommande, men 

även det liggande bokformatet är vanligt. Hon resonerar också att kvadratiska böcker sällan 

förekommer. Enligt Rhedin så anses rektangulära format ha större ”rörelseenergi” än kvadratiska 

som är mer ”passiva” och kan motverka bildformatet. De höga och smala formaten skapar en 

koncentration i bilderna som fokuserar på berättelsen och figurerna. De liggande formaten har 

istället ofta fokus på själva ”vandringen”, ”resan” eller sökandet då det långa utbredda 

bokformatet passar för denna typ av berättelse (s. 145-147). Nikolajeva framhåller också att det 

liggande formatet tillåter en smidigare återgivning av rummet och rörelsen. Vidare menar hon att 

det stående formatet lämpar sig bra för att ha flera mindre bilder på varje sida (s. 64-65). 

 

7.2 Framsida och baksida 

Omslaget är en viktig del på bilderböcker. Det är på denna sida som de första förväntningarna på 

boken byggs upp och leder in läsaren i berättelsen, menar Rhedin (s. 148-149). Nikolajeva skriver 

också att omslaget är en viktig komponent i bilderbokssammanhang, speciellt om bilden visar 

något nytt som inte är taget ur innehållet. Både Rhedin och Nikolajeva nämner att en del 
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bilderböcker utnyttjar framsidan som en del av berättelsen, vilket gör att framsidan får större 

syfte än att bara illustrera (Nikolajeva 2000 s. 63). Det är dock vanligt att illustrationerna som ses 

på framsidan är hämtade ur berättelsens innehåll och att omslagsbilden ofta avspeglar författarens 

bedömning av handlingens mest spännande del, enligt Nikolajeva (s. 63). Även om framsidan är 

hämtad från berättelsen så är det viktigt att den inte avslöjar för mycket då det kan förstöra 

innehållet. Väldigt ofta är omslagsbilden inramad, vilket i sig skapar en avlägsnande effekt (s. 

68). På förstasidan finns också en titel. Nikolajeva skriver att att titelns layout kan se olika ut, 

vilket beror på vilken funktion den förväntas ha. Titelns syfte är ofta att förmedla berättelsens 

röda tråd (s. 67).  

 

Nikolajeva diskuterar baksidans funktioner. Hon menar att framsidan och baksidan oftast hänger 

ihop. Det framgår när pärmen fälls upp och framsidan och baksidan tillsammans skapar en 

sammanhängande bild (s.73). Det är sällan som baksidan innehåller någon verbal information 

som viktig för förståelsen av boken. Samtidigt menar Nikolajeva att moderna bilderboksskapare 

alltmer har börjat lämna avgörande detaljer i slutet och därmed använder baksidan som en del av 

berättelsen (s.74).  

 

 Rhedin skriver att för- och eftersättssidor och titelblad kan hjälpa att skapa atmosfär. Det är dock 

vanligt enligt Rhedin att dessa sidor är tomma och inte innehåller dekorativa inslag eller 

bildsättningar som bidrar till själva berättelsen (s. 148). Nikolajeva tilläger dock att författare på 

senare tid har börjat använda dessa i sitt berättande (s. 69). Hon menar att försättsbladen kan få 

berättande funktion i form av kommenterande, kompletterande eller till och med manipulerande 

effekter där sidorna påverkar själva innehållet. Det är inte heller ovanligt att försättsblad och 

eftersättsblad är identiska (s. 70). 

 

7.3 Effekten av bläddringen 

Det som främst skiljer bokmediet, förutom hanterbarheten och de olika formatvariationerna, från 

andra medier som teater, film och tv är själva bläddringen (Rhedin 2001 s. 164). Rhedin hävdar 

att bladvändningen i böcker har en viktig betydelse då den bland annat bestämmer bokens tempo 

och rytm (s, 167). Hon skriver att bildstorleken i bilderböcker påverkar effekten på läsandet samt 

bläddringen. Mindre bilder skapar ökad rörlighet medan helsidesbilder dämpar rörelsen och 

hejdar tempot i läsningen. Så beroende på bokens storlek så skapas det en fördröjning i 

bläddrandet vilket styr tempot i läsandet enligt Rhedin (s164). Bläddringen kan även bidra till att 
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skapa dramatik. Författaren kan till exempel överraska läsaren med en oväntad händelse i 

berättelsen som kan ske direkt efter att den har vänt blad (Rhedin 2001 s. 166). Nikolajeva 

diskuterar begreppet pageturners, vilket är detaljer i bilderböckerna som får läsaren att vilja 

vända blad för att se vad som kommer att hända. Detta är ett annat sätt att använda bläddringens 

egenskaper för att öka spänningen. Enligt Nikolajeva så kan pageturners vara synliga i 

illustrationerna eller verbalt i texten. Dessa pageturners finns oftast på slutet av sidan/uppslaget 

(s. 81). 

 

7.4 Textens olika funktioner 

Nikolajeva diskuterar textens olika funktioner. Hon nämner att i förhållande till vuxenlitteratur så 

är onomatopeia, dvs ljudhärmande ord, populärt i barnböcker. Detta beror på att barn uppskattar 

ljud och att de gillar att imitera ljud omkring sig (2004 s. 239). Enligt Nikolajeva så försöker 

också vissa författare skapa ett nytt och oväntat bildspråk. Detta för att få innehållet personligt, 

vilket ska leda till uppskattning hos läsaren (s. 240). En av de vanligaste fördomarna kring 

barnlitteratur är enligt Nikolajeva att de har ett enklare och fattigare språk. De flesta 

barnboksförfattare är medvetna om den pedagogiska potentialen i barnlitteratur och använder sig 

av den för att utveckla barns språkutveckling. Det är dock vanligt att författaren försöker undvika 

svåra ord som barn kanske inte förstår eller långa meningar som kan göra det svårt för dem att 

hänga med i texten (s. 235). 

