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Sammanfattning
Målet med examensarbetet var att sammanställa och visa upp det vi har lärt oss 
under våra tre år på utbildningen i någon form av produkt. Vi kom fram till att 
göra en bok innehållandes illustrationer och på så sätt sammanföra tre saker vi 
gärna arbetar med; illustration, typografi och layout. 

Boken vi utformat är en bilderbok med illustrationer föreställandes andra 
studenters vardagsstunder. Vi har besökt fyra studenter, vid tre tillfällen vardera 
och fotograferat dem i deras vardag. Från fotografierna har vi gjort illustrationer 
för hand, i blyerts och akvarell, som visar vad studenterna hade för sig. 

Uppsatsen beskriver hur vår arbetsprocess sett ut under tiden vi arbetat med 
projektet, från idé till tryck.

2

Innehåll

3

Bakgrund, Syfte & 
Kommunikativ plattform

Balans

Kreativ process
Allmänt om arbetet

Besök

Illustrationerna

Layout

Typsnitt

Tryck

Analys & Reflektion

4

7

8
8

8

9

9

14

14

15



Innehåll

3

Bakgrund, Syfte & 
Kommunikativ plattform

Balans

Kreativ process
Allmänt om arbetet

Besök

Illustrationerna

Layout

Typsnitt

Tryck

Analys & Reflektion

4

7

8
8

8

9

9

14

14

15



Bakgrund, Syfte &
Kommunikativ Plattform

Bakgrund

En start
Tankar kring arbetet har varit många. Från första början när vi diskuterade vad vi 
ville göra fastställde vi ganska tidigt att vi ville göra ett arbete kring illustrationer 
och sammanställa allt i en bok, vilken vi ville utforma på något ovanligt och 
spännande sätt. Vi sökte inspiration i böcker och via internet och kom fram till att 
det stod mellan fyra saker:
 - Modeillustrationer
 - Att beskriva tryckprocessen, för att agera hjälp åt nya inom området 
 - Samla andra personers illustrationer och skapa en inspirationsbok
 - Illustrera vardagshändelser
Vi bestämde oss för att göra arbetet om tryckprocessen, och då som en handbok 
för personer som sökte hjälp med att få deras digitala verk tryckta. Boken riktades 
mot unga personer.

Tiden gick och vi pratade mycket om hur vi skulle göra med arbetet, och här 
stötte vi på en första vändning i arbetet: vi tappade intresset för att enbart göra 
arbetet kring tryckprocessen och ville istället fokusera på att illustrera 
vardagsstunder. Nu behövde vi bara något intressant och relevant att illustrera, 
vilket vi kom fram till när vi satt på ett café i Piteå. Staden har väldigt många 
pensionärer och vi var nyfikna över vad de hade för sig om dagarna och således 
bestämde oss för att försöka följa dem under deras vardagsliv. Då vi ville trycka 
boken på något ovanligt sätt så kom vi fram till idén om att dela upp boken i två 
och ha en del var att utforma och illustrera.

För att kunna få en tydlig röd tråd i arbetet så fortsatte vi spåna fram idéer 
kring hur vi skulle kunna koppla samman tryckprocessen med vår illustrationsidé. 
Vi kom fram till att vi skulle göra ett arbete vars syfte var att jämföra pensionärer 
och studenters vardag. Vi började prata utformning av boken igen och bestämde 
oss för att ha en del av boken för pensionärer och den andra för studenter.

4

Ny vändning
Det blev ändringar i idén efter ett handledarmöte då vi fick ett tips om att vi kunde 
trycka boken på två olika sätt, ett rätt (enligt vad vi har lärt oss i skolan och vad 
andra tryckerier tycker är rätt) och ett felaktigt sätt. För att förtydliga vad som kan 
klassas som felaktigt så kan vi till exempel ha använt fel papperstyp, ställt in 
marginalen fel, missat att ha med något utfall och så vidare. 

