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Vad är mitt problem?
Sen många år tillbaka har jag sagt ”jag kan inte rita”. Jag är rädd för att 
försöka och för att göra fel. Jag vill inte bli bedömd för att jag varken är 
duktig på att rita verklighets perspektiv eller människor. Men är det det 
som är att kunna rita? Men vart ifrån kommer egentligen denna presta-
tionsångest om att man måste rita på ett visst sätt för att kunna säga att 
man kan rita? 

Vad är det som har gjort det till ett problem?
Det är nog med tiden som rädslan växt fram. Under bildlektionerna på 
högstadiet så minns jag tydligt att man skulle följa ett ramverk; Det fanns 
rätt och fel, ett fint och fult. Att på lektionerna skulle man sällan skapa 
någonting eget eller nytt utan ofta skulle man måla av någonting som 
redan fanns som t.ex. en känd målning eller ett föremål i rummet. Men vi 
hade aldrig träning i att tänka kreativt och jag saknade chansen att hitta 
sitt eget uttryck och hitta sig en egen teknik så att man fick sätta sin egen 
prägel på det man skapade då det är svårt att ta sig frihet just för att det 
finns sätt som är rätt och sätt som är fel. 

Om man inte ritade raka streck eller om man gjorde slarviga människor 
fick man höra att man skulle göra om och rita någonting som var mycket 
bättre, någonting som var ”finare” för att läraren visste att man kunde. 
Man var ju där för att lära sig och utan kritik så kan man aldrig bli bät-
tre men det blev så kopiöst tråkigt då man inte fick göra som man själv 
ville och det man själv tyckte om. Att gång på gång få höra att man skulle 
testa någonting annat utan en direkt anledning om varför förvandlades 
det under tiden till känslan att det inte kändes tillräckligt. Som tiden gick 
så började jag jämföra mig med andra, med de som kunde rita perfekta 
miljöer och snygga porträtt av människor för att det ofta var dessa som 
hyllades av lärare. 

Bakgrund



4

När och Varför är det ett problem? 
Någonstans mitt mellan all kritik så slutade jag att rita och sökte mig istället till an-
dra kreativa områden som fotografi och grafisk design och försökte undvika illustra-
tion istället genom att uttrycka mig; ”jag kan inte illustrera, det är inte min grej”. Det 
är ett problem att jag istället för att ta tjuren vid hornen och försöka utvecklas och 
lära mig så har jag begränsat mig genom att sätta egna hinder på min egen kunskap. 
Jag har intalat mig att jag inte kan rita någonting, i alla fall inte när det är på allvar 
och någonting som är till någon annan. Inte då det finns chans att någon ska tro att 
det är på allvar och att jag gjort mitt bästa. Inte då jag kan bli bedömd eller jämföras 
med andra. Istället väljer jag den lätta vägen och är feg genom att säga att jag inte 
kan. Att kunna rita, oavsett hur det ser ut, är ett stort hjälpmedel för att uttrycka det 
man tänker och känner. Bilder är ett komplement till text.

Hur ska jag gå till väga för att lösa problemet? 
Mitt examensarbetet är därför en utmaning till mig själv. Att göra en personlig resa, 
ta upp kampen med mitt eget självförtroende och börja illustrera, men även att våga 
ta plats. Mitt mål är att i slutet av projektet vara stolt över min egen prestation, att 
kunna stå rakryggad och säga att jag har gjort det här - Det här är mitt projekt och 
mina illustrationer. 

Till min hjälp så har jag valt att titta på toaklotter. Det för att jag kan se ett samband 
mellan toaklotter och min egen rädsla att våga illustrera; båda två sker i skymundan 
och lite i hemlighet. 
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I mitt projekt så har jag använt mig av en rad olika metoder som har tagit 
mig framåt. Förutom idégenerering så har jag varit ute i städer och sökt 
toaklotter, sökt runt på nätet, gjort en enkätundersökning och hållt i en 
workshop. 

Mitt projekt startade med en krönika som lyfte fram och hyllade toaklotter 
som tecken på liv och mänsklighet (Orrenius, 2013). En krönika som väckte 
min nyfikenhet om tanken bakom just toaklotter. Jag ville undersöka klot-
ter lite närmare för att få en bättre bild om vilken typ av klotter som finns. 
Vad skriver man, varför skriver man och vem är det som skriver? Med de 
tankarna i bakhuvudet så begav jag mig ivrig och full av förväntan ut på 
jakt efter toaklotter både i Luleå och i Piteå. Men till min besvikelse så var 
det inte mycket klotter som jag kunde hitta, någonting som jag blev ganska 
chockad över eftersom jag verkligen trodde att jag skulle hitta hur mycket 
som helst! Jag var på offentliga toaletter i allt från galleriorna i stan, till 
Kulturenshus, till högstadieskolor som tidigare varit kända och haft ett 
rykte om att det varit mycket skadegörelse men blev utan lycka även där. 
Nej, överallt där jag var och letade så hade de offentliga toaletterna ren-
overats och rustats upp. De var ommålade och många av toaletterna var 
kaklade för att försvåra för stadens klottrare. Jag som gick ut på jakt med 
inställningen att det skulle vara ett enkelt jobb att hitta klotter som jag 
skulle kunna granska och observera, men jag skulle inte kunnat ha mer fel.. 

Jakten på toaklotter
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Vad är idégenerering och när använder man sig av det? 
För att komma på och utveckla nya och kreativa idéer så finns det en rad 
olika verktyg och tillvägagångssätt som man kan använda sig av. I mitt 
projekt så har jag främst använt mig utav tre olika sätt för att ständigt 
driva det framåt och till sist även ända in i mål. 

Post-it lappar. 
Kontinuerlig så har jag använt mig av post-it lappar som verktyg för att 
försöka bena i vad mitt projekt byggs upp på. Jag väljer ofta att använ-
da just post-its för att det är lätt att skriva ner tankar och idéer och bara 
klistra upp lapparna på en vägg eller dörr så att man får en bra översikt 
över vad man skrivit. Sedan är det bara att flytta runt, ta bort och kom-
plettera. Någonting annat som jag tycker är bra med att just använda mig 
av post-its då jag skriver ner mina idéer är att man blir inte hejdad och låst 
av att man måste komma på bra idéer. Det finns ingen som helst presta-
tionsångest utan man tar en hög med post-it lappar och börjar mata ut alla 
tankar och idéer som man bara kan komma att tänka på just då - oavsett 
om de är realistiska och genomförbara eller helt galna och knäppa. Kanske 
kommer man att tänka på någonting som inte ens är relevant i det egna 
projektet. Men det är bra att skriva ner det ändå, för när man gör på det 
sättet så får man ventilera sina tankar och låser inte fast sig på någon idé 
som inte känns fullständig eller som är helt orelevant just då. När man 
sedan känner att man fått ut sina idéer och tankar så får man gå tillbaka 
och rensa lapparna och då får man bestämma vad som känns relevant.

Idégenerering
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Tankekartor.
För att enkelt kunna utveckla mitt projekt och mina idéer så har jag tagit 
fram olika tankekartor. Jag använder mig av tankekartor i två olika sy-
ften. Främst så använder jag mig av tankekartor när jag känner att jag 
måste strukturera upp mina tankar; vad är det jag vill ta reda på? Vad vet 
jag redan och hur kan jag sedan utveckla det? Genom att använda mig av 
tankekartor blir det väldigt tydligt hur jag ska strukturera upp mitt arbete 
och hitta den rätta och bästa vägen för att föra processen framåt så som 
jag vill. 

Men jag kan också använda mig av tankekartor för att tydliggöra vad det 
är som jag har gjort i mitt projekt. Precis som man kan använda sig av 
en tidslinje för att visa hur projektet framskridit. Jag har dock valt bort 
att använda mig utav en tidslinje för att jag anser att det är viktigare att 
strukturera upp vad det är jag har gjort och vad det gav mig, mer än att se 
när jag gjorde vad. Mitt projekt har hela tiden varit lite av ett personligt 
virrvarr och därför är det viktigt att hitta vad det är som tillslut format 
mitt projekt som det faktiskt är idag. 
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Bolla idéer med andra. 
Då jag ska generera tankar och idéer så bollar jag mycket med de männi-
skorna som finns i min omgivning. Det är lätt hänt att man sitter för sig 
själv och jobbar och då blir inskränkt i sina egna tankar. För att försöka 
undvika det så har vi haft olika tillfällen där jag tillsammans med några 
andra i klassen bestämt träffar där man fått bolla sina arbeten med andra. 
För även om det är lätt att glömma bort då man sitter och jobbar med sina 
egna projekt så måste vi komma ihåg att förutom handledarna så har vi 
även varandra som verktyg och bollplank. Det är bra för genom att berätta 
om sitt projekt för någon annan så får man nya tips och idéer på hur man 
kan jobba vidare i projektet. Man får snabbt höra någon annans perspek-
tiv, vilket kan leda till att man upptäcker någonting nytt. Det är bra att 
göra då man känner att det börjar gå trögt och att man sitter fast i arbetet. 
Många gånger så sitter vi inne på svaret men det krävs lite hjälp på traven 
för att inse det. Då är det bra att få diskutera och prata högt om arbetet, 
även om man kanske inte får ut någonting som man konkret vill jobba 
vidare med, så får man ofta fram nya synvinklar om saker som man själv 
kanske inte sett som relevant för projektet. 
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Vem jag än pratade med om mitt arbete och att jag skulle titta på toaklot-
ter så började de att nämna street-art. Jämförelser mellan att till exempel 
lämna ett lås i Paris, eller rista in ett hjärta i ett träd och likheten med att 
skriva ett hjärta på en toalett kom upp. Hur båda handlingarna handlar 
om att man vill lämna någonting kvar efter sig och att man vill synas. 

Då jag inte kände mig helt klar om i vilken riktning jag ville att arbetet 
skulle fortsätta så bestämde jag mig för att göra en enkätundersökning. 
Men innan jag kunde skicka ut en enkät så var jag tvungen att fundera 
över vad det var som jag ville få ut genom att göra en enkät. Eftersom 
toaklotter oftast ses som någonting negativt (och olagligt) så kändes for-
muleringen och upplägget väldigt viktigt för att jag sedan skulle kunna få 
ut ett användbart resultat. 

