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”… jag tänker ofta på ord och bilder som motpolerna i ett 

batteri, där i gapet mellan att berätta och att visa uppstår en 

spänning. För att sluta kretsen måste läsaren använda sin 

fantasi …”  
                                       

Shaun Tan, citat ur intervju i samband med ALMA-priset 2011. 
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Abstract 
 

Syftet med uppsatsen är att ur ett narratologiskt och bildanalytiskt perspektiv studera hur den 

författande konstnären Shaun Tan arbetar med de två uttrycksformerna ord och bild i 

bilderboken Det röda trädet. Boken som ett helhetsobjekt, berättelsens kronologi, text och 

bildtekniker, symboler och färgval analyseras för att ge svar på frågeställningarna. Analysen 

stöder sig till stor del på den metod och teori Ulla Rhedins utarbetat i sin avhandling: 

Bilderboken. På väg mot en ny teori. Analysen visar att Det röda trädet tillhör kategorin den 

genuina bilderboken. Boken har redan på omslaget och innan textsidorna börjar visat 

narrationens tema och presenterat sin huvudkaraktär, den ensamma flickan. Kronologin är 

uppbyggd i cirkulär form och kan tolkas som metaforer, flashbacks eller flash forwards. Text 

och bild samspelar och kompletterar varandra dynamiskt och rytmiskt. De varierande 

bildformaten är narratologiskt utnyttjade. Bläddringen förstärkt via de varierande text- och 

bildtekniker Shaun Tan behärskar. Uppsatsen visar att Det röda trädet är ett bra exempel på 

den komplicerade process som föregår en genuin bilderbok.       

 

Keywords: bilderbok, genuin bilderbok, konst, Shaun Tan, Det röda trädet, bildanalys, 

narratologi.   
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Inledning 
 

Jag arbetar som konstnär och har även ett stort skrivintresse. I bildarbetet hamnar jag ofta i 

olika överväganden kring komposition, färg- och teknikval. Stadier som bara ögat och 

svårförklarliga känslor i kroppen kan handskas med och skapa avgöranden i. Skrivandet har 

liknande problem och valmöjligheter. Trots att de två gestaltningsmöjligheterna ord och bild 

skiljer sig åt finns många paralleller i skapandeprocesserna. Frågeställningarna och dialogen 

som pågår när de två uttrycksformerna skall samsas i ett verk och styras av en och samma 

person har länge intresserat mig.  

 

För att ta reda på mer om detta har jag valt att närmare analysera bilderboken Det röda trädet 

(2001, 2011) av den författande konstnären Shaun Tan. 

Bakgrund och tidigare forskning 
 

Många i min generation har präglats av Elsa Beskows barnböcker, berättelser där hon arbetat 

med både text och bild. Bilderboken är ett intressant medium där en unik möjlighet finns för 

författaren/konstnären att iklä sig dubbla gestaltningsroller och ansvara över hela processen 

fram till det färdiga verket.  

 

Tidig forskning har till stor del intresserat sig för bilderboken ur ett barnperspektiv. I slutet av 

1960-talet gjorde en grupp tyskspråkiga forskare en första utgångspunkt för en bilderbokens 

teori, antologi Aspekten der gemalten Welt. Deras studier utgår från litteratur- och 

konstvetenskapliga, pedagogiska och psykologiska aspekter. 1985 utkom en liknande svensk 

mångvetenskaplig antologi: I bilderbokens värld med motivhistoriska och teoretiska uppsatser 

av företrädare från litteratur- och konstvetenskap. 1988 gav Perry Nodelman i USA ut ett stort 

bilderboksteoretiskt verk: Words about pictures.  

 

Ett större intresse för bilderboken som eget komplext uttryck, med allt vad mediet innebär, 

har den senaste tiden börjat vidga bilderboksforskningen. Bilderboksforskningen är ett 

gränsfall som ibland hamnar mellan bildkonst och litteratur. Forskningsfältet ligger öppet och 

kommer sannolikt att bygga upp sin egen vetenskap. Ulla Rhedin, doktor i litteraturvetenskap 

har med sin forskning i Sverige bidragit till nya synsätt på bilderboken.  

 

Kulturella influenser och nya ämnesval, ett mer mångbottnat text- och bilduttryck som 

tidigare varit främmande finns nu representerat och berikar bilderboksmediet. Elsa Beskow 

och Shaun Tan skiljer sig åt som bilderboksförfattare, men de lämnar likväl personliga 

avtryck och intressant information i sina verk.  

Presentation av Shaun Tan 
 

Född 1974, verksam i Australien.  

Bokproduktionen omfattar ett tjugotal böcker, bland centrala verk märks: The Rabbits (1998), 

The Lost Thing (2000), The Red Tree, Det röda trädet (2001, 2011), The Arrival, Ankomsten 

(2006, 2010) och Tales from Outer Suburbia (2008). Verken finns översatta till ett tiotal 

språk, bland annat tyska, svenska, spanska och kinesiska. 
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Konstnärliga tekniker:  
Blyerts, tusch, färgpennor, måleri och olika trycktekniker. Shaun Tan arbetar även med 

adaptioner av sina verk till animerad film, musik- och teaterföreställningar, liksom med fri 

bildkonst och muralmåleri.  

