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”The story made me do it” 
Shaun Tan – bilderboksingenjören som löser problem och vågar vara långsam 
 
Det är kväll i Australien och morgon i Finland när vi träffas på Skype. Shaun Tan sitter 
utanför sitt hus i Brunswick, en förort till Melbourne. Han låter datorns kamera svepa över 
gatan han bor vid och jag ser en vy som påminner om flera av hans målningar med urbana 
landskapsmotiv. Några motorcyklar brummar i bakgrunden, men annars är linjen från ena 
sidan jordklotet till den andra öppen och klar. Klar i tanken är även intervjuobjektet som 
svarar på mina frågor med eftertänksamhet och imponerande vältalighet. Intervjun övergår 
snabbt i ett samtal som slingrar sig fram från hur hantera framgång till hur och varför Shaun 
Tan gör de bilderböcker han gör. 
 
För nio år sedan blev du uppringd av ALMA-juryns dåvarande ordförande Larry Lempert 
och fick veta att du är 2011 års pristagare. Så här i backspegeln, hur upplevde du den 
utmärkelsen och vad kom den att betyda för dig? 
2011 var för mig ett väldigt märkligt år, säger Tan. Först vann jag en Oscar för animationen 
The Lost Thing och fick uppmärksamhet som visserligen var glamorös men också 
förvirrande. Det var mest fokus på att jag fått en Oscar än på vad jag gjort för att få den, 
förklarar han. Med ALMA var det helt annat. Jag kände till priset och många jag beundrar 
var nominerade. Att jag fanns med på listan kändes hedrande men handlade nog mest om 
att någon skulle representera Australiens förhållandevis lilla bilderboksscen, tänkte jag.  
- När telefonsamtalet kom fattade jag inte riktigt vad det handlade om. Jag stod ju och 
diskade.  
På längre sikt innebar priset att Tan kunde ägna sig åt eget illustrationsarbete istället för att 
jobba för andra. Det bidrog också till en egen ateljé. Viktigt var, poängterar han ännu, att 
priset - till skillnad från Oscar-statyetten – innebar en bekräftelse av allt han dittills gjort 
som bilderboksillustratör. Han letar länge efter ett passande ordval och fastnar för att 
upplevelsen var “heartening” (ung. uppmuntrande).  
- I Australien finns respekten för bilderboksillustration främst hos en mindre grupp. I övrigt 
trivialiseras den, liksom barnboken, ofta som konstform och litteratur. Att besöka Sverige 
och se hur högt barnlitteraturen värderas där var spännande. Hur dess förmåga att göra 
djupa avtryck i sina läsare högaktas istället för att den ses som något att växa ut ur och 
lämna bakom sig. 
 
Tyvärr känns den kluvna inställningen till bilderboken och barnlitteraturen du beskriver 
bekant och relevant också hos oss idag. Men mycket har hänt med bilderboken på sistone 
i och med ”den visuella vändningen”. Jag skulle vilja påstå att dina bilderböcker har 
bidragit mycket till den förändringen. De har öppnat många läsares ögon för vad bilderbok 
kan vara och vem den kan rikta sig till. Håller du med? 
Tan skyndar sig att framhålla att han inte är någon expert på bilderböcker. Men han har lagt 
märke till att gränserna mellan olika visuella medier allt oftare suddas ut, exempelvis mellan 
tecknade serier, musikvideon och något han kallar “pop surrealist illustration culture”. Trots 
att dessa medier lever i sina egna bubblor håller de alla egentligen på med samma sak, 
menar Tan; de gestaltar abstrakta berättelser med hjälp av bilder. 
- Som en skata har jag, mer eller mindre medvetet, plockat idéer från andra visuella medier 
och fört in dem i mina bilderböcker. Jag tycker egentligen inte att det jag gör är så unikt. Jag 
har snarare haft turen att få bli publicerad och spridd. De förlag och redaktörer jag 