Idén arbetade vi med ett bra tag. Vi började bestämma vilka personer vi skulle 
besöka, vad vi skulle ha för intervjufrågor och hur vi skulle arbeta utifrån det vi 
fick från våra möten. Att hitta studenter gick ganska så enkelt då de flesta vi 
frågade ställde upp, men vi hade problem med att hitta pensionärer. Vi tänkte inte 
mycket på det utan fortsatte med arbetet i hopp om att allt bara skulle lösa sig av 
sig själv tids nog. Självklart var det inte fallet, så vi tänkte att vi kunde lösa 
problemet genom att enbart besöka studenter och på något sätt få läsaren att bli 
osäker på om det är studenter eller pensionärer på bilderna vi gjort. Vi tänkte 
alltså att vi kunde lura läsaren och således stärka den nya röda tråden i arbetet; det 
finns inget som är förutbestämt, varken i människors liv eller i tryckprocessen, det 
har snarare att göra med nya och gamla metoder.

Vi stötte återigen på ett problem, vi ville göra illustrationer med människor i 
fokus, och vi ville ha med porträttbilder. Det var lite för svårt att visa ett ansikte av 
en ung student och få det att verka som en pensionär då det framgick ganska 
tydligt att det inte kunde vara en äldre person.

Slutgiltiga arbetet
Tiden började bli knapp i vårt arbete och det gjorde att vi istället för att lösa de 
problem vi stod inför med uppsatsen så kom vi helt enkelt inte fram till hur vi 
skulle gå till väga längre. En känsla av hopplöshet lade sig över oss, och det 
framgick rätt tydligt för våra handledare i arbetet. Som en lösning på det hela 
nämnde de att istället för att försöka knyta samman ett arbete omkring saker vi 
tydligt inte ville göra så skulle vi skriva om vår arbetsprocess.

Detta löste i stort sätt alla problem vi stod inför när det handlade om vår 
uppsats, problemet bestod fortfarande i formgivande och syftet med boken. Då 
sista vändningen skedde så sent in i projektet så kände vi inte att vi hade tid att 
ändra något mer i innehållet och istället var tvungna att använda oss av det vi 
redan hade. Vi bestämde oss för att temat med boken fortfarande skulle vara de 
studenterna vi besökt och deras vardag. Eftersom uppsatsen handlar om vad vi har 
lärt oss under våra år här på skolan och tidigare kunskaper så hade vi bestämt oss 
för att innehållet handlar till stor del om oss själva. Trots att vi porträtterar andra 
studenters vardag så är det fortfarande vi som väljer ut saker vi själva tycker är 
intressant för varje person och tillfälle. 

Syfte med uppsatsen
Visa upp vår arbetsprocess, hur vi arbetat ifrån idéstadiet tills dess att vi skickat 
boken på tryck.
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Kommunikativ plattform

Uppdrag
Illustrera studenters vardag och sammanställa det i en bok.

Syfte
Visa upp det vi har lärt oss under vår skolgång och slutprodukten agerar som 
inspirationsbok.

Kärnvärden
Förenkling, Vita ytor, Illustrationerna i fokus.

Målgrupp
Personer som är intresserade av grafisk form och illustrationer.

Bakgrund
Vi ville hitta ett media där vi kan sammanställa våra kunskaper inom illustration, 
typografi och layout - det blev en inspirationsbok. Som innehåll valde vi att följa 
studenter som går sista året på samma skola, under påskveckan 2010. I och med 
det så kopplade vi ihop våra kärnvärden med personerna och besöken vi utför.
 Tankegången var:
Förenkling och vita ytor - Påskveckan samt utvalda objekt och ögonblick
Slutprojekt - Examensstudenter
 För att sammanfatta:
En inspirationsbok, med fokus på studentlivet hos utvalda personer i Piteå.

Önskad effekt
Inspirera alla som kan tänkas vilja köpa en illustrationsbok.
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Balans 
Det vi anser vara en grafisk-designers jobb är att skapa balans av innehållet i den 
produkt denna arbetar med. Denne måste även vara väl medveten om vad som 
krävs för att förtydliga ens budskap. Balans är nyckelordet.

Hela boken är utformad på så sätt att vi vill belysa en form av tomhet med 
fokus på väl valda objekt. Då arbetet gick ut på att visa upp det vi tyckt vara 
intressant under de möten vi hållit med andra studenter så vill vi på samma sätt 
utforma boken som sådan. Typsnitt och färger, utöver bilderna, är valda så att de 
inte på något sätt skulle stå ut. Texterna är skrivna så att vi bara belyser det vi tyckt 
vara relevant för personerna och dagarna.

I kontexten att lägga fokus på bilderna så har vi valt att inte sluta in dessa i 
ramar, utan vi låter dem ta upp så mycket utrymme de behövt. Genom att generera 
vita ytor kring illustrationerna så har vi således hjälpt läsaren att fokusera kring 
det vi tyckt var intressant och låtit detta ta den plats de behövt. 