En enkätundersökning kan läggas upp på olika sätt och det går att göra 
både en pappersenkät eller en på internet. Jag valde att göra en på inter-
net, dels för att jag tyckte att det var ett enkelt sätt att nå ut till många 
olika människor snabbt, men också för att jag kände att jag ville att re-
spondenten skulle ha möjlighet att svara i lugn och ro. Jag ville även att 
det skulle vara en anonym enkät för att jag skulle kunna få ut så utförliga 
och ärliga svar som möjligt. Till en början så tänkte jag mig en ganska stor 
enkät, med många frågor, som skulle börja att handla om kreativitet och 
sedan fortsätta in på street-art och till sist så skulle jag ställa de relevanta 
frågorna om toaklotter. Det var för att jag ville leda respondenten in i rätt 
tankar och försöka ge dem rätt inställning innan jag började ställa frågor 
om toaklotter, men jag kände ganska tidigt att det inte kändes riktigt rätt. 
Jag bestämde mig för att pausa och ta ett steg tillbaka. Jag såg två briser i 
den första enkäten, den första var det faktum att det var toaklotter som 
var kärnan, mitt sandkorn, och om jag gjorde en så stor enkät och tänkte 
ta upp toaklotter sist - skulle respondeterna orka svara utförligt då? Den 
andra brisen som jag såg var att jag tänkte jämföra toaklotter mot gatu-
konst i förhoppning om att respondenterna skulle ha en mer positiv attityd 
till klotter när toaklotter-frågorna väl dök upp. Någonting som jag tror 
skulle gå lite i baklås då ryktena som går kring gatukonst är mycket mer 
positivt laddde än de om toaklotter som ofta bara anses som “fult”. Så istäl-
let för den stora enkäten som skulle handla om kreativitet, gatukonst och 
toalettklotter, satte jag ihop en mindre enkät på fem frågor där jag började 
att fråga om toaklotter och sedan även frågade om kreativitet, detta för att 
jag kände mig förvirrad i vart jag ville komma och i vilken riktning mitt 
examensarbete var på väg. 

Enkätundersökning
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Jag valde att börja enkäten med en snabb förklaring om vad meningen 
med enkäten var, det för att få respondenten att tillåta sig själv att tänka 
på ett annat sätt än vad de normalt kanske brukar:

”Jag sitter och försöker koppla ihop någonting så enkelt och vardagligt som 
toalettklotter med kreativitet. Men innan jag riktigt kan sätta igång så skulle jag 
behöva fler synvinklar är min egen. Tanken här är också att man ska tänka bort 
det faktum att toalettklotter är fel. Det är inte  handlingen som jag vill fokusera 
på utan mer fenomenet bakom toalettklotter.”
 
Jag valde att ställa två frågor om toaklotter och tre frågor om kreativitet:

1. Vad tycker du är intressant med toaklotter?
2. Vad tror du ligger i grund till att folk väljer att klottra på toaletter? 
3. Vad är kreativitet för dig? 
4. På vilka sätt tycker du att man kan uttrycka kreativitet? 
5. I vilka situationer/på vilka platser får du dina bästa snilleblixtar? (tex. i dus-
chen, ute, när du ska sova..)

Syftet med min enkät var att få någon annans synvinkel på toaklotter. 
Genom att samla på mig fler synsätt skulle jag även skulle kunna se om jag 
var på rätt väg, eller kanske utveckla några nya idéer som jag inte tänkt på 
innan.
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RESULTATET.
Jag hade relativt svårt att sammanställa min enkät till någonting konk-
ret då jag hade utformat enkäten på ett sånt sätt att respondenten fick 
svara fritt under varje fråga och därför så skiljer sig alla svar markant 
från varandra. De svar som jag har valt att redovisa är från de två frågor 
som handlade om toaklotter och som mer specifikt handlade om vad som 
kan vara intressant med klotter samt frågan om varför folk klottrar. I de 
svaren som jag fick på de två frågorna så kunde jag se mönster och för att 
göra mina svar mer hanterbara så sammanfattade jag resultaten i tre olika 
kategorier: 

1. Dagbok/ gästbok/ biktbås:
2. Klotter som är gjorda med omsorg och som är fina blir mer intressanta.
3. När klottret förmedlar positivitet och får besökaren att bli glad.

Men utifrån den första sammanställningen så kunde jag fortfarande 
inte hitta någonting konkret som drev mitt projekt framåt. Så jag gjorde 
ett nytt försök. Jag släppte dock inte min första sammanställning där jag 
kategoriserade resultaten helt. Denna gång utgick jag från svaren som jag 
fått från min enkät och gjorde en sammanställning med hjälp av post-its 
för att samla de svar som jag tänkte mig att jag skulle få användning av. 
Jag fastande också speciellt för ett utav alla svar som jag fått på frågan om 
varför toaklotter är intressant:  

“Personer som uttrycker sina känslor och sitt mående, men samtidigt få vara 
anonym - En ventil på många sätt. Jag tillåts alltså att få en inblick i någon 
annans liv. Tänk att göra en sammanställning av allt tänkvärt man läser på 
toaletterna.” 

Förutom svaren som jag fått i min enkät så hade jag även fått kommentar-
er om enkäten som jag fastnade för:
”Att folk skriver privata saker och tankar för att de är anonyma.. Lite som ett 
biktbås?” och ”skriver för att lätta på trycket..” 
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Efter att jag varit ute på stan och försökt att hitta klotter utan lycka och 
sen även gjort en enkät så ökade min iver om vad som skulle kunna dyka 
upp i klotter. För att kunna få en bättre bild om vad som händer då vi 
tillåts att klottra fritt beslutade jag mig för att ordna en workshop där jag 
skapade förutsättningar för besökarna att klottra.

Första tanken med workshopen var att besökarna skulle få möjlighet att 
helt spontant klottra på väggen. Med andra ord att jag bara skulle lämna 
pennor och sedan skriva någonting själv för att trigga andra att fortsätta 
klottra. På så sätt så skulle resultatet som jag fick ut vara helt spontant 
klotter och besökaren skulle inte behöva känna någon som helst presta-
tionsångest. Efter att jag var klar med min workshop så hade jag tänkt 
måla om toaletterna. Efter lite mer eftertanke så blev jag mer och mer os-
äker på om det var det bästa tillvägagångsättet för mig. Dels för att jag inte 
riktigt kände mig bekväm om det skulle vara så att någon skulle få för sig 
att klottra på andra ställen än där det var tänkt, eller om folk, kanske efter 
att jag målat om, skulle fortsätta att klottra. 

Så jag bestämde mig för att titta på metoden Graffiti Walls ur boken Uni-
versal Methods of Design (Martin & Hanington, u.å). Det är en metod som 
går ut på att just skapa en anonym och fri yta för deltagarna att uttryc-
ka sig på, ofta används den för att samla kommentarer om en miljö eller 
byggnad. Den går till på det sättet att man sätter upp stora tomma papper 
på en vägg eller liknade. Tillsammans med pappret så hänger man upp 
pennor som besökarna kan använda för att skriva sina kommentarer. På 
pappret som man hänger upp så får jag själv bestämma om jag vill att det 
ska lämnas tomt eller ifall jag ska lämna någon kommentar eller en fråga. 
Det är en metod som kan användas var som helst och när som helst men 
som är speciellt användbar när det kan vara svårt att samla den informa-
tion man är ute efter genom de mer traditionella sätten så som intervjuer 
eller fokusgrupper. 

Genom att ta inspiration från den metoden så kände jag att jag fick mer 
kontroll över situationen. Risken med att göra workshopen på det här 
sättet istället är att det spontana klottret, utan någon som helst prestation 
kanske försvinner. Så fort besökaren vet att det är meningen att man ska 

METOD - Min workshop
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1 http://buryyoursecrets.se/

klottra så tänker man igenom sina val och vad man väljer att uttrycka på 
ett helt annat sätt. Men samtidigt hade jag fått höra om en kampanj som 
fotografiska museet hade haft tidigare under hösten som hette “Bury your 
secrets”. Thambert, (2013, 1 november) skriver i Resumé att det var en 
kampanj som reklambyrån Ord&Bild hjälpt till att ta fram och som pågick 
i samband med Paolo Roversis utställning Secrets. I kampanjen så ingick 
både en digital kampanjsajt där besökarna kunde få dela med sig av sina 
hemligheter men man kunde även förutom den digitala kampanjen även 
skriva ner sin hemlighet på en post-it och sedan sätta upp tillsammans 
med alla andras hemligheter på en vägg i museet. Tanken med hem-
ligheterna var att de sedan skulle placeras i en kista och begravas utanför 
Paolo Roverse födelseort i Ravenna, Italien. Per Broman som är grund-
are och kommunikationsansvarig på Fotografiska sa detta i ett pressme-
delande: 

“Vi är många som bär på hemligheter av olika slag. För att kunna 
bli av med en hemlighet behöver du dela den med någon. Det är 
ofta väldigt skönt att få lätta sitt hjärta och när du väl har gjort det 
kan hemligheten begravas.” 

Det var en kampanj där folk helt öppet hade delat med sig av sina hem-
ligheter och där man inte hade fått skriva i lugn och ro. Därför så kände 
jag ändå att även om jag skulle sätta upp papper och pennor för besökarna 
att använda och att de skulle vara medvetna om sitt klotter så skulle de 
ha möjligheten att skriva i lugn och ro. Så man skulle kunna skriva ex-
akt vad man ville och ingen annan skulle behöva veta vem det varit som 
klottrat. Det var inte heller någon som visste i vilket syfte som papperna 
på toaletterna hängde uppe. Jag ville varken gå ut med att det var jag som 
student som hade satt upp grejerna och inte heller att syftet var att det 
skulle användas till ett examensarbete. 
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Till en början så var tanken att jag skulle hålla min workshop på Kårhuset 
i Piteå så jag försökte få tag i Monika som är verksamhetsledare där. Så 
jag mejlade henne och berättade hur jag hade tänkt mig att workshopen 
skulle se ut: 

“.. Jag vill förvandla toaletten till en kreativ oas. Genom att lämna material; i 
form av ett stort papper som sätts upp och täcker större delen av väggen/
väggarna och pennor på toaletterna som besökarna sedan kan använda för att 
skriva av sig, för att lämna en bild eller bara fundera över så vill jag skapa en 
miljö där man kan ta fram sin kreativitet. Kreativitet som vi alla har men som 
ofta hindras p.g.a. att man känner att man måste vara bäst. 

