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Om bilderbokens möjlighet att tilltala olika åldersgrupper samtidigt 

 

Wilful disregard as a picture book 

About the picture book and its possibility to attract readers of different age at the 

same time 

 

Abstract 
Uppsatsen har som syfte att genom ett litterärt experiment undersöka hur bilderbokens 

samtidiga tilltal kan användas för att göra en berättelse som ursprungligen är skriven för 

vuxna tillgänglig även för barn. I uppsatsen undersöks olika aspekter som rör bilderboken, till 

exempel bilden i bilderboken, samspel mellan bild och text, och bilderbokens samtidiga tilltal. 

I experimentet görs Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson om till en bilderbok 

inspirerad av Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg. Text och bild får Alfonsbokens 

uttryck medan handling och tematik från romanen behålls. Det samtidiga tilltalet nyttjas 

genom att huvudtemat delas upp i två berättarplan, ett för barn- och ett för vuxenläsaren, i 

både text och bild. 

Nyckelord: Bilderbok, samtidigt tilltal, Alfons Åberg, Egenmäktigt förfarande 
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Inledning	  

Introduktion 
Fråga någon vilka det är som läser bilderböcker. Barn, skulle nog de flesta svara, och på 

biblioteken är det också på småbarnsavdelningen som vi hittar dem. Visserligen finns det 

bilderböcker för vuxna också, men traditionellt har bilderboken haft de ganska små barnen 

som målgrupp, trots att den både kan läsas och uppskattas av såväl större barn som vuxna. En 

sak som gör att allt fler äldre läsare upptäcker, eller återupptäcker, bilderboken är att de teman 

som tas upp i böckerna har utvecklats med tiden (Rhedin, 2004. s.11). Tidigare fanns många 

tabun när det gällde vad som ansågs lämpligt att skriva om för barn, men nu kan de flesta 

ämnen behandlas även inom bilderboksgenren. En annan sak som gör det möjligt för barn och 

vuxna att uppskatta innehållet i samma bok är att många bilderböcker har ett så kallat 

samtidigt tilltal. Detta innebär att historien berättas på flera nivåer samtidigt, en nivå som barn 

förstår på sitt sätt och en nivå som de vuxna som de kan relatera till. En berättelse som 

ursprungligen är skriven för barn kan alltså ha något att säga också en vuxen läsare. Det jag 

vill undersöka med den här uppsatsen är om även det omvända kan gälla, om en berättelse 

som är skriven för vuxna också kan läsas av barn, om den berättas med bilderbokens 

uttryckssätt och med hjälp av det samtidiga tilltalet.  

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av ett experiment där Egenmäktigt förfarande görs om 

till en bilderbok i alfonsstil, undersöka hur bilderbokens uttryck och samtidiga tilltal kan 

användas för att göra en berättelse som egentligen riktar sig till vuxna attraktiv även för barn 

 

Frågeställningar 

• Vad är en bilderbok? 

• Vad innebär det samtidiga tilltalet? 

•  Hur kan det samtidiga tilltalet användas så att även barn kan tillgodogöra sig 

handlingen från en vuxenbok? 
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Material och metod 
De skönlitterära verk som jag arbetat med är böckerna om Alfons Åberg av Gunilla 

Bergström och Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson. Att jag har valt just 

Alfonsböckerna beror på att de i flera årtionden funnits med bland de mest utlånade 

bilderböckerna på biblioteken och att de uppskattas av både barn och vuxna. Jag gör därför 

antagandet att de innehåller ett samtidigt tilltal. Egenmäktigt förfarande har jag valt, dels för 

att det är en bok som verkligen bara riktar sig till vuxna, men också eftersom jag tycker att 

den på flera sätt liknar Alfonsböckerna, med sina få och relativt statiska karaktärer och en 

handling som kretsar kring ett tema som de flesta kan känna igen sig i. 

Jag har bland Alfonsböckerna valt ut sju stycken som jag fokuserat på. Med hjälp av dessa har 

jag försökt hitta kärnan i språket, stilen och berättartekniken för att kunna applicera detta på 

min omskrivning av Egenmäktigt förfarande. 

Egenmäktigt förfarande skulle få formen och längden av en Alfonsbok och måste därför 

kortas ner rejält samtidigt som jag ville att så mycket som möjligt av händelseförloppet skulle 

finnas kvar. Jag ville också behålla Ester Nilssons tankar och känsloliv eftersom de utgör en 

stor del av romanen. En vanlig Alfonsbok innehåller ca 15 korta textstycken. Jag valde ut 

ungefär så många nyckelhändelser från romanen och bearbetade dem så att de skulle passa in i 

alfonsformatet. 

För att få djupare förståelse för hur en bilderbok är uppbyggd och hur text och bild fungerar 

tillsammans har jag läst in mig på ämnet, bland annat i Maria Nikolajevas Bilderbokens 

pusselbitar och Ulla Rhedins Bilderbokens hemligheter. Jag läste också på om Gunilla 

Bergströms författarskap för att få en bild av hur hon tänker när hon skapar bilderböcker. 

Bilderna till berättelsen har jag försökt göra med samma teknik som Gunilla Bergström 

använder i Alfonsböckerna. 

Begränsningar 

Jag har valt att bara göra ett fåtal bilder till texten för att visa på hur karaktärer och miljöer är 

tänkta att gestaltas och hur jag tänkt att det samtidiga tilltalet ska kunna nyttjas i bild.  
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Disposition 
Först i denna uppsats kommer bilderboken som genre att undersökas. Fokus kommer att ligga 

på Alfonsböckernas tematik och inplacering i genren, bilderbokens samtidiga tilltal, samt på 

bilderna i bilderboken. Barnets förutsättningar att tolka bilder kommer att tas upp liksom olika 

sätt som text och bild kan samverka på. Bilderna i Alfonsböckerna kommer också att 

diskuteras. Därefter kommer de böcker som ingår i uppsatsens experiment, det vill säga 

Alfonsböckerna och Egenmäktigt förfarande, att analyseras utifrån bland annat handling och 

karaktärer. Därefter inleds experimentet med en jämförande analys av verken och en 

beskrivning av hur experimentet gått till. Uppsatsen avslutas med experimenttexten med 

utvalda bilder och en diskussion av experimentet. 

 

Bilderboken 

Vad är en bilderbok? 

En bilderbok består, som namnet antyder, av bilder och för det mesta också av text och kan 

ses som en genre i sig, men den kan också, liksom litteratur i övrigt, delas in i flera olika 

genrer. Till de vanligaste genrerna hör ABC- och räkneböcker, sagor, illustrerad poesi, 

fantasy, vardagsberättelser, äventyr, historiska berättelser, djurberättelser och berättelser om 

levande föremål (Nikolajeva, 2000. s.48). Alfonsböckerna är ett bra exempel på 

vardagsberättelser. Vardagsberättelser är böcker som oftast utgår från situationer som barnet 

känner igen från sitt eget liv, det kan handla om att klä på sig, att gå till doktorn, hjälpa till 

hemma, leka med kompisar eller att få ett syskon. Historiskt har syftet med den här typen av 

böcker varit undervisande och uppfostrande. Med hjälp av böckerna har författaren velat visa 

barn hur de ska uppföra sig och hur samhället fungerar. Numera kanske syftet oftare är att 

skapa igenkänning och att roa läsaren, även om det fortfarande finns många exempel på 

böcker som försöker lära barn olika saker som att gå på pottan eller att hålla sams.  

