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Det här projektet är det sista och avslut-
ande momentet på vår utbildning Medie-
design vid Luleå Tekniska Universitet och 
kallas för ett c-arbete. Tack vare moderni-
seringen av utbildningen som vi går så har 
vi numera möjligheten att göra ett konst-
närligt arbete istället för att skriva en 
vetenskaplig rapport. Det innebär att vi har 
lagt mycket tid på att planera och fram-
ställa en grafisk produkt och den här 
rapporten redogör för vår process från 
planeringsstadiet till den färdiga produk-
ten. Syftet med detta projekt är att vi ska 
lära oss hur boktryckningsprocessen
fungerar och samtidigt öppna läsarnas 
ögon för hur stor skillnad människor verk-
ligen gör i samhället. Vidare kommer vi 

som nyexaminerade mediedesigners att 
använda oss av detta grafiska arbete och 
visa upp det som en del av vår portfolio 
vid framtida arbetsintervjuer. Vi anser att 
vem som helst kan ”läsa” och uppskatta 
vår bok men tror att designintresserade 
människor ska tycka att vi har gjort något 
unikt genom att ta en bit av webben och 
applicera det i tryckt form.

Vår problemformulering lyder: 
Hur kan vi illustrera människans påverkan 
på samhället med hjälp av bilder och 
samtidigt lära oss hur boktryckningspro-
cessen går till?
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Vi började med att för-
söka bestämma vad vi 
ville göra med vårt c-
arbete. Vi ville göra 
något seriöst som vi 
skulle kunna använda till 
vår portfolio framöver 
då vi ska söka jobb och 
ta oss in på arbets-
marknaden. Eftersom 
vi alla tre har hållit på 
väldigt mycket med 
design för webben så 

började vi spåna på 
idéer som hade med 
webb att göra. Ett 
digitalt klotterplank och 
en flashwebbsajt åt en 
nattklubb var våra 
bästa idéer men ingen 
av dem var vi särskilt 
intresserade av att göra. 

Vi kunde i alla fall inte 
komma överens om att 
göra ett c-arbete om en 

av dem. Så 
vi fick börja 
om från början 
med att brainstorma 
fram nya idéer. 

Vi kom snart på att vi 
även är intresserade av 
fotografering så vi 
började tänka mer kring 
vad vi skulle kunna göra 
med foto. Vi kom på 
att vi skulle vilja göra 
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något analogt till vår 
annars så digitala port-
folio som mestadels 
innehåller webbsidor 
och digitala fotografier. 
En bok eller ett magasin 
som har med foto att 
göra lät intressant. Dels 
har vi aldrig gjort något 
stort fotoprojekt och 
dessutom har vi aldrig 
formgivit en bok eller 
ett magasin heller. 

Vi skippade magasin-
idén rätt fort då ingen 
av oss kände för att 

skriva långa artiklar. En 
fotobok lät roligare och 
mindre tidskrävande 
så det blev en fotobok. 
Lyckan var på topp. Vi 
hade helt plötsligt löst 
problemet som vi gått 
och funderat på senaste 
halvåret, det vill säga 
vad vi skulle göra för c-
arbete? 

Lyckan blev dock ko-
rtvarig. Vi insåg att vi 
var långt ifrån klara 
med vår idé eftersom vi 
måste ha ett tema och 

en röd tråd för vår bok. 
Timme efter timme, dag 
efter dag gick utan att 
vi kom på någon bra idé 
som alla trodde på. Det 
blev ett par mindre bra 
idéer under brainstorm-
ing-sessionerna men 
när vi började fundera 
om fotoboken skulle 
handla om männi-
skor så kläcktes 
idén om 
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”People make a Differ-
ence” upp. Vi jobbade 
vidare på den idén och 
kom på att vi ville ha 
två bilder som hör ihop 
på varsin sida om ett 
uppslag och att de två 
bilderna tillsammans 
ska berätta något för 
läsaren som hade med 
människor och deras 
påverkan på samhäll-
et att göra. Lyckan var 
överväldigande men 
kortvarig även denna 
gång. 