Vita ytor används inte bara för att hjälpa läsaren hitta det formgivaren valt att 
belysa, utan det kan även användas för att skapa en känsla av en mer tilltalande 
design. På så sätt har vi valt att formge vår bok.
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Kreativa processen
Allmänt om arbetet

Idéer har vuxit fram kontinuerligt under projektets gång. Vi har haft en grundidé 
som vi utgått ifrån, om att vi ville göra en bok med illustrationer. Sedan har det 
tagits bort och lagts till idéer allt eftersom projektet har pågått. Detta belyser 
namnet på boken - från början när vi tänkte göra två böcker som satt ihop kallade 
vi nämligen vårt projekt för ”En bok i en bok”. När sedan vissa delar och idéer togs 
bort från projektet, fick även så ske i namnet och boken fick då heta endast ”En 
bok.” 

Temat för boken växte fram till att handla om vita ytor, det var inte något vi 
hade bestämt oss för i början utan något vi kom fram till efter att vi sett ett 
samband i de första illustrationerna. Så vi fortsatte göra illustrationerna med 
tankar på att behålla mycket vita ytor i bilderna och även den slutgiltiga layouten 
fick gå i samma vita tema. Ett annat tema för boken är handgjort. Redan tidigt i 
projektet bestämde vi oss för att göra alla illustrationer för hand, dels för att det 
kunde ge en speciell hantverkskänsla på projektet och dels för att detta är något vi 
båda gärna sysslar med. 

Det praktiska arbetet med bokens innehåll bestod av tre delar; att göra besök 
hos studenter, illustrera vår observation och sätta ihop en layout. Vi har varvat 
arbetet med de olika delarna under hela projektet, det är endast besöken som haft 
en fast position i processen. Hur själva layouten i boken skulle se ut har vuxit fram 
under projektets gång från experimenterande i layout och illustrationer. Även 
formen på boken har ändrats under tiden, på grund av yttre faktorer som vilka 
möjligheter som fanns på tryckeriet och bokbinderiet vid trycktillfället. 

Då första tryckningen av boken kom lite hastigt, både i vår framförhållning till 
tryckeriet och sent in i arbetsprocessen, så var vi begränsade till vad tryckeriet 
hade att erbjuda i form av material. Detta gjorde att vi inte fick den pärm eller 
exakt den bindningen vi ville.

Besök
Vi gjorde våra besök hos studenterna under påskveckan 2010. Till varje person 
avsatte vi en dag, där vi gjorde tre besök; klockan 12.00, 16.00 och 20.00. Varje 
besök varade ungefär en halvtimme och var på den plats som studenten befann sig 
på vid just det klockslaget, så besöken kunde äga rum nästan var som helst. 

Klockslagen vi valde var mest för att vi själva ansåg att de var tider som inte 
skulle krocka allt för mycket med studenternas skolgång, därav skulle vi inte 
behöva störa dem under deras lektionstillfällen.

Till varje besök hade vi med oss en kamera för att kunna fota personen och 
den miljön personen befann sig i, så vi kunde illustrera i lugn och ro vid ett senare 
tillfälle istället för att göra detta på plats. Fotografierna är huvudsakligen tagna på 
personen och på miljön närmast honom/henne, för att visa på vad personen gjorde 
just vid det tillfället vi gjorde besöken. Vi fotograferade även vissa andra detaljer 
som vi fann intressanta och som vi ansåg var berättande om personen.

Vi hade även med oss ett anteckningsblock till våra besök, för att ställa frågor 
angående vad personen hade för sig och hur personens vardagar normalt brukar se 
ut. Detta för att skriva korta introduktioner så läsaren ska få en lite tydligare bild 
av personen och av den dag vi fick vara med om, så illustrationerna skulle vara 
lättare att förstå.
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Illustrationerna
Utifrån fotografierna vi tog under våra besök valde vi ut detaljer som vi tyckte var 
intressanta. Vissa fotografier beskar vi och plockade ut bara någon liten detalj 
ifrån, medan andra målades av helt och hållet. Övergripande fastnade vi mest för 
detaljer i fotografierna där studenten fanns med, porträttbilder på personen eller 
bilder som visar vad personen sysslade med. Men vi valde även ut vissa andra 
miljöbilder som kändes spännande att måla och som vi ansåg var berättande för 
hur vi upplevde personen. 

