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Konsten att berätta historier med bilder och illustrationer är något som har funnits i flera tusen
år. Idag förknippas illustrerade narrativ framför allt med serietidningar, bilderböcker och
grafiska romaner, som berättar en historia i form av en serie av bilder. Detta kandidatarbete
undersöker ämnet illustrerad narrativ och redogör för olika aspekter och principer, som är
avgörande för att man ska kunna förmedla ett budskap med hjälp av illustrationer. Målen med
detta arbete har varit att införskaffa kunskaper kring illustrationens kommunikativa värde,
samspel mellan bild och text och att få reda på hur illustrationer kan användas i samband med
text för att belysa en berättelse. Den teoretiska forskningen i mitt arbete har jag tillämpat i en
produktion i form av en illustrerad bok, där jag har skapat visuella berättelser utifrån
befintliga texter. Jag presenterar olika bildskapande principer som en illustratör bör tänka på
för att skapa visuell stämning och harmoni i en bild och redovisar tillvägagångssätten för att
skapa samspel mellan text och bild.
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The art of telling stories with pictures and illustrations has been around for several thousand
years. Today, illustrated narrative tells a story in the form of a series of images and is
associated especially with comic books, picture books, and graphic novels. This present work
explores the subject of illustrated narrative and describes its various aspects and principles.
To be specific, this work gathers knowledge about the illustration's communicative value,
interaction between image and text as well as how illustrations can be used in conjunction
with text to illustrate a story. The theoretical part is then complemented by creating an
illustrated book containing visual narratives based on existing texts. In doing so, a number of
important imaging principles that an illustrator should consider in order to create a visual
mood and harmony in a picture are explained.
  
illustrated narratives, illustration, graphic design, creative process

















   
1. INLEDNING..............................................................................................6
2. PROBLEMOMRÅDE ..............................................................................7
2.1 Bakgrund...............................................................................................7
2.2 Frågeställning........................................................................................8
2.3 Syfte ......................................................................................................8
3. TIDIGARE FORSKNING .......................................................................9
3.1 Illustrerad narrativs historia ..................................................................9
3.1.1 Bild som språk ...............................................................................9
3.1.2 Illuminerade böcker .......................................................................10
3.1.3 Från bokrulle till bunden bok.........................................................10
3.1.4 Bildens kommunikativa värde .......................................................10
3.1.5 Enskild bildruta narrativ konst.......................................................11
3.1.6 Tysta remsor...................................................................................12
3.2 Att skapa illustrerad narrativ..................................................................12
3.2.1 Bild och text i samspel ...................................................................12
3.2.2 Modern sekventiell illustrerad narrativ ..........................................13
3.2.3 Typografi integrerad i bild .............................................................13
3.2.4 Mångfald och vitalitet ....................................................................14
3.2.5 Principer för modern sekventiell narrativ ......................................14
3.2.6 Slutsats ...........................................................................................16
4. Tillvägagångssätt.......................................................................................17
4.1 Introduktion............................................................................................17
4.2 Metod ...................................................................................................17
4.2.1 Associationsmetoden .....................................................................17
4.2.2 Mind-mapping................................................................................18
4.2.3 Fotografisk referens .......................................................................18
4.2.4 Bildanalysmetoder .........................................................................19





4.3.1 Teknik .................................................................................................20
4.3.2 Moodboard .....................................................................................20
4.4.1 Process ................................................................................................21
4.4.2 Planering ........................................................................................21
4.4.3 Idégenerering .................................................................................22
4.4.4 Skiss ...............................................................................................22
4.4.5 Skapa bildsekvenser.......................................................................23
4.4.6 Färgsättning....................................................................................24
4.4.7 Övergångsbilder .............................................................................24
4.4.8 Layout ............................................................................................25
4.5 Resultat och diskussion ............................................................................25
4.5.1 Att skapa bilder utifrån en text.......................................................26
4.5.2 Analysera bilder .............................................................................27
4.5.3 Bokens visuella stil ........................................................................28
4.5.4 Färg och form.................................................................................27
4.5.5 Stämning och harmoni ...................................................................29
4.5.6 För och nackdel med digitalt verktyg ............................................30
4.5.7 Symbolik i bilder............................................................................31
4.5.8 Slutsats ...........................................................................................32
5 Ordlista.........................................................................................................34
6 KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................34







#"



Sedan stenåldern har människan med hjälp av bilder och illustrationer berättat och
kommunicerat sina tankar och idéer. Idag används illustrationer på många olika sätt. De
appliceras på förpackningar, prydnadsvaror, bokomslag, affischer och broschyrer. Illustrerat
berättande, som i regel består av en kombination av text och bild, förekommer i bilderböcker,
grafiska romaner, serietidningar, läroböcker och på webben. Enligt Wigan (2008) är bild och
ord två olika representerade former, som kan integrera och förstärka varandra för att sedan
tydliggöra ett budskap, förmedla känslor, tankar och idéer. Förutom konstnärlig kompetens
och förståelse för färg, form och teckning, krävs det teoretiska kunskaper kring gestaltande
processen och interaktionen mellan det verbala och visuella språket (Wigan, 2008).
Att arbeta som grafisk formgivare handlar om att tydliggöra och förmedla budskap med hjälp
av visuella element som symboler, typografi, färg och form. För att kunna sticka ut i den
högkonkurrerade branschen är det fördelaktig att bredda sina kompetenser inom flera
områden av visuell formgivning. Kunskaper kring illustrerat berättande och bildspråk kan
bidra till ökad förståelse för visuell kommunikation. Enligt Male (2007) är illustrationens
syfte att kommunicera ett bestämt budskap till en publik och utan ett budskap eller innebörd
kan den inte beskrivas som illustration. (Male, 2007)
I detta kandidatarbete kommer jag att lyfta fram olika teoretiska aspekter, som är avgörande
för att skapa en illustrerad berättelse. För att arbetet inte ska bli för brett har jag avgränsat min
undersökning till sekventiell narrativ och samspelet mellan bild och text. Denna undersökning
var grunden till det praktiska arbetet som är en illustrerad gestaltning av ordspråk riktad till
målgruppen ungdomar, som har mindre intresse för läsning av långa texter.
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I följande avsnitt redogörs bakgrund, frågeställning och syftet till mitt problemområde.

