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Abstract. 
 
In my paper I have analyzed what function the small characters have in Sven Nordqvists 

picture books with Pettson and Findus. By examining, amongst other things, their motion 

patterns, facial expressions and looks I have drawn the conclusion that their task is to 

strengthen both the readers feelings and the feelings that the characters in the books carry. 

 

My analysis is rooted in a narrathological model and I have mainly used the concept syllepsis, 

which means a perusal of a story which is told on an anachronical level, existing beside the 

main story. 
 
Further I have brought up the similarities between the books and both comics and the theatre 

genre and I have drawn the conclusion that the small characters also have a function as guides 

for the illustrations and help children develop their visual reading ability. This is important for 

the childrens ability to better handle the increasing amount of pictures that are presented to 

them through for example Internet or TV. It can also trigger an independent interest in 

literature in cases where the text and the authority of the adult reader have been undermined. 
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Inledning. 
 
Vägen till Sven Nordqvists mucklor. 
Processen som ledde fram till Sven Nordqvists böcker började i Mumindalen. Det var höst 

och jag läste Trollvinter av Tove Jansson och kände genast en stor respekt och fascination för 

hennes vackra, myllrande värld.  

 

Min första idé var att skriva om just myllret. Om de små karaktärerna i marginalen som har så 

stor betydelse för alla Tove Janssons berättelser om Mumintrollet och hans familj. Samtidigt 

visste jag att det redan forskats väldigt mycket kring dessa böcker. Så jag lät tankarna gå 

vidare kring bifigurer. Jag ville hitta en värld inom litteraturen som på något sätt var lika 

späckad med detaljer och dolda sammanhang, men som inte blivit analyserad i så stor 

utsträckning.  

 

Efter en tids grubblande dök Sven Nordqvists böcker om Pettson och Findus upp i mitt huvud. 

När jag lade fram dessa böcker som förslag för mina studiekamrater och vänner så möttes jag 

av förtjusning. Alla hade något att säga om hur mycket de uppskattade dessa böcker och 

många kommentarer handlade om just de små varelserna som ständigt figurerar i Sven 

Nordqvists illustrationer. Dessa små figurer utgör en helt egen värld i böckerna och är 

karaktäriserande för hela bokserien om Pettson och Findus och ändå har de i alla utom en bok 

inga repliker överhuvudtaget.  

 

Material och syfte.  

Forskningsöversikt.  
Det har skrivits förvånansvärt lite om Sven Nordqvists bilderböcker, och nästan inget alls om 

mucklorna. Den litteratur jag har använt för att skriva min uppsats är skriven av Maria 

Nikolajeva och Ulla Rhedin. Det är dessa två barnlitteraturforskare som har bidragit mest till 

forskningen om moderna bilderböcker i Sverige. 

 

Jag har även tagit hjälp av tre uppsatser skrivna av studenter inom litteraturvetenskap och 

konstvetenskap.  
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Den uppsats som varit till störst hjälp heter Bland mucklor och kor och är skriven av Jenny 

Berggren vid Umeå universitet. I denna uppsats analyserar hon hur text och bild verkar 

tillsammans i Sven Nordqvists böcker.  

 

Jag har granskat åtta av de nio böcker som finns skrivna om Pettson och Findus.  

Pannkakstårtan (1984), Rävjakten (1986), Stackars Pettson (1987), Pettson får julbesök 

(1988), Kackel i grönsakslandet (1990), Pettson tältar (1992), Tomtemaskinen (1994), 

Tuppens minut (1996) och När Findus var liten och försvann (2001) 

 

Dock har Pettson får julbesök, När Findus var liten och försvann och Kackel i grönsakslandet 

fått bidra med flest exempel i mitt arbete. 

 

Boken Tomtemaskinen har jag helt bortsett ifrån på grund av att den med sina 129 sidor text 

och kraftigt reducerade illustrationer skiljer sig från bilderböckerna i serien.  

 

Mitt syfte. 
Intrigerna i böckerna om Pettson och Findus är inte särskilt unika däremot är bilderna i en helt 

egen klass och det jag skall fokusera på i denna undersökning är de små figurerna i 

marginalerna som gett böckerna så mycket originalitet och lockat så många läsare.  

 

Alla de små figurer som jag genomgående i mitt arbete kallar för mucklor ger varje uppslag 

extra dimensioner och gör berättelsen mer spännande. Med min uppsats vill jag utreda vad 

mucklorna har för funktion i böckerna och hur de påverkar läsaren.  

 

Teori och metod. 

Den visuella läskunnigheten. 
Som litteraturstudent har mitt intresse i huvudsak varit riktat mot att analysera skönlitteratur 

för vuxna. Studierna har gällt stora litterära verk fullspäckade med text. Därför ställde jag mig 

först tvekande till hur spännande det egentligen kunde vara att analysera en bilderbok, där 

textmängden i förhållande till skönlitteratur för vuxna är kraftigt reducerad.  
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Detta är ingen ovanligt fördom, utan snarare en utbredd sådan. Maria Nikolajeva skriver i sin 

avhandling Bilderbokens pusselbitar att det framför allt finns två mycket vanliga fördomar 

om bilderböcker. 

  

• Att bilderböcker är samma sak som småbarnsböcker och därmed riktar sig till de allra 

yngsta barnen. 

• Att bilderbokens enda funktion är att vara ett didaktiskt redskap. 1 

  

Vad jag efter att ha studerat barn- och ungdomslitteratur märkt, och som också Nikolajeva vill 

få fram med sin bok, är att bilderböcker inte alls riktar sig enbart till småbarn utan till en stor 

och bred publik bestående av såväl barn i alla åldrar som vuxna.  Det är även en litterär form 

som innehåller både intellektuella och estetiska dimensioner och är på grund av sin 

flerdimensionella art mycket tacksam att analysera.  

 

Det stämmer att bilderböcker ofta har ett pedagogiskt syfte och det har också gjorts många 

studier på detta tema, vad som dock fattas i majoriteten av dessa studier skriver Nikolajeva, är 

ett uppmärksammande av estetiken och förhållandet mellan text och bild.2   

 

Anledningen till att det är så viktigt med analyser av bilderböcker menar hon är att människor 

idag blir presenterade för en ökad mängd bilder och illustrationer.  

 

 

 

(…) film, TV, video, reklam, serier; förmågan att läsa bilder – visuell 

läskunnighet – är idag viktigare än någonsin, och bilderböcker har 

utan tvekan en framträdande roll i utvecklingen av denna specifika 

läskunnighet.3 

 

 

 

                                                
1 Maria Nikolajeva. Bilderbokens pusselbitar. (Lund 2000) s 263. 
2 Ibid. s 264. 
3 Ibid. s 264. 
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Hon skriver att det är viktigt att de vuxna som förmedlar litteratur till barn hjälper barnen med 

den visuella läskunnigheten istället för att som ofta förekommande betrakta bilderna i en 

bilderbok som dekoration. Och hon spekulerar kring uppfattningen om att barn ”glor” för 

mycket på tv genom att ställa frågan om inte detta passiva tv-tittande är just passivt till följd 

av en visuell analfabetism där informationerna i bilderna passerar barnet utan att göra intryck.   