Jag vill göra ett experiment och se vad som händer då man lämnar material och 
förutsättningar för någon att vara anonym och kan släppa spärrarna och skri-
va/rita någonting offentligt. Vad händer? Vad väljer man att lämna efter sig?..”

Men fick tyvärr svaret: 

“Jag förstår precis vad du menar men tyvärr så har det detta läsår varit hel 
del förstörelse här på Kårhuset, bl.a. fem (5) sönderhoppade soffor. Om det nu 
under en kväll blir tillåtet att rita på väggarna i toaletterna, på papper, är risken 
stor att det fortsätter, utan papper. Så tyvärr måste jag säga nej, jag är ledsen..”

Åter igen så blev det tydligt för mig att det är tabubelagt med klotter. Hon 
kopplar ihop min workshop med skadegörelse i form av sönderhoppade 
soffor tyckte jag till en början var lite lustig, men när jag läser mejlet igen 
vid ett senare tillfälle så är det inte den meningen som jag fastnar och 
reagerar på utan: “Om det nu under en kväll blir tillåtet att rita på väggarna i 
toaletterna, på papper, är risken stor att det fortsätter, utan papper”. Rädslan 
över att man genom min workshop skulle kunna så ett frö i någons huvud 
så att de senare, på ett förbjudet sätt, skulle ta mer plats än vad de tilläts.
Än en gång så blev jag påmind om att det finns ett rätt och fel och det är 
väldigt tydligt att hon inte ser klotter som tecken på liv och mänsklighet. 
Jag kan inte annat än att dra en parallell mellan det faktum att man inte 
får klottra och min egen känsla att jag inte får illustrera. Så fort det han-
dlar om någonting som inte är helt kontrollerbart och som inte sker inom 
“ramarna” så får man inte göra det. I efterhand så vet jag också att om 
jag hade velat sätta upp ett klotterplank inne på själva Kårhuset i Piteå så 
skulle det ha varit okej, eller borde ha varit, för det gjordes nämligen vid 
ett senare tillfälle.
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Som tur var så hade jag förberett en plan B samma dag som jag mejlade 
Monika. Jag hade även lyckats ta reda på vem det var som var ansvarig för 
toaletterna i Acusticum och fått hennes telefonnummer och ringt henne 
och frågat om det skulle vara möjligt att få hålla en workshop där. Hon var 
mer positivt inställd men även hon hade en viss oro över att besökarna 
kanske inte skulle hålla sig till pappersytorna. Men efter lite diskussion så 
kom hon och jag överens om att jag skulle få hålla min workshop där den 
20-21 mars. Jag valde det datumet för den 21 mars var det några studenter 
som skulle hålla i ett evenemang men även Johan Rhenborg skulle ha en 
föreställning samma kväll. Det kändes spännande att ha den just den kväl-
len för att besökarna skulle vara många och väldigt blandade. 
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Förberedelser inför workshopen.
Det var ännu en hel del tankar och förberedelser som jag hade kvar att 
göra innan jag kunde hålla min workshop. Vad skulle jag behöva köpa? 
Acusticum har en dam- och en herrtoalett med fem bås i varje och en han-
dikapptoalett och jag ville sätta upp ett papper på alla toaletter. Jag gjorde 
en inköpslista över vad jag behövde för material: 

Jag funderade också över om jag själv skulle lämna någonting klottrat 
efter mig på pappret, eller om jag skulle behöva lämna någonting innan? 
Efter lite fundering så bestämde jag mig för att göra lite olika för att se om 
resultaten skulle skilja sig. På ett papper så lämnades frågan ”vad  tänker 
du på?”, på ett annat så skrev jag ”lätta på trycket”, det tredje en streckgub-
be, på det fjärde blev det ett hjärta, och det sista pappret lämnade jag helt 
tomt. Så såg det ut både på dam- och herrtoaletten. På handikapptoaletten 
så skrev jag bara ”Lätta på trycket..”. 

- Papper på rulle 
- Stark tejp

- Massor av pennor 
- Snöre
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Hur blev resultatet? 
Till att börja med så så fick jag bekräftat att när folk ges en chans att sätta 
avtryck så gör de det. Men att man kanske behöver den lilla knuffen att 
det måste vara någon annan som pekar ut vilka möjligheter det finns.

Resultatet av workshopen var över mina förväntningar! Med tanke på att 
de som klottrade var fullt medvetna över att det var någon som ville att 
det skulle klottras på pappern. Någon hade ansträngt sig för att fixa dessa 
papper vilket nog gjorde att varken könsord eller “ring om du vill knul-
la”-klotter. Trots medvetenheten hos klottrarna så blev resultatet en sarlig 
blandning av text, bild och flera spel av luffarchack. 
I textväg så fanns det allt från “jag har varit här”-klotter, till olika råd i livet, 
disskutioner över vilket hockeylag som skulle vinna elitserien och person-
liga bekännelser. Det fanns ritade bilder som alla visade på olika ambition-
snivåer och ett och annat telefonnummer hade blivit kvarlämnat. Ett av 
pappren på damtoaletten hade blivit helt fyllt med hakkors.

Om tiden hade funnits så hade jag gärna gjort om workshopen en gång till. 
Det var en relativt lätt workshop att hålla i med tanke att det var den förs-
ta workshopen som jag anordnade helt själv. Den var inte för omfattande 
och var därför relativt enkel att planera och fixa material som inte var 
alltför kostsamma. Det enda minuset med att jag utformade workshopen 
på det sättet som jag gjorde skulle i så fall vara att det hade varit spän-
nande att se det spontana klottret som nu kanske begränsades på grund av 
att man kände att man behövde prestera. I övrigt så var jag mycket nöjd 
med det resultatet som jag fick ut under min workshop och fick ut många 
klotterfraser som jag kunnat jobba vidare med. 
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Efter workshopen ville jag ta tillvara på toaklottret och visa upp det för 
världen. Under hela projektets gång har jag mött människor som haft en 
”nja, toaklotter.. är det verkligen så bra”-attityd. Det var för dessa jag vill 
bevisa att ur det sunkigaste av ställen kan det komma de mest briljanta 
budskapen. Jag ville på något vis göra någonting ”fint” av det som anses 
”fult” och visa upp deras värde och dela med mig av ett annat perspektiv 
på just toaklotter. Ur min enkät hade jag fått ett svar där det stod ”Tänk 
att göra en sammanställning av allt tänkvärt man läser på toaletterna”. Jag 
bestämde mig för att jag ville lyfta fram innehållet och den innebörd som 
klottret jag fått fram faktiskt hade, så jag valde att välja ut klotter som jag 
tolkade som tecken på liv och mänsklighet. 

Då jag skulle välja klotter, för att hitta guldkornen, ställde jag mig själv 
frågan; ”vad kommer ut i toaklotter som kanske inte kommer ut någon annan-
stans?”. Utifrån den frågan började jag välja ut klotter från workshopen 
som jag ville lyfta fram. Efter workshopen så tog jag hem resultaten och 
hängde upp dem i mitt vardagsrum så att jag skulle kunna få en bra över-
blick på alla. Jag började med att lista alla toaklotter som kändes relevanta 
och som stack ut, antecknade hur mina tankar kring klottret snurrade. 

Göra av klottret?
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LYFTA FRAM TOAKLOTTRET HUR? 
Men ännu så hade jag inte bestämt på vilket sätt jag skulle kunna lyfta 
fram toaklottret. Jag hade inte velat låsa fast mina tankar vid några idéer 
för tidigt, utan ville kontrollera och sammanställa workshopen för att 
bestämma vad jag ville lyfta fram, innan jag bestämde mig för något sätt 
som jag sedan kunde använda klottret på. innan jag visste vad jag faktiskt 
ville lyfta fram. För att komma på ett sätt hur jag skulle kunna få ut klot-
tret så gjorde jag en liten tankekarta där jag bara slängde ur mig alla idéer 
över vilka grafiska lösningar jag skulle kunna ta fram utav klottet som jag 
fick på min workshop. 

Förutom tankekartan så bollade jag också idéer med några i klassen och 
gjorde en lista på grafiska lösningar som jag skulle kunna använda mig av: 

- Göra illustrationer av klottret. 
- Skapa ett mönster av olika tolkningar 
- Placera klotter på någonting oväntat t.ex. finkulturen
- Skapa någonting som inte direkt kopplas till klotter
- Fotografier tolkade ur klottret
- Klotter kan berätta en historia - visa den visuellt
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2. http://leafdesign.in/mum-airport.html

På samma sätt som jag ville visa upp värdet i toaklotter och motbevisa alla
de som anser att klotter inte har något värde, såg jag en möjlighet att även
bevisa mitt eget värde . Efter år av att endast säga att jag inte kan rita eller
illustrera så var det det som lockade mest då jag började fundera på hur
jag skulle välja att visa upp de fantastiska budskapen som jag fångat under
min workshop. Men varför valde jag just illustration? Just i den stunden
i min process så var det ingenting jag reflekterade över desto mer då det
kom till ett mer personligt plan. Men både under enkätundersökningen
och senare då jag bollade idéer med klassen så kom det fram att en visuell
historia tilltalade fler människor. Ur enkäten så handlade det mer om svar
med en attityd som att ”rita är fint och skriva är fult”. Men när jag bollade
idéer och diskuterade tillsammans med de från klassen så handlade det
mer om hur en bild både kan tilltala och nå ut till fler människor. Du måste
varken kunna läsa eller tala ett visst språk för att förstå budskapet utan
bilder finns till för alla. Ett väldigt bra exempel på detta är piktogram. Då
använder man förenklade illustrationer som beskrivning istället för text
till exempel för att markera ut dam- och herrtoaletter. Ett annat ställe där
man flitigt använder sig av piktogram är på flygplatser där det varje dag
strömmar av resenärer från olika länder. Det är just för att alla resenärer
oavsett språk eller kultur ska kunna förstå och hitta rätt.