2.1Bakgrund
Vi lever i en värld där vi är omgivna av bilder, illustrationer och symboler, som bär med sig
ett budskap. Vi hittar dessa bland annat på webbsidor, tidningar, applikationer,
reklamaffischer, förpackningar o.s.v. Enligt Stokstad och Vothren (2008) är konsten att
berätta med bilder inget nytt. Sedan stenåldern har människan skapat målningar, illustrationer
och symboler för att kommunicera med sin omvärld och skapa gestaltningar. Några exempel
är grottmålningar, väggmålningar och illuminerat manuskript.
Med illuminerat manuskript menas handgjorda böcker, där kreatören kombinerat
illustrationer, mönster och skrifter för att berätta ett innehåll, som oftast hade religiös
anknytning. Dessa illustrerade böcker och väggmålningar, som är grunden till det vi idag
kallar för visuellt berättande, skapades i många delar av världen, från China till Europa
(Stokstad & Vothren, 2008).
Illustratörer är kommunikatörer och bildskapare, som uttrycker sig genom sina visuella verk.
Traditionellt sätt har många bildskapare fått i uppdrag att producera arbete för kunder i
specifika format och sammanhang. Wigan (2008) hävdar att föreställande bildkonst alltid har
varit nära kopplad till litteratur och tolkning av texter, myter, legender och viktiga historiska
händelser. Då som nu hade illustratören som uppgift att tolka ide, narrativ och text för att
sedan förvandla den till visuella bilder. Text och bild är två olika former av media, två
visuella former, som kan integrera och förstärka varandra för att förmedla ett budskap. För
den samtida illustratören kan kulturell och politiskt medvetande, kritiskt och teoretisk analys
ge insikt. Det är viktigt att vara uppmärksam, kunna följa alla aspekter av kultur, fånga
oväntade situationer och känslor genom att lära sig observera, tänka, rita, redigera, tolka och
berätta historier på sitt eget unika sätt och stil. Bildskapandeprocessen skall vara lika
personlig och originell som handstilen (Wigan, 2008).
Som grafisk formgivare arbetar man varje dag med att förmedla budskap. Detta görs genom
att kombinera bilder, symboler och ord. Förutom att känna till sina verktyg och material ska
man som formgivare ha kunskaper kring det visuella språket. Att veta hur en bild eller
illustration i ett sammanhang kommer att tolkas av mottagaren är inte helt enkelt. För att
kunna uttrycka sig på rätt sätt, krävs kunskaper inom visuell kultur och kommunikation.


Väldigt ofta kombineras informativa texter med bilder och illustrationer för att föra fram
budskapet på ett tydligare och mer effektfull sätt.
Idag konkurerar äldre medier som tryckta böcker och tidningar med filmer, digitala spel,
webbsidor, e-böcker och applikationer. Enligt Leonardz (2012, 10 juli) har många ungdomar
inte längre uthålligheten att läsa långa texter. Oftast föredrar dessa personer visuellt narrativa
medier som film och digitala spel (Leonardz, 2012, 10 juli). Att infoga bilder och illustrationer
i romaner för att skapa en stämning börjar bli trendigt. Med hjälp av illustrationer kan man
förtydliga narrationen, skapa visuell stämning och ge boken ett extra värde. Ett exempel på
skönlitteratur med kombination av bilder är Miss Peregrine's home for peculiar children av
Ramson Riggs (2011), där författaren stödjer berättelsen med svartvita fotografier. Från
tunnelbana till fåtölj: en bilderbok för vuxna av Anna Fiske (2012) är ett exempel på
bilderbok för den vuxna målgruppen.

2.2 Frågeställning
Vilka teoretiska stöd är relevanta att ta hänsyn till för att med hjälp av illustrationer förtydliga
en berättelse?

2.3 Syfte
Med detta kandidatarbete ville jag undersöka samspelet mellan bild och text. Jag ville
införskaffa kunskaper om principer inom visualisering av text för att få reda på hur
illustrationer kan användas i samband med skrifter. Syftet har varit att skapa förståelse för
principer inom illustrerat berättande för att på ett lekfullt och effektivt sätt kunna förmedla ett
budskap och förtydliga en narration till de som är mindre intresserade av att läsa långa texter.
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3.1 Illustrerad narrativs historia
3.1.1 Bild som språk
Människan har under flera tusen år tagit hjälp av illustrationer och symboler för att uttrycka
sig och kommunicera sina tankar och idéer. Enligt Stokstad och Cothren (2008) skapades
illustrationer lång tid innan skriftspråket. Därför påstår många forskare att bildspråket har
varit människans första språk (Stokstad & Cothren, 2008).
Enligt Petersen (2011) är de första narrativa konstverken från samhällen med välutvecklade
alfabetiska språk som Egypten och Assyrien. I dessa konstverk gestaltades framför allt,
viktiga politiska händelser och kampen om makt. För att läsaren skulle kunna följa
narrationen, organiserades bild och text med hjälp av linjer och kolumner. (Petersen, 2011)
Idag använder vi illustrationer i många olika sammanhang och ofta i kombination med text,
för att tydliggöra en narration eller förmedla ett budskap. Eriksson (2009) hävdar att analys av
bilder i många fall kan likställas med att läsa en text. Man identifierar de olika bildelementen
för att därefter sammanställa dem till en helhet. För att kunna läsa av en bild är det viktig att
vara uppmärksam på olika detaljer och symboliska elementen. Det är oftast de små detaljerna
som är budbärande och kommunicerar fram budskapet (Eriksson, 2009). Som grafisk
formgivare och illustratör ska man ta hänsyn till symbolik, färglära och detaljer i sin
bildskapandeprocess för att tydliggöra budskapet.
Eriksson (2009, s.36) hävdar att ”språket kan vara bildligt men en bild kan inte vara språklig”
(Eriksson, 2009, s. 36). Det är betydligt enklare att beskriva en bild med ord än tvärtom.
Bilder och illustrationer kan användas för att gestalta det som inte är möjligt att uttrycka i ord.
Att byta ut ett ord eller mindre textparti mot en bild kan fungera men så snart det förekommer
flera bildelement kan det uppstå misstolkningar. Med fler detaljer och element i en bild,
uppstår möjligheten att tolka den på olika sätt. Till exempel är det mycket enklare att
visualisera en häst eller annat objekt än att visualisera ett helt händelseförlopp där flera
bildelement och motiv ska samspela med varandra. Genom medvetna val av komposition,
färg och form kan man förmedla stämning, känsla och beskriva miljön. I läroböcker och
bilderböcker förekommer en kombination av det verbala och visuella språket för att förtydliga
kommunicering av ett budskap eller en berättelse.






Eriksson (2009) påstår att bild bör betraktas som ett självständigt medium:
Utan illustrationer blir många texter inte enbart torftiga, de blir till och med
obegripliga. Det betyder att bilden inte kan beaktas som något som enbart eller delvis
kompletterar texten. Bilden bör betraktas som ett självständigt medium, vilken
förmedlar kunskap i lika höga grad som den genererar sådan. (Eriksson, 2009, s. 44)

3.1.2 Illuminerade böcker
Enligt Walter och Wolf (2001) kommer begreppet illumination från det latinska ordet
illuminare som innebär att belysa eller lysa upp. Illuminerade böcker är de första handgjorda
illustrerade böcker som skapades under medeltiden. Böcker på den tiden var mycket
värdefulla och inte tillgängliga för vanligt folk utan ägdes av kyrkor, präster och förmögna
män. Dessa dyrbara böcker, som oftast hade religiöst innehåll, dekorerades med mönster och
illustrationer som målades med silver och guldfärgpigment, vilket representerade helgonlikhet
och gudomlighet. Illuminerade böcker i Europa tillämpades av präster som ett verktyg för
undervisning och spridning av Guds ord. Därför har det under flera århundraden tagits mycket
väl hand om dessa böcker (Walter & Wolf, 2001).

3.1.3 Från bokrulle till bunden bok
Walter och Wolf (2001) hävdar att böcker som skapades innan 400 talet (e. Kr) var i form av
rullar som kallades för rotulus. Illustrationer ritades upp och ner i förhållande till texten så att
när rullen hängdes från predikstolen under läsning av prästen kunde åhörarna som satt framför
honom titta på bilderna. Så småningom började man ersätta dessa bokrullar med det så
kallad Codex, som är den bokform vi använder idag. Codex var mycket mer praktiskt än
rotulus. Man behövde inte längre rulla ut flera meter för att läsa en text. Det var mycket
enklare att rita och skriva i dem, samtidigt som man inte behövde vara orolig över att skada
bilderna (Walter & Wolf, 2001). Idag kan vi med hjälp av datorer och läsplattor ha tillgång till
hundratals olika böcker och dokument. Som grafisk formgivare ska man kunna anpassa sina
verk till både tryck och digital media.