Jag håller med henne i detta resonemang och vill gärna se min uppsats som en del i 

utvecklingen av den visuella läskunnigheten.  

 

Den expanderande texten. 
I sin avhandling Bilderboken – På väg mot en teori presenterar Ulla Rhedin en utförlig analys 

av bilderbokens uppbyggnad och historia. Hon har hittat tre olika alternativ till hur en 

bilderbok kan vara utformad. Dessa kallar hon för Den illustrerade texten, Den expanderande 

texten, och Den genuina bilderboken. 

 

Under den första kategorin illustrerade texter placerar hon böcker där själva texten är bärande 

för hela historien och med språket beskriver och målar upp bilder. I dessa böcker kan de 

illustrerade bilderna läggas till eller tas bort utan att någon förändring sker i berättelsen.4 

 

Under begreppet expanderande texter placerar hon böcker där texten och illustrationerna 

arbetar tillsammans och kompletterar varandra för att bilda en fullkomlig berättelse.5 

 

Med Den genuina bilderboken menar hon böcker där text och bild är helt och hållet beroende 

av varandra och där ingen av dessa fungerar fristående från den andra. Hon räknar här även in 

betydelsen av bokens form och hur bilderna inverkar på läsarens sätt att bläddra mellan 

sidorna.6  

 

Jag placerar böckerna om Pettson och Findus under hennes andra kategori Den expanderande 

texten. I böckerna samarbetar text och bild konsekvent för att föra fram en levande och 

uttrycksfull berättelse. Texten är berättad i tredje person och uttrycker oftast dialoger medan 

bilderna illustrerar rörelsemönster, ansiktsuttryck och ljud.    
                                                
4 Ulla Rhedin. Bilderboken. På väg mot en teori. (Stockholm 1992) s 79. 
5 Ibid. s 86. 
6 Ibid. s 94. 
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Ulla Rhedin skriver också att det mellan bilderboken och konstformer som teater, film och 

tecknade serier finns många likheter. Hon kategoriserar dem alla som gestaltnings- och 

iscensättningsmedier och fördjupar sig i denna liknelse i syfte att förtydliga hur bilderbokens 

uttryck skiljer sig från annan litteratur.7  

 

Denna liknelse är mycket användbar för min analys, både då jag vill visa varför och på vilket 

sätt Sven Nordqvists böcker sticker ut ur mängden. Men också för att Mucklorna går att göra 

tydliga på ett nytt sätt om jag till exempel granskar Sven Nordqvists illustrationer som en 

teaterscen.  

 

Narratologi.  
Det enklaste sättet att förklara termen narratologi är att säga att det rör sig om att analysera 

vad som berättas och hur det berättas. I bilderboken förs narrationen fram av både bilden och 

texten tillsammans. Och på grund av detta passar det utmärkt använda sig av ett narratologiskt 

perspektiv när man gör analyser av bilderböcker.  
 

Litteraturforskaren Maria Nikolajeva utgår från ett narratologiskt perspektiv i sin avhandling 

Barnbokens byggklossar. Hon sammanfattar narratologibegreppet som bestående av två 

huvudkomponenter: Historia och Berättelse.8  Historien är det som berättas och utgör alltså 

själva handlingen medan Berättelsen innebär på vilket sätt handlingen berättas.  

 

För att göra en narratologisk analys av Historien granskar Nikolajeva till exempel en boks 

fabel och intrig. Hon analyserar olika konflikttyper i intrigen, ser på parallellhandlingar, 

sidohändelser och kategoriserar även handlingsförloppet som till exempel moraliskt eller 

komiskt. Under begreppet Historia placerar hon också analyser av personerna i böckerna. Där 

tittar hon till exempel på vilken relation personerna har till varandra men också hur 

personerna är uppbyggda och skildrade.9  

 

 

 
                                                
7 Rhedin. s 183. 
8 Maria Nikolajeva: Barnbokens byggklossar.(Lund 2004) s 37. 
9 Ibid. Kapitel 2 & 3. 



 9 

När hon sedan övergår till att analysera Berättelsen tar hon sig an bokens perspektiv och 

temporalitet. Hon granskar bland annat berättarens närvaro i texten och dess förhållande till 

narraten och hon tar upp tidsstrukturer och vilket tempo berättelsen håller. 10 

 

När jag i min uppsats använder orden Historia och Berättelse ger jag dem samma mening 

som Nikolajeva gör när hon förklarar narratologibegreppet. Och när det gäller att hitta 

meningen med detaljerna i Pettson och Findus böckerna anser jag att det narratologiska 

begreppet Sylleps är mest användbart.  

 

I Nikolajevas första bok Barnbokens Byggklossar påstår hon att syllepser är alldeles för 

marginella och specifika för att vara av något intresse när det kommer till att analysera 

böcker.11 Detta håller jag inte med om utan har valt att bygga mycket av min analys kring just 

detta begrepp. Även Nikolajeva ändrar sig dock gällande syllepsens värde och ägnar två hela 

sidor åt begreppet i sin senare bok Bilderbokens pusselbitar. 

 

Syllepser. 
Maria Nikolajeva skriver att en sylleps är en historia som pågår i en annan dimension än 

huvudhistorien. Hon benämner dessa två historier som anakronisk historia och 

primärhistoria.12 Den anakroniska historien är alltså något vi kan se i illustrationerna och i 

denna historia presenteras bifigurer som aldrig får någon plats i primärhistorien. De påverkas 

dock av vad som händer i primärhistorien men har ingen förmåga att förändra eller gripa in i 

den. Den anakroniska historien, eller syllepsen, utgör en egen berättelsenivå och kräver en 

egen läsning.  

 

I Pettsonböckerna finns det flera olika syllepser. En sylleps utgörs till exempel av mucklorna 

och deras värld, en annan av den surrealistiska naturen och en tredje av de tavlor som hänger 

på väggarna i huset och ständigt ändrar motiv beroende på vad som händer i primärhistorien. 

Nikolajeva skriver: 

 

 
                                                
10 Nikolajeva. Barnbokens byggklossar. Kapitel 4 & 5. 
11 Ibid. s 209. 
12 Nikolajeva. Bilderbokens byggklossar. s 226. 
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En hel generation av svenskar har vant sig vid syllepser – utan att 

kunna termen förstås – genom att läsa tidningen ”MAD”, där små 

ovidkommande figurer ibland vandrar genom hela tidskriften över, 

under och bredvid sidornas huvudsakliga innehåll.13 

 

Jag vet inte om det är en slump att hon skriver om just tidningen MAD eller om hon har tagit 

del av Sven Nordqvists egna ord när han berättat att han hämtat mycket inspiration från 

serierna i MAD när han skapat sina böcker.14 

 

Sven Nordqvist. 
Sven Nordqvist föddes 1946 i Helsingborg. Han slog igenom med sin första bilderbok 1981 

då han med sin bok ”Agaton Öman och alfabetet” vann en tävlig som anordnades av förlaget 

Opal. Tidigare hade han studerat arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola och arbetat som 

illustratör till bland annat läroböcker, julkort, affischer och ett par pekböcker. Men Opals 

tävling blev avstampet för en karriär som barnboksförfattare.  