Varför illustration?

2
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Jag bestämde mig för att tolka och illustrera det klotter som jag valt ut.
I mitt projekt hade jag redan fått höra skeptiska kommentarer om hur jag
skulle kunna bygga upp ett examensprojekt av toaklotter och det var för
dessa jag ville bevisa att det visst gick. För det var genom samma typ av
misstro som min rädsla för att illustrera hade byggts upp.

Man illustrerar ofta som komplement till någon text och syftet med
illustrationer är att belysa, förtydliga och dekorera en berättelse, någon
information eller liknade. Bilden ska ofta representera någonting som sker
och beskrivs i texten och detta var precis det jag ville göra! Jag ville förtyd-
liga och trycka på de budskap som klottret förmedlade och genom att illus-
trera så vill jag öppna ögonen hos fler. Jag vill uppmärksamma fler om de
buskap som kan komma ut i toaklotter, och jag vill använda dessa budskap
för att uppmärksamma och lyfta fram mina illustrationer.

Jag började med att leta inspiration och kollade på olika sätt man kan
illustrera på. Illustration är ett väldigt brett område och de finns en rad
olika tekniker man kan använda till exempel akvarell, blyerts, fotografi,
kollage, tusch eller till och med med potatistryck- som man ofta gjorde när
man var yngre. Redan innan projektet startade visste jag att det var mer
simpla illustrationer som tilltalade mig mest och den typen av maner var
också någonting som jag tyckte passade in i sammanhanget jag hade. Det
jag skulle illustrera var toaklotter. Klotter som är någonting oplanerat och
spontant. Det behöver varken ha stil eller speciellt vackert så länge vi kan
se vad det föreställer (Guwallius, 2010).
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Jag kikade mycket i bland annat Den stora boken om Mumin och på Tove
Janssons illustrationer. Det jag fastnade för och som tilltalade mig starkt i
hennes bilder är att de är så färgglada men också att färgerna på motiven
inte alltid behöver vara verklighetstrogna.

När man läser hennes berättelser får man känslan av att man kliver in i
en sagovärld full av äventyr. Samtidigt så är illustrationerna väldigt simpla
och “platta” då de saknar någon mer detaljerad skuggning. Trots det så
lyckas hon få illustrationerna intressanta genom färgerna och detaljerna
som finns i bilderna. Någonting annat som jag tycker är fängslande, som
finns med i just den här boken, är sättet hon blandar in texten i bilderna.
Det står skrivet en berättelse men man kan tro att hon har skrivit texten
för hand.

Mumin & Tove Jansson
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I vanliga fall innan jag börjar med skiss- och designprocessen i ett projekt 
brukar jag ta fram en moodboard. Men i det här projektet har jag istället 
bara samlat ihop inspirationsbilder då syftet med en moodboard är att 
skaffa sig ett helhetsintryck om vilken känsla man vill förmedla både 
genom färger, former och människor. I mitt fall så ville jag mer få en chans 
att se på vilket sätt jag skulle kunna illustrera på. Då illustration inte är 
någonting som jag i vanliga fall brukar göra var jag också väldigt nervös 
och kände en viss oro över hur det skulle gå. Genom att söka inspiration på 
andra illustrationer och maner som liknade det som jag själv ville ta fram 
så blev det en slags jakt på bekräftelse om att det var okej. Det är okej att 
göra enklare illustrationer som varken handlar om perspektiv eller som 
måste vara extremt verklighetstrogna. Det är okej att inte vara bäst på det, 
men genom mina inspirationsbilder kunde jag konstatera att det kan bli 
grymt bra i alla fall! Det var dessa bilder som jag kunde titta tillbaka på när 
jag börjar tvivla på min egen förmåga om att det jag gjorde faktiskt dög. 

Tanken med en moodboard är att slutresultatet sedan ska passa in för att 
de båda förmedlar samma känsla. Precis som den tanken, så är tanken 
med mina illustrationer att de ska kunna passa in bland mina inspirations 
bilder då de sen är klara. 

Inspirationsbilder
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Jag började med att välja ut ett klotter som jag ville illustrera: ”Undra om
mina pruttar hörs till herrtoan?”. Vilket var ett klotter som jag fastnade för
väldigt snabbt för att det fanns en stor spänning i det, mycket för att den
kommer från en damtoalett. Jag började tänka på kommentarer om att
tjejer varken pruttar eller bajsar för att det anses okvinnligt. För tusan,
tjejer säger till och med att de ska gå och ”pudra näsan” då de egentligen 
ska gå på toaletten! Varför måste tjejer mörka vad de egentligen gör? Det 
här klottret i sig lyfte verkligen upp det som sker i skymundan och som 
tvingas förbli en hemlighet. 

Jag hade tidigare tittat på olika maner som jag gillade och ville ta inspira-
tion av då jag ska göra mina egna illustrationer. Men jag kände själv att jag 
hade ingen aning om vad jag skulle kunna åstakomma. Vilken förmåga satt 
jag på? Hur skulle jag klara av att rita? Skulle jag ens lyckas? Jag behövde 
en chans att få testa min egen kapacitet och försöka hitta mitt eget uttryck 
eftersom jag själv inte ansåg att det som jag gjorde dög. Att illustrera var 
ingenting som jag skulle säga att jag var bra på eller att det var en styrka jag 
hade. Jag brukar kludda i mina anteckningar då jag sitter på föreläsningar 
eller då jag pratar i telefon men det är de enda. Och när jag väl ritar så gör 
jag det i skymundan, som det är någonting jag bör skämmas över. Ingen får 
se vad jag gör förrän det är helt klart och jag är nöjd. Då blir motiven ofta 
djur och speciellt rävar, men i det här projektet var det inga djur som skulle 
illustreras.

När jag skulle börja skissa bestämde jag mig för att börja illustrera för
hand och sedan skanna in mina skisser och jobba vidare digitalt. Det för
att man kan få mycket mer karaktäristiska gubbar och figurer då man
tvingas att rita för hand. Jag använde mig av en penna som inte gick att
sudda och jag fick inte heller kluddra över någonting som jag ritade. När
jag skulle börja skissa på mina illustrationer så jobbade jag inte ensam som
jag annars brukar göra vilket gjorde situationen aningen jobbig och jag
kände mig obekväm. Det var en utmaning mot att jag var så inställd på att
ingen fick se mig rita i fall det skulle se förfärligt ut. Samtidigt tyckte jag
det var bra därför att jag var tvungen att nöja mig med det jag gjorde. Jag
förklarade hur jag hade tänkt; att jag själv ansåg att jag inte kunde men att
jag inte fick sudda och att jag skulle fylla ett papper med försök på en tjej
som satt på toaletten.

Min första illustration
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För att visa hur jag jobbat då jag tagit fram mina illustrationer så tänkte 
jag visa en steg för steg guide på hur jag utifrån min skiss har jobbat för att  
för att få en färdig illustration.

STEG 1. 
För att jobba vidare med mina skisser så skannar jag in dem för att det sen 
ska vara lätt att jobba vidare med dem digitalt. 

STEG 2.
När jag skannat in skisserna börjar jag att forma ansikte, hår, kropp... 
Del efter del bygger jag på, lager efter lager. 

Från skiss till illustration
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STEG 3.
Börjar att formge allt det som hon sitter och funderar över. 

STEG 4. 
Jag vill ha med det faktiskt klottret som jag försöker tolka i min illustration. 
Jag ser min illustration som ett komplement till klottret och klottret som 
ett komplement till syftet i mitt arbete. Så utan text tappar bilden mening 
då det ligger stor spänning i klotterfrasen. 

STEG 5. 
För att rama in både tjejen och hennes tankar så formger jag en tankebub-
bla som omger dem och som också håller ihop illustrationen. 
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STEG 6.
Börjar att titta på detaljer. För att skapa mer liv och kontrast i illustra-
tionen valde jag att göra fler detaljer mörka. Jag hade fått feedback om att 
mina illustrationer behövde mer svärta. Tjejen fick mer detaljer: en leop-
ardmönstrad klänning och trosor med spetskant i svart. Tankebubblan blir 
mer lik typografin med minde “bubblor” för att de ska gå ihop bättre. 
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Efter att jag påbörjat min första illustration händer det någonting i mitt
projekt. Jag börjar tvivla på i vilket syfte som jag illustrerar och ber om
lite andra åsikter. Jag beskriver mitt projekt och syftet hur jag vill tolka
det som anses fult och visa på att även det är tecken på liv och mänsk-
lighet och jag vill visa på ärligheten som finns i klotter. Jag nämner även
att jag är inne på att ta fram illustrationer eller mönster genom att tolka
toaklotter. Feedbacken jag fick var att det var en bra idé att tolka klottret
genom illustrationer men att jag skulle tänka på att ta fram någonting som
inbjuder till handling. För att klottra är att göra någonting aktivt, att aktivt
förändra sin miljö, samtidigt som man delar med sig om någonting som
man hade på hjärtat. Hur får man med det?

Under processen så lät jag papprena från workshopen hänga kvar på
väggen. Under tiden som min första illustrationen började ta form så
startade även en diskussion över ett annat klotter, ”farliga Knut Olsson” 
och vem han egentligen var och varför hade han ont i magen? Det var 
väldigt intressant hur människor tolkade honom olika och hur någonting 
så litet och som kan ses som orelevant väckte en sådan iver och nyfikenhet 
att veta... Här fann jag någonting som jag fastnade för och som jag inte 
riktigt kunde släppa. Gick det på något sätt kombinera att visa upp den mer
positiva bilden av klotter, genom att jag illustrerade mitt eget perspektiv
på de klotter som kommit fram under workshopen, samtidigt som man
involverar användaren att själv fundera och reflektera över bland annat
vem farliga Knut Olsson är?