Att ta upp stora frågor genom att beskriva vardagliga händelser som alla kan känna igen sig i 

är något som är typiskt för Alfonsböckerna. Många av böckerna utspelar sig i hemmet och 

behandlar till synes ganska små problem. I God natt Alfons Åberg beskrivs en utdragen 

nattning och i Näpp! sa Alfons Åberg vill Alfons inte komma till middagsbordet. Andra 

böcker tar upp större problem och frågor. I Är du feg Alfons Åberg? är Alfons den ende på 
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lekis som inte vill slåss och hela boken handlar om varför han inte vill det. Vissa böcker är av 

mer filosofisk karaktär och är inte lika lätta att kategorisera som vardagsberättelser. Ett 

exempel är Hur långt når Alfons? där Alfons funderar över var en människa egentligen tar 

slut. Ulla Rhedin (2004, s.60) kallar Alfons-böckerna för ”socialpsykologiska och 

vardagsfilosofiska” vilket jag tycker är bra benämningar eftersom de samtidigt som de tar upp 

det vardagsnära också ofta behandlar andra teman som skuld, rädsla eller mod. I Näpp! sa 

Alfons Åberg är konflikthantering ett viktigt tema, där den vardagliga matsituationen 

egentligen inte är det väsentliga utan blir en spelplats för det verkliga dramat. Rhedin menar 

att även om Alfonsböckerna kan ge sken av att vara småbarnsböcker så riktar de sig genom 

sin avancerade tematik till de lite äldre förskolebarnen. 

Bilderbokens samtidiga tilltal  
I Bilderbokens hemligheter skriver författaren (Rhedin, 2004. s.140) att bilderboken är på väg 

in i en ny tid. Från att ha räknats som något som bara är till för barn lockar den nu allt fler 

målgrupper. Även äldre barn, ungdomar och vuxna kan hitta något av värde i bilderboken. 

Bilderboken som tidigare främst haft ett pedagogiskt syfte, där barnens uppfostran till goda 

kristna stod i centrum (Nikolajeva, 2004. s.20), har gått över till att stå på barnens sida och 

berätta deras verklighet, samtidigt som den har något att säga den vuxna läsaren (Rhedin, 

2004. s.11). De tabun som tidigare fanns kring vad som gick att berätta för barn är borta, nu 

kan barnböcker handla om vad som helst och kan innehålla både symbolik och mångtydighet. 

Rhedin (2004. s.12) menar att bilderboken på ett sätt faktiskt är litteratur även för vuxna och 

att den borde räknas som skönlitteratur på samma sätt som litteratur i övrigt. 

Något som möjliggör att en bilderboks innehåll blir relevant för läsare i olika åldrar är det 

samtidiga tilltal som vanligtvis finns med i moderna bilderböcker. Det samtidiga tilltalet 

innebär att det i boken finns olika nivåer, en barnnivå och en vuxennivå (Rhedin, 2004. 

s.150). På barnnivån är barnet en vinnare, det kommer att lösa den uppgift det ställs inför, det 

kan handla om att våga göra något otäckt, att hitta hem eller att klara sig undan en fara. Finns 

det något i berättelsen barnet inte förstår kommer det ändå att förstå det, på sitt eget sätt. Till 

skillnad från den vuxna läsaren förstår inte barnet att det inte förstår. På barnets nivå upplevs 

slutet som lyckligt. Rhedin menar att barnet strävar efter att hitta jämvikt i berättelsen och att 

det också kommer att lyckas med det, för barnet får gåtan ett svar. För den vuxna läsaren som 

förstår att allt inte går att förstå, kommer gåtan många gånger att förbli obesvarad. Den vuxna 

läsaren kan också se att slutet kanske inte är så lyckligt som det verkar, eftersom den vet att 

bakom nästa hörn kan nya faror lura. Rhedin poängterar att vuxennivån inte finns där på 
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bekostnad av barnet utan att de olika läsarna förstår berättelsen utifrån sina förutsättningar. 

Tidigare var det nämligen vanligt att bilderböcker använde sig av ett dubbelt tilltal som tillät 

den vuxna läsaren att få sig ett gott skratt på barnets bekostnad (Nikolajeva, 2013. s.147).  

Ett exempel på samtidigt tilltal finns i God natt Alfons Åberg. När Alfons hittar pappan 

sovande på golvet med nallen i handen förstår han att det inte är någon idé att ropa mer på 

pappa den kvällen. Han kan gå och lägga sig och somna gott. Alfons uppgift, att klara av att 

somna, är löst. Slutet är lyckligt, sett ur barnets perspektiv. Den vuxne läsaren vet dock att 

samma situation kan komma att uppstå nästa kväll och nästa. Alfons har på inget sätt blivit 

botad från sitt kvällskrångel. Den vuxna läsaren kan också tänka sig att pappa låtsas somna, 

vilket barnet troligen inte tänker. Här kan den vuxna få en liten tröst – så kan man ju göra med 

en besvärlig unge, samtidigt som även barnet blir tillfredsställt – pappa ser ju så skojig ut där 

han ligger och snarkar! 

Hur barn tolkar bilder 

Ett litet barn är ingen van tolkare av bilder, det är inte självklart hur det ska tolka en viss bild, 

eller att det tolkar den på samma sätt som en vuxen betraktare (Rhedin, 2004. s.18). Detta 

beror bland annat på att det lilla barnet ser bilden som en yta, det har inte lärt sig att i sitt 

huvud göra den tvådimensionella bilden på papperet tredimensionell. Rhedin menar att barnet 

läser bilden bokstavligt medan vuxna har lärt sig att koppla bilden till verkligheten. Ett 

exempel på detta, som Rhedin tar upp, kommer från Alfons och odjuret. När Alfons står i kön 

till kassan i affären är han och en annan pojke avbildade i helfigur medan de vuxnas huvuden 

är dolda bakom reklamaffischer. Här kan barn uppleva att de vuxna saknar huvuden medan en 

vuxen betraktare förstår att huvudena finns där bakom reklamskyltarna (Rhedin, 2004. s.22). 

Små barn kan också ha svårt att förstå perspektiv, att saker som är små är längre bort. 

Att barn tolkar bilder annorlunda än vuxna har enligt Rhedin, förutom att de har mindre 

erfarenhet av bilder än vuxna, psykologiska förklaringar. Enligt Piagets kognitiva psykologi 

befinner sig barn i två till sjuårsåldern i en preoperationell fas. Detta innebär att barnet ännu 

inte kan utföra logiska tankeoperationer, t.ex. ha en uppfattning om tid, volym och vikt eller 

om orsak och verkan (Rhedin, 2004. s.23f). Däremot har barn i den åldern andra förmågor, 

istället för att bekymra sig om orsak och verkan blir ”varför?” en viktig fråga. De vill förstå 

meningen eller nyttan med allt och sådant de inte kan förstå gör de om till sådant de tror att de 

känner igen. De tror att de förstår. (Rhedin, 2004. s.26). När barnet blir större och lär sig att 

tolka bilder på ett annat sätt kommer förståelsen för bilden att förändras. På så sätt kan 
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bilderna i bilderboken växa med barnet och att anpassa bilderna efter det lilla barnet är inte 

alltid nödvändigt. Kanske är det till och med en fördel att bilden kan få vara något att växa 

med. 

Bilden och texten 
Enligt Maria Nikolajeva (2011. s.22) kan text och bild samverka på flera olika sätt i 

bilderboken. Boken kan vara symmetrisk vilket innebär att text och bild berättar samma sak. I 

texten tas ingenting upp som inte finns med på bilderna och tvärtom. Böcker av den här typen 

kan i princip förstås utan text. Som ett exempel på detta tar hon upp Max-böckerna som 

innehåller väldigt enkla bilder och lite text. Hon påpekar dock att text och bild aldrig kan vara 

fullt symmetriska eftersom exempelvis namn inte går att få reda på enbart genom bild. 

Symmetriska bilderböcker är en av de två vanligaste kategorierna när det gäller bilderböcker, 

vilket skulle kunna ses som lite märkligt eftersom symmetri skapar redundans som, enligt 

Nikolajeva, minskar det allmänna intrycket.  