 

Efter att han 1984 gav ut Pannkakstårtan, den första boken i sin kända barnboksserie om 

gubben Pettson och katten Findus, har han producerat hela nioböcker i Pettsonserien och åtta 

barnböcker med annat tema. Det är främst hans illustrationer som bidragit till framgången och 

varit omåttligt populära. Han har bland annat fått illustrera flera julkalendrar till TV och radio 

och Böckerna Mamma Mu och Kråkan av författarna Jujja och Tomas Wieslander.  

 

I December 2007 tilldelades han Augustpriset  i kategorin bästa barn- och ungdomsbok för sin 

bok Var är min syster? I Dagens Nyheter kunde man läsa att ett stort jubel utbröt när vinnaren 

tillkännagavs. 

 

Han har burit på idén till bilderboken "Var är min syster?" i 25 år, 

innan han kom till skott. Pettson och Findus kom emellan, 

konstaterade han, två figurer som vunnit tusentals barn och vuxnas 

kärlek. Böckerna om den näsvisa katten och hans gubbe har dock 

aldrig kommit ifråga för ett Augustpris. 
                                                
13 Nikolajeva. Bilderbokens byggklossar. s 227. 
14 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Nordqvist. 
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- Det är något mystiskt det där med kvalitet, konstaterade Sven 

Nordqvist. Det kan hända att de inte har räknats för att bilderna är för 

realistiska eller för karikatyrartade, jag vet inte.15 

 

Jag håller inte alls med honom i hans spekulationer. Jag vill snarare påstå att det är just 

blandningen av det realistiska och det karikatyrartade som har gjort att hans böcker räknas 

och håller en så hög kvalité.  

 

Analys. 

Text och bild. 
Nikolajeva påpekar i Bilderbokens Pusselbitar hur samspelet mellan text och bild har 

avgörande betydelse för läsarens möjlighet till att fantisera och göra egna tolkningar av en 

bok. Om ord och bild kompletterar varandra på alla plan lämnas ingen plats för läsarens egen 

fantasi. Inte heller om ord och bild uttrycker precis samma sak. Däremot finns det ett samspel 

som verkar på motsatt sätt. 

 

Så fort ord och bilder förmedlar alternativ information eller på något 

sätt står i konflikt med varandra skapas förutsättningar för spännande 

mångtydighet.16  

 
Detta sista exempel passar bra in på hur Sven Nordqvist har arbetat med sin text och sina 

illustrationer. Det är just denna konflikt mellan ord och bild som gör hans böcker djupa och 

flerdimensionella. 

  

 

 

 

 

                                                
15 Dagens Nyheter. Kultur & Nöje. 3 december 2007. 
16 Nikolajeva. Bilderbokens pusselbitar. s 27. 
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Pettson och Findus.  
Namnen Pettson och Findus får oftast folk att associera till just Nordqvists illustrationer av 

små figurer och tokiga detaljer. I de vid en första anblick realistiska bilderna av till exempel 

ett kök visar det sig vid en närmare granskning att där finns allt ifrån tavlor som ändrar motiv 

till lustiga uppfinningar och små figurer som iakttar eller har egna små projekt för sig. 

Huvudpersonerna är en gubbe och hans katt. Detta är en tämligen ovanlig konstellation i 

bilderbokens värld.  

 

På det sätt som text och bild kompletterar varandra är mycket viktigt för hur historien 

uppfattas. Allra tydligast blir det i beskrivningen av gubben och katten. På första sidan i 

Pannkakstårtan, den allra första boken om Pettson och Findus, presenteras våra två 

huvudpersoner med de mycket enkla orden: 

 

Det var en gång en gubbe som hette Pettson. 

Han hade en katt som hette Findus.17 

 

Förutom detta tydliga uttalande finns det nästan inget mer i texten som påstår något om 

karaktärernas specifika utseende eller ålder. Gubben kliar sig någon gång i skägget, vilket 

talar om för läsaren att han har skägg. I slutet av boken tar han av sig sina byxor och nämner 

att han haft dem i över trettio år vilket kan leda till vissa aningar om ålder.  

 

Den presentation illustrationerna ger är dock av en helt annan art. På det andra uppslaget i 

Pannkakstårtan får vi se Pettson sittandes på en bänk med Findus stående bredvid. 

Här ser vi tydligt alla detaljer i de två karaktärernas utseende. Gubben bär en sliten hatt, 

skjorta och väst. Han har ett par gamla säckiga byxor på sig och i midjan har han knutit ett rep 

istället för ett skärp. Han bär ett par knöliga snörskor och ansiktet är prytt med ett vildvuxet 

skägg, mustasch och ett par glasögon. Katten i sin tur bär ett par grönrandiga hängselbyxor 

och en liten hatt. Och det som säger oss mest om hans karaktär i denna bild är att han går på 

baktassarna, som en människa.  

 

                                                
17 Kackel i grönsakslandet. (1990). Samtliga böcker i Pettson och Fidusserien saknar 

sidnumrering. 
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Landskapet. 
Presentationen av världen där gubben och katten vistas är till sättet mycket lik presentationen 

av figurerna. På första uppslaget säger texten: 

 

De bodde i ett litet rött hus med snickarbod och  

hönshus och vedbod och utedass och trädgård. Runtom  

fanns  åkrar och ängar och lite längre bort låg skogen.18 

 
Det är en enkel och anspråkslös miljöbeskrivning, och texten utgör en mycket liten del av 

uppslaget. Men vad illustrationen talar om för oss är även i detta fall något helt annat. Vid en 

första anblick ser vi ett landskap som verkar stämma relativt väl överens med verkligheten. 

Men när vi tittar närmare kan vi se att det är långt ifrån sanningen. Över en stenhäll löper en 

trappa i miniatyr vilken leder fram till ett pyttelitet hus. Längre bort i bilden syns ett jättelikt 

klippblock stå och hindras från att tippa av en smal pinne. På en kulle växer tre gigantiska 

svampar och inne i skogen står det en stövel vars skaft sträcker sig högre än träden.  

 

Detta är bara upptakten till den enorma mängt surrealistiska detaljer som illustrationerna i 

samtliga böcker är fulla av. Det är även i detta första uppslag som vi för första gången får se 

skymten av en muckla.  

 

Mucklorna.  
Benämningen mucklor dök inte upp i bokserien förrän i den senast utgivna boken När Findus 

var liten och försvann. I samtliga böcker har de dock hela tiden funnits med och de har dykt 

upp i alla möjliga former och situationer. Ibland är de åskådare, uppflugna på en hylla nyfiket 

iakttagande gubben och hans katt. Andra gånger är de med mitt i händelsernas centrum.  

 

I Pettson får julbesök hjälper de bland annat till med att tillverka julgransdekorationer och när 

Findus skurar golvet kan man se en skål full med mucklor i färd med att fiska samtidigt som 

en annan plaskar runt i små gummistövlar.  De har dock aldrig haft några repliker eller någon 

direkt inverkan på historien. Istället verkar det som att de existerar i en egen dimension. Men i 

den sista boken kliver de fram i rampljuset.  