Priser/utmärkelser:  
Bland andra Deutscher Jugendliteraturpreis, Tales from Outer Suburbia, 2009, New York 

Times Best Illustrated Children’s Books, The Arrival, 2007, Oscar för bästa animerade 

kortfilm för The Lost Thing, 2011 som bygger på boken med samma namn, ALMA-priset till 

Astrid Lindgrens minne, 2011.  

Konstnärligt uttryck:  

Att försöka klassificera Tans arbete i någon gängse konstinriktning är inte helt enkelt. I 

verken finns spår som kan härröras till olika riktningar inom modernismen, surrealismen, 

futurismen och den kategori han ofta hänvisas till: postmodernismen. I Tans verk finns en 

fusion mellan de olika konstinriktningarna och ett eget personligt bildspråk. 

 
The fusion of modernist and postmodern ideas and devices allows Tan to create 

his own subtle, thought-provoking, and hopeful universe in ways that speak to 

contemporary concerns and experiences of atomization and alienation. 

Postmodern on the outside, modernist on the inside.  

 

Not all that's modern is post: Shaun Tan's grand narrative. Bookbird, 49(4), 17-23.Ling, C. 

(2008.) 

 

Litterärt uttryck:  
Tan hyser stor tilltro till läsaren och tar ofta upp ämnen som ur bilderbokssynpunkt länge 

betraktats som allt för djupa och svåra att handskas med. Hans medvetna utelämnande av text 

ger möjlighet för läsaren/betraktarens egna tolkningar. I en intervju talar Tan om tematiken i 

sitt skrivande under rubriken: ”A voice for the voiceless” 

 
I'd suggest that this playfulness might have something to do with a simple 

dilemma: how to tell stories that are about silent subjects. For instance, I notice 

that both my own picture-stories and those of other graphic novelists often deal 

with characters who have problems expressing themselves, from troubled young 

people to persecuted minorities and those suffering from emotional, intellectual, 

or spiritual obstructions. 

 

The accidental graphic novelist, Devos, L. (2011). Not all that's modern is post: Shaun Tan's 

grand narrative. Bookbird, 49(4), 17-23)   

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa hur en författande konstnär arbetar med 

dynamiken som uppstår i en bilderbok i mötet mellan de två narrativa uttrycksformerna ord 

och bild. Jag har valt att arbeta med följande två frågeställningar:  

 

 Hur arbetar Shaun Tan med de narratologiska text- och bildteknikerna i Det röda 

trädet. 

 Hur är kronologin uppbyggd. 
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Metod och teori 
 

Till stor del använder jag mig av Ulla Rhedins analysmetoder i avhandlingen: Bilderboken. 

På väg mot en teori 1992, 2001. Jag har även studerat Anna Johansson: Narrativ teori och 

metod, 2011 (kapitel 5, s 121-146) där hon diskuterar: Vad är en berättelse?  

 

I den bildtekniska analysen iakttar jag symboler, färg- och teknikval som understryker, 

samspelar eller på annat sätt har ett narrativt förhållande till texten vice versa. När jag tittar på 

symboler använder jag mig av: J. C. Cooper. Symboler En uppslagsbok, 1978.  

 

I den kronologiska analysen tittar jag på hur tidsföljden är upplagd sida för sida. Sidorna 

benämns i analysen: text/bild eller uppslag och har löpande numrering. 

 

Analysernas indelning: 

  

Analysen indelas i en narrativ och en kronologisk del. Det narrativa analysmomentet är 

uppdelat i två delar, analys I: omslagets fram- och baksida, tapet samt titelsida.  

Analys II: övriga text- och bildsidor.  

 

Jag har valt att analysera omslag, fram- och baksida, tapet samt titelsidor separat enligt 

Rhedins analysmetod 

 

Analysernas utformning:  

 

Slutledande kommentarer följer i sammanfattningen efter varje analys. Sidhänvisningar och 

kommentarer förekommer i analysen. Av bokens 17 st bilder har jag valt att analysera och 

kommentera 13 st, inräknat omslag. Ibland kallar jag bilden för scen, eftersom mer eller 

mindre realistiska element finns avbildade som tillför det dramaturgiska berättande, förstärker 

fiktionen och ger det avbildande ögonblicket scenkaraktär. 

Bilderbokens analysmetoder - tre koncept  
 

Rhedin redogör i Bilderboken på väg mot en teori, för de tre olika koncepten, eller 

beskrivningssystemen för bilderboken, kapitlet: Tre analyser, tre koncept (s 73-105) 

  

1. Den episka bilderboken  

2. Den expanderande texten 

3. Den genuina bilderboken 

 

Den episka bilderboken har en illustrerande text. Texten står på helt egna ben och behöver 

egentligen inte bildsättas. Den expanderande texten är skriven med tanke på att berättelsen är 

fullbordad först när bildsättningen är gjord. I det tredje konceptet, det genuina, använder sig 

Rhedin även av begreppet: ”trimedial”. Rhedin menar att: ”inte bara texten och bildens 

samspel skapar narration – även boken som objekt och detta objekts specifika utformning har 

en betydelsebärande funktion” (s 104).  

 

Jag har studerat Det röda trädet utifrån de beskrivningssystem Rhedin använder sig av. Med 

hjälp av analysmetoden har jag avgjort vilken kategori Det röda trädet tillhör.  
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De begrepp jag lånat från Rhedin och använt mig av i den narrativa analysen är:     

 

Pantomimen, den stumma scenen: Ex, bildelement som följer berättelsen som tyst 

information. 