Nästa nivå av samspel har den kompletterande bilderboken som, tillsammans med den 

symmetriska, hör till de vanligast förekommande bilderböckerna. Här kompletterar text och 

bild varandra. Det som inte nämns i texten syns på bilderna och vice versa. Ett exempel där 

texten kompletterar bilden är bokens dialog. Ett sätt som bilder kan användas på för att 

komplettera texten skulle kunna vara genom att de får visa att tid passerar, kanske genom att 

årstiderna växlar eller genom att det syns att det blir natt. 

Nikolajeva menar att både när det gäller de symmetriska och de kompletterande 

bilderböckerna lämnas väldigt lite till läsarens fantasi och lyfter fram den expanderande och 

den kontrapunktiska bilderboken som alternativ (Nikolajeva, 2011. s.27). I den expanderande 

bilderboken förstärker bilden texten, utan bilder skulle texten inte gå att förstå. I vissa fall kan 

det också vara texten som förstärker bilderna. Ett exempel på när bilden förstärker texten är 

Kan man…? av Petter Lidbeck med bilder av Lisen Adbåge. På varje högersida frågar sig 

bokens huvudperson olika saker, till exempel ”Undrar om man kan simma med pirayor?” På 

nästa uppslag står endast ”Nej, det kan man inte.” medan bilden får visa vad som hänt, i det 

här fallet har flickan blivit uppäten av pirayorna, bara huvudet och olika benknotor blir 

uppspottade på bassängkanten. Kontrapunkt innebär att text och bilder berättar olika historier, 

varken text eller bild går att förstå utan varandra. Ett exempel på en sådan bok är ”Hos 

Doktorn” av Michaël Escoffier och Matthieu Maudet. Här berättas två berättelser parallellt. 

Ett gäng djur sitter i kön till doktorn och vi får följa dem på deras besök. Under besöken inne 
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hos doktorn kompletterar text och bild varandra, men samtidigt, i väntrummet, sker något som 

bara berättas i bild. Varje gång vi får se väntrummet har ett djur försvunnit från kön, något 

som inte nämns i texten. På slutet visar det sig att vargen ätit upp alla djuren och även 

doktorn. Inslag av expansion och kontrapunkt finns, enligt Nikolajeva, ganska ofta också i 

symmetriska och kompletterande bilderböcker. 

En skillnad mellan en bild i en bilderbok och till exempel en konstbild är att den inte fungerar 

ensam. Den hör hemma i ett sammanhang, dels är den tänkt att samverka med texten, men 

också tillsammans med de övriga bilderna i boken. Den har en plats i ett händelseförlopp. 

Rhedin kallar därför bilderboksbilden för en ”kontinuerlig” eller ”processuell” bild (Rhedin, 

2004), en bild som inte står still. Bilderna i bilderboken är beroende av varandra och texten 

men gör det också möjligt att illustrera saker som önskningar eller tidsaspekter, saker som är 

svåra att visa med en enda statisk bild. Det är också detta som gör att vi som läsare vill 

bläddra vidare i boken, vi vill förstå sammanhanget genom att se nästa bild. 

Bilderna i Alfonsböckerna 

Vid en första blick på bilderna i Alfonsböckerna är det lätt att tänka att de är symmetriska, att 

de inte säger så mycket mer än vad som står i texten. Visserligen får vi veta hur Alfons och 

Pappa Åberg och miljön som de befinner sig i ser ut, men inte så mycket mer. Men vid en 

närmare studie visar det sig att bilderna innehåller mycket mer än så. Detta tänker jag är något 

som bidrar till att Alfonsboken kan attrahera läsare i olika åldrar, ju äldre vi blir desto mer 

hittar vi i bilderna. Det kan också vara så att barn, som för det mesta tittar längre på bilderna 

än vad vuxna gör, antingen vid ensambläddringen eller medan den vuxna läser högt, hinner 

uppfatta de nyanser och den information som gömmer sig i bilderna. 

 

Bilderna i Alfonsböckerna är gjorda som kollage, där karaktärerna är tecknade och delar av 

miljön består av fotografier av till exempel textilier eller vardagsföremål. Jan von Bonsdorff 

menar att Gunilla Bergströms sätt att teckna sina figurer påminner om Tintins skapare Hergés 

stil. Hans stil med slutna konturer, pastellfärger och avsaknaden av skuggor kallas för Klare 

lijn (von Bonsdorff, 2012. s.41). Gunilla Bergström använder sig i sitt tecknande i grunden av 

samma koncept, med tydliga konturer och färgytor. Von Bonsdorff påpekar dock att detta inte 

är hennes enda influens och att hennes bilder inte heller är insmickrande som många andra 

bilderboksillustratörers. Hon är inte ute efter att skapa någon idyll, utan det är i det vardagliga 

och konkreta som grunden för hennes bilder finns. I bilderna ryms både det som händer i 

verkligheten och sådant om händer i Alfons tankar eller drömmar. Mellan dessa världar, eller 
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plan, finns en tydlig gräns, ofta i form av en vit yta (von Bonsdorff, 2012. s.42). Det abstrakta, 

drömmarna, fantasierna och funderingarna, finns i en slags tankebubblor, men det behöver 

inte vara den klassiska tankebubblan med tre cirklar som binder ihop figuren med tanken, utan 

bubblorna kan sväva fritt i bilden. De kan vara utformade på olika sätt och även de innehålla 

teckningar, urklipp eller både och. 

Ett exempel på tankebubblor finns i Mera monster Alfons! som handlar om när Alfons ska 

sitta barnvakt åt Småtting. Alfons har planerat allt i detalj, hur han ska hjälpa Småtting med 

alla kvällsbestyr och hur han ska läsa gulliga godnattsagor för honom. Men inget blir som 

Alfons tänkt. Småtting kan allting själv och inte vill han höra några gulliga sagor heller utan 

Alfons får hitta på en ryslig historia om ett blodtörstigt monster. I bilderna finns flera exempel 

på hur två plan samsas i samma bild. Redan på första sidan finns tre tankebubblor med. De är 

vita mot den blå bakgrunden som omger Alfons och i dem ryms Alfons fantasier kring hur 

barnvakten ska förlöpa. När Alfons berättar historien om ”Ill-Monstret” finns en bild av det 

som händer i berättelsen ovanför pojkarnas huvuden. Mellan bilden och pojkarna finns en vit 

yta och de ruskiga bilderna har en annan färgskala än bilden på pojkarna, det syns tydligt att 

det inte är något som händer i samma rum. Pojkarna ser också glada och nöjda ut, trots den 

otäcka sagan. Men när Ill-Monstret ska dricka elefantblod skvätter några droppar ut ur 

monsterbilden, ner mot lille Småtting och han ser plötsligt rädd ut. Sagan har för honom 

närmat sig verkligheten.  

Von Bonsdorff (2012. s.43) skriver att många menat att Bergströms konkreta stil skulle ha 

något med realism att göra och att kollagetekniken skulle bidra till denna realism. Själv tror 

han inte att det är så utan menar att bilderna inte alls kan kallas för realistiska eftersom de dels 

innehåller flera olika plan, men också har en hierarkisk struktur. I Bergströms bilder är ofta 

vissa betydelsefulla saker färglagda medan sådana av mindre betydelse enbart har konturer, 

där bakgrunden ibland lyser igenom. Ett exempel på hierarkisk betydelsestruktur finns i 

Näpp! sa Alfons Åberg. Alfons och hans pappa har där en konflikt som handlar om mat. På 

flera av bilderna sitter pappan vid bordet och äter. Alfons vill inte äta och pappan försöker på 

olika sätt övertala honom att göra det ändå. Här är Alfons, Pappa Åberg och köttbullarna 

färglagda. Det är de som utgör de tre viktiga delarna i konflikten, tallrikar, glas och bestick 

spelar en mindre roll och består bara av konturer, tecknade direkt på bordet. Hade de också 

varit färglagda hade köttbullarna, som konflikten handlar om, fått en mindre framträdande 

roll. 
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Istället för att bidra till realism menar von Bonsdorff att kollagetekniken och de olika planen 

representerar ett främmandegörande. När olika tekniker blandas, teckningar med urklipp, 

skapas konst som inte är realistisk, men som Bergström själv har uttryckt det ”väcker 

kreativiteten” (von Bonsdorff, 2012. s.45).  