                                                
18 Kackel i grönsakslandet. 
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När Findus var liten och försvann är historien om hur Pettson bestämde sig för att skaffa katt 

och hur det sedan var den första tiden efter att Findus flyttat in. En dag går Findus på 

upptäcktsfärd. Han klättrar in genom ett hål under vindstrappan och äntrar världen där mössen 

och småkrypen bor och samlar allt som Pettson har tappat bort. Illustrationerna visar oss hur 

han hälsar på en muckla vid dennes minimala ytterdörr och hur han iakttar en annan muckla 

som är i färd med att såga ved. Texten säger dock ingenting om detta utan talar enbart om att 

han fortsätter krypa runt och hamnar på baksidan av huset där en grävling skrämmer ned 

honom i en trälåda. Där sitter han sedan och gråter när han hör ett par små röster och 

mucklorna gör sin första entré i texten: 

 

Det var två såna där djur som bodde i huset. Findus hade träffat såna 

förut. De kunde dyka upp var som helst, så han tyckte inte det var så 

konstigt att de plötsligt stod inne i hans låda.19  

 

De börjar berätta en saga för Findus för att trösta honom och denna saga handlar om när de 

två figurerna hittar en katt i en låda. ”Det var en gång en muckla” säger den ena, och så har vi 

fått namnet presenterat för oss för allra första gången. Och det är mer information som 

kommer fram ur mucklornas egen berättelse. När Findus frågar mucklorna om de kan gå och 

säga till Pettson att komma och hämta honom så svarar de att det inte går. För Pettson kan inte 

se dem eller tala deras språk, däremot kan de ge honom några tips på var katten finns.  

 

Under tiden har Pettson letat igenom hela huset och bestämt sig för att gå ut och leta efter 

katten, men när han ska klä på sig kan han inte hitta sina skor och strumpor:  

 

Sådär var det jämt! Skruvar, pennor, verktyg, allt möjligt bara 

försvann. Fastän han visste precis ungefär var han hade lagt dem. Och 

sen hittade han dem långt senare någon annanstans. Som om det fanns 

någon annan i huset som lånade hans saker. Han brukade tycka om att 

tänka att det kanske fanns en tomte i huset. Då kändes det inte så 

ensamt. Men nu behövde han ingen tomte, han hade ju Findus.20   

                                                
19 När Findus var liten och försvann. (2001) 
20 Ibid. 
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När han går ut i trädgården får han se sina skor och strumpor utlagda på marken likt pilar. 

Han följer dem runt knuten och får även syn på sina hängslen och en gammal visp innan han 

stöter på grävlingen som springer därifrån och strax därpå hittar han Findus i lådan.  

 

Det är mucklorna som för att hjälpa Pettson och Findus har lagt ut sakerna som ledtrådar. I 

denna enda episod har mucklorna fått sitt namn, egna repliker och aktivt påverkat 

händelseförloppet vilket innebär att de i detta stycke undantagsvis inte befinner sig i någon 

sylleptisk dimension utan direkt i primärhistorien. 

 

Mucklorna som art. 
Det finns inget bestämt svar på vad en Muckla är för något. Helt klart är det dock att 

benämningen muckla är ett artnamn. Detta får vi veta i samband med att de två mucklorna 

presenterar sig i stycket jag nämnde ovan. När de berättar för Findus om sig själva säger de 

såhär: 

 

- Det var en gång en muckla… - som var väldigt snäll och trevlig… - 

Stor och stark var han också… - och klok och vacker!... – Han var nog 

den bästa som fanns… - Han var det! Han hette Plums… - Nej han 

hette Kuling…21 

 

Detta uttalande tydliggör alltså att de är mucklor båda två men har egennamnen Plums och 

Kuling. Precis som vi är människor till art med egna varierande namn.  

 

Illustrationen visar att de två mucklorna räcker precis upp till knäna på Findus i den storlek 

han var när han var kattunge. Utseendemässigt påminner de lite grann om råttor, men deras 

nosar liknar mer trynet på en gris och deras öron påminner om kaninöron.  

 

Jag har på grund av deras uttalande kallat alla små figurer i böckerna för mucklor, men om 

man tittar närmre på bilden av Plums och Kuling ser man att det nedanför deras fötter står en 

liten lastbil parkerad full med pyttesmå rosa djur.  

                                                
21 När Findus var liten och försvannn. 
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Det finns ingen likhet utseendemässigt mellan Plums och Kuling och dessa djur vilket gör att 

jag tvekar inför att de skulle tillhöra samma art.  

 

I alla böcker om Pettson och Findus myllrar det av små figurer och alla har olika utseende. 

Somliga ser ut som små människor, andra som svampar, och de flesta som en blandning av en 

massa olika djur. En möjlighet är att ordet muckla har samma funktion som ordet djur och 

alltså är ett samlingsnamn för en massa olika arter. 

 

Ett annat alternativ som jag har valt att använda i mina studier är att mucklor är ett gemensamt 

samlingsnamn för alla de små varelser som befinner sig i böckernas sylleptiska dimensioner.  
 

Ljud utan ljud. 
Mucklorna har som sagt inga repliker, ändå uttrycker deras ansikten och deras kroppsspråk 

alla möjliga sorters känslor. Ofta kan man se hur de gapskrattar eller skriker för full hals. 

Ljuden tar dock vägen någon annanstans än in i historien. Det når inte fram till Pettson, och 

om Findus kan höra så ignorerar han dem oftast. De är alltså inte delaktiga i historien, men 

ändå finns de där och förmedlar något.  

 

Här är det användbart att ta till vad Ulla Rhedin skrivit om likheten med teatern. Om vi tänker 

oss historien gestaltad på en scen skulle Mucklorna förmodligen göra ljud ifrån sig som på 

samma sätt som i boken skulle undgå Pettsons öron, men publiken däremot skulle höra ljuden 

och reagera på dem. Dessa ljud skulle kunna liknas vid vad man inom teatern kallar 

avsidesrepliker vilket är kommentarer, ofta ironiska, som uttalas vid sidan om huvuddialogen. 

 

Likadant är det för läsaren, vi tar del av ljuden trots att de inte hörs i historien. Man kan säga 

att Mucklorna i bilderboksform låter ljudlöst. Ibland förekommer det diskussioner mellan 

olika mucklor som vi bara kan gissa oss till vad de handlar om, men oftast är deras ljud 

förknippade med känsloyttringar. Dessa känslor är ofta likartade de känslor vi som läsare kan 

uppleva när vi tar del av historien. De uttrycker också känslor som fattas i Pettson och Findus 

värld. Liksom känslor som vi kan ana att Pettson och Findus erfar men av olika anledningar 

inte visar.  
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I ett uppslag i Pettson får julbesök håller Pettson och Findus på att borra 

hål i en pinne inne i vardagsrummet och utan att märka det borrar de 

även hål i stolen som de använder som underlag.  

 

Bredvid högen av sågspån som samlats på mattan står en arg liten muckla med en sopkvast i 

ena handen och hytter med näven. Detta är ett bra exempel på hur en muckla för in realism 

och förnuft eller skall vi säga en vuxens tanke i historien. Den arga mucklan talar om för oss 

läsare hur tokigt det är att sitta och borra inomhus och att någon faktiskt måste städa efter 

deras tilltag.  