7.5 Färgsättning och rörelse 

Hur vi uppfattar en bild har enligt Kåreland och Werkmäster att göra med människans 

uppfattningsförmåga (s. 124). Pher Sällström skriver att människans uppfattning av färg är högst 

kulturellt betingat. Det betyder att vilka budskap olika färger sänder kan tolkas olika i olika 

sammanhang. Ögat upplever signaler om form, färg, volym och gestalt (1998). Kåreland och 

Werkmäster menar att man vid analys av bilder ska göra klart för sig vad man ser, att börja med 

att undersöka vad bilden föreställer (s. 84). Cavallius visar i sin undersökning på hur man kan 

studera färgsättning. Han skriver att “färgrelationer kan beskrivas med hjälp av 

huvudegenskaperna ton, ljushet, mättnad, styrka och klarhet. För färgkombinationerna använder 

man ofta också känsloord” (1977, s. 35).  

 

Rhedin redogör i Bilderboken för hur riktningsbeskrivning och komposition i bilder har betydelse 

för bilderböcker. Hon menar att det finns några tumregler för att stävja rörelsen i boken. En är att 
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få rörelseriktningen att ske inåt i boken och inte utåt vilket gör att innehållet kan upplevas som att 

försvinna ur boken. Rhedin skriver också om hur rörelseriktningen kan användas för att uttrycka 

innehåll. Exempel på detta är att gestalter som kommer in i berättelsen från höger ofta upplevs 

som en fara eller som fiender (s. 172-173).  
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8. Analysen 

I detta avsnitt görs själva analysen. Först analyseras varje bilderbok enskilt utifrån det 

analysschema som har följts. Jag kommer inte att behandla böckerna i monografisk ordning. 

Istället utgår jag från komplexitet och börjar med den minst komplexa. Med komplexitet menas 

antal samverkande faktorer. Först analyseras Den farliga resan, sedan Vem ska trösta knyttet? 

och slutligen Hur gick det sen?. 

8.1 Den farliga resan 

Formen och storleken på bilderboken efterliknar ett A4-format, boken är någon centimeter 

kortare på höjden än ett A4-papper. Detta innebär att bokens form är rektangulär. Den har ett 

format som är stående, bokens höjd är längre än bokens bredd. Detta gör att pärmen har sin plats 

på långsidan. Med ett stort format så öppnas möjligheterna för författaren att använda större 

bilder som kan innehålla flera detaljer än mindre bilder. Med möjlighet till mer detaljer skapas 

flera möjligheter att förmedla innehåll.  

 

Förutom bokens form och storlek så är det första man lägger märke till bokens illustrativa 

framsida och baksida. På framsidan ses en helsidesbild tillsammans med författarnamnet Tove 

Jansson och boktiteln “Den farliga resan”. På bilden ses sex varelser som befinner sig i en 

farofylld situation. Illustrationen på framsidan är en scen tagen ur berättelsen (som kan ses på 

uppslag 10). Detta betyder att berättelsen inte har sin början redan på framsidan. Istället kan 

illustrationen på framsidan tolkas som att ha som funktion att skapa förväntningar och spänning 

genom att Jansson har valt ut ett spännande parti i boken och textat en föreställning om det redan 

på framsidan. Titeln “Den farliga resan” bidrar till att skapa förväntningar och spänning, men har 

också ett informativt syfte genom att tala om vad berättelsen handlar om. Titeln berättar att boken 

handlar om en resa som inte är vilken resa som helst, utan just den farliga resan! Genom att 

använda adjektivet “farlig” i titeln så informeras läsaren om att ett farofyllt äventyr väntas, vilket 

i sig bidrar till spänning och att förväntningar höjs. Titeln och illustrationen skapar alltså 

tillsammans förväntningar och spänning. Det betyder att Den farliga resans framsida 

karaktäriseras av det expanderande konceptet då text och bild kompletterar varandra. 

 

På baksidan finns en helsidesillustration. På bilden ses en person flyga i en luftballong. Vid 

närmare betraktande kan man, om man har läst boken, se att det inte är Susanna (huvudpersonen) 

som flyger i den, utan personen som räddade henne och de vandrande varelserna i berättelsen. 

Syftet med luftballongen i slutet är inte självklart. En tänkbar anledning är att ballongen stärker 
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känslan av ett lyckligt slut. I berättelsen blir just luftballongen vändpunkten för vad som annars 

såg ut att sluta illa för berättelsens vandrare. Även om illustrationen i sig skapar spännande 

tolkningar så kännetecknas baksidan av det illustrativa konceptet, vilket beror på att bilden står på 

egna ben och inte interagerar med någon text. Det är för att det inte finns någon berättande text på 

sista sidan. Bilden ses inte heller som en del i berättelsen.  

 

Bilderboken innehåller både försätts- och eftersättsblad. Boken innehåller fem sidor försättsblad 

och fem sidor eftersättsblad. Dessa totalt 10 sidor är inte bearbetade, utan enbart vita. Sidorna 

skapar varken spänning eller förväntningar. Eftersom sidorna är blanka kan de inte heller ses som 

att förmedla något innehåll eller skapa förväntningar till berättelsen.  

 

På titelsidan ses förutom själva titeln också illustrationer och Tove Janssons namn. Man kan se 

att Jansson på titelsidan har lekt med själva titeln genom att sätta den i ett illustrativt 

sammanhang. Titeln ses flytande på vatten och på själva titeln ses två figurer (Tofslan och 

Vifslan) som återkommer i berättelsen. Den ena figuren ses springa och samtidigt se sig över 

axeln, detta kan vara ett tecken på flykt. Den andra varelsen står på titelns kant och spanar oroat 

ner i vattnet. Händelsen på titelsidan kan kopplas till händelsen på uppslag 10 där figurerna 

återigen ses oroat kolla över en kant ner i vatten. På uppslag 10 ses figurerna även bli förföljda 

vilket är en likhet som stärker kopplingen mellan uppslag 10 och titelsidan där den ena figuren på 

titelsidan också upplevs som förföljd. Eftersom illustrationen på titelsidan upplevs upprepa själva 

innehållet och inte i sig säga något nytt så kan dess funktion ses som illustrerande, vilket 

utmärker det illustrativa konceptet. Bildens huvudfunktion är alltså illustrerande för att utsmycka 

titeln. Funktionen kan möjligen även vara att skapa spänning och förväntningar eftersom 

titelsidan indikerar en farlig situation.  