 

Typografi:  utformning av bokens text.  

 

Bildformat:  bildernas storlek, variationer i bildformat. 

 

Bläddring: samspel mellan bild/text som leder och uppmanar till sidvändning. 

 

Expansion av text/bild: text/bild ökar sin betydelse, växer fysiskt/psykiskt i storlek. 

 

Tyngd och riktning i text och bild: textens/bildens placering, färgval som förstärker motivet. 

 

Tomrumsteknik: läsaren/betraktaren uppmanas att fylla i händelsen själv.  

 

Den artfrämmande bilden: bild som särskiljer sig tekniskt eller motivmässigt.  

 

Samspel av text och bilddynamik: text och bildkomposition i samverkan. 

 

Rytmiskt utnyttjande av bild/text – perspektivförskjutning: upprepning av bildstorlek, 

motiv, text i visst syfte ex. perspektivverkan eller tidsförskjutning. 

 

Text/bildrelation, avslutad handling påbörjad ny rörelse: läsaren/betraktaren får via 

text/bild antytt en ny handling, ny rörelse är redan påbörjad på boksidan.   

Kronologisk analysmetod, definitioner  
 

I den kronologiska analysen använder jag mig av några begrepp Anna Johansson redogör för 

och diskuterar i boken Narrativ teori och metod, kapitel 5 (s 121-146).  

 

Temporalitet: händelser i kronologisk tidsföljd. 

 

Kausalitet: orsakssammanhang mellan de olika händelserna.  

 

Ordning: förloppet, den tid som händelserna tar, hur det presenteras, den tid berättandet tar. 

 

Flashbacks: tidigare period, tillbakablickar.   

 

Flash forwards: händelser som kanske kommer att inträffa. 

 

Frekvens: händelsernas inträffande, en gång, flera gånger, betoning av händelsernas vikt.  

 

Spelplats: plats där händelsen äger rum, kan antingen vara fysiska eller psykiska spelplatser. 

Term lånad från Ulla Rhedins analysmetod av bilderboken. 

 

Tidsmarkörer: i texten tittar jag på markörer som anger tidpunkt. I bilderna iakttar jag 

ljusförhållanden för att på så sätt avgöra tidpunkt på dygnet. 
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Sammantaget, med hjälp av dessa har jag undersökt jag den kronologiska uppbyggnaden i Det 

röda trädet. 

 

Beskrivning av bilderboken: Det röda trädet.   
 

Allmänna uppgifter om boken  
 

Originalets titel: The Red Tree (2001) 

Författare/konstnär: Shaun Tan 

Förlag:  Kabusa Böcker 

Bokens format: Något större än stående A4: 23 cm x 31 cm. 

Sidantal:  32 sidor  

 

Bildantal:  Inlaga 17 stycken, 3 olika bildstorlekar  

Bildteknik:   Blandteknik: blyerts, måleri, akryl, collage 

Text, typsnitt: Handtextad karaktär, ordens placering bestämd av konstnären 

 

Bokens uppbyggnad, beteckningar: 

 

Tapet/försättsuppslag:  Pärmens beklädnad, insida 

Försättsblad:   De två blad som binder samman pärmen 

Smutssida/  Sidan och uppslaget som placeras före titelsidan 

smutstitelblad: 

 

Sammanfattning av bokens innehåll: 

 

Berättelsens huvudperson är en flicka som presenteras redan på framsidan, sittande i en båt. 

Bilderna i boken är i huvudsak akrylmåleri med blyertsinslag, ett uppslag i collageteknik. På 

smutssidan talar flickan i en megafon, bokstäver dalar ner på marken.  

Resumé: Flickan vaknar upp i ett litet rum där mörka löv börjar dala. Hon lämnar rummet och 

ger sig ut på vandring i ett obestämt psykologiskt landskap där olika svårigheter inträffar och 

många frågor ställs. Flickan känner sig nedslagen och upplever världen runt omkring sig som 

mörk och oförstående. Vad skall hon göra? Vem är det meningen att hon skall vara? 

Berättelsen slutar i samma rum som den började i. Flickan öppnar dörren till sitt rum på 

eftermiddagen/kvällen. I ljusspringan står det där, trädet. Tyst väntande, lysande och levande, 

precis som flickan föreställt sig det, det röda trädet.   

Analys och iakttagelser  
 

Analys I: Omslag och baksida, tapet/försättsuppslag, försättsblad, smutstitelblad och 

smutssida, titelsida som narration. 

 

Omslag:  

Narrationen startar med bilden av flickan sittande i vad som liknar en hopvikt pappersbåt med 

placering uppe på omslagets högra kant. Typografi, textad titel, handtextad karaktär. 
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Horisonten är hög och ljus. Flickan lutar sig över båtkanten, tittar ner på ett rött löv som stilla 

flyter på den ljust tonade vattenytan. 

 

                
           

        Omslag                                       Smutssida                                 Titelsida uppslag 

 

Baksida:  

Vattenyta, samma lugna yta som på framsidan. 

 

Tapet/försättsuppslag:  

Tapet framsida: grå, bearbetad med flödande färg, mörkgrått litet dalande löv.  

Baksida: varmt röd, grånerviga inslag.  