 

Ett annat bra exempel finns i När Findus var liten och försvann. I ett uppslag balanserar 

Findus på ett handlag till en stekpanna. Varken Findus eller Pettson verkar ta någon notis om 

de eventuella risker som Findus utsätter sig för. Att stekpannan kan välta eller att Findus kan 

trilla ned till exempel. Men i en kökslåda precis intill sitter fem mucklor som på varsitt 

mycket tydligt sätt uttrycker alla de känslor som kan rymmas i en iakttagare. En biter ihop 

tänderna och spärrar upp ögonen i fasa, en grimaserar på ett sätt som kan tolkas som ilska, en 

håller för ögonen, en håller förskräckt för munnen och en annan skrattar gott åt Findus påhitt.  

 

Mucklorna är iakttagare av primärhistorien på ett sätt som påminner mycket om det sätt vi 

som läsare ser den. De befinner sig alltså i en egen dimension någonstans mellan läsaren och 

historien och utifrån denna placering fungerar de som en sorts publikvärdar för historien. De 

skrattar med oss läsare när vi skrattar och förskräcks med oss när vi blir förskräckta. Ofta får 

de oss även att bli uppmärksamma på tokigheter och surrealistiska inslag som vi annars inte 

skulle ha lagt märke till vid en första anblick.  

 

Likheten med serien. 
I sin uppsats har Malin Stehn uppmärksammat att Pettsonböckerna har mycket gemensamt 

med den tecknade seriegenren. Hon skriver till exempel att det utmärkande för en tecknad 

serie är illusionen av rörelse och att bilderna hela tiden skiftar perspektiv och ändrar 

avstånd.22  

 
                                                
22 Malin Stehn. Pettson och Findus. – ett stilla vansinne – med hjärterötterna i den svenska 

myllan. (Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 1994) D-uppsats. s 31-33. 
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Detta är ett tydligt drag även i Pettsonböckerna. Sven Nordqvist blandar friskt panoramabilder 

över hela landskap och åkrar med närbilder på små skrymslen och vrår. Dessutom ritar han 

ofta flera versioner av samma figur på en sida. När han i Pettson får julbesök skall visa hur 

Findus ivrigt far runt och hjälper till med att tillverka en hemmagjord gran har han ritat sex 

olika Findusar bredvid varanda. Detta ger en tydlig bild av hur Findus snabbt rör sig och är i 

full färd med att fixa en massa saker samtidigt. Detta sätt att illustrera rörelse kallas för 

simultansuccession.  

 

 
                                                                                                     Ur Pettson får julbesök. 

Nikolajeva skriver att vissa barnboksforskare och bilderbokskonstnärer anser att 

simultansuccession är för svårt för små barn att begripa och att de istället uppfattar det som att 

det är flera olika figurer.23 Detta har jag svårt att tro. Det är möjligt att det kan ha varit på 

detta sätt några generationer tillbaka i tiden. Även om dagens barn behöver träna sin visuella 

läskunnighet så är de så pass välorienterade i bilder att de kan uppfatta och förstå de 

grundläggande greppen, då till exempel hur rörelser vanligtvis illustreras. Det är förstås 

möjligt att riktigt små barn inte förstår men det är inte heller till de allra minsta som böckerna 

om Pettson och Findus är riktade. 

 

Sven Nordqvist använder sig också av fartränder för att illustrera rörelse, något som är 

mycket vanligt förekommande i den tecknade serien. Och han använder sig av ljudhärmning 

genom att skriva ut ljud som de låter. Till exempel skriver han BLOINK stort över en sida 

istället för att beskriva hur det skrällde om den plåthink som Findus i uppslaget trillade över.24 

                                                
23 Nikolajeva. Bilderbokens pusselbitar. s 202. 
24 Stackars Pettson. (1987) 
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Detta sätt att illustrera och skriva skiljer sig från många andra bilderböcker idag och ger 

böckerna om Pettson och Findus en egen personlig utstrålning. 

 

Likheter med teatern.  
Att påvisa likheten med serien är bra för att visa på böckernas speciella stil, men vad jag 

tycker är mer intressant för min uppsats är vilka likheter Pettsonböckerna har med teatern.  

 

Ulla Rhedin skriver att en bild i en bilderbok kan ses som en scen eller som en iscensättning 

av den tillhörande texten.25  Eftersom texten i böckerna om Pettson och Findus till största 

delen utgörs av dialog skulle man kunna se texten som repliker och bilderna som 

scenanvisningar för ett teatermanus.  

 

När jag ser böckerna framför mig som en teaterscen står mucklorna i hörnet eller framför 

scenen och närmre publiken. Jag tror också att iscensättningen av deras karaktärer skulle vara 

tokroliga och locka publiken, kanske främst små barn, till att skratta. 

 

Rhedin skriver också att det går att se likheter mellan en bilderboksillustratör och en 

scenografs arbete. Både bilderna i en bok och scenografin till en pjäs bidrar till att skapa eller 

synliggöra flera dimensioner av historien.26  

 

Själva uppläsningen av en bilderbok kan också likna en teaterföreställning. När en vuxen läser 

högt för ett barn förflyttas texten från bokens sida och hamnar i ett rum som är öppet för den 

vuxne att tolka. Därefter är det upp till den vuxne att dramatisera texten på sitt eget sätt 

genom att till exempel förställa rösten eller göra konstpauser och anpassa sig efter hur 

publiken/barnet reagerar. Rhedin påpekar dock att skillnaden mellan högläsningen och en 

verklig teaterföreställning är att högläsningen upprepas för samma publik/barn gång på gång 

och får genomgå omtolkningar och nya versioner. Mellan högläsningsföreställningarna har 

också barnet tillgång till boken och kan bläddra i den på egen hand.  

 

                                                
25 Rhedin. s 183. 
26 Ibid. s 184.  



 20 

Bilderboksföreställningen skiljer sig alltså från teaterföreställningen 

genom sin upprepande karaktär och genom att barnet själv förfogar 

över och kan hantera och uppleva boken som artefakt.27    

 

I högläsningsföreställningen kan mucklorna i böckerna om Pettson och Findus inte 

dramatiseras av den vuxne högläsaren eller skådespelaren på något självklart sätt. De lämnas 

förmodligen utanför högläsningen men får desto större plats där emellan. De erbjuder en 

gemenskap med barnet. Dels kan barnet när den vuxna läser granska bilderna och se sådant 

som inte den vuxne kan se eftersom denne är upptagen med texten. Dels erbjuder de ett barn 

som inte har någon vuxen i närheten en alldeles egen visuell läsning av historien.  

 

Jenny Berggren skriver i sin uppsats att mucklorna därför underminerar den vuxna läsarens 

auktoritet.28 Jag vill tillägga att mucklorna underminerar den skrivna historiens auktoritet, 

både för barnet och den vuxna och inbjuder dem till en dialog rörande illustrationerna som 

helt kan frångå historien om Pettson och Findus. Denna dialog kan trigga fantasin både till att 

hitta på egna små berättelser till bilderna och uppmuntra till ett fritt associerande kring andra 

illustrerade böcker.  

 

Mucklornas rörelsemönster.  
Ulla Rhedin skriver att det pågått en mängd diskussioner om vilken betydelse de olika fälten i 

en bild har och hon redogör för en studie som gjorts gällande vad som kallas en bilds höger 

och vänsterproblematik.  