3.1.4 Bildens kommunikativa värde
På samma sätt som skriven text, är bild och illustration ett uttrycksmedium, därför ska man
som kreatör vara aktsam om de budskap som bilden bär med sig, för att exempelvis inte skapa
verk, som är kränkande. Speciellt varsamt skall man vara när det gäller illustrerade verk för





en yngre målgrupp. Enligt Lubbock (2006) är berättelser och bilderböcker de första
inlärningsmedierna för barn, allt som sägs och berättas lämnar ett permanent spår. Under
medeltiden och tidigare var de flesta människor analfabeter. Illuminerade manusskrifter och
kyrkomålningar hade sitt språkliga värde och var till för att berätta bibliska berättelser och
sedlig hållning för illitterat folk. Påven Gregory, som hade stort intresse för bildkonst, påstod
att bilder var ett viktigt instrument för instruktion och mycket användbar för kyrkan. Lubbock
(2006, s.7) sammanfattar Gregorys påståenden i två punkter:
1. Pictures are a form of text recording the experience of those who witnessed biblical
events and those of the saints. 2. Like written text, pictures can be read and studied.
Such didactic images are an important means for teaching Christian doctrine and
conversion. (Lubbock, 2006, s. 7)

3.1.5 Enskild bildruta narrativ konst
Enskild bildruta narrativ konst innebär när händelseförloppet sker i en och samma bildruta
utan något tydligt system som skiljer de olika scenerna från varandra.

Bild1. Attic black figure kylix.

Bild2. Botticelli, eigth circle dante

http://www.english.imjnet.org.il/popup?c0=13147
http://home.ubalt.edu/ntygfit/ai_04_distinguishing_perspective/ai_04_see/sb1/sb1TA00076al_.htm

Enligt Petersen (2011) består Enskild bildruta narrativ konst av underkategorier som, Mono
scenisk, Progressiv och Synoptisk narrativ. Mono scenisk narrativ innebär att endast en scen
ur narrationen är illustrerad. Ett exempel är grekiska, svartvita vasmålningar. För att förstå
innebörden av bilden krävs vetenskap om berättelsen sedan tidigare. Relaterad till mono
scenisk narrativ är sammansmälta mono scenisk narrativ, där mer än ett event är illustrerat.
Det finns dock ingen repetition av samma karaktär eller scen. Ett exempel är Attic black
figure kylix, där flera event från Odyssén är illustrerad (se Bild 1). Målningen har inga
formella skiljelinjer som avgränsar ett event från ett annat. Betraktarens tidigare kunskap av
berättelsen gör det möjligt för henne att känna igen berättelsen och tolka bilderna. I enskild
bildruta narrativ konst är figurer oftast arrangerade i mindre grupper, som hjälper betraktaren





att definiera distinkta stunder i berättelsen. Detta kallas för visuell kärna (Visual Nuclei,på
engelska). I progressiv narrativ konst måste betraktaren flytta runt för att kunna se hela
berättelsen. Den sorten av narrativ skapades på väggar i form av långa reliefer. Ett exempel är
Parthenon -frisen, som är en 160 meter lång relief. I Synoptisk narrativ konst sker multipel
representation av en och samma karaktär i en bild. (Petersen, 2011)

3.1.6 Tysta remsor
Enligt Petersen (2011) var det först mot slutet av 1800 talet som ordlösa illustrerade böcker
utvecklades i Tyskland. Samtidigt med första världskriget blomstrade en konststil om uppror
och motstånd inom expressionistiska motrörelser i Tyskland, vilket syftade på att förmedla
skräck och förtvivlan hos folket. En unik form av narrativ konst utformades av expressionist
konstnärer som Frans Masereel(1889-1972) och Otto Nückel (1888-1955) De skapade ordlösa
grafiska noveller som berättade narrationen endast med svartvita bilder utan någon
förklarande text. Den sortens illustrerat narrativ fick namnet tysta remsor (Petersen, 2011).
I början av 1900 talet började illustrerat narrativ bilda sin nuvarande form. Dramatiska
illustrerade sekventiella handlingar organiserades i korta ögonblick och visades i kombination
med text. Tillämpning av komedi och karikatyr i tidningar blev allt vanligare och mycket
populärt i Europa och USA. Detta fick namnet illustrerad journalistik, vilket understödde nya
vanor och förväntningar av läsning för fritiden.
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3.2.1 Bild och text i samspel
Enligt Petersen (2011) krävs det passion för ord och litteratur hos illustratören för att på bästa
sätt kunna skapa samspel mellan bild och text samt för att kunna förklara och förbättra textens
innebörd. Intensiv läsning och skrivningsövningar för att skapa personliga och uttrycksfulla
innehåll gör det möjligt för illustratören att få en bättre insikt i retoriska, språkliga och
narrativa principer (Petersen, 2011). Eriksson (2009) hävdar att för att underlätta för läsaren
att tolka en bild och belysa konceptet bör beskrivningar användas i form av enstaka ord eller
längre meningar. Det ska finnas en nära koppling mellan bild och text för att budskapet ska nå
fram. Bild och text ska inte vara upprepande utan kompletterande.
“The worst thing that can be done is having the text say one thing and the image just
repeating that. The image should comment on the text and viceversa. Then things
become interesting.”Jonas Bergstrand (Wigan, 2008 s, 62).





Att skapa en så tydlig koppling som möjligt är speciellt viktig när man har barn som
målgrupp (Eriksson, 2009). Nikolajeva (2000) hävdar att som bildskapare ska man ta hänsyn
till den tysta bildinformationen. Med den tysta bildinformationen menas detaljer som gestaltas
i bild men inte framgår i texten. Detta är till för att skapa överraskningar, väcka tankar och
nyfikenhet kring nästkommande scen, samtidigt som det är till för att undvika upprepning och
skapa balans mellan bild och text (Nikolajeva, 2000).
Wigan (2007) hävdar att det är viktigt att ta hänsyn till berättelsens genre och innehåll i
skapandet av illustrerat narrativ. Bildspråkets karaktär och atmosfär ska ligga nära
berättelsens genre för att kunna förmedla dramatiken och känslan på ett effektivt sätt och
skapa en sammanhållen helhet. Detta görs genom att välja lämplig komposition, färgsättning
och formspråk. Som exempel kan man utnyttja varma och kalla färgtoner, runda eller spetsiga
former, ljussättning och mörkläggningar, närbild och helbild (Wigan, 2007).