Det fanns hur många 
fotoböcker som helst 
ute på marknaden. Vad 
skulle vara unikt med 
just vår bok? Vi fort-
satte att brainstorma 
och funderade på vad vi 
kunde, och vad som var 
unikt med oss och då 
kom vi att tänka på det 
där med webben. Skulle 
vi kunna designa en fo-
tobok med inspiration 
från webben? Vi fun-
derade på vad som är 
unikt med webben och 
vad som skulle kunna 

överföras från den till 
boken. 

Några saker som vi 
kom på var: Typ-
snittet Verdana, 
loadingbars (visar 
hur långt man har 
kommit i laddningen 
av webbsidan) som 
finns framförallt 
på webbsidor som  
är gjorda i flash, 
procent, thumb-
nails (mini-
a t y r b i l d e r ) 
och avatarer 
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(karikatyrbilder). Vi har 
aldrig sett Verdana i en 
bok tidigare. Vi har inte 
heller sett någon använ-
da sig av loadingbars 
och procenttal istället 
för sidnumrering, eller 
thumbnails istället för 
en traditionell index-
sida. Nu hade vi kommit 
på något som vi ansåg 
var riktigt unikt i foto-
boksvärlden som dessu-
tom kunde ge vår bok 
en skön vinkel. Vi fun-
derade även över vilka 
färger som var unika för 

webben och kom fram 
till att vitt, svart och 
blått används väldigt 
ofta på webben. Vi  
valde en mellanblå  
accentfärg till våra 
grafiska element som 
skulle ge boken en  
extra krydda. Vi kollade 
på böcker i olika stor-
lekar och kom fram till 
att vi ville ha en bok i 
A5-format. Vi ville även 
att alla bilderna skulle 
vara antingen ligg- 
ande eller stående och 
valde liggande eftersom 

det passar bättre vid 
landskapsfoto. Vi 
tittade även på olika sätt 
att binda böcker på och 
kom fram till att vi ville 
ha spiralbindning efter-
som bilderna då ligger 
plant bredvid varandra 
och man kan se hela 
bilderna utan att några 
millimeter försvinner 
in mot mitten som det 
skulle ha gjort om vi 
hade valt limbindning.

Vi började spåna på vil-
ka typer av fotografier 
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som vi skulle vilja ha 
med i boken och insåg 
att vi behöver ha 
mycket folk och varmt 
och regnfritt väder för 
att fotografera bilder-
na. Eftersom det varken 
fanns särskilt gott om 
folk eller var fint väder i 
Piteå i slutet av april så 

beslutade vi oss för att 
fara någon annanstans 
och fota. Vi började kol-
la runt bland storstäder 
i Europa och tyckte att 
Rom, Paris och Barce-
lona kändes mest int-
ressant. Efter en hel del 
research om de olika 
städerna bestämde vi 
oss för Rom just för att 
det finns mycket folk 
och många vackra by-
ggnader där. Vi började 
fundera på vilka bilder vi 
skulle kunna tänkas fo-
tografera där, det finns 

rätt stora möjligheter 
till bra bilder med tanke 
på vårt tema. Innan vi 
for iväg till Rom
kontaktade vi Luleå 
Grafiska tryckeri för att 
kolla upp tryckkostnad 
och för att göra prov-
tryck. De var intresse-
rade av att trycka vår 
bok och de sa direkt att 
digital printning är det 
bästa alternativet efter-
som vi efterfrågade en 
så liten upplaga på en-
bart 20 böcker.
Enbart startkostnaden 
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på vanligt tryck skulle 
överstiga priset på 
digital printning och 
bindning. Vi fick även 
lära oss en del om dig-
ital printnings begräns-
ningar som framförallt 
är att det inte går att 
trycka på särskilt tjockt 
papper. Vi hade tänkt 
använda tjockare 
kartongliknande 
papper på 1000g/m2 
men fick nöja oss med 
300g/m2 och vika det 
dubbelt. Vi fick även lära 
oss att alla bilder som 

ska ligga ut mot kanten 
av bokens sidor ska ha 
utfall och sticka ut någ-
ra millimeter extra för 
att undvika vita kanter 
som kan uppstå om be-
skärningen blir fel. Vi 
gjorde även crop-marks 
så tryckeriet kunde se 
var våra sidor skulle 
beskäras. 