 

Västerländska böcker läses från vänster till höger och bläddringen sker genom att man vänder 

det högra bladet. Likadant är det med bilderböcker, men här blir det intressant på vilket sätt 

illustrationen läses. Rhedin skriver att det gjorts studier där vissa forskare hävdar att vi som 

läsare ger element placerade till höger i en bild betydligt mer uppmärksamhet än de placerade 

till vänster.  

                                                
27 Rhedin. s 142. 
28 Jenny Berggren. Bland mucklor och Kor. Analys av text och bild i Sven Nordqvists 

bilderböcker om Pettson och Findus. (Umeå universitet. Institutionen för litteraturvetenskap 

och nordiska språk. 2003) C-uppsats. s 18. 
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Andra har hävdat att högersidan står för det främmande medan det vänstra står för det trygga 

och hemtama.29  

 

När en bilderbok är expanderande på det sätt som Pettson och Findusböckerna är förs 

narrationen fram av både text och bild. Då blir det extra viktigt för illustratören att se till att 

bilden håller samma takt som texten. Om texten uttrycker spänning och är oavslutad på en 

sida så måste även bilden som hör till vara öppen och oavslutad.  

 

Det finns en mängd olika knep och grepp för att skapa olika sorters rörelse i bilder. Till 

exempel kan en illustratör rita en figur som springer mot bokens högra sida. Detta gör att vi 

snabbt vill bläddra för att se var någonstans figuren är på väg. Och tvärtom kan illustratören 

rita en figur på väg mot mitten i en bild och åstadkommer på så sätt en känsla av att vilja 

stanna på uppslaget.30   

 

När jag granskar illustrationerna i böckerna om Pettson och Findus kan jag se att dessa grepp 

är flitigt använda. Detta har Malin Stehn uppmärksammat i sin uppsats. Där skriver hon att 

Pettson och Findusböckerna har bilder som manar på läsaren och driver narrationen framåt 

genom att skapa obalans i bilderna till sista sidan då kompositionen är sluten.31 Hon förklarar 

även hur denna obalans skapas genom att redogöra för konstvetaren Gustav Cavallius teorier 

kring bilderboksanalys.  

 

Cavallius pekar till exempel på hur överensstämmelser mellan linjer 

ger ett lugnt intryck medan linjer som skär genom bildytan ger intryck 

av oro eller aktivitet. Figurer som är placerade i bildens centrum 

verkar passiva medan figurer placerade vid sidan av bildens centrum 

uppfattas som aktiva.32 

 

Hon ger några exempel på linjer som skär genom bildytan, bland annat nämner hon hur en 

trädstam som Pettson bär över axeln skapar en linje genom en annars mycket harmonisk bild. 

                                                
29 Rhedin. s 169. 
30 Ibid. s 170. 
31 Stehn. s 19. 
32 Ibid. s 20. 
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Det kan också röra sig om att till exempel Findus tittar bortåt mot nästa sida, vilket gör att vi 

som läsare följer hans blick.33  

 

När jag granskar bilderna ser jag att mucklorna för det mesta befinner sig i marginalerna och 

sällan i själva centrum av bilden. Detta borde enligt Cavallius teori betyda att de uppfattas 

som aktiva. Gällande Pettson och Findus så stämmer teorin bra. Pettson är ofta stilla och mer 

eller mindre passiv i bildens centrum medan Findus far omkring vid sidan av i full färd med 

att uträtta saker.  

 

Men när det kommer till mucklorna så anser jag inte att de går att placera in i Cavallius 

resonemang. Förklaringen till detta är att mucklorna är sylleptiska och befinner sig i en annan 

dimension än Pettson och Findus och händelseförloppet. Inför händelseförloppet är de 

iakttagare precis som läsaren, snarare än delaktiga i boken.   

 

Men de är inte utan roll. De finns ju där i illustrationen trots allt och har mycket att säga. De 

måste betraktas i sin egen sylleptiska dimension men de bidrar mycket till hur vi som läsare 

uppfattar vissa situationer och hur vi för blicken över sidorna.  

 

Förstärkningar. 
Jenny Berggren har uppmärksammat mucklornas olika funktioner på ett mycket givande sätt i 

sin uppsats Bland mucklor och kor. Där skriver hon att mucklornas funktioner går att dela in i 

fyra kategorier. Komiska, kommenterande, berättande och förstärkande.34  

 

Den komiska funktionen går ut på att mucklorna raljerar med händelseförloppet. När det i 

Kackel i grönsakslandet till exempel utbryter kaos i trädgården och Pettson och Findus 

försöker jaga iväg de hönor som sprätter upp alla deras nysådda frön, finns det nere i högra 

hörnet en åskådarläktare och en liten kassa. På läktaren står det tre mucklor som lojt iakttar 

hela spektaklet som om det vore en fotbollsmatch. Detta gör att vi som läsare iakttar det hela 

med ro istället för att som Pettson och Findus bli stressade och förargade. 

 

                                                
33 Stehn. s 20.  
34 Berggren. s 15. 
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Den kommenterande funktionen menar Berggren är den mest förekommande och går ut på att 

mucklorna på olika sätt visar sitt deltagande i händelseförloppet. Ett exempel är igen den arga 

mucklan som skriker på Pettson och Findus när de borrar i stolen.  

 

Berggren skriver att den berättande funktionen är mycket ovanlig i böckerna och jag håller 

med henne om det. Jag skulle nästan vilja påstå att det inte finns någon anledning att kalla 

detta för en funktion. Berggren menar att mucklorna på vissa ställen utgör ett eget berättande.  

 

(…) Figurerna utgör ett slags berättande i sig, och ofta förekommer då 

på fler än en sida.  

(…) Exempel är den lilla tanten som städar på uppslag fyra och sju i 

Pettson får julbesök och figuren som stickar flaggor på uppslag åtta, 

vilka sedan hänger i granen på uppslag nio i samma bok.35 

 

Jag anser inte att de utgör något eget berättande i större utsträckning än vad alla de andra 

mucklorna gör enbart på grund av att de dyker upp flera gånger i illustrationerna.    

Den förstärkande funktionen är den jag har talat mest om tidigare och innebär att mucklorna 

hjälper till att föra fram och belysa detaljer i händelseförloppet för läsaren. Detta menar jag är 

mucklornas mest väsentliga uppgift och istället för att som Berggren sortera in det i en av fyra 

funktioner så skulle jag vilja påstå att den förstärkande funktionen innefattar de andra 

funktionerna. 

 

Mucklor och läsare.  
I sin uppsats Dröm och verklighet har Josefine Floberg gjort, vad hon själv kallar, en 

kvalitativ analys av miljöer i svenska bilderböcker. Här granskar hon bilderna ur en 

konstvetenskaplig synvinkel och berättar vilka slutsatser hon dragit om mucklornas funktion i 

illustrationerna.  

 

Hon tar ett dramatiskt exempel ur Pettson tältar då Pettson och Findus varit ute på sjön och 

fiskat och nästan fångat en enorm gädda. Detta är en omtumlande händelse för både gubben 

och katten och på vägen hem vänder sig Pettson tankfullt om och blickar tillbaka mot sjön. 

Bredvid dem på en rot står det två mucklor och samtalar livligt.  
                                                
35 Berggren. s 15.  
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Den ena har ett fiskespö och står och måttar upp något med armarna. Vi som läsare förstår 

genast att det är gäddan han pratar om.  