samarbetat med har från början låtit mig göra mina rätt så konstiga böcker och an efter ta 
steget vidare med varje ny bok. Det här kan, i sin tur, ha att göra med att den australiensiska 
bilderboksscenen är så liten jämfört med den i USA eller England. Här finns inte lika starka 
regler för hur bilderböcker ska vara. Vi är ett så ungt land och därmed naiva på ett bra sätt. 
När jag illustrerade The Rabbits (1998) hade jag ingen aning om vad jag gjorde. Det hade 
nog inte förlaget eller författaren [John Marsden] för den delen heller, men vi tyckte alla att 
resultatet såg bra ut. Vad folk skulle tycka om boken visste vi inte, men idag, 20 år senare, är 
den en etablerad berättelse om Australiens historia. Det trodde jag aldrig. 
 
Att befinna sig i ett mindre sammanhang kan säkert gynna ett experimentellt 
förhållningssätt till bilderboken. Men det handlar väl inte bara om yttre omständigheter? 
Det kräver väl också att man själv har integritet? 
Tan håller med, men påpekar att en till viktig faktor är att hitta sina läsare och fortsätta 
utveckla långsiktiga relationer med dem. Han påpekar att hans framgång och konstnärskap 
också påverkats av att han kommer från Perth, en liten stad varifrån det kommit 
oproportionerligt många kreativa människor. Varför? 
-  För att där var tråkigt, och för att där bara fanns små, egna förlag som måste vara 
påhittiga för att nå ut. Hade jag växt upp i en större stad, hade jag nog - om jag känner mig 
själv rätt - kastat mig över första bästa välbetalda illustrationsjobb, istället för att rätt 
desperat famla runt och experimentera, vilket kan vara bra när man är ung och försöker 
hitta sin egen stil. 
En annan grej med att befinna sig avsides är att det inte är så lätt att bli modfälld av hur bra 
andra är, säger Shaun och skrattar.  
- Då kan man göra dåliga grejer i början utan att själv fatta hur dåliga de är och på så sätt 
öva sig fram till den insikten.  
Det kanske inte gäller för alla, tillägger Shaun taktfullt leende, men att ha tråkigt, vara 
isolerad och sakna pengar fick mig att fundera på varför jag tilltalas så av att teckna. 
 
Hur är det då med att ha tråkigt och hålla distansen idag? Du har ju faktiskt nyligen 
hamnat på ett frimärke. Hur svårt är det att låta bli att bli en kändis? 
Det beror nog på ens temperament, funderar Tan, som aldrig tilltalats av att vara känd. 
Däremot värdesätter han stort uppskattning från branschfolk och de som är insatta i vad 
han gör. Att han fått ett frimärke verkar han mest smått road av. 
- Att skriva och illustrera är ju ensamt. I min ateljé idag är jag som när jag var 5, 11 eller 20 
år. Jag sitter i tystnad vid exakt samma arbetsbord och arbetar utgående från samma frågor. 
Jag jobbade så länge utan att få uppmärksamhet så jag vande mig vid det. När jag arbetar 
tänker jag bara på meningen jag skriver eller linjen jag ritar. Allt annat försvinner. 
 
Ändå har många av dina bilderböcker blivit samarbetsprojekt som t.ex. 
teaterföreställningar, balett mm. Är du okej med det? 
- Absolut. Förut var jag väldigt involverad i sådana projekt. På senare år har jag tyvärr inte 
haft tid för det. Jag tycker om att jobba med teater för att den världen är så annorlunda, 
kreativt spännande och dynamisk. Men sist och slutligen föredrag jag att jobba ensam. Det 
är också ur sådan ensamhet som det bästa jag gjort kommit.  
Mina otaliga ändringar och redigeringar skulle antagligen göra medarbetare galna, säger han 
och skrattar. Jag börjar på något och kan utveckla det i detalj, bara för att kasta det åt sidan 
och börja om på nytt. Så kan man ju inte jobba ihop med andra. 