Till slut tog vi oss till 
Rom den 29 April och vi 
skulle nu vistas i denna 
stad i en vecka framåt. 
Vi besökte alla de mest 

kända sevärdheterna 
som är Colosseum, 
Fontana di Trevi, Span-
ska trappan, Peters- 
kyrkan, Sixtinska 
Kapellet och Panthe-
on med planen att få 
klockrena foton med 
och utan folk. Vi insåg 
ganska fort att det var 
omöjligt att ta kort på 
dessa platser utan folk 
eftersom det aldrig blir 
folktomt innan ljuset 
försvinner, De flesta går 
ut och äter kring åtta-
nio på kvällen och 

sedan stannar de ute ett 
par timmar och dricker 
några glas vin. Så vi fick 
lägga ner våra planer 
på att få med de stora 
sevärdheterna eftersom 
det var rätt svårt att få 
platserna helt folk
tomma. Den vision vi 
hade framför oss gick 
nu i små bitar redan 
efter två dagar i Rom. 
Vi fick börja tänka i helt 
nya banor för att få ihop 
en fotobok.
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Rätt som det var stötte vi 
på en överkörd, alldeles 
platt duva, som vi tog 
kort på och då tänkte vi 
att den skulle kunna 
användas i boken som en 
kontrast till en levande 
duva. Vår tanke var då 
att människan har varit 
vårdslös och påverkat 
duvans liv genom att 
köra över den och helt 
enkelt döda den. Efter-

som vi har med Colos-
seum i vår logotyp så 
ville vi verkligen ha med 
den byggnaden i boken. 
Vi fick helt enkelt hitta 
på en ny vinkel på hur 
vi kunde få med 
Colosseum. 

Vi tänkte att människan 
har byggt byggnaden av 
sten så vi började leta 
efter en stenhög som 

kontrast till den enorma 
stenbyggnaden. Som tur 
var fanns det en perfekt 
stenhög 50 meter från 
Colosseum. Vi funderade  
vidare på idén med att  
människan tillverkar  
olika saker av olika  
råvaror och kom då på 
att människan även  
bygger hus av trä och 
så hade vi en till bild.  
Sedan började vi  
fundera på om männ-
iskan verkligen bara 
gör bra saker och kom 
rätt fort fram till att så 

inte är fallet. Vi kom att 
tänka på miljöförstöring 
och kom på att vi kunde 
ta kort på en tom  
respektive full papper-
skorg och en rykande 
fabrik som kontrast mot 
en fin himmel. 

Varje morgon såg vårt 
hotellrum ut som en 
soptipp som städerskan 
glatt röjde upp efter 
oss varje dag och vips 
så hade vi en till bild. 
Det tyckte vi var bra 
eftersom man kan tolka 
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den bilden på två sätt. 
Å ena sidan påverkar 
människan omgivning- 
en i hotellrummet till 
något värre, å andra 
sidan så gjorde städer-
skan något för att  
förbättra tillvaron.

Efter den magnifika 
frukostbuffén som vi 
glufsade i oss varje 
morgon såg vårt bord ut 
som ett riktigt slagfält. 
Det såg vi som en  
möjlighet till en bild 
där frukostpersonalens  

snygga dukning som 
inom loppet av 3 minut-
er förvandlats till ett 
fullskaligt kaos.

Ett besök i Italien utan 
pasta, pizza och fotboll 
är knappast ett besök i 
Italien. Vi passade på 
att äta pasta i en massa 
olika former och pizzor 
på olika restauranger 
och på söndagsefter-
middagen for vi och såg 
en Italiensk fotbolls-
match mellan Roma och 
Chievo. Vi hade förvän-

tat oss en publikfest 
utöver det vanliga med 
ett överlägset Roma 
men varken publiken 
eller Romaspelarna höll 
måttet. Ett lågt publik-
deltagande gjorde att vi 
fick leta och zoom för 
att hitta platser inne 
på stadion för att få  
några schyssta bilder. 
Tur nog fanns det några  
klungor med människor i  
hejarklacken som blev 
ett motiv för oss.