 

Den lilla scenen illustrerar och upprepar vad Pettson och Findus just 

råkat ut för nere vid sjön. Den visar vad som upptar deras tankar.36 

 

Detta är en mycket bra iakttagelse och jag håller med henne om just detta att mucklorna 

illustrerar vad som upptar Pettson och Findus tankar. Men de illustrerar också som jag 

tidigare nämnt vad som upptar läsarens eller iakttagarens tankar. Detta kan te sig förvirrande 

och man kan undra vem mucklorna är så att säga ”allierade” med. 

 

Det är svårt att veta vem som kan se vad i böckerna om Pettson och Findus. Och det är svårt 

att veta vilka som förstår varandras språk. Men en sak är i alla fall tydlig och det är att vi som 

läsare kan se allt och alla.  

 

Jenny Berggren har funderat över om bilderna förmedlar någon specifik karaktärs 

upplevelser. I sitt resonemang räknar hon bort Pettson för att han inte kan se mucklorna. Hon 

räknar även bort de hönor som ofta befinner sig i bilderna av anledningen att de inte alltid är 

med och därför inte kan se allt. Slutligen räknar hon bort mucklorna med motiveringen att de 

verkar alldeles för självupptagna och drar därmed slutsatsen att det kan vara Findus synvinkel 

som illustreras. 

 

Findus ser småfigurerna, kanske är de även hans fantasiskapelser, och 

han är alltid delaktig i berättelsen. Denna teori förstärks av 

titelsidorna, som föreställer Findus ensam. På samma sätt som 

omslaget ger en sammanfattning av bokens innehåll ger titelsidan en 

sammanfattning av vad Findus finner angeläget i berättelsen. 37 

 

 

 

                                                
36 Josefine Floberg. Dröm och verklighet. En kvalitativ analys av miljöer i svenska 

bilderböcker. (Stockholms universitet. Konstvetenskapliga institutionen. 1996) s 27. 
37 Berggren. s 17. 
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Jag anser att hennes motivering till varför det skulle vara Findus synvinkel som illustreras är 

bra. Däremot håller jag inte med om att mucklorna skulle vara självupptagna utan anser att de 

genomgående genom alla böcker visar ett stort deltagande och engagemang. Om det är någon 

figurs synvinkel som förmedlas överhuvudtaget så anser jag att det är mucklornas.  

 

Känslan jag får när jag läser böckerna är att mucklorna och läsaren befinner sig tillsammans 

på ett eget tidsplan eller ett eget medvetandeplan och att mucklorna därmed är ”allierade” 

med läsaren. Läsaren får hoppa in i boken och bli en liten muckla som sitter uppflugen i ett 

träd, på en hylla eller i en liten vrå och tittar på Pettson och Findus och deras bravader.  

 

Avslutande diskussion. 
Slutsats. 
Min uppgift var att hitta mucklornas funktion i böckerna. Förutom att de är både tokiga och 

söta och ständigt lockar läsaren till skratt så är mucklornas främsta uppgift att fungera som en 

länk mellan läsaren och historien. De befinner sig tillsammans med läsaren i en egen 

dimension och erbjuder en visuell läsning av böckerna som är skild från texten. De är även 

hjälpredor i denna visuella läsning och guidar oss i en annars kanske oöverskådlig mängd 

detaljer och intryck.  

 

De underminerar den skrivna textens auktoritet och erbjuder barn som ännu inte är läskunniga 

ett sätt att på egen hand roa sig med böcker. Något som är mycket utvecklande för den egna 

fantasin och främjar framtida initiativ till självständig läsning.  

 

Mucklornas funktion. 
Den visuella läsningen av illustrationerna sker i fyra steg varav två av dessa steg innebär ett 

uppmärksammande av mucklorna.  

 

Det första steget är att se bilden som helhet. I detta stadium uppfattar läsaren oftast en gubbe 

och en katt i en realistisk lantlig miljö. Det andra steget innebär en upptäckt av mucklorna. 

Mucklorna är i sin tur i full färd med att iaktta vad som sker runt omkring dem i bilden vilket 

gör att vi som ett tredje steg uppmärksammar vad de tittar på. 



 26 

När vi så har gjort upptäckten att det finns små figurer i bilden och sett vad det är de tittar på 

eller sysslar med börjar vi leta efter andra avvikande ting. Vi finner då att den trädgård eller 

det kök vi först såg som realistiskt och verklighetstroget är fullt av andra surrealistiska inslag. 

 

De två mittersta stegen upptas alltså av mucklorna. Vi ser dem och vad de tittar på. Det är 

alltså mycket viktigt för vår visuella läsning var mucklorna har lagt sitt fokus och vilken 

känsla de uttrycker.  

 

Illustrationen i Pettson får julbesök som visar hur Pettson och Findus borrar inomhus är 

återigen ett mycket bra exempel. Vid en första anblick verkar inget särskilt konstigt, men 

sedan ser vi den arga mucklan och kommer att tänka på hur tokigt det är att skräpa ned på det 

där viset. När vi sedan följer mucklans blick får vi syn på det hon möjligen är mest arg över, 

de borrar igenom stolen! Detta hade vi kanske inte alls lagt märke till om inte mucklan hade 

funnits där och pekat ut det för oss.  

 

Mucklorna guidar oss även till att hitta rätt stämning och känsla när vi läser. I Pettson får 

Julbesök har Findus ordnat en julklapp till Pettson. Han har letat fram en gammal 

potatisskalare som han slår in i en kökshandduk.  

 

Både vuxna och barn är medvetna om att en julklapp i regel är någonting nytt inslaget i fint 

papper och snöre och säkert reflekterar läsaren över detta och tycker att Findus present är 

tokig. Men på bordet bredvid Findus står det två mucklor och ler och utstrålar att de är nöjda 

och tycker att presenten är väldigt fin. De bekräftar Findus stolta leende och hela bilden 

utstrålar att det är en jättebra present vilket vi som läsare därmed också upplever att det är. 

 

 
Ur Pettson får Julbesök. 
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Hade mucklorna däremot stått och gapskrattat och pekat eller på något annat sätt visat ett 

ogillande inför presenten så hade det förmodligen spett på våra skeptiska känslor och vi hade 

undrat hur Pettson skulle reagera och förväntat oss ett svar på det längre fram i boken. 

 

Maria Nikolajeva avslutar sitt avsnitt om de allmänna fördomarna mot bilderböcker med 

citatet: 

 

Även den estetiska upplevelsen av bilderboken som sådan, bortsett 

från dess sociala budskap eller praktiska kunskaper, är ett värde i 

sig.38 

 

Detta citat anser jag vara i synnerhet representativt för Sven Nordqvists estetiska och 

mångdimensionella bilderböcker och mucklorna innehar en stor och prestigefylld roll i 

skapandet av denna mångfald.  

 

Förslag till vidare studier. 
Vad Berggren säger i förbifarten om att mucklorna kanske är Findus fantasiskapelser är dock 

något jag avslutningsvis vill stanna till vid. Jag har fokuserat min uppsats på vad mucklorna 

har för funktion i narrationen, men mucklorna erbjuder många olika tolkningar och är 

tacksamma att analysera utifrån en mängd olika analysmodeller. Under mitt arbete har det 

dykt upp många frågor och de flesta rör mucklorna ur en psykologisk synvinkel.  Detta skulle 

kunna vara underlag för ett helt annat arbete men jag vill ändå ta upp några av de 

psykologiska aspekterna för att visa på det djup dessa små figurer erbjuder. 