 

Kompositionen av text och illustrationer följer samma mönster i boken. Illustrationerna täcker 

större delen av varje uppslag. Den delen av uppslagen som bilderna inte täcker är den nedre 

delen. I den nedre delen har författaren lämnat plats för text på vit botten. Detta betyder att texten 

inte finns i illustrationerna, utan hålls avskild på en egen särskild plats. Detta gör att det skapas 

distans, att texten och illustrationerna hålls isär gör att berättelsens olika berättande aspekter 

distanseras ifrån varandra.  

 

Hela boken är utformad som helsidesuppslag, förutom första och sista sidan i berättelsen. Detta 

beror på att författaren har valt att börja och avsluta berättelsen på en enskild sida. Bilderna på 
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dessa sidor är mindre och cirkelformade. Detta kan vara ett sätt att leda läsaren in och ur 

berättelsen. 

 

I Den farliga resan samverkar text och bild på flera sätt. På andra uppslaget ses en till synes 

uttråkad och kanske lite sur flicka som sitter i ett färgglatt grönt gräs tillsammans med en till 

synes harmonisk och sovande grå katt. I texten får läsaren veta att denna flicka heter Susanna. 

Läsaren får även veta att Susanna är missnöjd. I texten säger hon själv:  

 

För allting som är tråkigt / ser ut som det ser ut / igår, idag, imorgon / och det tar aldrig 

slut. (Jansson, 1977, uppslag 2) 
 

Jag skulle bara skratta / om det farligaste kom / och allt blev mindre tjatigt / och just 

precis tvärtom! (Jansson, 1977, uppslag 2) 
 

Att texten förmedlar verbalt och illustrationerna visuellt Susannas känslor visar att det finns en 

interaktion mellan bild och text när det gäller att förmedla innehållet. Detta gör att innehållet 

fullbordas när text och bild interagerar, vilket också är egenskaper som karaktäriserar det genuina 

bilderbokskonceptet.  

 

När läsaren bläddrar från uppslag 2 till 3 blir det tydligt att Tove Jansson har använt sig av 

bläddringens egenskaper för att förmedla innehållet, vilket är ett karaktäristiskt drag för det 

genuina konceptet. Det sista läsaren får veta (se citat ovan) på uppslag 2 är att Susanna vill ha en 

förändring. Sedan får läsaren inga vidare ledtrådar på uppslaget om vad som ska hända. På tredje 

uppslaget sker en dramatisk förändring. Vad som tidigare hade varit tråkigt och till synes vanligt 

blivit allt annat än det när läsaren bläddrar till tredje uppslaget. Gräset som beskrivs skönt och 

som kunde ses i en behaglig ljusgrön ton har på tredje uppslaget fått en mörkare ton och upplevs 

inte alls längre behagligt. Katten som tidigare beskrevs och illustrerades harmonisk är inte det 

längre på tredje uppslaget. På tredje uppslaget har katten istället blivit större och är inte längre 

vänlig, då den visar klor och reser ragg. 

 

Det blir tydligt att det inte bara är bläddringen som författaren använder för att skapa effekt. 

Färgsättningen används också för att stärka de känslor kommer till uttryck. Detta kan ses i 

exemplet där Susanna på andra uppslaget sitter i ett härligt grönt gräs med många vackra 

blommor för att på nästa uppslag sitta i mörkare gräs som inte längre innehåller några blommor. 

På första uppslaget har gräset en grön harmonisk färg tillsammans med flera färgglada blommor. 

På andra uppslaget ses gräset i en tämligen mörkare färg där det gröna drev åt brunt. 
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Färgsättningen på uppslagen förstärker känslan av en idyll som övergår till ett mardrömsliknande 

scenario där inget är sig likt längre. Ett annat exempel som ytterligare styrker att Jansson har 

använt sig av färgsättningen för att förstärka innehållets intryck kan ses på uppslagen 12-14. På 

uppslag 12 ses vandrarna flyga i en luftballong över ett hav. Här dominerar mörka färger. Det 

enda som är återgett i ljusa nyanser är sällskapet och luftballongen som de flyger i. På uppslag 13 

skymtar passagerarna i sin luftballong Mumindalen. Det förstår de som kan Muminvärlden 

eftersom man känner igen det blå karaktäristiska huset som syns på bilden. På uppslaget 

illustreras Mumindalen med ljusa färger och allt omkring den i mörka färger. På uppslag 13 ses 

sällskapet landa i Mumindalen och blir glatt mottaget av dess invånare. På detta uppslag 

domineras bilden av flera ljusa färger.  

 

Text används på flera sätt för att förmedla innehållet. Texten är skriven på vers och med rim. Ett 

exempel på detta kan ses på uppslag 9, där det står: 

 

Jag fryser gnällde Sniff, och jag är trött på allt ert bråk! 

Och Tofslan pep och Vifslan med men på sitt eget språk: 

Vi fryslar hemskla, komsla, hemsla, dricksla varmsla rom! 

Men ingen kunde fatta vad nu var frågan om. 

Det blev i ett… 

O vem kan vägen finna! 

Det är sorgligt rätt och slätt 

när näsan börjar rinna. (Jansson, 1977, uppslag 9) 
 
 

Här är “bråk” och “språk” i de första två raderna samt “rom” och “om” i tredje och fjärde slutrim. 

Jansson har i detta fall låtit de två intilliggande raderna slutrimma med varandra, så kallat parrim. 

De Fyra undre raderna följer dock ett annat mönster. Där slutrimmas istället varannan rad med 

varandra, “ett” med “slätt” och “finna” med ”rinna”, så kallat korsrim. Att använda slutrim i olika 

former bidrar till läsningens rytm. Jansson har inte heller bara använt slutrim på olika sätt, utan 

också låtit fyra långa rader följas av fyra korta. Detta påverkar också läsrytmen. 