3.2.2 Modern sekventiell illustrerad narrativ
Petersen (2011) förklarar sekventiell illustrerad narrativ som narrativ som berättas i form av
sekvenser eller serie av bilder. Grafiska romaner och serietidningar är några exempel på
sekventiell narrativ, där berättelsen förs framåt med bildsekvenser. Vanligtvis brukar text
förekomma i form av dialoger placerade i pratbubblor. Pratbubblor bidrar till en snabbare
läsning och skapar ett tydligare samspel och övergång mellan bild och text, samtidigt som det
ger möjlighet att tillämpa dialoger i form av första persons perspektiv, vilket i sin tur är ett
viktigt element som förmedlar karaktärens personlighetsdrag. Idag används pratbubblor
framför allt i serietidningar och grafiska romaner (Petersen, 2011). Wigan (2007) hävdar att
bildskaparen bör ta hänsyn till olika teckning och designelement som tyngd och sensitivitet av
linjer, val av färg och ton, komposition, upprepningar, textur, typografi, perspektiv, balans,
skala och kontrast. Detta för att senare kunna skapa rytm, flöde, timing, karaktärsdesign, en
känsla av miljö, atmosfär och dramatik. Det är också viktigt att utnyttja den blanka ytan och
låta bilderna andas (Wigan, 2007).

3.2.3 Typografi integrerad i bild
Att integrera typografi i illustrationer är något som många bildskapare väljer att göra. Wigan
(2008) påstår att bokstavsformer kan manipuleras beroende på det sammanhang de ska
användas i eller den känsla och budskap de ska förmedla. Typografi i illustrationer är





vanligtvis handskrivna och utformade för den specifika bilden. Genom att applicera
manipulerade bokstavsformer i illustrationen kan man öka lekfulheten och skapa balans
mellan bild och text (Wigan, 2008).

3.2.4 Mångfald och vitalitet
För att undvika enformighet och skapa balans, variation och harmoni måste designelement
samordnas i en helhet. Enligt Wigan (2007) kan mångfald och vitalitet uppnås genom att
utnyttja sidornas vertikala eller horisontella format, flödet och bildens placering. Som
exempel kan man nämna användning av marginaler, dubbeluppslag, halvsidor, helsidor och
paneler. För att öka spänning kan man även ta hänsyn till beskärningar, överlappning och
länkning av bilder, förkortning och överdrift, användning av olika perspektiv och dramatiska
vinklar. Framställning av känslor och psykologiska faktorer i en berättelse kan också uppnås
genom att använda silhuetter1 och skapa kontrast i färg och ljussättning (Wigan, 2007).

3.2.5 Principer för sekventiell narrativ
Klarhet, Övertygande, Intensitet
McCloud (2006) påstår att de viktigaste målen för illustratörer som arbetar med visuellt
berättande är att publiken ska förstå budskapet och att fånga deras intresse, så att de följer
narrationen ända till slut. För att nå första målet ska man som bildskapare lära sig principer
för att skapa kommunikation med klarhet. För att lyckas med det andra målet är det viktigt att
samla kunskaper kring bild och formelement. McCloud redovisar sedan fem huvudprinciper
för att skapa ett tydligt och övertygande illustrerad berättande. Vilket består av: val av
moment, ram, bild, ord och flöde (McCloud, 2006).
Val av moment: Det är viktigt att välja de mest avgörande ögonblicken och inte rita onödig
information som inte tillför något till narrationen. McCloud delar upp val av moment i sex
underkategorier som behandlar olika övergångsformer som:
1. Moment to moment: A single action portrayed in a series of moments.
2. Action to Action: A single subject (person, object, etc.) in a series of actions
3. Subject to Subject: A series of changing subjects within a single scene.
4. Scene to scene: Transitions across significant distances of time and/or space.
5. Aspect to aspect: Transitions from one aspect of a place, idea or mood to another.
6. Non Sequitur: A series of seemingly nonsensical, unrelated images and/or words.
McCloud (2006 s. 15)





Bild 3. Sekventiell narrativ. McCloud (2006 s. 24)

Alternativ 1 är lämplig för att sakta ner händelseförloppet, öka spänningen, visa små
förändringar och rörelser. Alternativ 2 hjälper till att hålla tempot livlig. Alternativ 3 bidrar
till att föra berättelsen framåt. Här används olika synvinklar för att fånga läsarens
uppmärksamhet. Alternativ 4 kan bidra till att komprimera narrationen till mindre scener.
Alternativ 5 tillåter att stanna tiden, skapar andrum och förmedlar en känsla av plats och
stämning. Alternativ 6 som består av osammanhängande och orelaterade bilder tillför inget
positiv till narrationen och ska undvikas.
Val av ram liknar att välja kameravinklar. Man har friheten att välja olika storlekar, former
och positioner. Nästa steg är att välja eller skapa bilden. Enligt McCloud (2006) är
illustrationens viktigaste uppgift att snabbt, tydligt och på ett övertygande sätt kommunicera
fram budskapet. Val av ord är den fjärde aspekten som ska tas hänsyn till. Ord kan användas
för att komprimera berättelsen och sammanfatta stora förändringar. Med hjälp av ord blir det
möjligt att framställa konversationer mellan karaktärer, vilket görs i form av dialoger placerad
i pratbubblor. Sista aspekten är val av flöde som hjälper läsaren till att navigera genom scener.
Navigering mellan panelen sker från vänster till höger och sedan upp till ned. För att undvika
läsnings förvirringar är det viktigt att hålla navigeringen enkel och tydlig (McCloud, 2006).
Färgsättning är en annan viktig del av arbetet. Med hjälp av färger kan man skapa stämning,
balans och förmedla rätt känsla av miljö. Användning av för många olika färger i en och
samma scen bör undvikas. Begränsad färgkombination skapar fokus på huvudmotivet och de
viktigaste elementen i bilden (Hissey, Tappenden, Seelig, Li, Nicol, 2011).





Slutsats
Av den forskning jag genomförde kring ämnet illustrerad narrativ har jag kommit fram till att
bilder och illustrationer bör betraktas som ett kommunikativ medium, som kan förmedla ett
budskap i lika hög grad som en text. Genom att kombinera text och bilder kan ett budskap
förtydligas. Det är viktigt att skapa balans mellan dessa två medium så att de inte blir
upprepande utan kompletterande. Detta är viktigt för att behålla läsarens intresse.
Som formgivare bör hänsyn tas till flera olika aspekter och principer som formspråk,
användning av olika bildelement, former och färger, komposition, flöde, symbolik,
uppbyggnad av sekvenser och samspel mellan bild och text för att kunna skapa ett verk som
är övertygande. Med dessa aspekter och lärdomar i åtanken har jag i produktionsdelen av
kandidatarbetet skapat en illustrerad narrativ bok, där bild och text samspelar med varandra
för att förmedla en handling.



 

4. Tillvägagångssätt
4.1 Introduktion
Till produktionsdelen av kandidatarbetet har jag valt att skapa en illustrerad sagobok med
temat ordspråk. Boken består av flera korta illustrerade berättelser som baserar sig på eller
hämtar inspiration från ordspråk. Målet har varit att sätta de olika teoretiska stöden från
forskningsdelen av arbetet i praktik för att testa och se hur de skulle kunna vara till nytta i en
produktion. I följande kapitel kommer jag att presentera de olika tillvägagångssätten, som jag
har använt mig av under min produktion. Jag kommer att gå igenom skapandeprocessen, från
idéstadiet till en färdig illustrerad bok.