Tvivel och förvirring

Vem är han egentligen? 
Varför har han ont i magen? 
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I min iver att få fortsätta illustrera efter att mitt första resultat blivit så bra
började jag göra en serie som jag kallade för Vem är egentligen farliga knut
Olsson? (Och varför har han ont i magen?). En historia framtagen av olika
perspektiv över vem farliga Knut Olsson var, vad han gillade samt varför
han hade ont i magen. 

Men hur skulle jag kunna få ut detta till en användare och på vilket sätt 
skulle jag kunna involvera dem? Idéen om att skapa en kanal för att engag-
era toalettbesökare och ta fram någonting som skulle roa dem kom upp. 
Jag började att formge en bok. Då toaklotter handlar om mer än en persons 
handling så tyckte jag det var speciellt viktigt att involvera användaren. 
Jag valde därför att ta fram en bok som förutom att den är underhållande 
även skapar mer praktiska ytor för användaren att klottra av sig på. Jag 
tänkte mig även att man skulle kunna placera ut boken på toaletter eller 
andra offentliga ställen. Jag tog inspiration från hur Konstens Hus hade ett 
projekt under 2007 som kallades Bus-Art. Tillsammans med Länstrafiken 
och Luleå Lokaltrafik så riggade dem bussarna med kultur i form av poe-
si, konst, fönstermålningar, litteratur och böcker som man kunde skriva 
eller rita i. De kunde även dyka upp musiker eller poeter som underhöll 
resenärerna en bit. Man kunde också hitta lite oanade installationer som 
till exempel pruttkuddar på sätena eller så var bussen fylld med oväntade 
stadsljud. Bus-Art anordnades för att göra den annars inte så glamorösa 
bussfärden aningen roligare än vanligt. (Bus-art väcker reaktioner i Luleå, 
2007)
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Knut Olsson som älskar mjölk och alla sina katter men som 

blir arg och ond då han är laktosintolerant.

Alla fyra olika Knut Olsson som alla har sin egen personlighet, sina intressen 

och som på olika sätt också är farliga och har ont i magen.
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Förutom kapitlet om Knut Olsson tog jag även fram en del i boken där jag 
ville visa på saker som var bra med toaklotter. Det kapitlet fick heta ”Fem 
saker som anonymt toaklotter lockar dig att göra”. Den innehöll en lista som 
jag skapade genom att titta på saker som enligt enkäten och resultatet 
från workshopen kommer ut i klotter, men inte nödvändigtvis kommer ut 
någon annanstans. Det för att tydliggöra och försöka få läsaren att se an-
norlunda på klotter. Målet med min designlösning var att skapa möjlighet 
att locka fram den inre klottraren som finns gömd inom oss alla. 
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VAD FICK JAG FÖR FEEDBACK EFTER 50% SEMINARIET? 
Efter 50 procents seminariet fick jag frågan om det jag vill med mitt pro-
jekt är att få människor att lätta på trycket, som jag hade nämnt tidigare, 
eller om jag ville förändra någons bild av klotter? Det vart klart att någon-
stans på vägen hade jag gått vilse i mitt projekt. Efter min enkät och innan 
jag satte ihop min workshop pratade jag om biktbåset och hur man genom 
toaklotter fick chansen att ”lätta på trycket” och skriva vad än man hade 
på hjärtat. Handledarna hade även sett någonting i mitt projekt som jag 
hade ignorerat; att projektet snuddade vid min egen rädsla för att illus-
trera. Att projektet kan representera min egen kamp med mitt självför-
troende och min inre resa mot att våga illustrera. För första gången så 
uppmärksammades sambandet mellan toaklottrer och mina illustrationer 
som båda brukar vara obemärkta och anonyma och ske i skymundan.

HUR FÖRÄNDRADES MITT PROJEKT? 
Efter 50 procents seminariet fick mitt projekt nytt fokus och det var nu il-
lustrationerna jag skulle lyfta fram och ge mer plats åt. De var tyngdpunk-
ten i mitt projekt och mitt mål var att illustrera och att i slutet av projektet 
ha gjort någonting som jag skulle våga stå för. Från och med nu skulle jag 
endast se toaklotter som en byggsten i mitt projekt. Det klottret som jag 
skulle fokusera på att ta fram var även de klottret som uttryckte det som 
man vanligtvis inte vågar säga.

Mitt projekt gick från att handla om att involvera användaren och förän-
dra någons bild av toaklotter till att handla om min personliga utveckling 
och min resa till att våga illustrera. I det här stadiet så strök jag både tan-
ken med boken som skulle involvera läsaren och farliga Knut Olsson, då 
tanken bakom dem båda var otydlig och ointressant. 
Det jag skulle illustrera var toaklottret, som jag hade någonting gemens-
amt med - båda sker i det privata och blev någonting som jag skulle ta och 
visa upp offentligt. Det var ingen som gav oss plats så mitt jobb blev att se 
till att vi tog plats ändå. 

För att få ut mina illustrationer så blev det en barnbok. Det är en pas-
sande kanal för både mina illustrationer och det uttryck som de har men 
även för innehållet. Det blir en blandning mellan kiss- och bajshumor och 
allvar. Jag såg det som en chans att lyfta alla de intressanta budskapen 
som kommer fram i klotter. Att kanalen för mina illustrationer just blev en 
barnbok gjorde även att jag som illustratör kunde utmana mig själv ännu 
mer. Barn är en väldigt tacksam publik att roa så jag såg det som en chans 
och ett ypperligt tillfälle för mig att verkligen dra i gränser och leka av mig 
för att hitta mitt eget uttryck och mitt maner.  

Efter 50% seminariet
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När jag skulle fortsätta välja klotter som jag skulle illustrera gick jag tillba-
ka och tittade på mina första anteckningar. Vilka klotter hade jag lyft fram 
då förutom “Undra om mina pruttar hörs..”? Utifrån dessa valde jag att ta 
till vara på mina korta och enkla anteckningar innan jag skulle börja skis-
sa. Men jag började även reflektera över hur varje klotter kunde relatera 
till mitt projekt.

Du är inte bara ful och fel, du saknar talang - Någon som talar till sig själv? 
(Den som skrev: Trycker ner andra för att känna sig bättre själv?) Trycker 
ner sig själv, dålig självkänsla “jag duger aldrig”. I mitt projekt: Kamp mot 
självkänsla. Jag kan om jag vill och vågar. 

Om man får skratta ikväll? - får man skratta? Är det okej att göra som man 
vill även om det stör andra (bryter normer?) Är det okej att.. vara lycklig? Att 
vara sig själv? I mitt projekt: Får jag illustrera? Ta lite extra plats? 

Min mamma är alkoholmissbrukare. Jag ville bara få ur mig det. -  Lite 
obehaglig. Någon som tog till vara på toaletten som ett biktbås och som verkli-
gen lättade på trycket. I mitt projekt: Att få ut någonting som man inte kän-
ner sig bekväm med eller som man skäms över. I mitt fall så är det mina 
illustrationer. 

Jag har fjärilar i magen - Fastnat för dessa klotter som beskriver en känsla. 
Tänk ett härligt pirr i magen! Det kan pirra av olika anledningar som till exempel 
för att man är kär eller att man är nervös. I mitt projekt: Jag är nervös, kom-
mer jag att klara av den här utmaningen?

Efter att ha tagit mig ytterligare en titt på resultatet från workshopen så 
valde jag också ut tre nya klotter. 

Jag var här först och sket först - Passar målgruppen. Kiss och bajs humor. 
Revirtänkt; jag var här först. Refererar till månlandningen och där man visar 
att man varit där först. En viss stolthet.  

Jag är tjej men jag är här ändå (sjukt?) - Även tjejer får ta plats. Relevant 
både för att workshopen handlade om att uttrycka sig men också för att det 
är aktuellt med jämställdhetsfrågor. I mitt projekt: Jag tog plats, vad säger ni 
nu? 

Vad är det för fel på det manliga släktet? Pissa en dl utanför... 
Även denna handlar om kiss och bajs humor. I mitt projekt: Är det okej att 
göra fel? Att missa lite utanför? Går världen under bara för att någon tyck-
er att det blir fel?

Vilka klotter valde jag? 
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Jag fortsatte att skissa klotter som jag valt ut. Min skissprocess har alltid 
sett likadan ut under hela mitt projekt och jag har jobbat utifrån principen 
att jag inte får sudda eller ta bort. Om jag inte blivit nöjd så har jag bara 
fått göra om. Jag har använt mig av både bild och text i mina skisser. 
I vanliga fall brukar mina skisser bestå av mer text än bild. Men eftersom 
det här projektet handlar om att jag ska våga och utmana mig själv till att 
illustrera så bestämde jag mig för att det fick bli tvärtom. Så mina skisser 
är uppbyggda av bilder som ska visa hur jag tänkt mig och sen har jag 
försett skisserna med en mer förklarande text. 

Hur såg mina skisser ut?
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Hur skulle jag beskriva mina illustrationer? De är väldigt enkla och 
avskalade. Förutom några små detaljer och mönster i varje illustration så 
händer det inte mycket annat i bilden. Någonting som kanske skiljer sig 
från andra barnböcker. Ofta är böckerna utformade så att det ska hända 
så mycket som möjligt i bilden så att barnet ska ha någonting att roa sig 
med. Det kan vara som i till exempel Lilla björn på semester (Claud, 2012) 
som är en bilderbok där läsarna får vara med och leta rätt på Lilla björn på 
varje uppslag. Men min bok skiljer sig på många sätt från en vanlig barn-
bok. Först och främst är allt innehåll i boken helt och hållet uppbyggt av 
toaklotter. Jag har istället valt att fokusera på budskapet, vad vill jag få ut 
tillsammans med min bok? 