 

I exemplet ovan ses också hur Tove Jansson leker med språket, vilket också Kåreland och 

Werkmäster poängterar är typiskt för henne (s. 138). Här är Tofslan och Vifslan som talar något 

slags låtsasspråk. I texten får vi veta vilka Tofslan och Vifslan är genom beskrivningarna på sjätte 

uppslaget. Där står det att “en var alldeles för blyg / och två var likadana” samt “tröttsla, pep ett 

litet fnatt” (Jansson 1977, uppslag. 6). I texten får läsaren alltså veta att det är två små fnatt och 

att de är lika blyga. Denna beskrivning stämmer överens med den visuella bild som ges av 
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fnattarna. På samma uppslag som de beskrivs på kan man se dessa karaktärer illustrerade som två 

små och identiska figurer. Fnattarna på bilden befinner sig längst ifrån Susanna. Fnattarna ses 

också i illustrationen gömma sig lite bakom Hermulen, vilket förstärker känslan av att de är 

blyga. Detta exempel på samspelet mellan bild och text visar på en expanderande betydelse som 

finns mellan text och bild, där båda delarna kompletterar och utvidgar varandra. 

 

8.2 Vem ska trösta knyttet  

Bokens format är ett stående A4-format, vilket är det vanligaste formatet enligt Rhedin och 

Nikolajeva. Formatet innebär att bokens form är rektangulär och att det är kortsidan som utgör 

basen samt att pärmen är placerad på ena långsidan. Formen och storleken möjliggör att större 

och mer detaljrika bilder kan användas. En konsekvens av ett större format med detaljrika bilder 

gör att hastigheten på bläddrandet hejdas enligt Rhedin. 

 

Bokens omslag på både framsidan och baksidan ger läsaren ledtrådar om innehållet. På framsidan 

ses förutom en helsidesillustration även bokens titel och författarnamn. Boknamnet ”Vem ska 

trösta knyttet?” är skrivet i rött. “VEM” återges i större teckenstorlek än de övriga orden. På 

illustrationen ses åtta figurer, varav sju står i en ring och diskuterar och har trevligt. Utanför 

ringen ses en sorgsen figur som är tecknad i mörkare färger med händerna i fickorna och med 

blicken riktad mot läsaren. Titeln ”Vem ska trösta knyttet?” ger läsaren tillräckligt med 

information för att kunna urskilja vem som är knyttet på framsidan. Titeln i sig syftar till en 

person som är olycklig. Av bilden att döma så finns det bara en karaktär som stämmer in på 

beskrivningen. 

 

På helsidesillustrationen på baksidan ses en figur som sitter i en växt och spelar flöjt. I 

bakgrunden ses en måne som lyser upp ett par som ror i en båt. I berättelsen får vi veta vilka 

dessa karaktärer är, personen som spelar flöjt dyker upp på omslag fem och är en mumrik. De två 

personerna som sitter i båten är antagligen knyttet och Skruttet. Berättelsen avslutas med texten 

“... och sen / levde de lyckliga / i alla sina dagar...”. Bilden på baksidan kan uppfattas som en 

förlängning av textens lyckliga slut. Läsaren får avslutningsvis se knyttet och Skruttet som tar en 

roddtur i månskenet till en mumrik som spelar flöjt, vilket förstärker idyllen.  

 

Varken framsidan eller baksidan har illustrationer som är direkt tagna ur berättelsen, utan unika 

illustrationer som kan upplevas som berättelsens början och slut. Som tidigare nämnts så ses på 
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framsidan en person som är utanför. På uppslag 2 får läsaren sedan bekräftat att det är knyttet och 

att han verkligen känner sig ensam. Att berättelsen sträcker sig från framsidan till baksidan 

antyder ett genuint koncept.  

 

Vem ska trösta knyttet? innehåller ett försätts- och ett eftersättsblad. På försättsbladet ser vi en 

liten figur som håller upp en bok, på den står det “Tillägnad Tuulikki”. Pietilä Tuulikki var Tove 

Janssons livskamrat. Eftersättsbladet innehåller inget som tillför berättelsen något, bara förlag, 

tryckort osv. Eftersom varken försätts- eller eftersättsbladet innehåller några detaljer som berikar 

eller samspelar med text och bild kan ej heller dessa partier knytas till något koncept. 

 

Titelsidan innehåller både illustrationer och text. Bilden som ses är svartvit och föreställer knyttet 

som ensamt sitter på en sten under en rosväxt. Han har händerna i fickan och en tom blick, vilket 

inger en känsla av ensamhet och funderande. Vad han funderar på är omöjligt att säga eftersom 

texten till bilden inte berättar det. Förutsätter man att berättelsen börjar på framsidan så är det 

tänkbart att han funderar över det som skildras där. Texten som finns till bilden utgörs av bokens 

titel och författarens namn. Liksom som på framsidan står “VEM” i större bokstäver än resten av 

titeln. Av detta kan det konstateras att det inte finns något större samspel mellan text och bild på 

titelsidan. Utan en grundligare undersökning så kan alltså bilden ses som ha en dekorerande 

funktion. Det innebär med andra ord att bildens funktion är illustrativ, vilket karaktäriserar det 

illustrativa konceptet. Men bläddrar man mellan framsidan, titelsidan och andra uppslaget så kan 

ett samspel mellan illustrationerna anas, vilket innebär att berättelsen börjar i illustrationerna 

innan läsaren kommer till den läsande delen. Det innebär att illustrationerna är viktiga för 

fullborda själva berättelsen. Detta gör att bilderna har en viktig roll vilket kännetecknar det 

genuina bilderbokskonceptet.  

 

Bilderboken innehåller i stort sett bara helsidesuppslag, utantag är titelsida, uppslag 1 och sista 

uppslaget. Samtliga illustrationer förutom på titelsidan och sista uppslaget är också i färg. 