 

Smutstitelblad:  

Gult blad 

 

Smutssida:  

På den så kallade smutssidan finns en bild av flickan stående på en pall i ett öde vidsträckt 

landskap. Gult slingrande stråk drar en perspektivlinje bakåt i landskapet mot den ljust rosa 

himlen. Fickan talar i en megafon, en mängd bokstäver faller till marken och dalar ut över 

boksidan. Litet rött löv i vänster bildkant. 

 

Titelsida/uppslag:  

Vänster sida om titelsidan har en bild av ett landskap med en lutande till synes gammal 

klocka. Klockan ser ut att vara sammanfogad av pusselbitar, frimärken och fragment av skilda 

slag. Små luckor finns i klockkroppen där insekter, en katt, en fjäder och diffusa magiska 

föremål skymtar. Tidsangivelserna på urtavlan är utformade som mörka löv, klockslaget tolv 

med rött löv. Bokstäver utströdda på sidans nedre kant. En lite fågel som byggt bo i klockan 

har lämnat sitt ägg, flugit över på nästa boksida, titelsidan, där trippar den bland de utspridda 

grå bokstäverna och lägger en röd punkt efter orden som bildat: Det röda trädet. Fågeln ser ut 

att ha sammanfogat boktiteln i en svajig linje.  

 

Symboler:  
Omslagets framsida: Båt = äventyr, utforskning, färden ut på livets hav men också över 

dödens vatten. Löv = Fruktbarhet, växtkraft, förnyelse, mörk färg, förruttnelse. 

Titelsida/uppslag: Klocka = elementens rörelse, ett skydd mot förgörelsens krafter.  

Fågel = det översinnliga, själen. 
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Sammanfattning slutsats analys I (omslag fram- och baksida, tapet/försättsuppslag, 

försättsblad, smuts och titelsida) 

 

 

Omslag/baksida och de tre bilderna innan textuppslagen bär på viktig narrativ funktion för 

boken i sin helhet. Något som Rhedin skriver om (s 152) när hon diskuterar ”omslagets 

information”. Uppslagen kommenterar narrationens handlingsplan och etablerar en bild- och 

textmässig överenskommelse med läsaren. Tematiska kommentarer finna angivna. Bilderna 

visar att narrationen kommer att använda sig av symboler och fantasielement, ex: 

pappersbåten på omslaget, den underliga lutande klockan. Den utfallande bildens fram- och 

baksida med den lilla båten på den stora vattenytan speglar Det röda trädets tema, 

huvudkaraktärens inre- och yttre resa.  

 

Bilderna pekar också på det narrativa tempot som har glidande tidsaspekter med både inre- 

och yttre riktningar. Berättelsen kommer att bära på tyst information, det Rhedin kallar 

”pantomimen, den stumma scenen, den laddade tysta bildinformationen” (s 127). Det lilla 

röda lövet etablerar sig som en av liknande tysta informationsbärande symboler redan på 

omslaget.  

 

Omslaget, smutssida och titelsida visar att berättelsen fokuseras genom en karaktärs 

medvetande, flickans. En förmedling Anna Johansson benämner som: intern fokalisering när 

hon under rubriken: ”Hur förmedlas en berättelse?” redogör för olika språkliga verktyg och 

tekniker (s 138). Jag upplever att fokaliseringen är knutet vid den ensamt avbildade flickan 

med ett ödsligt uttryck, så kallad intern fixerad fokusering Det ”innebär att endast ett 

perspektiv kommer till tals”(s 138) Johansson.  

 

 

Analys II: Bokens text/bildsidor  

 

 

Typografi:  

Handtextad karaktär, enbart gemener, vissa ord förstorade eller förminskade, färg: grå och vit 

på ojämn linje.  

 

Bildformat:  
Mindre kvadratiska bilder på de två första boksidorna, text/bild 1-2. Ramens bredd, bildsidans 

marginaler ger flickan rum att agera. Hon vaknar upp och beslutar sig för att lämna rummet. 

Rhedin talar om ” de varierande bildformatens uttrycksfunktioner i narrationens tjänst” (s 96).  

 

Bläddring:  
Bläddringen i den andra kvadratiska bilden förstärks av att flickan tittar över axeln på det 

lövfyllda rummet, öppnar dörren och går ut till höger.   

 

 

Expansion av text/bild:  
Nästa bild expanderar delvis över uppslaget, text/bild 3. En större värld ger sig till känna, en 

dov stadsmiljö. Flickan vandrar i höger riktning i bilden. Ovanför henne svävar en stor fisk. 

Om den utfallande bilden och dess möjlighet att dra in betraktaren säger Rhedin (s 100): 

”Bilderna flyter ut i betraktarens rum och bidrar till att denne kommer närmare och har 

svårare att undvika att bli indragen.”   
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Tyngd och riktning i text och bild:  
Tyngden i bilden text/bild 3 vilar i högerkant, förstärks av den utfallande skuggan som fisken 

kastar över uppslaget. Uppslagets vänstra kant har grå text på sidans ljusa botten.  