Bild 4. Process

4.2 Metod
Att arbeta som illustratör eller grafisk formgivare handlar om att vara kreativt och
nyskapande. För att lyckas med det, är det viktigt att känna till och tillämpa olika
arbetsmetoder. I följande avsnitt tar jag upp de metoder, som jag har använt mig av för
kreativt skapande och idégenerering.
4.2.1 Associationsmetoden
Enligt nationalencyklopedin innebär begreppet association att en tanke tenderar att uppväcka
en annan tanke. Denna metod kan användas för att generera nya idéer kring ett ämne genom

att hitta relevanta associationer. Metoden går ut på att idégenerera kring det valda ämnet,
genom att rita upp skisser eller skriva ner relevanta ord för att kunna komma fram till en idé
eller lösning (Michalko, 2006). Jag har utnyttjat denna metod flera gånger under mitt arbete
för att idégenerera kring de olika ordspråksberättelser som skulle visualiseras. Till exempel,
har jag haft uppgiften att visualisera begreppet livets årstider. Livets årstider består av två ord



 

och i det här fallet valde jag att först delat upp de två orden och sedan skapa separata
associationer till respektive ord, som har varit årstider och liv. I nästa steg har jag kombinerat
mina idéer och skisser baserad på dessa två ord för att skapa en ny gestaltning.

Bild 5. Associations skiss & resultat

4.2.2 Mind-mapping
Mind-maping är en metod som används för att idégenerera, skapa struktur och koppling
mellan idéer, associationer och tankar kring ett ämne. Mind-mapping går ut på att först skriva
det valda ämnet i mitten av ett papper. Sedan ska man skriva eller rita relevanta tankar och
idéer runtomkring ämnet och med hjälp av linjer skapa kopplingar mellan dem (Buzan, 2012).
Användning av denna metod har varit mycket effektiv för mig, speciellt i början av arbetet då
jag behövde komma igång med idégenerering och planering. Med hjälp av denna metod
kunde jag få en överblick över mina tankar och idéer, vilket gjorde det enklare att genomföra
de.

Bild 6. Mind-mapping

4.2.3 Fotografisk referens
Jag har använt mig av fotografiska referenser för att formge karaktärer och miljön i mina
illustrationer. För att kunna designa karaktärens utseende behövde jag vara uppmärksam på



 

hur det beskrevs i berättelsen. Enligt Cooney (2011) bör man som illustratör tänka på
karaktärens levnadssituation, intressen, vanor och miljön den lever i för att kunna skapa en
övertygande bild av den (Cooney, 2011). Till varje karaktär samlade jag in fotografiska
referenser. Jag analyserade detaljerna och bildelementen i varje fotografi för att kunna bli
inspirerad och skapa mina egna illustrerade karaktärer. Jag anser att användning av
fotografiska referenser har varit ett effektivt sätt för att hämta inspiration och skapa
illustrationer med nära förankring till verkligheten. Bilden nedan visar hur jag har använt mig
av fotografisk referens för att skapa två karaktärer. I det här fallet behövde jag formge
karaktärer som var jordbrukare. För att göra det, använde jag mig av en fotografi på en verklig
jordbrukare och analyserade hans utseende, kläder och den miljö han var i och applicerade de
i mina illustrationer.

Bild 7. Fotografisk referens & resultat

Illustratörerna Zeegan & Fenton (2012) hävdar att användning av fotografiska
referenser är ett effektivt sätt att idégenerera kring karaktärsdesign och de flesta
bildskapare utnyttjar denna metod.
Illustrators have used photography as a reference tool for many years. The
final artwork may show no real evidence of the photo, but behind the scenes
it has nevertheless played a part (Zeegen, Fenton, s.40, 2012).
4.2.4 Bildanalysmetoder
Jag har använt mig av två bildanalysmetoder som presenteras av Eriksson (2009) för att
kunna analysera inspirationsbilder och mina egna illustrationer. Den första analysmetoden
kallas för formanalys och innebär att man fokuserar på bildens komposition, material och
materialbehandling, hur olika bildelement är placerade i förhållande till varandra i en bild och
hur vi uppfattar de. Man bör också ta hänsyn till färgkombinationen i en bild och fundera
kring hur den kan upplevas hos betraktaren. Den andra metoden är den så kallad ikonografisk
bild analys och bygger på att man tolkar bilden som bärare av ett budskap. Här är det viktigt





att först beskriva bilden för att sedan analysera vad den innehåller och slutligen genomföra en
tolkning. Metoden har sina rötter i konsthistoriken Erwin Panofskys ikonografiska metod
(Eriksson, 2009).

4.3.1 Teknik
Under produktionen har jag använt mig av programmen Adobe Photoshop och Adobe
Indesign för att skapa illustrationer och layout. Adobe Photoshop är ett program som används
för att redigera och skapa bilder och illustrationer. Adobe Indesign är speciellt anpassat till att
skapa uppslags-layout, sidonumrering, bokdesign och trycksaks produktion som består av
flera sidor. Med hjälp av programmet Adobe Indesign har jag skapat bokens layoutsystem,
hanterat textplacering och typografi. Illustrationerna skapades först i Adobe Photoshop och
överfördes sedan till layoutsystemet i Adobe Indesign. Fördelen med att kombinera dessa två
program är att de synkroniserar varandra. Även om man har överfört bilden till
layoutsystemet i programmet Adobe Indesign, kan man fortfarande redigera bilden i
programmet Adobe Photoshop, utan att behöva överföra om den till layoutsystemet. På så sätt
kan man arbeta parallellt med både bildbehandling och textplacering. De genomförda
ändringarna i bilden i programmet Adobe Photoshop kommer automatiskt uppdateras i
layoutsystemet i Adobe Indesign. Till exempel om man redan har överfört bilden till Adobe
Indesign och påbörjat text behandling, men plötsligt märker något fel i bilden, kan man
fortfarande redigera bilden i Adobe Photoshop och ändringarna kommer automatiskt
uppdateras i layoutsystemet i Indesign. För att kunna skapa en bokdesign har det varit
nödvändigt att arbeta med dessa två program eftersom de erbjuder olika funktioner som
kompletterar varandra.
4.3.2 Moodboard
Moodboard är en sammansättning av bilder, former och färger som representerar en vision.
Den kan fungera både som en inspirationskälla och som ett sätt att kommunicera tankar och
idéer kring ett arbete. Med hjälp av moodboard kan man presentera vilken atmosfär, visuell
stil och ton ett designarbete ska ha. Zeegan & Fenton (2012) hävdar att moodboard är en bra
referenskälla för illustratörer.
Moodboards may represent colours, shapes, tones and textures, but can
also be used to group visual objects and to set the scene of the artwork.
They can be useful reference points for the illustrator and act as excellent




visual guides for clients too. moodboards can reflect the overall visual style
of the work (Zeegen, Fenton, s.104, 2012).

Bild 8. Moodboard

Bild 9. resultat

Jag har använt mig av moodboard som en utgångspunkt för att skapa en visuell stil och
atmosfär till varje berättelse. Under arbetets gång har jag tittat tillbaka på mina moodboard för
att reflektera kring mina val och riktlinjer. När jag skapade mina moodboard, funderade jag
kring färgtema, bildens formspråk och stil, texturer och detaljer, som borde användas i
illustrationerna. Bild 8 pressenterar en moodboard som jag har använt mig av under
produktionen och bild 9 visar illustrationen som har haft denna moodboard som utgångspunkt
och inspirationskälla.

4.4.1 Process
I följande avsnitt kommer jag att gå igenom min arbetsprocess från början till slut. Jag
kommer att berätta om hur jag har använt mig av metoder och tekniker för att skapa min
gestaltning.