Holländer skriver att att Tove Jansson har använt pastell som färgläggningsteknik. Man kan se att 

Tove Jansson har använt olika färger för att skapa stämning. Det är tydligt i bildernas färgsättning 

när knyttet befinner sig i en skrämmande tillvaro, dessa illustrationer är färglagda i en mörkare 

ton. På uppslag 3 ses knyttet ge sig ut i världen. Illustrationen på upplsaget är i svartvitt förutom 

på några partier där det lyser gult från fönster och dörr på knyttets hus och från en lykta vid en 

båt som ligger förtöjd. Det är dessa gula ljuskällor som knyttet lämnar. Resten av omgivningen är 

dyster och mörk vilket också kan ses som utanför knyttets trygghetszon. Texten till illustrationen 
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beskriver miljön och knyttets känslor. På uppslaget står det: 

Men nästa morgon innan dagen grydde 

och dimman låg kring huset grå och kall 

stack knyttet ut en ängslig nos och gnydde 

– han hade klarat sig i alla fall – 

men ville hellre äta opp sin hatt 

än stanna kvar i huset nästa natt. (Jansson, 2008, uppslag 3) 

 

Av texten framgår att det är mörkt, dimmigt och kallt utanför huset. Knyttet beskrivs som ängslig 

men ändå bestämd. På illustrationen ses en vis ängslan hos knyttet som ser sig över axeln mot 

hemmet som han lämnar. Trots att text och bild kompletterar varandra så är det inte omöjligt för 

texten att stå på egna ben. Bilden i sig tillför inget avgörande för berättelsen även om bild och 

text samverkar. Bildens uppgift ses som att expandera det som texten uttrycker genom av att 

visualisera och förstärka det intryck texten ger. 

 

Texten i berättelsen är placerad i vita rutor, men inte alltid längst ner på sidan. Till exempel på 

uppslag 6 ses textrutan på den övre halvan av uppslaget medans på uppslag 7 ses textrutan i nedre 

halvan. I berättelsen används skrivstilsliknande typsnitt genomgående, förutom vid ett ord på 

sjätte uppslaget. Där är ordet “ser” inte skrivet i skrivstil: 

 

Men vem ska trösta knyttet med att säga som det är: 

stig in och säg godafton så de ser att du är här! (Jansson, 2008, uppslag 6) 

 

Det är tydligt att Tove Jansson har lekt med ordet “ser” för att framhäva dess betydelse. Att ordet 

“ser” är skrivet med vanlig tryckstil gör att ordet sticker ut från mängden. Detta gör att läsaren 

just ser “ser”, vilket är lustigt och kanske även poängen. När man läser högt kommer man också 

att betona ordet starkare vilket också kan vara syftet.  

 

Frasen “Men vem ska trösta knyttet” som visas i utdraget ovan återkommer sex gånger i 

berättelsen. Frasen upprepas i första halvan av boken och ses sista gången på uppslag 7. Dessa 

fraser kan ses som vad Nikolajeva kallar för pageturners, vilket är detaljer som lämnar läsaren 

funderande på vad som ska hända. Det ständiga upprepandet av frasen vem gör att läsaren 

ständigt ställer sig frågan vem den här personen är som ska trösta. Nyfikenheten hålls vid liv, 

vilket gör att man vill läsa vidare för att få svar. 
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8.3 Hur gick det sen?: boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla My 

Bokens storlek och form är likt ett A4. Bokens form är rektangulär där kortsidan utgör basen 

medan långsidorna representerar höjden. Boken är någon centimeter kortare på höjden än ett A4. 

De höga och smala formaten gör enligt Rhedin att det skapas en koncentration i bilderna och 

fokus på inlevelsen samt figurerna. Rhedin menar också att det är ovanligt att stående 

bilderböcker har fokus på vandring/resa (s. 64). Detta är ett mönster som bryts i Hur gick det sen? 

som har bildformatet stående A4 trots att berättelsen handlar om en vandring. Samtidigt jobbar 

Jansson med uppslag i berättelsen. Detta gör att illustrationerna blir liggande. Detta gäller även 

för de andra bilderböckerna. 

 

Framsidan innehåller en helsidesillustration, titeln, författarnamn samt ett hål. På illustrationen 

ses två små figurer som öppnar en lucka. I luckan finns ett utskuret hål, vilket gör att läsaren ser 

en del av nästa uppslag. I hålet ses två figurer. Titeln Boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla 

My ger läsaren en ledtråd om vilka dessa figurer i luckan är. På andra uppslaget får läsaren 

bekräftat att den ena personen som syns i luckhålet är Mumintrollet. På uppslag 4 presenteras den 

andra personen som syns i luckhålet, det är Mymlan som är storasyster till lilla My. Lilla My 

nämns också första gången i titeln, men presenteras först närmare på uppslag 4. Till skillnad från 

Mymlan och Mumintrollet ses inte lilla My i luckan på framsidan. Hon ses istället längst ner på 

framsidan, där hon släpar på en mjölkkanna med bokförlagets namn på. Framsidan ger läsaren 

information om vilka boken handlar om och illustrationen ger en visuell information om 

karaktärerna. Detta visar på ett samspel mellan text och bild som kan kopplas till det 

expanderande konceptet där bild och text kompletterar varandra. Hålet gör att framsidan blir 

tredimensionell, vilket enligt Rhedin är ett karaktäristiskt drag för det genuina konceptet. I de 

undersökta versionerna av boken så har inte båda hål på framsidan. Boken som är tryckt i Finland 

1984 saknar hålet vid fönstret, istället ses en tom vit cirkel. Jag vet inte om detta gäller hela 

upplagan eller om det är en miss i just mitt exemplar.  

 

På baksidan ses en helsidesillustration med ett litet hål i pärmen. På bilden ses tre varelser som 

tittar mot en dörr. Dörren har ett dörrhandtag, nyckelhål, fönster och en skylt där det står 

“KOMER! / STRAKST” (bokstaven S är skriven bak och fram). I fönstret ses ett par ögon som 

tittar mot figurerna som står utanför. Det lilla hålet i pärmen är placerad vid nyckelhålet till 

dörren. Jag återkommer till funktionen. Signalen som bilden sänder kan tolkas som ett slut där 
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den stängda dörren fungerar som avgränsning mellan bokens värld och läsarens verklighet. Även 

om dörren markerar berättelsens slut så kan läsaren ta sig en titt in i bokens värld genom ett 

utskuret hål som Tove Jansson lekfullt har placerat vid nyckelhålet på bilden. 

 

På titelsidan ses förutom själva titeln författarens namn och en större bild. Bilden visar Mymlan, 

lilla My och Mumintrollet i helprofil. Mumintrollet ses på bilden hålla i en mjölkkanna. Kannan 

ger läsaren en ledtråd om vad berättelsen kommer att handla om, vilket är att förra hem mjölk. 