” mörkret  

           tynger ner dig” 

 

 

 Text/bild 3 

 

 

Tomrumsteknik:  

På föregående uppslag var flickan på vandring i stadsmiljö för att i nästa uppslag, text/bild 4, 

befinna sig instängd på en öde strand i en vattenfylld flaska, dramatisk mörk himmel med 

molnformationer. Hur flickan kommit dit eller hur hon tar sig därifrån berättas inte. Läsaren 

får själv konkretisera, fylla i det berättande tomrummet där texten säger: ”ingen förstår” 
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 Text/bild 4 

 

 

Den artfrämmande bilden:  

Uppslag text/bild 6 skiljer sig från övriga bilder, dels genom sin collageteknik, även i motiv- 

och färgval. Flickan befinner sig på en stege. Fonden kan även om den har viss djupverkan 

liknas vid en anslagstavla. Texten liknar tidningsurklipp, säger: ”utan förnuft eller mening”        

 

                       

 Text/bild 6 
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Samspel av text och bilddynamik:  

Text/bild 8, uppslag, flickan befinner sig i grov sjö i en liten röd båt mittemellan stora 

fartygsliknande grå metallformer. Flickans båt har en liten röd vimpel hissad i masten. 

Riktningarna på fartygsskroven kränger åt olika håll, texten ligger placerad i vit bågform uppe 

på vänster sida in mot mitten. ”sedan kommer alla dina bekymmer 

                                                             på en enda gång” 

 

 

 

 Text/bild 8 
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Rytmiskt utnyttjande av bild/text – perspektivförskjutningar:  

Bokens mitt, uppslag text/bild 7, åtta små kvadratiska bilder, storlek 7x7 cm. Bild 1: extrem 

närbild, spetsen på en blyertspenna som markerar räknestreck. Bild 2: delvis utzooming, 

beskuren del av arm och hand med pennan, grupper av streck syns på grågult underlag. 

Utzoomningen fortsätter succesivt och visar flickan sittande på en ljusgrå kulle.  

I bild 5 syns flickan på långt avstånd, formen av kullen visar sig vara en snäcka/snigel. På de 

två avslutande bilderna försvinner flickan slutligen bort i avståndet. Snäckan blir också 

mindre och mindre mot horisonten. Snigeln går runt och lämnat ett spår efter sig i form av en 

spiral.  

 

 

 

 

   

 

 Text/bild 7 
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Text/bildrelation, avslutad handling påbörjad ny rörelse: Text/bild 10 och 11. Flickan har 

påbörjat en vandring uppåt på en svagt lutande hög mur i en stadsmiljö. Hon bär en stor 

tärning, texten säger: ”hemska öden är oundvikliga”  

 

 

 Text/bild 10 

 

 

På nästa uppslag, text/bild 11 står flickan på en upplyst scen inför en mörklagd hattförsedd 

publik, texten säger: ”ibland vet du helt enkelt inte vad du skall göra”.  

 

           

 

 Text/bild 11 
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Sammanfattning slutsatser analys II 

 

 

I Det röda trädet kombinerar Tan olika narrativa text- och bildtekniker. I analysen har jag 

hittat exempel på olika förhållningssätt som Rhedin skriver om i sin analys av bilderboken. 

 

Pantomimen, den stumma scenen:  

Den tysta pantomimen, lövet, som har stor betydelse för narrationen, följer med som 

informationsbärare genom hela boken i alla bilder. 

 

Typografi:  

Textens placering på boksidorna är gjorda med omsorg för att förstärka olika i känslolägen. 

Ex. text/bild 8, 11. Texten tar upp riktningar från bilderna, utnyttjar upprepningar och pauser.  

 

Bildformat:  

Bildformaten är väl utnyttjade och fungerar som medberättare tillsammans med text och bild. 

Ex. Bokens början med de två mindre kvadratiska inomhusbilder och avslutningen i samma 

miljö och bildformat, även uppslag 7.  

 

Bläddring:  

Bläddringen är förstärkt, ex. bild 2 i bokens början.  

 

Expansion av text/bild:  

Bilderna expanderar gradvis i början när flickan lämnar rummet, stegringen visar ett tydligt 

samspel med textnarrationen. Flickans inre psykiska livsrum tilltar, bilden expanderar över 

uppslaget ex: text/bild 3. 

 

Tyngd och riktning i text och bild:  

Tyngden och riktningen i text/bild samspelar och förstärker varandra kompositions- och 

innehållsmässig på flera uppslag. Ex. text/bild 3. 

”mörkret” har dubbel textstorlek som skapar dramatik och ökar på så sätt sin betydelse. 

Placeringen är centrerad som en vippande gungbräda över textraden under: ”tynger ner”   

 

Tomrumsteknik:  

Tomrumstekniken är utnyttjad och mest tydlig i text/bild 4. Jag får som betraktare själv 

avgöra om och hur flickan kommit ner i flaskan och hur hon skall ta sig upp. Rhedin säger. 