	  

Alfonsböckerna 

Handlingens upplägg 

De flesta Alfonsböckerna har ett liknande upplägg. På första sidan presenteras Alfons med för 

och efternamn och oftast också med ålder. På samma sida presenteras också ”problemet” eller 

det som boken kommer att handla om och sedan kastas vi snabbt in i handlingen. Så här 

börjar Vem spökar Alfons Åberg?: 

Här är Alfons Åberg. 
”Såklart att det inte finns några spöken”, säger han. 
Det VET han.  
Och inga monster, och mystiska mars-män heller. 
Såklart! 
Det är bara i TV och filmer och sago-böcker. 

Men ibland glömmer Alfons det… 

 

Vi får veta att Alfons verkligen inte tror på varken spöken eller monster men samtidigt att han 

ibland glömmer bort att spöken inte finns. Vi förstår att det är det som boken kommer att 

handla om, vad som händer när Alfons glömmer bort att han inte tror på spöken. Och mycket 

riktigt, redan på nästa sida flyr Alfons undan ett inbillat spöke. Resten av boken velar Alfons 

fram och tillbaka, finns det spöken eller inte? Alldeles på slutet förstår han att de faktiskt inte 

finns och både han och pappa får sig ett gott skratt. Att vändningen kommer sent i boken är 

också typiskt för Alfonsböckerna som alltid slutar på ett för Alfons tillfredsställande sätt. 

Vanligtvis är det endast ett problem som handlingen kretsar kring och få personer är 

inblandade.  

Språket 
Jämfört med andra böcker skrivna för samma målgrupp är språket i Alfonsböckerna ganska 

avancerat. Här varvas korta meningar med långa, ibland med flera bisatser. Omvänd ordföljd 
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används ganska ofta: ”Cykel-pumpen hittar han genast” (Bergström, 1983). Svåra ord som 

”kufiska” samsas med barnsliga som ”pangpang”. Språket är också lekfullt, med påhittade ord 

som ”tvätt-spöken” och på sina ställen ganska poetiskt. Upprepningar, fast i lite olika 

varianter, används ganska ofta för att förstärka något: ”Pussel vill varken ha glass eller 

kattmat den här kvällen. Fast Alfons lockar och bjuder! Näpp. Han vill inte.”(Bergström, 

1994. s.30f). Här får vi tre gånger veta samma sak, att Pussel inte vill ha något att äta. 

Visuellt känns texten i en Alfonsbok igen på att det finns ett slags inbyggd läsanvisning. Vissa 

ord är skrivna med versaler, medan en del är kursiva och ytterligare andra är förlängda med 

hjälp av bindestreck mellan varje bokstav. Läsaren får på så sätt en fingervisning om hur 

orden ska läsas, om de ska läsas högre, med emfas, eller kanske långsamt. Skiljetecken 

används flitigt, flera utropstecken kan stå efter varandra och ofta används tre punkter, till 

exempel för att binda ihop text på två olika sidor. Dialogen presenteras med citationstecken 

och i sammansatta ord används bindestreck.   

Karaktärerna 

De två huvudkaraktärerna i Alfons-böckerna är Alfons själv och Pappa Åberg. Ibland är det 

bara de två med i böckerna, men ganska ofta finns andra personer med. Några viktiga 

karaktärer är farmor och kompisarna Viktor och Milla. 

Alfons Åberg 

Alfons ålder varierar mellan 4 och 7 år. Ibland går han på dagis och ibland har han börjat 

skolan. Alfons är klurig och smart och gillar inte att slåss, men när han gör det får han 

skuldkänslor och mår dåligt. Han grubblar ofta över olika saker. Trots att Alfons ofta 

framställs som en fredlig och känslig typ är han inte perfekt. Ibland bråkar han med bästa 

kompisen, det händer till och med att han ger någon en blåtira. Ganska ofta testar han de 

vuxnas gränser, exempelvis genom att bryta mot olika förbud. Farmors kakor äter han upp, 

fast de skulle vara till saftkalaset, han leker med den finaste kristallskålen och när pappa vill 

att han ska skynda sig på morgonen är han så långsam han bara kan. Alfons är, för att citera 

God natt Alfons Åberg, ”Busig ibland och snäll ibland”. Han är med andra ord som barn är 

mest. 

Pappa Åberg 

Pappa Åberg är i fyrtioårsåldern. Han arbetar med något obestämt och på sin fritid hasar han 

gärna runt i favorittofflorna i lägenheten eller sitter och suger på älsklingspipan bakom en 

tidning. Han är ganska disträ och lat men ändå huslig, var sak på sin plats är ett av hans 
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motton. I God natt Alfons Åberg beskrivs han som ”snäll för jämnan, nästan för snäll”, och 

visst är Pappa Åberg snäll, han ställer upp på Alfons och låter honom göra det mesta han har 

lust med. Särskilt sträng är han inte men det händer att han blir arg. Det varar dock inte 

särskilt länge. Pappa Åberg tror ofta att han vet bäst, men det visar sig lika ofta att han inte 

alltid har rätt. När det blir så kan han skratta åt sina fel tillsammans med Alfons. Ibland beter 

sig Pappa Åberg som ett barn själv, som när han surar över att julen är slut i Lycklige Alfons 

Åberg. 

 

Egenmäktigt förfarande 

Handling 

Egenmäktigt förfarande handlar om Ester Nilssons förälskelse i den äldre och erkände 

konstnären Hugo Rask. I bokens början lever hon sedan flera år ett trivsamt liv tillsammans 

med den småtråkige Per och ägnar huvuddelen av sin tid åt att läsa, skriva och tänka. Detta 

skulle hon ha kunnat fortsätta med om hon inte blivit erbjuden att hålla ett föredrag om Hugo 

Rask. Redan under arbetet med föredraget börjar förälskelsen spira och när hon slutligen 

träffar honom slår den ut i full blom. Hon gör slut med Per, skaffar en egen lägenhet och lever 

det kommande ett och halvt året på hoppet om att det ska bli något med Hugo. Till en början 

ser det lovande ut, de umgås flitigt och hennes känslor ser ut att vara besvarade, men efter att 

de har haft sex förändras Hugo och deras möten blir allt mer sporadiska. Detta hindrar dock 

inte Ester från att hoppas, utan hon fortsätter tro att det finns en möjlighet att det kommer att 

bli de två. Inte förrän hon inser att han faktiskt inte vill något med henne utan att han istället 

har en relation med sin assistent ger hon upp, vilket skänker henne någon typ av sinnesfrid. 

Romanen har en allvetande berättare men för det mesta är det Esters perspektiv som skildras. 

Huvudtema 

Medan romanen onekligen handlar om obesvarad kärlek tänker jag mig att huvudtemat är hur 

hoppet kan göra den som hoppas ofri och att det är bättre att få veta hur det ligger till. Först 

när vi får veta att det är kört kan vi gå vidare, eller som det står i slutet av boken: 

Definitiva besked hanteras lättare än diffusa. Det beror på Hoppet och 
dess natur. Hoppet är en parasit på människokroppen, och lever i 
fullskalig symbios med människohjärtat. (…) Hoppet måste svältas ihjäl 
för att inte förleda och förblända sitt värddjur. Hoppet kan bara dödas 
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med klarhetens brutalitet. Hoppet är grymt därför att det binder och 
snärjer. (Andersson, 2013. s.205) 

Så länge Hugo fortsätter att höra av sig ger han näring åt Esters hopp. När han under en tid 

håller sig borta krymper hoppet och dess inverkan på Esters liv, men det finns ändå där i 

bakgrunden och kan lätt väckas till liv igen. Först när det står helt klart att han inte vill ha en 

relation med Ester kan hoppet dö och Ester bli fri. 