Övre kroppspartiet på titelsidan känner läsaren igen från framsidan, då detta parti ses genom 

hålet. Att först se ett mindre parti av figurerna till att se dem i helkroppsprofil när man bläddrar 

från framsidan till titelsidan skapar en känsla av att man träder in bokens värld. Titelsidan ses 

dock inte som berättelsens början eftersom Mumintrollet i berättelsen inte möter Mymlan och 

lilla My föräns på uppslag 4. Istället fungerar titelsidan som en närmare visuell presentation av 

Mumintrollet, Mymlan och lilla My. Namnen på dessa karaktärer får läsaren veta redan på 

framsidan då titeln berättar att boken handlar om Mymlan, Mumintrollet och lilla My.  

 

Bilderboken i nyutgåvan har ett försätts- och ett eftersättsblad som sitter på pärmens insida. På 

försättsbladet ses förutom hålet från framsidan även en figur som håller en sax i ena handen och 

pekar med den andra mot hålet. I nyutgåvan finns texten “hålen är klippta hos Schildts!” skriven 

på ett lekfullt sätt i röd färg. I tredje upplagan står det “hålen är klippta hos GEBERS!” som 

också är skrivet på ett lekfullt sätt, men tecknad i en någon ljusare nyans röd. Figuren som ses på 

försättsbladet är antagligen Schildt själv som Tove Jansson har tecknat. Schildts är förlaget som 

klippte originalupplagan. Varken bilden eller texten har någon direkt koppling till själva 

berättelsen och bedöms därför ha ett illustrativ syfte där författaren har lekt med illustrerandet för 

att hylla Schildt.  

 

På eftersättsbladet tycks berättelsen fortsätta. På bilden ses lilla My och Mymlan koppla av med 

varsitt stort glas saft och texten lyder: 

 

MEN. 

… alldeles för litet var 

det sista hålet som fanns kvar.. 

NU STANNAR VI I BOKEN, TY- 

VI ÄR FÖR STORA!!! SA LiLLA MY. (Jansson, 2008, uppslag 13) 
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Tidigare nämndes att dörren på baksidan möjligtvis symboliserar en portal mellan bokens värld 

och läsarens värld. Eftersättsbladet stärker denna tanke om att det dras en gräns mellan världarna. 

Detta bekräftas bland annat genom lilla My som säger att hon stannar kvar i bokens värld och att 

det beror på att hålet på sidan är för litet för att fortsätta resan utanför bokens värld. Det är just 

hålen tidigare i berättelsen som karaktärerna har vandrat genom och lett dem vidare i sin 

vandring. Avgränsningen mellan boken och yttre världen gör att det skapas dubbla slut. Ett är 

karaktärernas slut där Mymlan och My ses tillsammans med varsitt glas saft på pärmens insida. 

Det andra är läsarens slut på bokens baksida där dörren markerar att personen har lämnat bokens 

värld och är tillbaka i verkligheten. 

 

Vandringen i berättelsen sker genom hålen. Ett tydligt exempel på detta ses mellan uppslagen 2 

och 4. På uppslag 2 ses Mumintrollet vandra på en stig. Stigen slutar vid ett hål som leder till 

uppslag 3. På uppslag 3 fortsätter sedan stigen från det ena hålet till det andra som leder till fjärde 

uppslaget. Från uppslag 2 kan läsaren även se en glimt av vad som händer på uppslag 3 och 4. 

Vad Tove Jansson har gjort här är att hon har skapat en ny dimension i boken genom hålen som 

låter läsaren få tillgång till mer än ett uppslag i taget. Det gör att det inte bara sker en samverkan 

mellan text och bild på de enskilda uppslagen utan också mellan uppslagen. Hålen gör alltså Hur 

gick det sen? tredimensionell, vilket är ett karaktäristiskt genuint drag.  

 

Hålen i bilderboken skapar förväntningar och nyfikenhet. De ger ledtrådar om vad som ska hända 

och tillbakablickar på det som har hänt i berättelsen. Hålen gör att läsaren inte bara blir 

intresserad av vad som ska hända, utan också på vad som har hänt. Detta kan leda till att läsaren 

börjar bläddra fram och tillbaka när den förstår att hålen visar olika saker från olika uppslag. Ett 

exempel på detta kan ses på uppslag 3. På uppslaget kan läsaren se igenom två hål, ett på vänstra 

och ett på högra sidan. I det vänstra hålet ses mörka träd med röda frukter och en gul 

ödleliknande varelse som klättrar i ett träd. I det högra hålet skymtar en sol och ett halvt huvud. 

Att läsaren bara får se ett halvt huvud och inte ett helt gör att den inte får veta vem denna karaktär 

är förrän den har vänt blad. Detta i sig driver läsaren framåt eftersom den vill se vem som döljer 

sig bakom hålet. Läsaren kanske inte heller har upptäckt ödlan som ses på uppslag 2 förän i 

uppslag 3 genom hålet. Detta kan göra att läsaren vill bläddra tillbaka för att se om det finns flera 

andra intressanta detaljer som den kan ha missat. 

 

Berättelsen innehåller text med både varierande teckensnitt och storlek. Det är tydligt när man 

läser texten att författaren har lekt med den på flera sätt. Exempel på detta kan ses på uppslag 5 
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där författaren har valt att använda liten storlek på texten vid delarna “lilla My” och “de gjorde 

sig så rysligt små”. Det som är gemensamt för dessa är att de uttrycker något som är litet. Detta 

har författaren förstärkt genom att göra själva texten mindre. På samma uppslag är också vissa 

delar av texten skriven i en större storlek. Det gäller “GAFSAN” och “VAD SPRINGER NI I 

VÄGEN FÖR!?”. Förutom att författaren har valt att använda större textstorlek så har hon också 

valt att använda endast versaler för dessa ord. Gafsan är namnet på en person på uppslaget. Det är 

också hon som säger “vad springer ni i vägen för!?”. Det betyder att det finns en koppling mellan 

delarna som är skrivna med större bokstäver, vilket visar att Tove Jansson inte bara har lekt med 

texten utan också haft motiv för det.  