4.4.2 Planering
I början av projektet gjorde jag en detaljerad tidsplanering i form av gantschema, där jag
bestämde hur mycket tid jag skulle lägga på olika delar av arbetet. Gantschema är en typ av
schema och grafisk framställning som visar tidsgången hos de olika delarna i ett projekt. Jag
satte exakta deadlines för varje berättelse och ett minimumkrav på 5 stycken berättelser, som
skulle färdigställas tills slutet av projektet. Jag anser att detta har varit ett bra sätt att hålla koll
på tiden. Det hjälpte mig också i att hitta en arbetsrutin.





Bild 10. Gantschema

4.4.3 Idégenerering
Arbetet började med idégenereringsfas kring val av tema och berättelser. Efter en hel del
mind-mapping och sökande på webben och i böcker, kom jag fram till temat ordspråk. Jag
hittade många inspirerande berättelser som förklarade innebörden av varje ordspråk. Efter att
jag hade valt ut de berättelser som skulle visualiseras, började jag leta efter visuell inspiration.
Jag genomförde en kort research på grafiska noveller1, bilderböcker och serietidningar för att
se hur andra kreatörer har arbetat med upplägg, layout och illustration. Jag skapade en
moodboard för att enklare kunna komma fram till en visuell stil och ett gantschema för att
planera struktur på arbetet. Efter att jag hade samlat in all inspiration och innan jag skulle
sätta igång med bildskapandet, skapade jag en ny mind-map för att få en helhetssyn över
produktionen. Med hjälp av Mind-mapping kunde jag reflektera kring mina tankar och idéer
samtidigt som det fick mig i att inse mina möjligheter och hinder.

4.4.4 Skiss
När jag kände mig nöjd med idégenereringsfasen och hade planerat en struktur för projektet,
kom jag igång med skissandet. Att skissa kan också vara ett sätt att idégenerera. Samtidigt
som man får ner sina tankar på papper, kan det dyka upp nya idéer. I det första skisstadiet
använde jag mig av den traditionella analoga skissmetoden med verktygen penna och papper.
Inga sudd och inga digitala verktyg användes under det stadiet. En fördel med att arbeta på
det viset har varit att jag hade bättre helhetssyn på papprets yta och inte behövde använda mig
av inzoomningar som man brukar göra när man arbetar med digitala verktyg och datorskärm.
En annan fördel var att jag kunde fokusera på att endast få fram idéer i form av skisser och
inte bli distraherad av detaljarbete och olika digitala effekter, vilket jag vanligtvis brukar bli.
Anledningen till att jag undvek användning av sudd var att även de linjer och former, som
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Grafisk novell: En tecknad roman





hade hamnat fel, hjälpte mig i att hitta nya former för att skapa balans i bilden. Jag överförde
sedan dessa analoga skisser till datorn för att arbeta vidare med dem.

Bild 11. Analoga skisser

4.4.5 Skapa bildsekvenser
Jag har skapat mina illustrerade berättelser utifrån befintliga texter, vilket innebär att jag
behövde omvandla texter till bilder. För att göra det, behövde jag välja ut de delar i
berättelsen som skulle visualiseras i form av bildsekvenser. Uppdelning i sekvenser har varit
den svåraste och viktigaste delen av produktionen. Dessa berättelser har varit olika långa.
Vissa innehöll många dialoger mellan karaktärer och andra mindre dialog och mer löpande
text som berättades i form av tredje persons perspektiv. Beroende på den typ av text jag
arbetade med, skapade jag två olika sorters sekvenssystem. Med sekvenssystem menar jag
uppdelning av illustrerade scener eller bildrutor som för narrationen framåt. Den ena
sekvenssystemet bestod av endast illustrationer med dialoger i pratbubblor och den andra
bestod av löpande text i större mäng och färre illustrationer.

Bild 12. Olika sorters sekvenssystem





4.4.6 Färgsättning
Efter att mina skisser och de olika bildsekvenserna var färdiga var det dags att komma igång
med färgsättning i programmet Adobe Photoshop. För att jag skulle kunna arbeta med bilder,
har det varit viktig att ha kunskaper om färglära. Med hjälp av färger kan stämning och
harmoni skapas i bilder (Hissey, Tappenden, Seelig, Li, Nicol, 2011). För att framkalla en
stämning behövde jag veta vilka färger som passade ihop i en kombination. Under
produktionen har jag tagit hjälp av onlineverktygen Colorschemedesigner och Adobe Kuler
för att skapa färgkombinationer. Dessa webbsidor erbjuder färdiga färgteman och låter en
även skapa egna.

Bild 13. Färgcirkel och färgtema

4.4.7 Övergångsbilder
Eftersom boken består av flera berättelser, skapade jag sidor med övergångsbilder. Dessa
sidor som har ett inledande syfte är en kombination av illustration och typografi och
presenterar berättelsens titel som också är ett ordspråk. Dessa sidor har skapats efter ett och
samma visuellt tema och innehåller en återkommande karaktär för att ge ett sammanhållet
intryck av hela boken.

Bild 14. Övergångsbilder





4.4.8 Layout
När jag var färdig med illustrationer till alla uppslag var det dags att sätta ihop de i ett
layoutsystem i programmet Adobe Indesign. I samma program arbetade jag med
texthantering, sidnumrering och tryckanpassning. Bilden nedan visar layoutsystemets
uppbyggnad. Bokstaven B är förkortning på ordet berättelse och medföljande nummer
representerar olika berättelser.

Bild 15. Layoutsystem

4.5 Resultat och diskussion
I följande kapitel kommer jag diskutera mitt resultat och produktion. Hur jag använt mig av
ovan nämnda metoder och faktorer, samt hur forskningsdelen har påverkat mitt resultat.
Målet med produktionen har varit att skapa en illustrerad sagobok på cirka 30 sidor med temat
ordspråk. Tanken har varit att tillämpa kunskaper från den teoretiska delen i det praktiska
arbetet. Min frågeställning har varit: Vilka teoretiska stöd är relevanta att ta hänsyn till för att
med hjälp av illustrationer förtydliga en berättelse? Jag har sedan gått igenom punkterna, bild
som språk, bildens kommunikativa värde, olika typer av illustrerad narrativ och principer för
modern sekventiell narrativ. Under den praktiska delen har jag tagit hjälp av ovan nämnda
kunskaper för att skapa min gestaltning. I följande kapitel kommer jag diskutera de teoretiska
stöd som har varit relevanta till min frågeställning.
Resultatet av produktionen blev en illustrerad bok på 36 sidor. Jag har gestaltat 7 olika
ordspråksberättelser. Boken har A4 format och är anpassad till tryck. Varje berättelse består