 

Det finns några ställen i böckerna om Pettson och Findus är mucklorna inte syns. I dessa 

bilder finns det inte heller några andra surrealistiska inslag. När alla grannar kommer på 

besök i Pettson får julbesök ändrar illustrationerna helt karaktär.  

Pettson har stukat foten och kan inte gå ut för att handla julmat. Istället försöker han och 

Findus så gott de kan skapa julstämning med hjälp av saker de har hemma. Men när 

grannarna får höra talas om Pettsons skada så kommer de alla med mat och det blir ett stort 

                                                
38 Nikolajeva. Bilderbokens pusselbitar. s 26. 
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knytkalas. Det är inte ofta som det kommer andra människor till gården där Pettson och 

Findus bor och i samma stund som de alla äntrar Pettsons kök så försvinner det surrealistiska.  

 

Över spisen löpte det tidigare i boken en tvättlina där det hängde sockor med plåster på och en 

knäckebrödsskiva. På krokarna över diskbänken hängde allt ifrån en mössa till en mugg med 

en tandborste i som trotsade tyngdlagen genom att hänga vågrätt rakt ut. Alla dessa tokigheter 

är försvunna när grannarna kommer och det är inte sannolikt att Pettson med sin skadade fot 

har hunnit städa inför det oannonserade besöket. 

 

Det finns två alternativa förklaringar till detta. Antingen är de små tingen i Pettson och Findus 

värld besjälade och ställer sig i ordning när det kommer främmande.. Sådana företeelser är 

inte ovanliga i böcker för barn, där till exempel leksaker får liv när ingen ser på. Förmodligen 

har mucklorna då också sprungit och gömt sig när det gäller denna förklaringsmodell. Detta är 

den förklaring jag föredrar och innebär att jag som läsare tar del av bokens värld på de villkor 

som just den världen erbjuder. 

 

Den andra förklaringen skulle kunna vara att mucklorna och tokigheterna är fantasier eller 

inbillningar. Om detta är fallet tycker jag att Jenny Berggrens analys kring vems 

perceptionsvinkel det är som illustreras finner mark. I texten står det: 

 

Findus tyckte att de flesta gamlingar pratar för mycket och leker för 

lite. Han var tvungen att göra sina bästa konster för att de 

överhuvudtaget skulle titta på honom. 39 

 

Det är alltså ingen som är särskilt intresserad av Findus och han tycker att tillvaron ter sig 

alldeles för tråkig för hur han vill ha det. Detta styrker den eventuella förklaringen att 

böckerna presenteras ur Findus perceptionsvinkel och mucklorna och allt det andra lekfulla 

och tokiga är produkter av hans livliga fantasi. En fantasi som då hämmades av tristess under 

grannbesöket. 

Om man ändå är inne på detta spår och ifrågasätter vad som är fantasi och vad som är 

verklighet kan man fråga sig huruvida Findus verkligen är en katt. Detta har både Stehn40 och 

Berggren41 gjort i sina uppsatser men ingen av dem har kommit fram till några svar.  

                                                
39 Pettson får julbesök. (1988) 
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Kanske är Findus ett barn som låtsas att han är en katt. Berggren har uppmärksammat att det i 

boken Stackars Pettson finns en passage i texten som blinkar åt det hållet. När Findus smyger 

över köksbordet står det i texten att han ”smög som en katt”. Detta är en märklig liknelse då 

Findus ju är en katt.42  

 

Kanske är Pettson inte någon husse utan snare en morfar. Det är möjligt att mucklorna för 

Findus är en förklaring till allt det som befinner sig utanför ett barns verklighet, i 

vuxenvärlden. Till exempel så tillverkar mucklorna några flaggor på ett uppslag i Pettson får 

julbesök vilka senare hänger i julgranen. Kan det vara så att Pettson i själva verket gjort 

flaggorna när Findus/barnet sov och att mucklorna får vara förklaringen? 

Detta är mycket intressanta frågeställningar som jag hoppas kommer analyseras vidare. 

 

Sammanfattning. 
Jag har i min uppsats granskat vilken funktion de små figurerna kallade mucklor har i Sven 

Nordqvists bilderböcker om Pettson och Findus. I delen teori och metod har jag poängterat 

vikten av att utveckla barns visuella läskunnighet för att de bättre ska kunna hantera den 

ökade mängd bilder som presenteras för dem genom till exempel internet och tv. 

 

Jag har placerat in böckerna under litteraturforskaren Ulla Rhedins begrepp Den 

expanderande texten vilket innebär att text och bild kompletterar varandra och tillsammans 

för fram narrationen.  

 

När det kommer till att analysera bilderböcker menar både Rhedin och Maria Nikolajeva, den 

andra i Sverige mest framstående barnlitteraturforskaren, att narratologi är den bästa 

analysmetoden. Jag har i mitt arbete valt det narratologiska begreppet Sylleps för att definiera 

vilken funktion mucklorna har. Detta innebär en granskning av en historia som berättas på ett 

anakroniskt plan vid sidan av primärhistorien.  

                                                
40 Stehn s 10-13. 
41 Berggren. s 13-14. 
42 Ibid. s 19. 



 30 

Mucklorna är sylleptiska i Pettson och Findusböckerna och befinner sig på en nivå som ligger 

närmre läsaren och påverkar hur denna uppfattar händelseförloppet i böckerna. 

 

I min analysdel skriver jag att konflikten som uppstår när text och bild berättar olika saker 

skapar spänning och mångtydighet. Jag tar som exempel upp hur Pettson och Findus och 

landskapet de befinner sig i beskrivs i text respektive bild, där texten är kraftigt reducerad 

medan bilderna är utförligt beskrivande. 

 

Efter att ha presenterat och artbestämt mucklorna fortsätter jag med att analysera deras 

kroppsspråk, mimik och rörelsemönster. Jag tar upp böckernas likhet med den tecknade serien 

och teatergenren och vill därigenom visa hur böckerna skiljer sig från andra bilderböcker. 

Genom att likna högläsning vid ett teaterframträdande har jag kommit fram till att mucklorna 

fungerar som en sorts publikvärdar i vad jag kallar för högläsningsföreställningen.  

 

I min avslutande diskussion redogör jag för min egen teori kring den visuella läsningen av 

böckerna om Pettson och Findus och delar upp läsningen i fyra steg där mucklornas roll är att 

rikta läsarens blick inåt i boken och upptäcka de surrealistiska detaljerna i de vid en första 

anblick realistiska bilderna.  

 

Slutligen poängterar jag deras förstärkande egenskaper genom att diskutera den stämning de 

med sin närvaro skapar i texten. Mucklornas sinnesstämning bestämmer ofta hur vi som läsare 

känner inför Pettson och Findus tilltag. De skapar en balans eller distans till det kaos som 

ibland uppstår i historien eller bidrar till större förståelse inför de sociala regler som gäller i 

gubben och kattens knasiga värld.  
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