 
Du målar, tecknar, animerar, skulpterar, fotograferar mm. Finns det någon konstform kvar 
du skulle vilja pröva? 
- Jag hade länge velat jobba tredimensionellt och göra en bok med skulpturer. Det var 
faktiskt ”my first love as a child” (ung. min första kärlek som barn), att skulptera kom före 
tecknandet. Det var katarsiskt att göra den tyska Grimm-sagoboken Grimms Märchen (2013) 
med Philip Pullman och min egen bok The Singing Bones (2015). Men jag börjar aldrig med 
att välja medium, utan med att försöka lösa ett problem. The Arrival (2006, Ankomsten, 
2010) är ett bra exempel. Jag njöt inte av den mödosamma arbetsprocessen, men den var 
nödvändig: “The story made me do it” (ung. berättelsen fick mig att göra så). Jag är mer av 
en ingenjör än en visionär. Jag löser problem, funderar ut hur jag ska bygga bron så att jag 
kommer över till andra sidan. Fungerar inte den bro jag börjat på, river jag den och börjar 
om på nytt. Om mina böcker ser olika ut, så är det inte fråga om ett hastigt byte av visuellt 
uttryck, utan om en långsam utvecklingsprocess. Också skulpturerna i The Singing Bones 
började som teckningar som sen pockade på att bli skulpturer. 
 
I dina senaste böcker Tales from the Inner City (2018, Berättelser från innerstaden, 2019) 
och Cicada (2018, Cicada, 2018) återvänder du till en tematik du länge utforskat, dvs den 
suddiga gränsen mellan människa och djur, civilisation och natur. Tales from the Inner City 
har likt många av dina böcker både dystopiska och utopiska drag. Hur gör du för att inte 
kantra över i det ena eller andra? 
- Jag vill att mina böcker ska vara öppna för olika läsningar. Jag vet sällan själv vad jag menar 
eller vill säga. Jag förvånas själv över hur känslosamma mina verk kan vara. Ett tag oroade 
jag mig för att Tales from the Inner City skulle bli för mörk. Jag tänkte mig en ljusare bok, 
men när jag läste in mig på djuren jag skrev om insåg jag ju att många av dem är illa ute på 
grund av människan.  
Fina relationer mellan människor och djur finns förstås, påpekar Tan, men människans 
grymhet mot djur genom historien är tragisk och rentav deprimerande. Ändå försöker jag 
alltid få fram att det inte måste vara så. Jag vill visa att “there are other ways of existing” 
(ung. det finns andra sätt att vara på). 
 
Dagens klimatkris, inklusive bränderna i Australien, gör ju tematiken väldigt aktuell, eller 
hur? 
- Bränderna påminner oss om hur sårbart vårt ekosystem är. Men angående aktualitet så 
försöker jag alltid “future-proof” (ung. framtidssäkra) mina bilderböcker så att de ska vara 
lika aktuella om 50 år. 
 
Dina drömlika och surrealistiska bilderböcker präglas, säger du i en tidigare intervju, av 
den känsla för “weirdness” (ung. konstighet) som finns i ett post-kolonialt och post-
industriellt Australien där verkligheten är problematisk. Tycker du så fortfarande? 
Det gör jag, säger Tan. Australiensiska landskapsmålningar från 1900-talet har något skruvat 
över sig. Han kan inte tänka sig två större ytterligheter som kolliderat än det brittiska 
kolonialväldet med ursprungsbefolkningens kultur.  
- Vi har nyligen firat ”Australia day”. Det har tagit konstigt länge, men idag tycker många 
australiensare att det är kontroversiellt att fira en sån dag med fest och fyrverkeri när vi vet 
att britternas ankomst innebar ett Armageddon för urinvånarna.  



Det handlar inte bara om Australien, tillägger Tan. Idag skulle han snarare säga att alla har 
problem med verkligheten. Vi har inte ens hunnit smälta industrialiseringens följder och nu 
har vi klimatförändringen som vi ska försöka förstå. För det behövs folklor och berättelser, 
menar Tan. Konstnärernas uppgift är att försöka hjälpa oss förstå och smälta de här 
omvälvande förändringarna. Därför har jag alltid dragits till science fiction, konstaterar Tan. 
 