Ett bitema tänker jag skulle kunna vara längtan efter att vara speciell för någon och rädslan 

för att bli lämnad, att bli ersatt av någon annan. 

Språket 
Språket i Egenmäktigt förfarande är ofta sakligt och innehåller en hel del humor. Mycket av 

det Ester tänker, känner och gör beskrivs ganska kortfattat men ändå detaljerat. På några få 

rader kan flera månader av Ester liv få plats: 

                 Det förekom dagar då livet var uthärdligt och smärtpunkten krympte till 
ett knappnålshuvud.  
   Hon läste en nyutkommen bok om förintelsen, hon skrev dikter om sin 
misär som blev synnerligen dåliga men hon behöll dem. Hon sprang sina 
fem pass i veckan. Våren fortskred. Hon hade ett ansenligt antal mil i 
benen sedan nyår. (Andersson, 2013. s.205) 

De sakliga beskrivningarna av det som sker följs ofta av mer filosofiska betraktelser i ämnet. 

Andersson använder sig av många lite högtravande ord och utryck som till exempel ”ty”, 

”förnam” och ”beundrargarnityr”. 

Karaktärer 

Romanens huvudperson är Ester Nilsson. Föremålet för hennes stora kärlek och beundran, 

Hugo Rask, spelar också han en betydande roll. Även väninnekören fyller en viktig funktion i 

romanen. I övrigt förekommer diverse släktingar, kollegor till Ester och även vänner till 

Hugo. 

Ester Nilsson 

Ester Nilsson är i början av romanen 31 år. Hon arbetar som poet och essäist och är i grunden 

en rationell person som är nöjd så länge grundbehoven, som i hennes fall även innefattar att 

läsa och skriva, är tillfredsställda. Hon framstår som intelligent och högpresterande och tar sitt 

arbete och sig själv på stort allvar. Hennes umgänge består främst av familjen, dvs. sambon 

Per (innan det tar slut), föräldrarna, som är skilda, och en bror som besöker Sverige en gång 

om året, samt ett antal icke namngivna kompisar som går under det gemensamma epitetet 
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väninnekören. På fritiden ägnar sig Ester åt löpträning med siktet inställt på att delta i ett 

maratonlopp. Ester är målmedveten och stabil men när kärleken slår till tappar hon kontrollen 

och låter känslorna ta över. Förnuftet som är hennes signum får vika.  

Hugo Rask 

Hugo Rask är en konstnär i femtioårsåldern som lever ett ungkarlsliv där konst och umgänge 

med andra kulturpersoner står i fokus. Hans vardag består av arbete i ateljén till långt in på 

nätterna, följt av middag och vin på någon restaurang. Varannan helg åker han till Malmö för 

att träffa sin älskarinna som han haft i många år. Hon vill egentligen flytta ihop med honom 

men det vill inte han. Länge förnekar han älskarinnans existens, även när Ester frågar honom 

rakt ut om henne. Hugo agerar på ett sätt som får Ester att tro att han är förälskad i henne, han 

vill träffa henne hela tiden och skickar ständigt uppvaktande sms samtidigt som han är 

oförstående inför Esters känslor och sin egen roll i deras relation. När hon konfronterar 

honom med hans beteende skyller han ifrån sig. Hugo framstår som en otroligt egocentrisk 

person.  

Väninnekören 

Väninnekören består av ett antal nära vänner till Ester. Hon träffar dem på kaféer och pratar 

med dem i telefon. Väninnekören bryr sig om Ester och kommer med goda råd. De ser saken 

ur ett annat perspektiv än Ester, med lite klarare ögon. Samtidigt som de försöker hjälpa Ester 

i hennes besvärliga situation är det också de som i viss mån stjälper henne. Ester övertolkar 

allt de säger och tar deras ord för lag. När kören säger något som inte går att tolka som något 

annat än att Ester borde ge upp väljer hon att inte lyssna på dem. Väninnekören skulle kunna 

ses som en symbol för det Ester var innan hon blev besatt av Hugo, det rationella och 

klarsynta. 

 

Experimentet 

Jämförande analys 
Det finns flera likheter mellan Alfonsböckerna och Egenmäktigt förfarande som jag valt att ta 

fasta på i experimentet. Detta har underlättat arbetet med att översätta handlingen från 

romanen till alfonsformat. Naturligtvis finns det också viktiga skillnader som har tvingat mig 

att kompromissa på olika sätt. 
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Likheter 

I både Alfonsböckerna och Egenmäktigt förfarande sker en snabb introduktion av såväl 

karaktärerna som problemet. I Alfonsböckerna introduceras detta redan på första sidan och i 

romanen, som väldigt alfonslikt inleds med ”Ester Nilsson hette en människa”, ägnas de första 

två sidorna åt att beskriva Esters karaktär. Överst på sida tre introduceras problemet: ”Sedan 

fick hon ett telefonsamtal”. Samtalet som kommer att leda till hennes möte med Hugo Rask. 

Något annat som är likt är de få huvudkaraktärerna. I Egenmäktigt förfarande kretsar det 

mesta av handlingen kring Ester och Hugo, medan det i Alfonsböckerna ofta är Alfons och 

Pappa Åberg och/eller någon kompis som står i centrum. 

Alla karaktärer är relativt statiska. Alfons och Pappa Åberg kommer visserligen ofta till någon 

ny insikt men i grunden är de sig lika. Hugo genomgår inte någon förändring under romanens 

gång utan förblir den samme. Ester är den som förändras mest, från förnuftig till förälskad och 

irrationell. Detta sker dock redan i början av romanen och sedan händer inget mer med hennes 

personlighet. 

Ytterligare en likhet är de korta sluten. Både i Alfonsböckerna och i romanen pågår 

handlingen in i det sista. I Alfonsböckerna ägnas oftast de sista två-tre sidorna åt upplösning 

och avslut. Det är för det mesta en enskild händelse på en av de sista sidorna som leder till 

den vändning som gör att berättelsen kan avslutas. I romanen är det på en av de sista sidorna 

som Ester slutligen förstår att Hugo inte vill ha henne. 

 

Skillnader 

En skillnad är att händelseförloppet i Egenmäktigt förfarande kantas av många vändningar, 

Ester kastas hela tiden mellan hopp och förtvivlan, medan det i Alfonsböckerna för det mesta 

finns ganska få vändpunkter: Alfons löser problemet- eller gjorde han det kanske inte?- jo, det 

gjorde han. 

Perspektivet är en annan stor skillnad, i Alfonsböckerna är det barnperspektivet som står i 

fokus medan Egenmäktigt förfarande helt och hållet har ett vuxenperspektiv. 
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Ämnet skiljer sig förstår också åt, just kärlekstrubbel förkommer inte i Alfonsböckerna, även 

om handlingen ofta kretsar kring andra svåra ämnen som exempelvis ensamhet och rädsla. 

 

Hur jag tänkt 
Om texten 

När jag började skriva tyckte jag att handlingen i Egenmäktigt förfarande kändes svår att göra 

tilltalande för barn. Kanske för att Alfonsböckerna har ett sådant tydligt barnperspektiv. 

Visserligen får vi i Alfonsböckerna även ta del av pappans tankar och känslor, men det är 

ändå Alfons som står i fokus. I Egenmäktigt förfarande är det nästan uteslutande Esters, det 

vill säga en vuxens, perspektiv som skildras. I ett försök att få till det samtidiga tilltalet valde 

jag därför att ge Ester en katt, Pelle, som är den som får representera barnperspektivet. Att ge 

Ester ett barn kändes inte möjligt, det skulle vara att bryta alltför mycket, dels mot handlingen 

i Egenmäktigt förfarande och dels mot Esters karaktär, två saker som jag ändå ville hålla mig 

så nära som möjligt i min omskrivning.  