av cirka 3 till 6 sidor. Till varje berättelse finns det en inledningssida med respektive ordspråk
som rubrik och en medföljande kort beskrivning av ordspråkets innebörd. Jag valde temat
ordspråk, eftersom jag tyckte att det var mycket inspirerande. Dessa moraliska berättelser är
lärorika, innehåller kloka budskap och handlar oftast om olika situationer i livet. När jag själv
läste dem, kunde jag känna igen mig i vissa av handlingarna. Jag kände till de flesta
ordspråken som jag valde att arbeta med, men var inte medveten om de exakta betydelserna
av vissa ordspråk. Att få reda på innebörden genom att läsa korta berättelser tyckte jag var ett
lekfullt och effektivt sätt att lära sig något på. Att man ska bli inspirerad eller lära sig något
nytt genom att läsa mina illustrerade berättelser har varit viktigt för mig.
Jag blev mycket inspirerad av medeltida illuminerade böcker och tidiga illustrerade narrativ
till första delen av mitt arbete. Dessa äldre verk skapades också för att utbilda och berätta
historier. Som jag har nämnt i min tidigare forskning, berättar dessa illuminerade böcker
bibliska händelser och användes av präster som undervisningsmaterial och sedliga
förmaningar. Jag har också haft tanken att skapa något som skulle vara både lekfult att läsa
men också bildande. Jag anser att temat ordspråk har varit ett lämpligt val till detta projekt.
4.5.1 Att skapa bilder utifrån en text
Som jag nämnde tidigare, har jag utgått från färdiga texter, d.v.s. befintliga berättelser för att
genomföra min gestaltning. Jag valde att skapa två olika typer av illustrerade berättelser för
att undersöka hur visualiseringen skulle kunna påverkas genom att ändra förhållandet mellan
bild och text. Med två olika typer menar jag en sort, som är mer likt bilderböcker där ett fåtal
scener av hela narrativet är illustrerat och följs med en löpande text som oftast berättas i form
av tredjepersonsperspektiv. Den andra sorten, påminner om serietidningar och sekventiell
narrativ, där handlingen berättas med hjälp av illustrerade sekvenser och korta dialoger
mellan karaktärer som förekommer i form av pratbubblor. Under processen lärde jag mig att
berättelser med många dialoger mellan karaktärer var mer lämpliga för att skapa sekventiell
narrativ, som bestod av många sekvenser och pratbubblor, eftersom handlingen i dessa
berättelser bygger på och förs fram med dialoger. Sekvenssystemet med fler bildrutor och
pratbubblor gör det möjlig att förtydliga dessa dialoger mellan karaktärerna.
När jag arbetade utifrån dessa texter, skapade jag en egen tolkning av någon annans arbete.
Varje berättelse ska kunna förklara innebörden av ett ordspråk. Jag ville minimera risken för
feltolkning som inte stämde överens med den faktiska betydelsen av ordspråket. Jag valde att
fokusera på själva visualiseringen och förhållandet mellan text och illustrationer.



 

Ett syfte med detta projekt har varit att undersöka samspelet mellan bild och text. Med
samspel menar jag hur en text förhåller sig till bild och vice versa. Det ska finnas en nära
koppling mellan bild och text för att budskapet ska nå fram. Samtidigt bör bild och text inte
vara upprepande, utan kompletterande. Detta verkade enkelt i teorin men under projektets
gång märkte jag att det var mycket svårt att avgöra vad som var kompletterande eller tvärtom.
För att lösa det, valde jag att endast illustrera en scen ur varje stycke. Ett problem var att veta
vilken scen ur varje stycke som skulle illustreras så att bilden inte skulle bli övertydlig eller
avslöja för mycket av texten. Jag kom fram till att illustrera den första scenen eller det första
som sker i handlingen i varje stycke. Denna metod som framför allt har använts i Astrid
Lindgrens barnböcker pressenteras av Nikolajeva (2000) i boken Bilderbokens pusselbitar.
Att arbeta med sekventiell narrativ utifrån en löpande text, har varit som att översätta
meningsbyggnader till bildsekvenser. Den svåraste delen av arbetet har varit att välja ut och
illustrera de mest avgörande delarna i texten. Som jag har nämnt tidigare hävdar
Eriksson(2009) att text är ett direkt medium och att det är betydligt enklare att beskriva något
i ord än bild (Eriksson, 2009, s. 36). Till exempel när man läser meningen ”Lisa är trött efter
en lång arbetsdag”, förstår man direkt hela budskapet. Men att visualisera denna mening är
inte lika enkelt. Då behöver man visa att hon är trött och att det beror på en lång arbetsdag. Ett
alternativ är att dela upp bilden i flera sekvenser och visa hela dagen som en tidslinje där man
börjar med arbetsplatsen och slutar med en vilostund i slutet av dagen. Ett annat alternativ kan
vara att rita en tankebubbla, som innehåller en bild på arbetsplatsen eller skriva en kort
mening i tankebubblan, som förklarar att hon är trött på grund av lång arbetsdag. Jag har
försökt att hålla mig till dessa alternativ för att kunna skapa mina visualiseringar.

4.5.2 Analysera bilder
För att kunna analysera bilder behövde jag först och främst börja med att beskriva bilden.
Eriksson(2009) hävdar att, utan en beskrivning är det omöjligt att analysera och tolka bildens
innehåll. Förutom att analysera fotoreferenser och inspirationsbilder, valde jag att göra en
helhets-analys av mina egna färdiga illustrationer för att kunna se om de förmedlar de tänkta
budskapen och för att hitta det som behövde förbättras. Genom att beskriva bilden för mig
själv försökte jag definierar de olika bildelementen för att kunna formulera vad bilden
föreställer. Att analysera egna verk fick mig att bli mer uppmärksam på de val jag skulle göra



 

inför resten av arbetet. Som exempel, blev jag mer noga på val av färger, former och
symboler och funderade mer kring effekten och betydelsen av dessa olika element.
Bild 15 är ett exempel på hur jag har använt mig av ikonografiskt och formanalys metoder.
Taggiga, kantiga former symboliserar fara. Jag tog hänsyn till den tysta bildinformationen,
genom att placera ett par hotfulla ögon i buskarna som tittar på karaktärerna. Detta är något
som inte framgår i texten men visas i bilden. På så sätt ville jag förmedla fara och förbereda
läsaren till nästkommande händelse. Denna berättelse utspelar sig kring två karaktärer. Den
ena beskrivs i texten som snäll och den andra elak. Detta försökte jag få fram genom att
använda mig av kontrast färger och olika ansiktsuttryck. Den snälla pojken bär på ljusblåa
kläder som symboliserar lugn och harmoni. Den elaka pojken klär sig i rödorange som är
bland annat en hotfull färg.

Bild 16. Bild analys

4.5.3 Bokens visuella stil
Boken består av 7 olika berättelser. För att skapa variation och undvika enformighet och
särskilja dessa olika berättelser ifrån varandra valde jag att skapa variation i den visuella
stilen. Risken med det var att boken inte skulle bli enhetlig eller sammanhållande, just på
grund av avvikande bildstilarna. För att undvika det, valde jag att skapa dessa olika bildstilar
efter några principer, exempelvis att använda enkla former, applicera textur på vissa ytor och
undvika en viss färgsättningsteknik.