Alla mina illustrationer är framtagna efter en väl utvald klottrerfras som 
jag även jobbat in i bilden med handritad typografi. Mina illustrationer är 
gjorda i en teknik som både passar sammanhanget; att illustrera toaklotter 
som är slarvigt. Men också att jag, genom min teknik, inte strävar efter att 
vara perfekt eller bäst utan att göra mitt bästa för att det är roligt. 
Det gör ingenting om det är oproportionerligt, om någon hand ser aningen 
skum ut eller om typografin är lite skev. Det är okej för det absolut vikti-
gaste är att man vågar ta plats och uttrycka sig oavsett. Det är också en 
teknik som tilltalar mig starkt och som jag känner mig bekväm med. Varje 
illustration har fått sina egna färgkombinationer och jag har valt att inte 
ha så mycket färg i varje bild för att det inte ska upplevas som plottriga. 

För att rama in och illustrationerna på ett enkelt och snyggt sätt på upps-
lagen så valde jag att ta fram ett simpelt mönster till alla illustrationer. Ett 
mönster i två nyanser, en är samma färg som den platta som ligger bakom 
illustrationerna och en ännu ljusare nyans. Jag ville ha stor kontrast mel-
lan bakgrunden och texten, därför valde jag en ännu ljusare nyans. 

Nästan klara illustrationer
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När jag tagit fram det första utkastet på alla mina illustrationer fanns det 
fortfarande några frågetecken som jag var tvungen att fundera över. Var 
de riktade till barn? Fanns det någonting jag kunde förändra? Skulle jag 
förenkla? Lägga till?  

Någonting som jag började reflektera över var det faktum att alla männi-
skor i mina illustrationer var både vita och smala. Vilket budskap ville jag 
sända ut genom mina illustrationer och min bok? Jag var tvungen att bac-
ka tillbaka och tänka i vilket syfte jag valde att uppmärksamma toaklotter 
i mina illustrationer: Att alla har samma rätt att ta plats och att synas. Det 
var en viktig observation som var tvungen att justeras. 

Sen tidigare hade jag reflekterat över att människorna i mina illustrationer 
skulle vara både tjejer och killar. Det var en reflektion som skett naturlig 
då jag visste att klottret kom från antingen dam- eller herrtoaletten. Men 
mer än så visste jag inte om klottraren och därför var det någonting som 
undgått mig.

När jag fixat mina illustrationer återstår det bara att formge boken där 
illustrationerna ska presenteras. Spänningen blir att se hur mycket illus-
trationerna kan tala för sig själv. Tanken är att de ska presenteras tillsam-
mans med 3-6 meningar text och att läsaren ska kunna skapa sig en up-
pfattning om hur jag tänkt. Men det ska också finnas utrymme att fundera 
över budskapen själv.



45

Innan vi skulle trycka vårt projekt så var vi några som bestämde oss för att 
åka till tryckeriet, Lulegrafiska, där vi slutligen skulle trycka våra artefak-
ter. Väl på plats så fick vi gå på rundvandring där vi fick se var de jobbade, 
vilka maskiner de hade och vad de kunde göra. Han som tog hand om oss 
gick också igenom vad som gjordes på plats och vad de behövde skicka 
iväg så att andra fixade det åt dem. Anledningen till varför vi ville åka dit 
och träffa dem var just för att få en större inblick vad de kunde göra och 
vilka möjligheter som fanns. Tidigare har vi aldrig haft kontakt med något 
tryckeri på samma sätt så det var både nyttigt och lärorikt. Väl på plats fick 
vi även klämma och känna på pappersmaterial samt kolla på olika exempel 
av trycksaker som de tidigare gjort för att få inspiration. 

Innan studiebesöket hade jag varit osäker på hur jag skulle binda min bok 
då jag ville få just känslan av att det skulle vara en bok. Jag hade funderat 
över om man skulle kunna limbinda boken, men utifrån exemplen som de 
visade så bestämde jag mig för att spiralbinda min bok. Det för att min bok 
hade få sidor så om jag skulle limbinda den så var risken att det inte skulle 
hålla så länge, därför valde jag bort det alternativet ganska fort. Så valet 
stod mellan att häfta eller spiralbinda boken. Jag var tveksam till bägge 
alternativen. Att häfta boken kändes som ett billigt och oprofessionellt al-
ternativ då jag ville att man skulle få känslan av att det var en bok. Oftast 
så häftar man broschyrer och dylikt som ska skickas ut i större mängd, 
för att hålla ner priset. Ringbindning var ett alternativ som jag inte sett på 
så många böcker. Vi fick se ett exemplar av en broschyr som LKAB hade 
skickat ut till alla deras anställda tillsammans med årets julklapp. Jag blev 
förvånansvärt imponerad av resultatet som både var snyggt och lätt att 
bläddra i. Den lösningen kändes också mer som en bok. Även om det inte 
var det resultat som jag från början hade varit ute efter så kändes det som 
den bästa lösningen. 

Studiebesök på tryckeriet
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Jag fick även klämma och känna på olika pappersalternativ. Innan vi for 
till tryckeriet så var jag en sväng till biblioteket och kollade i olika barn-
böcker just för att få ett hum om vilka papperstyper som brukar användas. 
De flesta barnböcker var framtagna i bestruket papper men det fanns även 
ett fåtal som var tryckta i obestruket papper. En av de böckerna som hade 
använt obestruket papper lånade jag med mig hem, Lilla björn på semester 
(Claud, 2012). Det var en bok som hade väldigt stort fokus på illustrationer 
som både var stora, detaljerade och färggranna. 

Den boken hade jag med mig till tryckeriet som referens över vilket typ av 
papper jag skulle vilja ha. Så utifrån den boken så hittade vi ett alternativ 
som skulle kunna passa vilket blev Amber Graphic 170g (Arctic Paper, 
2013). Jag ville ha ett tjockare papper till omslaget så att det ska kännas 
som en bok. Man hade kunnat välja kartonage men det var ingenting som 
de kunde trycka där utan som man i så fall var tvungen att beställa efter. 
Därför valde jag i stället att ta ett kraftigare papper för att få ett liknande 
resultat. Som omslag så valde jag ett papper som hette Arctic Volume 
white 300g. Det är ett är ett fullbestruket matt papper med hög bulk vilket 
gör att pappret känns både tjockare och mer styvt och därför passade bra 
till omslaget (Arctic Paper, 2013).
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RESULTAT

4
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Då jag formgav min barnbok gjorde jag det med tanken att mina illustra-
tioner skulle vara i fokus. Jag ville tillåta dem att ta plats och visa upp dem 
med stolthet. Därför valde jag att sätta en illustration per uppslag just för 
att nu när jag väl hade vågat illustrera så ville jag att varje bild skulle få ta 
plats och jag ville absolut inte att de skulle behöva slåss med varandra om 
uppmärksamhet. 

Sen sist så har jag varit tvungen att göra om mina illustrationer en aning. 
Vissa av dem skulle jag förenkla så att de blev mer tydliga. Andra hade 
jag fått barnanpassa för att de till en början hade illustrerats till en annan 
publik. Men främst hade jag fått tänka om då människorna på alla mina 
illustrationer hade varit både smala och vita. 

Jag vill att min bok ska vara till för alla och jag vill visa på att oavsett vem 
man är så kan ingen någonsin säga att du gör fel. Samtidigt så kunde mina 
illustrationer tolkas som att om du inte var smal och vit så var du fel. Jag 
vill absolut inte att något barn som skulle läsa den här boken skulle göra 
det och tänka “varför ser de ut såhär, men inte jag? Är det fel på mig?” Nej, jag 
fick göra om och göra rätt. Boken ska vara riktad till alla barn oavsett hur 
du ser ut, var du kommer ifrån eller hur stark och tydlig (eller rädd och 
svag) din vilja är - så är du lika mycket värd. Jag vill inte ta fram en bok 
som på något vis skulle kunna påverka någon annan på samma sätt som 
jag själv har blivit påverkad till att inte våga rita. 

Jag vill visa på mångfald i mina illustrationer med olika hudfärger, former 
och frisyrer. Jag kände att just det med hudfärg och olika etniciteter är ett 
känsligt ämne som lätt kan bli fel. Om man vill ha ett tydligt exempel på 
det så kan man kika hur det gick för Stina Wirsén. En stor debatt startade 
kring hennes film- och sagofigur Lilla Hjärtat som folk ansåg vara en ra-
sistisk stereotyp - en pickaninny. I Stinas ögon så hade hon skapat en stark 
liten tjej som skulle kunna bli en förebild för afrosvenskar (Sigander, 2012).

RESULTAT 
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10. http://instagram.com/p/fcpeInMFSa/

11. http://instagram.com/p/oBIlnUMFSa/ 

12. http://butik.feministisktinitiativ.se/fi-kasse-av-lisa-ewald

Så utan att riskera att trampa någon på tårna men ändå väva in mångfald 
och det faktum att vi alla ser olika ut. Därför har jag valt att inte sätta 
någon gräns och inte hålla mig till det som anses vara verklighetstroget. 
För varför ska jag hålla mig till verklighet när jag istället kan tänja på ännu 
fler gränser och samtidigt undvika att någon ska känna sig bortglömd? 
Min rädsla över att illustrera startade på grund av att jag hade regler att 
förhålla mig till och det här såg jag som ännu en chans att bryta dessa. Så 
istället för att göra människorna i mina illustrationer i olika hudfärger så 
valde jag att göra dem i olika färger! 

10 11

12
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Då jag valde färger till mina illustrationer har jag tagit mycket inspiration 
från hur vårens trender har sett ut på allt från nagellack och läppstift till 
klädesplagg, vilket har varit mycket pasteller. 

Färgval

13. http://www.deborahlippmann.com 

14. http://www.zara.com/ 

15. http://www.glamour.com/fashion/2013/09/most-wearable-spring-2014-trends-from-nyfw#slide=1

13

14 15
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Efter att jag kikat i Stora boken om Mumin så bestämde jag mig för att 
försöka vara ganska modig då det kom till att använda färg. Mina illustra-
tioner skulle inte behöva vara så verklighetstrogna. Då det kom till mitt 
sätt att illustrera så ville jag gå bort från känslan om att allt måste vara så 
allvarligt och på liv och död. Jag ville använda mig av inspirerande och 
glädjande färger. Trots detta, eftersom att det finns både varma och kalla 
färger, kan man genom färg förmedla olika känslor. 