I min version av berättelsen ville jag både att händelseloppet från romanen och Ester känslor 

skulle finnas med. Eftersom bilderbokens format är mycket kortare än romanens valde jag ut 

ett antal nyckelhändelser som fick utgöra stommen i berättelsen. Främst kom dessa att bli 

vändpunkter i berättelsen. Med två huvudkaraktärer, Ester och katten Pelle, kunde jag låta den 

del av handlingen som kretsar kring Ester representera den del av huvudtemat som rör hoppet 

medan Pelle fick representera rädslan för att bli övergiven. Att jag valde denna indelning 

beror egentligen inte på att jag tror att barn inte skulle kunna uppleva det Ester känner, men 

jag tänker att rädslan för att bli övergiven är något som är mer konkret och som de flesta barn 

någon gång har känt. Med den här uppdelningen är Esters känsloliv uppdelad på två 

karaktärer. Det Pelle känner är egentligen något som Ester känner i romanen, men här får de 

två karaktärerna varsin del av kakan.  

I Pelle och Esters relation finns en obalans, när Ester är glad och tror på sin relation med 

Hugo är Pelle missnöjd och känner sig övergiven, men när Ester däremot känner sig 

övergiven av Hugo är Pelle glad, det är då han blir sedd av Ester. Med detta vill jag spegla 

romanens huvudtema, hur hoppet kan vara det som stjälper oss. 

I min text är Ester, precis som i romanen, väldigt mycket inne i sig själv och sin förälskelse, 

samtidigt som hon tar sitt arbete på stort allvar. I romanen skildras inte några andra nära 
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relationer utöver den som Ester har, eller snarare hoppas på att få, med Hugo. I 

Alfonsböckerna har relationen mellan Alfons och Pappa Åberg ett stort utrymme och trots att 

Pappa Åberg också kan vara ganska självupptagen finns han alltid där för Alfons. För att inte 

komma för långt ifrån Alfonsböckerna har jag låtit Ester ha stunder då hon bryr sig om Pelle, 

även om det mest sker när hon befinner sig i en känsla av hopplöshet. Att hon då och då tar 

sig tid att klia Pelle bakom öronen tänker jag också gör det lättare att förstå varför Pelle tycker 

om Ester trots allt.  

Eftersom det i Alfonsböckerna inte finns några förmänskligade djur har jag försökt hålla Pelle 

så kattlik som möjligt. Hans behov är mest fysiska, att ha en fylld matskål och att bli klappad 

och kliad är det som gör honom nöjd. Det är när Ester, på grund av sina egna problem, inte ser 

till att uppfylla dessa behov som han blir olycklig. Jag har inte låtit honom fundera över Ester 

och Hugos relation på ett sätt som ett barn kanske skulle göra, men samtidigt blir han i allra 

högsta grad påverkad av den och därför har jag också låtit honom reagera på Esters beteende. 

På ett par ställen har jag låtit Pelle tänka mer konkreta tankar för att göra det tydligare hur han 

påverkas av situationen. En funktion som Pelle fyller, utöver att representerar rädslan för att 

bli övergiven, är att gestalta väninnekören. Han är den lojale vännen som, oavsett vad som 

händer står på Esters sida. I början är han visserligen stundtals ganska jobbig och påflugen, 

som när han lägger sig på tangentbordet, men också alltid beredd att ställa upp, som när han 

med glädje ligger på Esters fötter när hon önskar det. Liksom väninnekören som med tiden 

tröttnar på Esters besatthet tröttnar också Pelle och sätter klorna i soffan. Detta ignoreras dock 

av Ester, precis som i romanen där hon bara tar till sig de av körens råd som gynnar henne. 

Jag har valt att använda mig av en allvetande berättare, som liksom i Alfonsböckerna mest 

skildrar Alfons, eller i mitt fall kattens, perspektiv men ibland också Esters. Hugo Rask har i 

min version blivit en bifigur. Även om han indirekt påverkar hela handlingen har han inte fått 

mycket eget utrymme, mycket beroende på att jag inte ville skildra allt för mycket av det som 

Pelle inte skulle kunna känna till eftersom han hela tiden befinner sig hemma i lägenheten.  

Förutom att jag jobbat med ett barn- och ett vuxenperspektiv när det gäller berättelsens 

huvudtema har jag på detaljnivå försökt rikta mig till barn och vuxna på lite olika sätt. Vissa 

saker har jag tänkt kanske kan vara svåra för barn att förstå, som det här med att Ester inte kan 

bestämma sig för om hon ska ta av sig jackan eller inte när hon träffar Hugo. Här har jag tänkt 

att det egentligen är Pelles upplevelse som är det väsentliga, att Esters förälskelse till en 

början inte är något problem utan rentav har mysiga bieffekter. Att den vuxna läsaren också 
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kan känna igen sig i att den som är förälskad kan handla märkligt är inte något som hindrar 

barnläsaren från att uppleva berättelsen på sitt sätt. Att vuxna ofta är ganska konstiga vet nog 

de flesta barn och kan kanske tycka att det är lite stolligt av Ester att tro att Hugo älskar henne 

bara för att han har börjat jogga, samtidigt som den vuxna läsaren vet att, ja, så tänker vi 

ibland. I scenen där Ester och Hugo stänger in sig i sängkammaren är det uppenbart för vuxna 

(och säkert en del barn) vad de sysslar med därinne, medan det viktiga ur ett barnperspektiv är 

känslan av att inte få vara med, att bli utestängd. 

I Alfonsböckerna är slutet alltid lyckligt, men i Egenmäktigt förfarande finns inte något 

lyckligt slut i egentlig mening, även om det bli en slags lösning på problemet då Ester tvingas 

ge upp hoppet. Men eftersom Pelles lycka i min version bygger på Esters olycka blir slutet 

ändå på ett sätt lyckligt. Sista meningen antyder också att även Ester upplever en förbättring 

av tillvaron. Jag kände att det var viktigt att Ester och Pelle skulle vara sams i slutet, att de 

skulle få hitta tillbaka till varandra på samma sätt som Alfons och Pappa Åberg alltid blir 

vänner efter en konflikt. Samtidigt som problemet, sett med Pelles ögon, nu är löst, vet den 

vuxna läsaren att Ester förmodligen har en bit kvar innan hon helt kommit över Hugo. 

Språkligt har jag försökt efterlikna Bergströms stil när det gäller ordval och meningsbyggnad, 

men också visuellt. Vissa drag från romanen finns ändå kvar i språket. Till exempel beskrivs 

huvudkaraktärernas upplevelser ofta på ett ganska kortfattat sätt. På vissa sätt liknar språket i 

Alfonsböckerna och romanen varandra och detta har jag använt mig av i översättningen, bland 

annat genom att lägga in en del kommentarer av mer filosofisk karaktär. 

Om bilderna  

För att få mina bilder något sånär alfonslika har jag, inspirerad av Gunilla Bergström, använt 

mig av kollageteknik när jag skapat mina exempelbilder. Fåtöljen och soffan är gjorda av 

gammal tapet och lampan och skåpet är klippta ur tidningar. Jag har försökt hålla 

teckningarna enkla med tydliga konturer. Eftersom ”tankebubblor” fyller en viktig funktion i 

alfonsböckerna har jag också använt mig av dem på olika sätt. I den ena bilden finns en 

”vanlig” tankebubbla, den som visar hur Pelle tänker tillbaka på den sköna sömn han nyss 

blivit väckt ur, och en som visar att det är Hugo som finns i Esters telefon. Denna bubbla är 

svart för att illustrera det potentiella hot som Hugo utgör. Några droppar färg från hans pensel 

får också droppa in i Esters och Pelles vardagsrum för att ytterligare åskådliggöra detta hot. I 

den andra bilden bildar Esters tjat om Hugo en avlång bubbla utan slut som jag tänker mig får 

symbolisera den ständiga ström av kärleksrelaterat prat som kommer ur hennes mun. För att 
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visa på det för Pelle enformiga och ointressanta i detta är bubblan fylld av stiliserade bilder av 

Hugos ansikte. I den ena bilden finns också ett exempel på hierarkisk betydelsestruktur, då 

Ester, Pelle och tankebubblorna är färglagda, medan den mindre viktiga rekvisitan på 

soffbordet bara finns där som konturer direkt på bordet. 