 

Det finns inte bara ett samspel mellan textens olika delar utan också mellan texten och bilden. 

Detta kan bland annat ses på tionde uppslaget i boken, där det står: 

Nu stormade det ändå mer 

det regnade – det öste ner – 

NU DRUNKNAR VI , SA LILLA MY 

och köpte sej ett paraply. 

Och marken som var mycket våt 

blev som ett hav av mymlans gråt  

tills solen äntligen gick upp 

och värmde hennes lilla kropp. 

Men titta! 

– bakom molnets kam –   

två muminöron sticker fram! 

O! kanske är det räddningen… 

VAD TROR DU ATT DET HÄNDE SEN? (Jansson, 2008, uppslag  

11) 

 

På uppslaget ses Mumintrollet tillsammans med lilla My och Mymlan i ett ruskigt regnoväder. 

Det är så mycket vatten på marken att Mumintrollet måste vada fram. Lilla My har sökt skydd på 

ett tak med ett paraply, Mymlan har lyckats ta sig upp på torra land med ryggen vänd mot läsaren 

samtidigt som hon tittar bakom molnets kam där solen sticker fram. I texten får läsaren veta att 

det öser ner regn från himlen, så mycket att lilla My upplever att hon ska drunkna. Att My 

upplever att hon ska drunkna är inte svårt att förstå när läsaren ser bilden som visar ett riktigt 

oväder. I texten beskrivs samlingen vatten som ett hav. Trots detta oväder som illustreras och 
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beskrivs i texten så kommer en vändning. Det är solen som kommer fram. I texten beskrivs solen 

välkomnande då den värmer de frusna karaktärerna. På uppslaget ses solen dyka fram i ett hål på 

uppslagets högra övre kant. I hålet ses också ett par öron. Dessa öron sägs i texten tillhöra ett 

mumintoll. Dessa exempel som har presenterats visar på att det finns ett samspel mellan text och 

bild som kan kännetecknas som genuina. Förutom hålen som gör boken tredimensionell så 

fullbordas berättelsen när texten och bilden samspelar. Det skulle till exempel vara svårt att förstå 

Mys ångest för att drunkna utan att se helheten som bilden visar. Det är också svårt att förstå 

varför det dyker upp ett par öron i ett hål utan att läsa texten.  

 

Den största skillnaden mellan tredje upplagan och nyutgåvan är färgsättningen. Böckerna har 

använt olika nyanser, vilket kan ses redan på omslaget. Nyutgåvans omslag har en något mörk 

men klar röd färg. Den tredje upplagan har en mycket ljusare röd färg än nyutgåvan, här går röd 

nästan över till orange. Största skillnaderna i färg ses på uppslag 10. Texten på uppslaget har helt 

olika färger. I nyutgåvan är texten vit, medan i tredje upplagan är den lila. Detta gör att texten i 

nyutgåvan inte smälter in i bilden på samma sätt som i tredje upplagan där textens färg matchar 

omgivningen. Men det kanske också är ett skäl till man just har i den nyare utgåvan återgett 

texten på uppslaget i vit, så att texten blir lättare att igenkänna och läsa. På uppslag 10 ses också 

en tydlig skillnad mellan upplagornas olika val av färgnyanser. I nyutgåvan är bakgrunden matt 

lila medan i nyutgåvan är färgen lila ljusare. Varför man har valt att använda olika nyanser i 

upplagorna är svårt att säga, kanske är det en kostnadsfråga. En annan anledning kan vara att man 

vill dämpa känslan av skräck i den nyare utgåvan. Westin skriver som sakt att stämningen av 

skräck i muminböckerna intensifieras med hjälp av färgsättningen. Författaren menar också att 

Jansson har fått kritik för att ha använt en onödigt brutal färgsättning. 
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9. Slutsatser 

I detta avsnitt redogörs slutsatser av analysen. Detta görs genom att summera och jämföra 

resultatet mellan de olika verken för att se vilka likheter och skillnader som analysen visade. 

 

Analysen har visat på flera intressanta resultat. Ett som visade sig tidigt var att samtliga 

bilderböcker har samma format. Undersökningen visade att böckerna har ett stående A4-format. 

Detta är antagligen ingen slump med tanke på att både Nikolajeva och Rhedin redogör för att A4-

formatet är vanligast. Men det kan tyckas konstigt att ingen av bilderböckerna har ett liggande 

format när Rhedin skriver att de formaten tenderar att skapa fokus på själva vandringen, vilket är 

ett centralt tema i Tove Janssons böcker. Detta har författaren dock löst genom att jobba med 

uppslag och inte sidor. Att jobba med uppslag gör att illustrationerna i berättelsen blir liggandes. 

De större illustrationerna tillåter även författaren att använda flera detaljer enligt Nikolajeva. 

Jansson har utnyttjat illustrationernas storlek och tillfört flera roliga detaljer.  

 

Tove jansson har konstruerat och använt framsidan på flera olika sätt i de olika bilderböckerna. 

Mest intressant är Vem ska trösta knyttet?. Framsidan där används som berättelsens början. 

Rhedin och Nikolajeva har stött på detta och menar att författare ibland använder framsidan som 

en del i berättelsen. Det gör, enligt dem, att framsidan får en större betydelse än att bara illustrera. 

Den farliga resans framsida är mindre komplex då bilden på framsidan är hämtad från 

berättelsen. Hur gick det sen? är mest komplex i den bemärkelsen att den arbetar med hål, vilket 

används redan på framsidan. Av analysen framgår det att Tove Jansson demonstrerar med 

skicklighet hur man kan använda en framsida på flera olika sätt och att de kan ha olika 

funktioner. 

 

Analysen har visat hur text kan konstrueras och användas på flera olika sätt. Den text som Tove 

Jansson har lekt minst med är den i Den farliga resan. I boken har författaren använt vanligt 

trycksnitt i hela berättelsen. Texten är också alltid placerad längst ner på sidan utanför bilden. 