Tunnelbanan i Rom blev 
ett av de ställen som vi 
höll till mycket på, då vi 
åkte kors och tvärs över 
hela staden och hittade 
många olika bildidéer 
till vår bok. En kväll åkte 
vi ända bort till ändsta-
tionen på tunnelbanan 
för att få en bild på en 
alldeles tom vagn, och 
det hela visade sig vara 
en överlevnadskurs. Vi 
blev nästan bortglöm-
da och inlåsta i vag-
nen om de nu inte vore 
att de kollade igenom 



vagnarna när väl tåget 
hade stannat. Lite pin-
samt att sitta där men 
en läxa lärd samt att vi 
fick våra bilder.

Vi tog även ett par av 
bilderna i Sverige när 
resan var avklarad. Med 
hjälp av att vi tänkte 
om under resans gång 
såg vi några nya möjlig-
heter till bilder som vi 
kunde fotografera 
hemma i Piteå. Det var till 
exempel miljöförstöring 
och att människan kan 

bygga saker av olika 
material som i det här 
fallet blev att männi-
skan har byggt något 
av trä och som match-
ade ett uppslag från 
Rom där människan har  
byggt något av sten.

Väl hemma med våra 
kameror nerlagda 
började vi göra det slut-
giltiga urvalet av de 
bilder vi hade fotat. Vi 
hade redan under 
resans gång sorterat 
upp bilder på ett 

ungefär så vi visste att vi 
hade fungerande bilder 
att placera in i foto- 
boken. Sedan redi-
gerade vi bilderna i  
Photoshop. Vi valde att 
göra så lite som möjligt 
i redigeringen eftersom 
vi ville få bilderna att 
se naturliga ut. Vi just-
erade enbart exponer-
ing, vitbalans, kontrast 
och skärpa. I InDesign 
som var programmet 
som vi designade boken 
i finjusterade vi bildut-
snittet på någon 

enstaka bild för att de 
skulle passa bättre till-
sammans som uppslag.Förord
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Temat ”People make a 
difference” är en otroligt 
bred och fascinerande 
idé. När vi satt och 
brainstormade så kom 
vi på lite olika sätt som 
människan påverkar 
atmosfären i samhället. 

Till exempel en helt tom 
öde plats (fotbollsare-
na, köpcentrum, torg) 
och sen vilken enorm 
påverkan det blir om 
samma plats är fulls-
mockad med folk som 
vimlar omkring och 

lever om. En annan 
vinkel vi kom på var 
olika material och 
vad människan ska-
par med dem. 

Till exempel en tråkig 
liten hög med sten-
bumlingar och sen en 
oerhört vacker och 
ståtlig stenbyggnad 
som människan har 
byggt av dem. 
Människor kan 
även vara grym-
ma varelser som 
gör otäcka saker 

eftersom de skräpar 
ner och stökar till det 
och förstör miljön de 
lever i. Eftersom vi 
är intresserade av  
design så tycker vi 
det är intressant hur 
vi människor spend-
erar massvis med tid 
på att designa objekt 
på platser snyggt 
och prydligt även om 
nästan ingen män-
niska kommer tän-
ka på det. Exem-

pelvis är en helt 
tom sportarena 
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väldigt stilren, med 
snyggt designade stol-
srader och det är rent 
och fint. Men sen när 
människor kommer dit 
och fyller läktarna så 
ser man inte designen 
alls längre och efteråt så 
ser det mindre trevligt 
ut efter att flera tusen 
människor har skräpat 
ner och stökat till. 

Då kan man fundera på 
om människan verk-
ligen vill ha det stil-
rent och snyggt. Var 

de än går så lyckas 
de stöka till det och 
skräpa ner. Undra vad 
de skulle tycka om en 
design som var så från  
början, helt osym- 
metrisk och slarvig? Då 
menar vi inte att hotell-
rummet är stökigt och 
ostädat när man kommer 
dit, utan mer att möbler 
och sådant är osymme-
triskt designade och ut-
placerade, och om folk 
skulle uppskatta det  
eller inte. Människor har 
en tendens att inte gilla 

förändring. Man måste 
ju också tänka på att 
människor är olika, en 
del är pedanta, en del 
är stökiga och resten är 
någonstans däremellan. 