Jag ville att bilderna också skulle spegla något av Esters karaktär och eftersom bilderna i 

Alfonsböckerna ofta innehåller ganska mycket detaljer, vilket kan ge ett lite plottrigt intryck 

som jag inte förknippar med Ester, valde jag att hålla ner antalet detaljer i bilderna och att låta 

bakgrunderna vara vita. Ester fick också kläder som inte sticker ut på något sätt. 

För att göra bilderna lockande för barn har jag låtit katten, som jag velat ska se rolig ut, få en 

framträdande roll. Eftersom min tanke varit att barn kanske främst kommer att identifiera sig 

med katten har jag försökt göra honom till hjälten i bilderna. En tanke är att låta 

barnperspektivet finnas i ”det verkliga” planet medan en del av vuxenperspektivet finns i 

tankebubblorna. Bilderna går att förstå även utan någon övertolkning av bubblorna, men de 

kan också ge betraktaren information på ytterligare ett plan. Men tankebubblorna finns inte 

där bara för de vuxnas skull utan ska också kunna förstås av barn, även om barn inte tolkar 

dem på samma sätt som vuxna. Till exempel har jag gjort en stereotyp bild av konstnären, för 

att göra det tydligt vem det är Ester har kontakt med i telefonen.  

 

Experimenttexten 

Bara han, sa Ester Nilsson 
Här är Ester Nilsson, 31 år.  

Hon har fått ett viktigt uppdrag.  

Hon ska hålla ett föredrag om en stor k-o-n-s-t-n-ä-r. Hugo Rask heter han.  

Här är Pelle också, Esters katt. Han bryr sig inte det minsta om föredrag, men det gör Ester. 

Och hon vill att Hugo ska bli ÖVERRASKAD när han hör föredraget.  

Å, vad överraskad hon vill att han ska bli! 

Och Hugo blir överraskad. Han blir så överraskad att han måste pussa Ester.  

På båda kinderna! Då glömmer Ester allt annat. På en gång!  

Till och med att hon har en katt som heter Pelle som behöver klias bakom öronen om 

kvällarna. Ja – till och med det glömmer hon. 
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En dag hälsar Ester på i Hugos ateljé. Hon känner att hon nog ÄLSKAR honom. Så mycket 

att hon inte vet om hon ska ta av sig jackan eller inte! När hon kommer hem är jackan så varm 

och skön. Så är det med kärleken - den räcker till att värma både människor och jackor. Pelle 

lägger sig i jackan och myser en lång stund.  

 

Ester har fått ett nytt uppdrag. En lång intervju med Hugo Rask ska hon göra.  

Hon ska ställa frågor till honom och skriva ner svaren - så noga, så noga.  

ALLT som Hugo säger ska stå i tidningen så att alla kan läsa! 

Hon går till ateljén igen – det är där som hon ska intervjua honom. 

Det dröjer länge innan hon kommer hem. Varför dröjer det så l-ä-n-g-e? 

”Vet du säger hon till Pelle”, när hon äntligen kommer, ”Hugo har börjat jogga. Jag tror att 

det är för att han älskar mig”.  

Ja - så tänker Ester - medan Pelle försöker visa den tomma matskålen. Men Ester märker visst 

INGENTING. 

Ester arbetar och arbetar. Det knattrar från hennes dator hela dagarna. 

 K-n-a-t-t-e-r, k-n-a-t-t-e-r, k-n-a-t-t-e-r. Det är tråkigt för den som måste titta på. Pelle lägger 

sig på tangent-bordet. Men Ester bara skrattar och lyfter ner honom på golvet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men det som är mysigt först kan bli ganska 

tröttsamt efter ett tag.  

Varje natt plingar det till i Esters telefon.  

Pling, pling! MITT I NATTEN ! ! ! 

”Det är HAN!”, säger hon då så att Pelle 

vaknar. Precis när han somnat så gott! 
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Ibland stänger hon datorn och går ut. Då är hon borta länge, länge.  

Är det Hugo hon träffar då? Hugo som kan få en människa att glömma katten som sitter i 

fönstret och väntar.  

Ingenting annat verkar hon tänka på. Bara Hugo.  

Men ibland är Ester sur och purken och ledsen - kanske att Hugo redan är kär i någon annan?  

Då vill hon att Pelle ska sova på hennes fötter. Såklart vill Pelle det! 

Julen kommer, lång och stillsam.  

Ester ligger i sängen hemma hos sin mamma och läser och läser.  

Ingenting händer, och ingenting säger hon.  

Lugnt och s-k-ö-n-t, tycker Pelle. 

Men när julen är över blir det fart på henne – för Hugo ringer och säger att han vill träffa 

henne. Bara henne vill han träffa - och äta middag.  

Länge står hon framför spegeln och provar fin-kläderna innan hon går ut.  

”Ikväll får vi nog besök”, säger hon och ser glad ut. Nästan som om hon skulle på kalas! ! ! 

Men sen kommer hon hem ensam i alla fall. 

Men så en dag kommer han verkligen. Och en STOL har han med sig!!! 

Ester har gnott med damm-sugare och mopp i hela lägenheten. Och fixat och donat i köket i 

flera timmar. 

Pelle har fått vara ensam i fin-rummet. 

Dom äter i en evighet. Äter och pratar och skrattar. 

Sen stänger dom in sig i sovrummet h-e-l-a natten.  

På morgonen vill Hugo inte stanna och äta frukost - fast Ester handlat så mycket. 

Flera mat-kassar har hon burit hem, men Hugo vill ändå inte ha. 

Det är väl för märkvärdigt - tycker Ester - och bjuder Pelle på frukosten som Hugo skulle ha 

haft. 

 Nu går Ester runt och väntar på att Hugo ska ringa.  

Pelle väntar också - på att hon ska sluta att vänta.  

Han stryker sig mot hennes ben och kurrar högt när hon klappar honom  

– för det brukar hon gilla. 

Men så tar väntan slut – för nu ringer han… 

Genast tar Ester på sig skor och jacka, så försvinner hon iväg och är borta hela natten.  

Två gånger händer det ! ! !  
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När hon kommer hem sitter hon bara i soffan och knappar på mobilen – men något svar – 

DET får hon visst inte. Mobilen är så tyst, så tyst.  

”Jag har så ont i magen”, klagar hon.  

En dag får Pelle flytta in till en grann-tant. Där får han GRÄDDE på fin-porslin! Och blir 

kliad varje dag. Men tanten kliar inte riktigt lika bra som Ester. 

Själv åker Ester till Paris - men när hon kommer hem igen är hon inte mycket gladare än när 

hon for. 

Så-småningom blir allt som vanligt igen. Ester kommer till och med ihåg att klia Pelle bakom 

öronen innan hon går och lägger sig. 

Och så blir det VÅR! 

Pelle har nästan glömt bort att Hugo finns när Ester kommer hem och s-k-i-n-e-r som en sol. 

”Vi ska till Leksand!” ropar hon. 

Ester tjatar om Leksand varje dag nu. T-ä-n-k att Hugo vill ta med henne dit!  

Det blir sommar - och Ester slutar att prata om Leksand.  

Hon slutar OCKSÅ att gå ut medan solen lyser.  

Och hon slutar att klia Pelle bakom öronen.  

ALDRIG mer kommer hon att träffa Hugo, suckar hon.  

 

Det går några veckor. Kanske att Ester slutat tänka på Hugo nu? 