”full frihet för läsaren att föreställa sig faran efter egna behov […] ett exempel på hur 

fruktbart och kvalificerat bilderbokens tolkningsrum uppstår i den konstnärligt medvetna 

relationen mellan text och bild.” (s 170) 

 

Den artfrämmande bilden:  

Innan mittuppslaget finns en bild som särskiljer sig teknik, färg och motivmässigt i sin 

plattare collageteknik, den artfrämmande bilden. Övriga bilder är trots sin surrealistiska ton 

realistiskt förankrade i olika landskap och stadsmiljöer. Rhedin jämför bilden som särskiljer 

sig som vad man ”inom den episka teatern skulle kalla Verfremdung.[…] Den artfrämmande 

bilden fungerar som en påminnelse om att det är tecknade bilder vi ser och en bilderbok vi 

läser” (s 196) 

 

Samspel av text och bilddynamik:  

Bilddynamiken står i ett i starkt förhållande till texten och vice versa, text/bild 8.  
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Den vita texten och skummet från en vågtopp ovanför flickan drar ögonen till sig. En sugande 

rörelse bildas inåt i bilden. I förgrunden reser sig några kugghjulsliknande mörka former som 

stänger in flickan mellan de gigantiska fartygsskroven. Som läsare och betraktare får 

uppslaget mig att höra dova metalliska ljud av fartygssidorna som krockar mot varandra, 

stormen tjuter, vågorna och vattnet slår. Hur ska flickans lilla båt undgå att krossas och 

sjunka? Uppslaget är ytterligare exempel på hur texten och bildens dynamik samspelar och 

förstärker varandra. Texten har på detta uppslag placerats i bågform över ett mörkt parti på 

bilden, en pendang till ett metallgrått formelement på höger sida. De två bågformerna stödjer 

perspektivets blickpunkt och gör att blicken söker sig till flickan i den lilla båten.   

 

Rytmiskt utnyttjande av bild/text – perspektivförskjutning:  

Uppslag 7 i bokens mitt där tiden och oändligheten gestaltas i serieliknande små bilder är ett 

exempel på användning av rytm- och perspektivförskjutning av text/bild. 

 

Text/bildrelation, avslutad handling påbörjad ny rörelse:  

Ex: text/bildnarrationen 10-11. Flickan har påbörjat sin rörelse, texten säger att hemska öden 

är oundvikliga. På nästa uppslag 11 har flickans vandring mot hemska öden lett till en upplyst 

teaterscen med en mörklagd hattförsedd publik. Rhedin talar om att bildens plats mellan 

rörelserna antingen är påbörjad eller avslutad. ”Inom samma uppslag slutar således en rörelse 

i handlingen och påbörjas en ny.”(s 102) 

 

Övriga iakttagelser:  
Tan utnyttjar klassiska symboler och varierar bildteknik för att förstärka narrationen. 

Symboler: Snigeln, spiralen = dynamiska aspekter, centrum för kraft och liv, födelse och död, 

kontinuitet text/bild 7.  

Kronologin i narrationen, analys och iakttagelser 
 

Omslag, smutssida, titelsida  

Bokens tre inledande bilder innan textsidorna antyder att berättelsen har yttre- och inre rörelse 

med egen tidsuppfattning, en resa in i flickans inre psykiska verklighet. 

Omslaget: tidig gryning. Smuts- och titelsida: dag. 

 

 

           
                 

                     1                                            2                                               15 



19 

 

Text/Bildsidor 

 

1:”ibland börjar dagen utan något att se fram emot” Flickan vaknar upp i sitt rum: morgon. 

Väckarklocka på nattygsbordet, snigel och ett papper med anteckningar på skrivbordet. 

 

2: ”och allt blir bara värre och värre” Flickan lämnar rummet som har börjat fyllas med mörka 

löv som tycks dala ner från taket. Hon är tvungen att vada ut genom lövmassan som täcker 

rummet till fönsterbrädan: morgon, tidshopp under tiden lövmassan växer i rummet mellan 

bild 1 och 2. 

 

3: ”mörkret tynger ner dig” Flickan befinner sig utomhus, stadsmiljö: dag. 

 

4: ”ingen förstår” Flickan sitter i en vattenfylld flaska iförd gammal dykarutrustning på en 

öde strand: flashback I, metafor. 

 

5: ”världen är en döv maskin” Flickan befinner sig framför en monumental byggnad, utanför 

eller innanför: flashback II, metafor. 

 

6: ”utan förnuft eller mening” Flickan klättrar på en bräcklig stege lutad mot en platt fond av 

kubistiska former: hus, flygplan, maskindelar och diverse utklippta fragment ur tidningar,  

almanackor, kuvert och böcker. Collageteknik. Flashback III, metafor  

 

7: ”ibland väntar du och väntar…” flickan markerar räknestreck sittande på en snigels rygg: 

falshback IV, metafor. 

 

8: ”sedan kommer alla dina bekymmer på en enda gång” Flickan befinner sig i en liten båt, 

grov sjö, mittemellan stora fartygsliknande metallformer: flashback V, metafor. 

 

9: ”underbara ting far förbi dig” Flickan står bakom ett hänglåsförsett fönster med händerna 

mot glaset och tittar. På himlen syns gula apelsinfärgade molnformationer och ett ljust 

vingförsett svävande föremål: flashback VI, metafor.   

 

10: ”hemska öden är oundvikliga” Flickan vandrar upp på en sluttande mur, bärande på en 

stor tärning. Omkringliggande stadsmiljö, lutande hus, i bakgrunden en bräcklig hög 

konstruktion, varelse med öppen käft. En svans, ev. en draksvans sticker upp i bakgrunden 

mot himlen, ett timglas är upphängt i mitten på bilden: flashback VII, metafor.  

 

11: ”ibland vet du helt enkelt inte vad du skall göra” Flickan står på en upplyst scen inför en 

mörk salong med brun hattförsedd publik. Hon är omgiven av en mäng underliga ting. Hon 

har en lång strut på huvudet, andra kläder än i föregående bilder: flashback VII, metafor. 