All denna struktur vi 
har i design överallt 
som syns på alla hus, 
produkter, tidningar, tv, 
datorer och mycket an-
nat. Var man än kollar 
så ser man struktur-
erat designade krea-
tioner som oftast även 
är symmetriska. Vi tror 

att dem fungerar som 
en balans mellan kao-
set som människorna 
skapar själva. Utan all 
struktur och symmetri 
i omvärldens design så 
skulle vi kanske tap-
pa förståndet och bli 
psykiskt handikappade?
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Under vårt arbete har vi 
fått en bra förståelse för 
hur den digitala tryck-
processen fungerar. En 
viktig sak vi har lärt oss 
är att man ska låta bil-
drna ha utfall på både 
kort- och långsidor så 
det inte ska bli en vit 
kant ifall tryckeriet råkar 
skära lite fel. 

Man ska använda sig 
av RGB färger då man  
arbetar med skriv-
are. Man måste även  
tänka på att använda 

7mm marginal till spin-
delbindningen eftersom 
spiralen tar bort så my-
cket av sidorna. Tjocka 
omslag är väldigt dyra 
på grund av att man 
måste screentrycka på 
dem. Vi blev tipsade om 
att ta ett 300g/m2 pap-
per och dubbelvika det 
med öppningen in mot 
spindelbindningen vilket  
visade sig vara en  
mycket prisvärdare lös-
ning som också ger 
känslan av ett lite tjock-
are omslag. Vid små  

upplagor är det definitivt 
värt att printa digitalt 
istället för traditionellt 
tryck för det blir oerhört 
mycket billigare och går 
mycket snabbare. Dem 
kommer trycka och binda 
vår bok på två dagar och 
det kommer gå på runt 
3000 kr. 

Eftersom vi hade en  
annorlunda sidnum-
rering så gjorde vi en  
betaupplaga av boken 
som vi skrev ut i svartvitt 
och tejpade ihop sidorna 

på rätt ställe så att tryck- 
eriet lätt skulle kunna se 
vilken ordning sidorna 
skulle vara. På så sätt 
kunde vi försäkra oss om 
att vi inte fick några fel i 
vår bok. 

Vi har även kommit fram 
till att det är svårt att 
ta bilder på vissa plat-
ser utan folk, speciellt i 
storstäder som Rom. Där 
är folk ute på gatorna 
nästan dygnet runt, 
eller i alla fall tills dags-
ljuset har försvunnit. 



Utan dagsljus är det svårt 
att fotografera männi-
skor eftersom det krävs 
oerhört lång slutartid på 
flera sekunder för att 
kameran ska få tillräckligt 
med ljus. Vi hade behövt 
ha med oss ett trebens-
stativ för att kunna fo-
tografera med slutar- 
tider på flera sekunder 
men valde att inte ta med 
oss ett sådant eftersom vi 
inte tyckte att människor 
bör fotograferas(utifrån 
vår vinkel med boken) 
med så långa slutartider 

eftersom de rör på sig 
och skapar rörelseoskär-
pa som fångar betrak-
tarens intresse och det 
ville vi absolut undvika. 

Vi har kommit fram till 
att människor gör en 
enorm skillnad för hur 
vi uppfattar omvärlden. 
Människorna påverkar i 
princip allt. De skräpar 
ner, skapar känslor, ger 
liv åt omgivningen, tar 
vad som finns i naturen 
och bygger stora städer 
med enorm infrastruk-

tur och bidrar till stor 
miljöförstöring. Det finns 
i princip inga gränser 
för hur mycket männi-
skor kan påverka saker 
och ting. Gör nog många 
människor på ett visst 
sätt så påverkas ännu 
fler av detta och gör lika-
dant. Vi människor äl-
skar helt enkelt att göra 
som andra. Till exempel 
påverkar kändisar oss 
väldigt mycket. Det fick 
vi erfara då vi besökte 
Gallerian i Piteå och den 
helt oväntat var smock-

full av folk enbart för att 
några artister hade skiv-
signering. 

Vi hoppas att vår bok 
ska få folk att inse att 
deras handlingar faktiskt 
påverkar omvärlden mer 
än de tror och få dem att 
försöka göra mer gott än 
ont.
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