Du har länge varit, inte bara illustratör, utan också författare och målare. Nu tycks du ha 
återvänt till målandet? 
- Jo, målandet och de utställningar jag haft på sistone av små landskapssketcher har jag 
hållit på med sen jag var 15 år gammal. Och det skulle jag nog fortsätta med ifall jag av 
någon orsak inte längre kunde ge ut böcker. Men så här gör många andra konstnärer också, 
det är bara det att jag visar upp alla sidor av mitt konstnärskap.  
Ofta kommer idén till att dela med sig av sina olika projekt från andra, säger Tan. Så kom det 
sig t.ex. att han gav ut sina skisser I boken The Bird King (2011). 
 
På dina webbsidor och Instagram delar du frikostigt med dig av dina arbetsprocesser. Hur 
förhåller du dig till allmänhetens intresse för din kreativa process? 
- Jag har förvånats av intresset. Bilderbokskonstnärer blir vanligtvis inbjudna till skolor för 
att hålla workshops med elever. Jag delar hellre med mig av mina arbetsprocesser. För mig 
är de visserligen tråkiga eftersom de bara är sätt jag använder för att nå målet. Men själv är 
jag intresserad av andras kreativa processer, så varför inte. I bilderboksutställningskulturen 
ingår ofta att visa skisser, vilket uppmuntrat mig att visa upp halvfärdigt arbete. Jag går 
också gärna i dialog med de unga konstnärer som läser mina böcker. 
 
Dina bilderböcker går verkligen hem hos unga vuxna har jag märkt. De öppnar upp för 
insikter om vad bilderböcker och litteratur kan göra. Men bortom snävt 
målgruppstänkande, vilka oväntade reaktioner har du fått på dina böcker? 
- Jag är imponerad av bredden på responsen. Har också överraskats av hur något som jag 
upplever som starkt personligt kan upplevas likadant av andra. Den bok som fått mest 
ovanlig respons är nog The Red Tree (2001, Det röda trädet, 2011).  
Tan har kontaktats av läkare, psykologer mm som berättat hur de använder bilderboken i 
terapi, exempelvis med människor som har svårt att prata om sina känslor och istället kan 
fokusera på bilderna. Läsare har också berättat att bilderboken varit förlösande i stunder av 
djup depression och tankar på självmord.  
- Att höra någon säga, din bok räddade livet på mig, är en överväldigande reaktion från en 
läsare. 
 
Har sådana reaktioner någon gång gjort dig betänksam för vad dina böcker kan orsaka? 
Nej, säger Tan med ett skratt.  
- Böcker är speglar. Vad läsare gör med dem och upplever gör de mot sig själva. Det lättar på 
mitt ansvar. Och så är ju bilderboksmediet så lågmält i motsats till film, det är lätt att lägga 
en bok ifrån sig. Jag tycker om att jag inte måste underhålla, det är okej om någon tycker 
boken är tråkig. Du kan bläddra i en bilderbok precis hur du vill. Så jag har nog aldrig sett 
mig som ansvarig. Jag försöker bara göra en så bra bok som möjligt. Att boken blir bra är det 
enda jag bryr mig om. 
 



En allra sista fråga om nuet och framtiden. Idag är du förälder med två små barn. Hur har 
det påverkat ditt arbete? 
Jag får ofta den frågan, säger Shaun och tillägger med ett skratt att han jobbar mindre nu. 
Familjelivet kräver sitt. Men sen fortsätter han: 
- Jag kan nog svara på den frågan först om fem år. Jag processor saker ungefär så långsamt. 
Just nu är jag så involverad. Att vara förälder är så kaotiskt. Men min dotters blick på livet är 
så öppen och lik den jag vill förmedla i mitt konstnärskap. Kanske det kommer någon 
bilderbok ur det, vi får se. 
 
Maria Lassén-Seger 