 

12: ”eller vem det är meningen att du ska vara” Flickan målar konturerna av sig själv på en 

vägg: flashback VIII, metafor. 

 

13: ”eller var du är” Flickan sitter på en upplyst ljus fläck i ett mörkt underligt kuperat 

landskap. Bergsformerna har mörka hål, grottor dit vägar leder in: flashback IX, metafor. 

 

14: ”och dagen verkar sluta precis som den började men plötsligt står den där alldeles framför 

dig lysande och levande” Flickan gläntar på dörren till sitt rum, dörren slår upp en ljusspringa 
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där en röd planta ser ut att växa upp från golvet, kväll. Väckarklockan, snigeln och papperet 

med anteckningar saknas. 

 

15: ”precis som du föreställt dig det” Flickan står leende i ljusflödet från dörröppningen och 

från det röda trädet som nu vuxit upp i rummet: kväll, tidshopp mellan bild 14-15, trädet har 

vuxit från planta till stort träd. Väckarklockan, snigeln och papperet med anteckningar saknas.  

 

Tidsmarkörer i text- och bildnarrationen 

 

Textnarrationen:  

Ibland: 1, 7, 11  

Sedan: 8  

Plötsligt: 5 

 

Bildnarrationen:  

Morgon:1  

Eftermiddag/kväll: 14, 15  

Dag/eftermiddag, obestämd tidpunkt: övriga text/bilduppslag.  

 

Flashback:  

Bildnarrationen består tills största delen av flashbacks/psykologiska tillbakablickar eller 

metaforer, 9 st, där olika scener från flickans inre dröm/psykiska värld gestaltas. En 

bildsekvens särskiljer sig, 7 med lång oöverblickbar tidsintervall. 

 

Narrationens spelplatser:  

Fysiska spelplanet: flickans rum 1, 2 

Staden: 3 

Det psykiska planet: ett tiotal olika landskaps- och stadsmiljöer. 

 

 

Sammanfattning, slutsats, kronologisk analys och iakttagelser 

 

 

Temporalitet: 

Starkast i början av narrationen, när flickan beger sig ut ur sitt rum, återkommer i slutet när 

flickan kommer tillbaka till rummet.  

 

Ordning: 

Förloppet, den tid berättelsen tar att berätta och den tid flickan förflyttar sig och vistas fysiskt 

i de skilda miljöerna skiljer sig avsevärt.  

 

Frekvens: 

Betoning av händelser ex. bildserie 7, ibland väntar du och väntar och väntar. Vikten av tid 

finns betonad i narrationen både i text och bild.  

 

Tidsmarkörer: 

Finns representerade i både text och bild. Ex. bild 1, väckarklockan på nattygsbordet, snigeln 

på skrivbordet. Bildserie 7. Text/bild 10, lång sluttande vandring på murkanten. I mitten av 

bilden hänger ett timglas.   
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Narrationens spelplatser: 

Fysiska och psykiska planet, flickans rum, i slutet och i början av boken. I övrigt stads- och 

landskapsmiljöer.  

 

Flashbacks och flash forwards: 

Narrationens kronologi är till största delen drömlik, består av inre tankar och scener. I 

kapitlet: Hur förmedlas en berättelse? Diskursiva verktyg (s 135-136) nämner Johansson 

bruket av flashbacks och flash forwards som ett sätt att beskriva karaktären eller händelser. 

Som läsare/betraktare får jag själv avgöra hur jag tolkar berättelsen, eftersom den utspelar sig 

i dubbla plan: det fysiska och psykiska planet. Flickans olika problem kan ha inträffat eller 

kan komma att inträffa. De kan även vara omskrivningar, metaforer. Som läsare får jag själv 

avgöra om flickan har varit med om de gestaltade händelserna eller om de val flickan gör i 

framtiden kommer att förorsaka de antydda scenerna/bilderna. 

 

Kausalitet:  

Orsakssammanhangen när flickan förflyttar sig mellan de olika händelserna/miljöerna kan 

tolkas som en resa i det inre själstillståndet. Flickans psykiska plan framkallar bilder som tar 

sin början när löven börjar dala ner i rummet. Vid hemkomsten kommer flickan tillbaka i det 

fysiska rummet igen. Narrationen går på så sätt tillbaka, sluter sig till den första spelplanen: 

flickan, rummet, löven. Rhedin skriver om bilderbokens tematiska inriktning, symbolik och 

dess möjligheter till tolkningsnivåer för olika åldrar: ”de kan ses som allegoriska, 

drömliknande projektioner ur det omedvetna.” (s 203)   

 

Jansson ställer i boken: Narrativ teori och metod frågan: ”Men är kronologisk tidsföljd och 

kausal verklighet nödvändig eller självklara kriterier för att ringa in vad en berättelse är?”  

(s 125) Jansson skriver att många svarar nej. Hon hänvisar till narrotologen Brian Richardsson 

som visar att man inom modern- och postmodern skönlitteratur kan identifiera en rad 

variationer vad gäller temporala konstruktioner, där det kronologiska, modernistiska 

berättandet utmanas. ”Ett exempel på sådana variationer är det cirkulära berättandet, där 

texten i stället för att få en slut går tillbaka till sin egen början.” (s 125). Jag upplever att Det 

Röda trädet har en cirkulär berättarform som kan härröras till Johanssons resonemang.  