För visst drar hon upp rull-gardinen om mornarna nu? 

Och skrattar när hon pratar i telefon. 

Och låter varje kväll Pelle sova i knät igen. 

Men varje gång som Ester slutat hoppas  

- och allt har blivit som det brukar vara - ringer Hugo igen.  

Fast han vill nog inte komma hem till Ester något mer.  

Även om Ester hoppas på det. 

Det konstiga är att den som hoppas på något INTE är gladare än den som har slutat hoppas.  

Pelle är trött på att Ester bara tänker på Hugo.  

Nästa gång hon säger något om honom sätter han klorna i soffan och klöser i tyget. 

Han klöser och klöser och klöser! 

Men Ester märker ingenting, eller också låtsas hon att hon ingenting märker. 
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En kväll går Ester på julfest.  

”Han har sett ut en bok till mig”, viskar hon i Pelles öra.  

Ester tror att det måste betyda att han älskar henne ändå. 

Nu måste hon bara ha t-å-l-a-m-o-d.  

Esters tålamod är ganska långt - men i januari tar det slut.  

Hon berättar för Pelle vad hon tänker göra.  

Hon ska gå till hans ateljé med några filmer som hon lånat av honom.  

Och sedan ska dom prata ut. 

”Kanske kommer han att förstå att han älskar mig”, säger hon.  

Pelle får stanna hemma som vanligt. 

När Ester kommer hem går hon med t-u-n-g-a steg över hallgolvet. Det är som om Pelle 

förstår att något har hänt. Något stort och allvarligt. 
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Och det har det också… 

Ester är nästan som en ny person -  

- hon tar upp Pelle i famnen och sätter sig med honom i soffan.  

”Nu är det bara du och jag, Pelle”, säger hon efter en lång stund.  

Så kliar hon honom l-ä-n-g-e bakom öronen.  

Äntligen, tänker Pelle och han tror att kanske tänker Ester samma sak. 

 

Diskussion 

Efter att ha läst på om bilderbokens utveckling och möjligheter tyckte jag inte att ämnet eller 

handlingen kändes särskilt problematiska att använda i en bilderbok. Däremot var det svårt att 

i det korta formatet lyckas få med hela romanens händelseförlopp och framförallt hela det 

känsloregister som förekommer hos huvudpersonen. Jag blev tvungen att välja ut det som jag 

ansåg vara det viktigaste och fokusera på det. I min version blir Hugo ganska osynlig och 

även samspelet mellan Hugo och Ester, vilket gör att stora delar av handlingen helt 

försvinner. Jag tänker dock att det inte gör så mycket eftersom huvudtemat, som jag har tolkat 

det, går att skildra även utan Hugos direkta närvaro. 

Något annat som kändes utmanande var att få berättelsen attraktiv för barnläsaren, det som 

var syftet med hela experimentet. Det var här som det samtidiga tilltalet kom in. Att bara 

skildra en vuxenrelation kändes lite ointressant, även om det finns sådana böcker för barn. 

Men då är karaktärerna ofta djur, vilket kanske gör det hela mer spännande för barn, samtidigt 

som en vuxen läsare kan se att djuren symboliserar människor. Att ge Ester en katt som får 

uppleva en del av det romanen förmedlar tycker jag blev en bra kompromiss när det gällde att 

få till barnperspektivet. Nu handlar det om vuxenproblem, men problemen påverkar 

katten/barnet och för barnläsaren tänker jag mig att det blir detta som är det viktiga. 

En annan sak som jag upplevde som problematiskt med mitt experiment var att Egenmäktigt 

förfarande innehåller så många vändpunkter. Alfonsböckerna, liksom de flesta andra 

bilderböcker, innehåller betydligt färre vändpunkter. Eftersom jag ville vara handlingen i 

romanen trogen innehåller också min berättelse många vändpunkter, vilket jag tycker gör den 

lite tjatig och kanske svår att hänga med i, eller till och med långtråkig, för barn. I efterhand 

känner jag också att det kanske skulle ha varit enklare att göra om Egenmäktigt förfarande till 
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en bilderbok om jag inte haft Alfons att förhålla mig till, samtidigt som det också har varit bra 

att ha något specifikt att snegla på, speciellt när det gäller bilderna. 

Något som jag tyckte var viktigt var att berättelsen skulle få just ett samtidigt tilltal och inte 

ett dubbelt, där barnet genom sin okunskap blir förlöjligat, och det tycker jag att jag har 

lyckats med. Jag tänker det mycket beror på att barnläsaren genom att kunna dela kattens 

upplevelser hela tiden får vara med, det blir aldrig utestängt från berättelsen. Även om 

vuxenperspektivet ibland kan vara svårt att förstå bidrar Pelles perspektiv till att det finns 

saker att känna igen sig i, vilket jag tänker är en viktig funktion hos bilderbokens samtidiga 

tilltal.  

 

Avslutning	  

I uppsatsen har jag velat ta reda på vad en bilderbok är och kommit fram till att det är en bok 

med bilder och text som kan behandla nästan vilket ämne som helst. Traditionellt har 

målgruppen varit barn, även om den många gånger lockar även vuxna läsare. Att vuxna också 

kan läsa bilderböcker med behållning har ofta med det samtidiga tilltalet att göra. Detta var en 

aspekt av bilderboken som jag ville undersöka. Det samtidiga tilltalet innebär i korthet att 

bilderboken berättas på två nivåer samtidigt, en för barn och en för vuxna. Viktigt att 

poängtera är att vuxennivån inte finns där på bekostnad av barnnivån, var och en ska kunna 

förstå berättelsen utifrån sina förutsättningar. 

Med hjälp av mitt experiment ville jag ta reda på hur det samtidiga tilltalet kan användas så att 

även barn kan tillgodogöra sig innehållet från en vuxenbok. Min lösning blev att ta fasta på 

det som jag uppfattade vara romanens huvud- och bitema, och att gestalta dessa på två olika 

nivåer. Huvudtemat, att hoppet kan vara värre än den hopplösa sanningen, skildras på 

vuxennivån, medan bitemat, som jag ansåg vara rädslan för att bli övergiven, fick utgöra 

barnnivån. I experimentet får bitemat minst lika stor plats som huvudtemat. För att ge 

barnläsaren någon som var lättare att identifiera sig med än Ester skapades katten Pelle som 

fick uppleva mycket av det som Ester känner i romanen. Det samtidiga tilltalet kan användas 

på många sätt, mitt experiment visar på en möjlighet. 

	   	  



26	  
	  

Referenser	  

Andersson, Lena, 2013. Egenmäktigt förfarande. Stockholm: Natur & Kultur. 

Bergström, Gunilla. 2002. Hur långt når Alfons? Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bergström, Gunilla. 2001. Mera monster Alfons! Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bergström, Gunilla. 1999. Är du feg, Alfons Åberg? Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bergström, Gunilla. 1995. Lycklige Alfons Åberg. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bergström, Gunilla. 1994. Näpp! sa Alfons Åberg. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bergström, Gunilla. 1983. God natt Alfons Åberg. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bergström, Gunilla. 1983. Vem spökar, Alfons Åberg? Stockholm: Rabén & Sjögren. 

von Bonsdorff, Jan, 2012. ”Den smala linjens kraft”. I: Jofs, Stina (red). 40 år med Alfons 

Åberg och hans skapare Gunilla Bergström. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Escofficer, Michaël & Maudet, Matthieu, 2010. Hos doktorn. Stockholm: Berghs. 

Lidbeck, Petter & Lisen, Adbåge, 2004. Kan man…?. Stockholm: Bonnier Carlsen. 

Nikolajeva, Maria, 2013. Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur. 

Nikolajeva, Maria, 2011. Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur. 

Rhedin, Ulla, 2004. Bilderbokens hemligheter. Stockholm: AlfabetaAnamma. 

 

 

 