Hur gick det sen? är den bok där Jansson har lekt med texten mest. Texten i boken är skriven 

med flera olika teckenstorlekar och textsnittet varierar. Texten är också en del i bilden och är 

placerad på varierande ställen i uppslagen. Vem ska trösta knyttet? kan i denna aspekt ses som ett 

mellanting mellan de andra böckerna. Författaren har inte lika fullt lekt med texten som i Hur 

gick det sen? men visar på att hon kan leka med ord som “ser”, vilket tidigare undersöktes i 

analysen.  
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Det som visade sig bristande i böckerna var användandet av försätts- och eftersättsbladen. Endast 

i Hur gick det sen? används dessa blad. I Hur gick det sen? visar Jansson på hur man kan 

använda dessa sidor som en del av berättelsen. 

 

Analysen visar att det råder ett tydligt samspel mellan text och bild i samtliga böcker. Den kanske 

mest komplexa boken i detta anseende är Hur gick det sen?. Boken har nämligen hål i varje 

uppslag vilket gör att bilderna på varje uppslag inte bara integrerar med texten på samma 

uppslag, men också med illustrationerna på sidorna förre och efter. Detta gör som tidigare 

diskuterats boken tredimensionell. I skapandet av detta verk har Jansson enligt Holländer skapat 

bilderna förre texten, vilket inte är fallet i det andra böckerna. I de andra två böckerna 

kompletterar texten och bilderna varandra och visa fall behöver de även varandra för att 

berättelsen ska fullbordas. Analysen visar också på att berättelsen i vissa fall kan fortsätta utan att 

både text och bild följs åt. Detta ses i Vem ska trösta knyttet? där sista sidan är textlös. På 

baksidan låter författaren illustrationen tala för sig själv. Nikolajeva (2000) skriver att författare 

på senare tid har börjat använda baksidan som en del av berättelsen. Hon menar dock att det är 

ovanligt att baksidan innehåller någon verbal information (s. 73-74).  
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10. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån ett didaktiskt perspektiv, hur böckerna kan användas i 

undervisningen.  

 

I en högläsningssituation finns det flera pedagogiska fördelar med att använda Tove Janssons 

bilderböcker. Det stora bilderboksformatet tillsammans med helsidesillustrationerna gör att 

eleverna enkelt kan få åtkomst till innehållet. Det är dock optimalt i en högläsningssituation om 

läraren kan läsa böckerna under en dokumentkamera så eleverna kan få direkt tillgång till både 

bild och text utan att läraren behöver göra ett avbrott i sitt läsande för att visa bilderna. Det är 

viktigt att eleverna i en högläsningssituation får tillgång till både text och bild eftersom analysen 

visar att det finns ett genuint samspel mellan både text och bild, vilket gör att berättelsen 

fullbordas när dessa möts. Om eleverna inte får tillgång till både bild och text finns det en risk att 

de kan gå miste om viktigt innehåll för att förstå berättelsen. Ett exempel på detta som redogörs i 

analysen kan ses på uppslag 11 i Hur gick det sen?. Situationen på uppslaget kan bli svår att 

förstå utan att få tillgång till både bild och text.  

 

Jansson har som analysen visar lekt med språket i böckerna, vilket är roande men också 

användbart i ett undervisningssyfte. Analysen visar att författaren har med flit ibland vänt på 

bokstäverna så att de står bak och fram. Exempel på detta kan ses på baksidan av Hur gick det 

sen?. Kritiker menar enligt Westin att detta är förvillande för barn som inte säkra på bokstävers 

utseende (1991). Jag tror dock att detta kan användas för att träna elevernas känsla för 

bokstävernas utseende genom att låta dem tillsammans undersöka och diskutera vad som är rätt 

och fel och hur man kan rätta till de bokstäverna som är felvända. En liknande övning kan 

eleverna göra i Vem ska trösta knyttet? där fnattarna pratar ett slags låtsasspråk som enligt 

Kåreland och Werkmäster är ett bakvänt nonsensspråk. Eleverna kan få i uppgift att tolka vad 

fnattarna säger. Genom dessa aktiviteter som presenteras får eleverna möjlighet att träna sin 

språkliga förmåga både i tal och i skrift.  

 

Analysen visar att berättelsernas början och slut sker på olika ställen i böckerna. Detta skapar ett 

ypperligt tillfälle för att diskutera berättelsers struktur med elever. Läraren kan diskutera med 

eleverna vad som kännetecknar en berättelses början och ett slut. Kan berättelsen till exempel 

börja redan på framsidan och sluta på baksidan som i Vem ska trösta knyttet?. För att skapa ett 

bra samtalsklimat där alla kan vara delaktiga så kan det vara viktigt att poängtera att det inte finns 

något absolut rätt eller fel så länge man kan motivera sitt svar. Flera elever skulle säkert kunna 
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argumentera för att berättelsen börjar där texten börjar och slutar där den slutat, vilket inte är helt 

orimligt eftersom texten börjar med det klassiska “det var en gång” och slutar med “sen levde de 

lyckliga i alla sina dagar” vilket oftast är ett kännetecken på början och slut i en berättelse. Om 

eleverna till exempel kommer fram till att berättelsen börjar vid texten kan läraren utmana dem 

genom att fråga vilken funktion framsidan då har och om man skulle kunna se den som en del i 

berättelsen. Det kanske får eleverna att tänka om och även ändra sin förståelse för vad som 

kännetecknar en berättelse.  

 

Tove Janssons bilderböcker är bra då det finns ett tydligt samspel mellan text och bild. Elever 

som har svårt att läsa kan ta hjälp av bilderna för att förstå berättelsen. Bilderna och texten 

innehåller även rikligt med pageturners, vilket skapar spänning och driver läsaren framåt i sitt 

läsande. I böckerna Hur gick det sen? och Vem ska trösta knyttet? återkommer några fraser som 

ökar spänningen och stimulerar läsaren att reflektera. I Hur gick det sen? återkommer frasen 

“Vad tror du att det hände sen?” och i Vem ska trösta knyttet? “Men vem ska trösta knyttet?”. 

Dessa fraser får läsaren att fråga sig ständigt vad som kommer hända och får den att vilja fortsätta 

sitt läsande för att få svar på frågorna som berättelserna återkommande ställer.  
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