 

På nattygsbordet i flickans rum finns i bild 1 en väckarklocka, en snigel och ett papper med 

anteckningar på skrivbordet. I slutet av berättelsen bild 14-15 saknas dessa tre föremål. Som 

läsare/betraktare tolkar jag detta som att narrationen är slutförd och tillbaka till sin början.   

 

Slutsats och sammanfattning av analyserna I, II och kronologisk 
analys.  
 

Stor vikt är lagd vid formgivningen för att Det röda trädet redan innan bläddringen skall 

framstå som ett eget genuint objekt. Framsidan och pärmbilderna visar ett drömlikt 

tidsförlopp. Flickan, huvudkaraktärens själstillstånd avspeglas på framsidan med kända 

symboler, båten och vattnet. Pärmbilden antyder att vi får följa med på flickans inre- och yttre 

resa. Om den genuina bilderbokens omslag säger Rhedin bland annat: ”Här finns ofta 

genomgripande tematiska kommentarer till narrationens handlingsplan. ”Rhedin resonerar 

vidare: ”Bilderbokens pärmbilder kan också ge bokens djupare tematik i blixtbelysning”(s 

153) Bokens designidéer kan vara i linje med hela handlingen och via sitt specifika uttryck 

bära och tematisera på ett genomarbetat sätt. (s 157)  
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Kronologiskt har Det röda trädet en cirkulär berättarform. Det narrativa förloppet sträcker sig 

från morgon till eftermiddag/kväll, över den reella tid flickan vistats utanför sitt rum, det 

fysiska planet. Plantan som växer upp till det röda trädet i flickans rum blir symbol för 

växande och bearbetning på det psykiska planet. Flickans ser ut att ha löst sina problem, hon 

ser glad ut på sista bilden. Narrationen utnyttjar spelplatser både i det fysiska och psykiska 

rummet och tar vara på handlingen och tidens enhet i dessa två plan.  

 

Bokens scener som ofta är flasbacks/flash forwards liknar tablåväxlingar.  

Tiden, bildekonomin är komprimerad, förflyttningen som i bilderboken är bladvändning 

fungerar som ridån går upp och ner. Ett sätt att i handlingen visa ”ny fas utan mellanliggande 

transportbilder” Rhedin (s 161)   

 

”Att berätta på bilderbokens vis med hjälp av bläddring, bildstorlekar, olika typer av 

relationer till text/bild är några av utgångspunkterna”, anger Rhedin (s 124) när hon definierar 

det genuina bilderbokskonceptet. Det Röda trädet uppvisar utöver det många fler kännetecken 

på en genuin bilderbok, ex. bruket av expansion-, tyngd och riktning i text/bild.  

 

Min frågeställning var: Hur arbetar Shaun Tan med de narratologiska text- och bildteknikerna 

i Det röda trädet. Hur är kronologin uppbyggd. Med hjälp av Rhedins analysmetod och 

teoribegrepp har jag funnit att Det röda trädet tillhör kategorin ”den genuina bilderboken”. 

Boken har den tämligen komplicerade dubbelgestaltningen Rhedin talar om och har 

säkerligen tillkommit ”i en sorts simultan tillblivelseprocess, som har den fullbordade 

narrationen i egen text och egna specifika bilder som tyst förutsättning”. (s 79)  

 

Kronologins uppbyggnad med de många narrativa tids- och miljöförflyttningarna har Tan löst 

på ett sätt där både barn- och vuxenläsare kan hitta sin läsnivå. Barnet utnyttjar fantasins stora 

handlingssprång, vuxenläsaren läser på ett inre och djupare plan. Det existentiella och 

allmänmänskliga temat i boken är inte förbehållet någon speciell åldersgrupp.    

Slutord och diskussion. 
 

Hur går det till när alla beslut tas i en bilderboksprocess när de två uttrycksformerna text och 

bild styrs av en och samma person, frågade jag mig i början av uppsatsen. Uppsatsarbetet har 

gett mig större insikter i det komplexa arbete som ligger till grund för en genuin bilderbok. 

Det har även övertygat mig om att bilderboksmediet behöver sin egen vetenskap.  

 

Stadier i skapandeprocessen, överväganden och beslutsvåndor är alltid komplicerade att ringa 

in och sätta fingret på. Bilderboksarbetet följer inte de mer statiska regler jag som konstnär 

kanske strävar efter i enskilda verk gjorda för inramning och upphängning på vägg. Helt andra 

problemställningar och möjligheter ger sig till känna i bilderboksberättandet. Obalans och 

spänningar, rytmförskjutningar och riktningar vill in i det flödande kompositionella förloppet 

för att ge slutresultatet en så genuin och bra helhetsverkan som möjligt.  

 

Under tiden jag arbetat med den kronologiska analysen försökte jag utröna vilken bild/scen 

Tan startade bilderbokarbetet Det röda trädet med. Jag tror att flickan som karaktär varit 

utgångspunkt. Var hon befann sig och i vilken bild hon tog Shaun Tan i handen när det 

skapande förloppet påbörjades är oväsentligt. Som bilderboksberättare är det viktigt att vara 

beredd. Följa med trots det oväntade, låta bild och text ta varandra i handen och hitta sin egen 

unika väg.  
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