Av de ljusa pastellerna har jag också lekt fram olika nyanser som jag har 
använt mig av. Förutom pastellerna har jag även valt ut några starkare 
färger som bryter av och skapar större kontrast. Som mer neutrala färger 
har jag använt mig av olika gråa nyanser. 
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Typsnitt

Till typsnitt har jag valt Aleo som är en Slab Seriff, en blandning mellan en 
Seriff och en San Seriff. Jag valde det typsnittet för att det är väldigt lät-
tläst både i korta och långa texter. Eftersom min bok är riktad till mindre 
barn ville jag ha ett typsnitt som var väldigt öppet och tydligt så det även 
ska vara lätt för barnen att kunna tyda vad det står. 

16. https://www.behance.net/gallery/ALEO-Free-Font-Family/8018673

16
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På torsdagen den 22 maj så var det äntligen dags att åka och trycka min 
artefakt! Under studiebesöket så hade jag blivit tillfrågad om jag ville vara 
med då min artefakt trycktes upp då jag var lite ängslig kring hur färger-
na skulle bli i tryck. Så jag begav mig till tryckeriet där jag skulle befinna 
mig klockan tre. När jag väl kom fram hade de en del kvar att göra innan 
de kunde hjälpa mig med mitt projekt men jag hade med mig dator så jag 
fortsatte att små pilla med mitt eget in i det sista. När det äntligen var dags 
för mig att trycka så fick jag skicka filen till killen som satt inne i rummet 
för digitaltryck.

Han förklarade grundligt hur han ville ha filen - sparad som pages och inte 
som spreads, med varje sida för sig men fortfarande i samma dokument 
och tre mm utfall. Väl där innan vi skulle börja trycka så ifrågasatte han 
mitt pappersval till omslaget. Han hade tittat på min bok som jag skulle 
trycka och kunde konstatera att han trodde att resultatet skulle bli bättre 
om jag höll mig till Amber White även till omslaget. Det för att de färger 
som jag hade valt, alla pasteller, skulle göra sig bättre på ett obestruket 
papper. För att visa skillnaden så skrev han även ut på båda papperna så 
att jag fick bedöma själv och i slutändan så gick jag på hans rekommenda-
tion. 

När vi väl började skriva ut så fick jag bevis på vilken tur det var att jag 
fick chansen att vara med. Jag hade försökt anpassa färgerna efter både 
skärm och skolans skrivare. Där hade jag alltid tyckt att färgerna varit 
för klara och mörka så jag har stegvis dragit ner färgerna mer och mer. 
Någonting som resulterade i ett ganska grått och färglöst resultat. Men eft-
ersom att jag var med på plats så fick jag gå och korrigera färgerna och jag 
tror att vi gjorde om kanske fem gånger innan jag blev nöjd. Det var alltid 
någonting som strula, någon färg som inte blev bra, någon illustration som 
föll bort eller liknande. Till en början hade jag också förlängt sidan med sju 
mm till vänster, för det var där boken skulle bindas ihop. Men inte tänkte 
jag på att det blir tvärtom på baksidan av varje sida där boken binds ihop 
på höger sida. Även det var någonting som vi märkte när vi skrev ut och 
band ihop boken för att testa hur det såg ut. Men efter många test och 
försök så fick vi äntligen ut ett resultat som jag var nöjd med och vi körde 
ut hela boken. 

Dags att trycka! 
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Hur gick det till?

Rummet med digitalprintern. I det här rummet så var det både ett annat 
ljus och luftfuktighet då man skulle trycka.
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Hur färgerna skiljde sig beronde var den skrevs ut. De mörka bilderna 
med starkas färger är de bilderna som jag skrivit ut från skolans printer. 
Det var tur jag fick vara med när de printades och kunde fixa de färger 
som försvann mest då jag tidigare anpassat illustrationerna efter hur 
utskrifterna från skolans skrivare sett ut.
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Sen skulle alla sidorna beskäras. Jag kände mig som ett litet barn då jag 
nyfiken frågade om hur många papper som kunde beskäras samtidigt. Så 
många som får plats svarade han, innan han visade mig hur lätt den skar 
igenom en hel hög med papper... 
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Till sist var det bara bindningen kvar. I mitt fall så gjordes det för hand eft-
ersom att upplagan inte var så stor men i vanliga fall så skickades det iväg. 
Jag valde en svart spiral till ryggen för att jag tyckte att den passade bäst 
tillsammans med framsidan. Fick veta att spiralerna gick att beställa i 
nästan vilken färg som helst om man ville ha ryggen i någon speciell färg.
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Omslaget innan feedbacken hade varit mer riktad till en tonåring än till 
ett barn. Det var för att då jag gjort den illustrationen så hade jag inte 
ännu bestämt att det skulle bli en barnbok. Den var jag tvungen att göra 
om och anpassa efter målgruppen. Jag tog bort alla tankar som tjejen 
hade som var om feminism, sprit, cigaretter och silikonbröst. Istället så 
försökte jag anpassa det hon satt och tänkte på så att det skulle passa till 
både killar och tjejer. Hon fick tänka på trosor som tidigare men då la jag 
även till ett par kalsonger. Jag la till bland annat godis, tvspelskontroll, en 
hopphage, en dinosaurie och anpassade vinglasen till mer barnvänliga 
drycker. Just drycken och cigaretten var väldigt viktig att göra om då jag 
inte på nått sätt nå ut att det är “coolt” att dricka alkohol eller röka.

Anledningen till att just denna illustration fick bli framsidan var för att 
den jämfört med de andra illustrationerna hade mycket svärta. Jag hade 
tidigare sagt att den liknade de andra illustrationerna men passade ändå 
inte riktigt in, vilket berodde just på hur tydlig svärta det fanns i bilden. 
Det var den första illustrationen som jag gjorde, det första klottret som 
jag valde ut för att jag tyckte att det var relevant till mitt projekt. Det var 
ett bra namn till boken för att det representerar mitt projekt just för att 
det kopplar tillbaka till vad som sker i skymundan och i hemlighet. 

Jag valde att ha med mitt namn på framsidan av boken, dels för att 
namnet på författaren brukar stå där på böcker. Men också dels för att 
en del av mitt projekt handlade om att jag skulle illustrera och sen också 
våga stå för vad jag gjort. Därför valde jag att sätta mitt namn längst ner 
centrerat på framsidan, väl synligt. Jag ville ha namnet i samma stil som 
typografin i mina illustrationer, på så sätt tar namnet större plats och blir 
istället en del av framsidan än bara ett komplement som det lätt hade 
blivit om jag hade skrivit det i ett vanligt typsnitt, till exempel Aleo.
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På första sidan i inlagan valde jag att sätta in ett mönster som jag tagit 
fram på det faktiska toaklottret som jag fick ut under min workshop. Jag 
valde att göra en startsida som funkar lite som andrum och introduktion 
för läsaren. Här satte jag bara rubriken och mitt namn för att tydliggöra 
ännu för läsaren vad titeln på boken är och vem det är som har gjort den.

Till en början hade jag denna sidan i samma rosa färg som finns på fram-
sidan men jag valde att byta till den lila nyans som jag kontinuerlig an-
vänder mig av i hela boken i stället. Det för att jag vill att boken ska vara 
för både killar och tjejer men om jag använder mycket rosa så blir det lätt 
så att den känns mer riktad till tjejer än killar. I stället så testade jag att ha 
en grön eller blå nyans, men eftersom dessa två färger användes mer än 
någon annan färg genom hela boken så valde jag att ha den lila färgtonen. 
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Texterna som jag skrev till illustrationerna skulle vara riktade till barn. 
Eftersom att jag inte hade någon erfarenhet att skriva till barn så pratade 
jag med en förskolelärare över på vilket sätt man hade kunnat formulera 
texterna. Av henne fick jag tipset att ställa mycket frågor då barnen ska 
få lära sig att reflektera själva över saker och ting. Hon berättade om de-
ras pedagogik och hur de ofta ställde frågor till barnen så som till exempel 
“varför tror du att han gjorde på det viset?” just för att de ska lära sig att 
tänka självständigt.
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SLUTREFLEKTION

5
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Innan jag startade mitt examensprojekt kände jag mig väldigt ensidig 
och begränsad som grafisk designer. Jag visste vad jag var bra på och var 
mina styrkor låg. På samma sätt så visste jag vilka mina svagheter var. Det 
fanns områden som jag försökte undvika och ett av dessa områden var just 
illustration. Det för att jag hade inställningen att jag inte kunde rita. För 
att kunna rita så skulle man vara duktig på att rita verklighetstroget. Detta 
begränsade mig som designer hela tiden. Genom att sätta en definition på 
vad jag kan och inte kan så sätter jag spärrar för mig själv och på de idéer 
och grafiska lösningar som jag kommer på.

Att detta blev mitt examensprojekt var jag länge skeptisk till. Vad hade jag 
egentligen gett mig in på? Skulle det kunna komma ut någonting vettigt  
av toaklotter? Men jag kan inte vara mer stolt över mig själv och jag kan 
helt ärligt säga att jag avslutar min Mediedesignutbildning rakryggad. Jag 
gjorde det! Efter många år (cirka 7 år om man ska vara något mer exakt) 
av att bara undvika ämnet och slingra sig undan istället för att möta min 
rädsla och oro över att illustrera så har jag äntligen gjort det! 

Det här examensprojektet har verkligen varit utmanande och jag kan 
jämföra mitt examensprojekt med processen som sker under personlig ut-
veckling. Jag hittade en modell i vilken jag tydligt kan sätta mig in hur mitt 
projekt och hur min inställning till min förmåga att illustrera framskridit: 

1. Jag hoppade över det första steget, det steget som handlade om att vägra. Mitt 

projekt startade med en inställning och oro över att illustrera som resulterade i att 

jag gömde mig under frasen: “jag kan inte illustrera”. 

2. Efter att jag hade hunnit undersöka toaklotter mer och hållit i min workshop 

var det dags att fundera över hur jag skulle visa upp resultatet för världen. Jag 

känner att jag vill tolka och illustrera klotter men jag blir hindrad för att jag kän-

ner oron över att jag inte kan.. eller? 