 

Bild 17. Variation i bildstil

Jag har använt mig av både klassiska och moderna berättelser. Denna blandning skulle
reflekteras i bildstilen och på omslaget. För att lyckas med det, skapade jag en kombination av
klassiska mönster och grafiska former i mina illustrationer.
4.5.4 Stämning och harmoni
Färger väcker olika känslor hos oss människor och omedvetet brukar vi reagera på dem.
Färger kan också ha olika betydelser och symbolisera olika ting.
“Experience teaches us that particular colours excite particular states of
feeling. In order to experience these influence completely, the eye should be
entirely surrounded with one colour, we should be in a room of one colour,
or look through a coloured glass. We are then identified with the hue, it
attunes the eye and mind in mere unison with itself.” (Goethe, s.186)

Beroende på vilka färgnyanser eller antal färger som används i en kombination kan olika
stämningar i en bild skapas. För att undvika känslan av förvirring och kaos och skapa harmoni
har jag valt att hålla mig till ett fåtal färger. Förutom färglära, har det varit fördelaktigt att ta
hänsyn till användning av olika former, texturer och linjer. Hur jag valde att skapa dessa delar
i en bild har varit avgörande för bildens tonalitet2. Genom att kombinera former och färger
som ger samma effekt har jag försökt att förstärka stämningen och öka bildens tonalitet. Till
exempel har jag skapat taggiga kantiga former i kombination med starka färger, för att
förmedla oro eller signalera om fara och mjuka runda former i kombination med lugnande
färger, för att skapa en lugn känsla.

2

Bildens tonalitet: bildens uttryck





Bild 18. Stämning och harmoni

4.5.5 För och nackdel med digitalt verktyg
Som jag nämnde tidigare har jag kombinerat digitala och analoga verktyg. Fördelen med att
arbeta digitalt är många. Man har tillgång till oerhört många färgnyanser. Det är enkelt att
göra ändringar i en bild om man ångrar sig över något. Om man inte är nöjd med sitt färgval,
kan man ändra det med några enkla steg. Programmet erbjuder många olika effekter och det
finns även möjligheten att skapa bilder som påminner om klassiska oljemålningar. Om jag
hade arbetat endast med analoga medier, hade jag inte haft dessa möjligheter. Något annat
som jag tycker är intressant med detta bildredigeringsverktyg är att man har möjligheten att
arbeta med fotoreferenser och fotografiska texturer. Jag har använt mig av fotografiska
texturer för att skapa detaljer och mönster i illustrationer.

Bild 19. Fotografiska texturer

En nackdel med att arbeta digitalt med trycksaksproduktioner är att färgkvalitén hos en
datorskärm inte är det samma som den tryckta bilden på papper. Det är väldigt svårt att få den
exakta färgnyansen som syns på skärmen på den tryckta produkten. Detta beror på





färginställningar som är annorlunda på olika bildskärm och skrivarapparater. En annan
anledning är att till skillnad från ett papper, finns det en belysning på datorskärmen, vilket
gör att färgerna upplevs annorlunda. Oftast brukar man få mörkare färgtoner när man trycker
bilderna. För att lösa det problemet har jag gjort många testutskrifter med olika
färginställningar, tills jag hittade den färginställning som var mest lämplig.
4.5.6 Symbolik i bilder
Med inspiration från tidig illustrerad narrativ konst som Egyptiska väggmålningar och
illuminerade böcker, har jag skapat symbolik i mina bilder. Symboler är bilder eller bildobjekt
som används för att representera idéer, koncept, åsikt eller känsla. Enligt Eriksson (2012) för
att kunna läsa av en bild är det viktigt att vara uppmärksam på olika element och symbolik i
bilder. (Eriksson 2012).
Objects can be drawn out of proportion to figures and yet appear
acceptable. Using familiar items as powerful or meaningful symbols is
common technique used by cartoonists. (Hissey, Tappenden, Seelig, Li, & R,
2011)
Därför tycker jag som bildskapare att det är viktigt att ta hänsyn till symbolik i bilder.
Användning av symboler kan ibland vara ett effektivt sätt om man vill vara övertydlig med ett
budskap. Till exempel den röda hjärtformen symboliserar kärlek. I bilden nedan har jag
illustrerat figurer som symboliserar människor som ger ett hjärta till varandra, vilket betyder
att de ger kärlek till varandra. Dessa människofigurer cirkulerar runt en cirkel samtidigt som
de håller i hjärtat. Med det menar jag att om du ger kärlek kommer du att få kärlek tillbaka.
Det gula bildelementet, som symboliserar karma, är också en association till det valda
ordspråket.

Bild 20. Symbolik





4.5.7 Slutsats
Resultatet av mitt kandidatarbete blev en illustrerad sagobok med temat ordspråk. Utan den
forskning jag genomförde i del 1, hade jag inte fått samma resultat. I detta kapitel kommer jag
besvara min frågeställning som har varit: Vilka teoretiska stöd är relevanta att ta hänsyn till
för att med hjälp av illustrationer förtydliga en berättelse?
För att kunna skapa samspel mellan bild och text, bör man som illustratör ta hänsyn till
berättelsens genre. Av denna undersökning har jag lärt mig att den visuella stämningen är
oerhört viktigt när man arbetar med illustrerade berättelser. Som illustratör bör man skapa
bilder som har samma atmosfär och tonalitet som texten. För att lyckas med det, är det viktigt
att införskaffa kunskaper kring färger och formers olika betydelse, eftersom olika färger och
former kan förmedla och väcka olika känslor och tankar hos betraktaren. Till exempel om
berättelsen har en tragisk stämning, bör man använda sig av gråtonade färger som ger ett
nedstämt intryck och undvika användlig av glada färger som har den motsatta effekten. Något
annat som är avgörande för att det ska ske ett samspel mellan bild och text, är uppdelning av
bildscener och textstycken. Med det menar jag, de delar i en berättelse som visas i form av
bilder och de kompletterande textstyckena.
Till skillnad från text som är ett konkret och direkt medium, kan bilder tolkas på flera olika
sätt. Som bildskapare är det fördelaktigt att kunna analysera sina egna visuella verk och sätta
sig i mottagarens situation för att få en förståelse av hur bilden kan uppfattas av andra. Att ha
kunskaper om bildanalys, kan också bidra till bättre förståelse av andra kreatörers verk, vilket
i sin tur leder till att man kan hitta fler inspiration och se ting från andra perspektiv.

Min produktion har bestått av en samling av flera olika berättelser. Dessa berättelser har haft
olika genre och utspelade sig i olika miljöer och tider. För att förmedla berättelsernas genre,
miljö, tid och för att skapa variation skapade jag bilderna efter olika visuella tema och stil.
För att de olika berättelserna inte skulle bli för avvikande i sina visuella stilar och för att
skapa en sammanhållen och enhetlig bok, valde jag att skapa mina illustrationer efter en
bestämd struktur och princip.





Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att bild är ett självständigt kommunikativt
medium. Genom medvetna val av olika element, färger och symboler i en bild, kan man
förmedla ett budskap. För att skapa en illustrerad berättelse där både bild och text samspelar
med varandra, ska man kombinera dessa två medium på ett sätt att de kompletterar varandra.
Om bilden visar en sak och texten bara upprepar det, utan att tillföra något extra, kan hela
narrativet kännas upprepande och ointressant. Därför är det viktigt att skapa balans, genom att
låta vissa detaljer i bilden tala för sig och inte beskriva alla detaljer som syns i bilden. Om
man som bildskapare ska lyckas med att förmedla en berättelse via sina bilder eller
illustrationer, bör man tänka på flera olika aspekter som formspråk, tonalitet, symbolik,
färglära, flöde och samspel mellan bild och text.

5 Ordlista
Bildens tonalitet: bildens uttryck
Grafisk novell: En tecknad roman
Layout: Arrangemang av text och element i en sida eller uppslag
Silhuett: Skuggbild
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