SLUTREFLEKTION
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3. För att göra en lägeskoll  började jag kolla efter inspiration och på andra illus-

trationer. Kunde man verkligen illustrera simpla och enkla illustrationer? Hur gör 

jag? Duger det?  Är det åtminstone okej? Eller skulle alla tycka att jag var konstig 

om jag började att rita med mina oraka linjer och skeva perspektiv.. 

4. Men jag ignorerar oron och kastar mig ut med papper och penna för att testa 

vad jag egentligen skulle kunna åstadkomma.. Jag vet inte innan jag provat och det 

får helt enkelt bära eller brista. 

5. Aningen chockad och sjukt nöjd med vad jag åstadkommit så inser jag ATT 

JAG KAN!!? Och inte bara det att jag lyckas illustrera och känner mig relativt 

nöjd utan jag inser också att det är väldigt roligt. 

6. Efter det så bara fortsätter jag att illustrera och illustrera. JAG GÖR DET! Jag 

blir till och med så upprymd och förvirrad att jag fortsätter att illustrera utan 

vidare tanke om det nu blir riktigt rätt.. Det enda jag vet är att jag illustrerar och 

det går bra. Så efter att gått lite vilse så landar jag till slut rätt igen och når till slut 

fram i mål.

7. WOHO! Jag gjorde det!

Ut ur projektet så kommer jag med en helt annan attityd. Jag har börjat 
inse att för att kunna rita så behöver det inte vara verklighetstroget utan 
snarare att man ska hitta sitt eget uttryck och sitt eget sätt att illustrera. 
Det finns många olika sätt och metoder för att illustrera och det finns inget 
rätt eller fel utan det gäller helt enkelt att hitta vad som passar bäst för en 
själv. Då jag började skissa på mina illustrationer gjorde jag valet att börja 
rita för hand för att det gärna skulle bli lite snett och knasigt för att skapa 
karaktär i de illustrationerna som jag tog fram. Jag ville inte att det skulle 
vara perfekta utan snarare tvärt om. Det här var min chans att få göra vad 
jag ville och på det sättet som jag ville göra det. 

I min slutliga artefakt finns det dock mer än det man till en början ser 
i mitt resultat. Det finns både djup och originalitet för att jag inte bara 
illustrerar i syftet att illustrera utan jag väljer att lyfta fram det som sker i 
skymundan vilket är mina illustrationer och toaklotter. Även om projektet 
främst handlar om min egen förmåga att våga illustrera och stolt visa upp 
vad jag gjort, så använder jag mig av toaklotter som även det är någonting 
som sker i skymundan. Tillsammans så tar jag mina illustrationer, som är 
tolkade och skapade av toaklotter och placerar dem i en barnbok.  
 
Att det blev just en barnbok var för att mina illustrationer passar in i den 
bildvärld som barnboksillustrationer tillhör. Så till ytan kan illustrationerna 
se ut att vara från vilken barnbok som helst. Men det är när man börjar 
läsa och titta närmare på innehållet som man märker vad som får den att 
sticka ut. Budskapet jag vill få ut är att man ska våga uttrycka sig även om 
det handlar om någonting som man inte känner sig bekväm med. 
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Reflektioner kring mitt slutresultat. 
Nu i efterhand så hittar jag saker med mina illustrationer som jag vill 
förändra för att göra dem ännu bättre: 
Efter tryck så inser jag att illustrationerna saknar tydlighet trots att de är 
så simpla i sig. Jag saknar konturer på dem. Eller ja, på alla illustrationer 
utom en där jag satt konturer som jag inte tänkt på förrän i efterhand. 
Varför vet jag inte men den illustrationen är tydligare än alla de andra. 
Om jag ändå inte skulle vilja ha konturer på illustrationerna så hade jag 
behövt jobba mer med skillnaderna i färger så att illustrationerna skulle bli 
tydligare. 

Människorna skulle försöka få olika kroppsformer och jag gjorde några 
illustrationer “bredare”, dock så skulle jag kunnat tagit det ännu ett steg 
längre. Just i stunden tyckte jag att skillnaden från före och innan var 
stor, men nu i efterhand så kan jag tycka att mina illustrationer som skulle 
representera lite överviktiga personer mer ser normala ut i storlek och 
mina allra första, pinnsmala människor, nästan känns anorektiska. Detta 
är absolut inte ett budskap som jag vill sprida till barn. Att man måste vara 
smal för att vara snygg och att de är det “normala” även om det också är 
okej. Men det är absolut någonting som jag skulle vilja jobba mer med.  
 
På samma sätt så ville jag visa på mångfald genom att sätta färg på mina 
illustrationer. Men efter tryck så blev de flesta människorna i illustra-
tionerna ändå ljushyade då jag hade valt så ljusa färger och i trycket blev 
de färgerna ännu ljusare. Detta är också någonting som jag skulle vilja 
jobba vidare på och på ett ännu tydligare sätt visa på att vi alla ser olika ut 
men det är okej ändå. Även om jag fick vara med på tryckeriet och ändra i 
färger så känner jag i efterhand att jag skulle dragit i dem ännu mer. Men 
väl där så var jag lika full av iver som ett barn och alla resultat som jag fick 
var jag nöjd och förtjust i. Jag önskade att både tiden och pengarna för att 
trycka om fanns för att få ändra färgerna ännu mer.  
 
Överlag så är jag väldigt nöjd med mitt slutresultat. Även om jag kanske är 
mer stolt över att jag faktiskt gjorde det, jag tog mig an någonting som jag 
tidigare undvikt. Det slutar inte där heller, jag har undvikt det för att jag är 
rädd att bli bedömd och för att slippa höra att jag inte kan eller att jag gör 
fel. Men trots allt det så väljer jag att möta min rädsla under mitt exam-
ensprojekt, ett projekt där jag ska bli bedömd och som jag kommer ha med 
mig resten av livet. Och trots att det jag gjorde var att illustrera så är det 
inte den delen som jag kommer att skryta om i framtiden. Utan de är det 
faktum att jag vågade, att jag gjorde det. Jag valde att ta mig an någonting 
nytt och lära mig, jag spelade inte säkert och valde att jobba med mina 
styrkor. 

Det här examensarbetet har verkligen varit en personlig utmaning på 
många olika plan. Att jag har utvecklats och numer vågar illustrera är inte 
det enda jag tar med mig från det här projektet. Jag har fått känna på hur 
det är att självständigt driva ett projekt framåt vilket jag kommer dra stor 
nytta av i framtiden. Att veta att det är bra att söka sig till sin omgivning 
för att bolla idéer men att det ändå är jag själv i slutändan som måste styra 
mitt projekt framåt och ta dem avgörande besluten. 
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Reflektion kring mina metoder.
Om jag tittar tillbaka på mitt projekt idag så kan jag hitta styrkor och sva-
gheter i det mesta som jag gjort och det finns saker som jag kunnat göra 
annorlunda. Det första är sättet min enkät var utformad på. Jag ställde 
fem olika frågor, två om toaklotter och tre om kreativitet. De svar som jag 
använde mig av sedan var enbart de två om toaklotter. Jag skulle ha litat 
mer på mitt projekt och på det faktum att jag skulle kunna klara av att ta 
toaklotter och slutligen göra någonting hanterbart av det. Jag skulle även 
kunnat utforma enkäten på ett annat sätt så att den skulle ha varit lättare 
att sammanställa den. Men risken då hade varit att jag inte fått ut lika my-
cket av den. Men jag hade kunnat blanda fria frågor med frågor som skulle 
kunnat gett mer konkreta svar.

Tittar jag tillbaka på min workshop så har jag funderat över vad jag hade 
kunnat göra annorlunda. Vad fick jag ut av min workshop som jag var 
nöjd med men om jag fick göra om den idag, utan några begränsningar, 
hur skulle jag gjort då? Det första jag tänker mig är att jag hade velat sätta 
ihop en liknande workshop på fler ställen. Eftersom att jag nu satte upp 
min workshop på Acusticum här i Piteå så bestod resultatet av väldigt 
många kommentarer om i vilket ändamål som besökarna faktiskt var där. 
De människorna som jag nådde ut till var också mest de som är kulturin-
stresserade och som väljer att gå på föreställningar. Då bortser jag från att 
den satt där under lunchen då folket på Acusticum är mer blandat. Men 
hur skulle resultatet sett ut om jag satte upp den på en snabbmatsres-
turang till exempel Max? På en galleria i stan? På en bilmack? På en krog? 
Resultaten skulle med all säkerhet skilja sig. På samma sätt så skulle det 
vara intressant att se hur resultatet skulle ha blivit om besökarna hade fått 
skriva direkt på väggen. Om ingen av de som tog modet till sig att skriva 
visste att det fanns ett syfte och att klottret endast fanns till för dem att 
skriva av sig i hemlighet.  Hur skulle resultatet sett ut då? Det får jag inte 
veta men jag kan gissa på dels att det skulle kommit fram mer könsord och 
snusk, men även att i konstrast till det så skulle det dyka upp mer ge-
nomtänkt klotter. Men jag gjorde det bästa av mina möjligheter och den tid 
jag hade och fick ut mycket användbart.

Dessa är alla tankar och reflektioner som jag tar med mig. Den här boken 
är inte klar ännu och jag hoppas på att jobba vidare med och samla ännu 
mer toaklotter som jag kan illustrera. Jag vill ändra de fel som jag hittat eft-
er tryck och färdigställa den. Det är ett framtidsprojekt för att hålla igång 
mig själv och min förmåga att illustrera. Jag får inte glömma att jag kan. 

Ur det här projektet kommer jag segrande och med en KAN SJÄLV-attityd. 
Projektet har gett mig mer kött på benen och en större iver över att ta mig 
an saker och ting som jag inte anser mig kunna. För det man inte kan idag, 
kan man alltid lära sig imorgon. Vilket är en nyttigt inställning både i livet 
men också inom branschen, eftersom man aldrig blir färdiglärd och det 
finns alltid nya områden att utforska och vidareutveckla. 
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