Vi ville att vi båda skulle använda oss av samma teknik och göra 
sammanhörande illustrationer. Båda gillar att illustrera för hand, så det kom 
ganska naturligt att vi valde att göra just detta. Det skulle också ge boken en sorts 
traditionell hantverkskänsla och gå emot trenden som finns idag med helt digitala 
illustrationer. Att vi skulle använda oss av akvarellfärger valde vi dels för att det är 
en traditionell metod som skulle ge känslan vi ville åt, men även för att det är en 
teknik som vi båda inte använder oss av så ofta och som vi kände att vi skulle 
kunna utvecklas inom. 

Illustrationerna är gjorda på akvarellpapper och vi började med att skissa upp 
illustrationerna i blyerts. Detta för att kunna avgöra hur mycket vi ville ha med på 
bilden och för att lätt kunna sudda om vi ville ändra oss. Men vi tänkte också att 
blyertsen medvetet kunde få vara kvar i vissa bilder, för att ge en speciell effekt och 
förstärka känslan av handgjort. Efter att vi skissat upp illustrationerna färglade vi 
med akvarellfärg. 

Det var efter att vi målat några bilder som vi upptäckte att det fanns ett samband 
mellan de olika bilderna, alla bestod av mycket vita ytor. Så vi beslöt oss för att 
fortsätta måla på samma sätt och göra det till ett tema för illustrationerna, för att 
få en genomgående känsla i boken. Genom att inte måla av hela fotografierna, utan 
istället utelämna vissa saker och låta mycket vara vitt, så får betraktaren själv 
fantisera fram kontexten. Eftersom vi arbetade på temat vita ytor blev också 
möjligheterna för att använda oss av olika färger i alla bilder större, på grund av att 
vi då ändå kunde få en genomgående, sammanhörande känsla genom 
illustrationerna även om vi använde alla möjliga färger. Så färgvalen i bilderna 
beror på färgerna i fotografierna, vi målade illustrationerna i realistiska färger 
eftersom vi ville dokumentera en students vardag.

I boken finns sju illustrationer till varje person, men betydligt fler bilder har 
påbörjats. Vissa har färdigställts och senare valts bort medan många bilder ratats i 
ett tidigt skede, på grund av att vi inte varit fullt nöjda med bilden eller att den inte 
riktigt passat in i boken. 

De illustrationerna vi valt att använda har scannats in och färgjusterats i 
Photoshop, när de varit klara. En hel del tid gick också till att retuschera bort 
bubblor på papperna, som kommit dit när vi målat. Vi ville ha kvar känslan av 
akvarellpapper och att bilderna var handritade, så vi gjorde inte bilderna helt vita 
runtomkring själva illustrationerna eftersom pappersstrukturen då försvann. 

Layout
Layouten är uppbygd med störst fokus på illustrationerna. Målet har hela tiden 
varit att tyngden i boken ska ligga just på bilderna, men utformandet av layouten 
har ändrats många gånger. Något vi visste redan från början var att vi ville dela 
upp boken så att varje person får en del på ett visst antal sidor, likt ett kapitel, som 
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börjar med namn och porträtt. Men annars har layouten ändrats en hel del genom 
arbetets gång.

Från början var formatet på boken fyrkantigt, 215 x 215 mm. Detta mest i 
estetiskt syfte, eftersom vi tyckte det var snyggt och tänkte frilägga illustrationerna 
på sidorna, så de passade in i formatet. Studenternas namn handskrev vi för att få 
en personlig känsla, vi gjorde alla namn i tusch och scannade in dem för att sedan 
göra texterna till objekt i Illustrator. De andra rubrikerna var skrivna med 
Geometric Slabserif och placerades i översta hörnen av sidorna. Illustrationerna 
kunde placeras flera stycken på samma sida och vi hade text till varje tillfälle som 
låg i tre spalter under bilderna, i samma typsnitt som rubrikerna. Färgerna på text 
och andra detaljer var svart och vitt, för att inte störa bilderna.

Senare testade vi lägga in mer färg och andra detaljer i layouten, för att sidorna 
inte skulle se alltför tomma ut. Vi provade exempelvis göra gula sidmarkeringar 
och lade in en gråtonad bakgrund bakom bilderna, för att de skulle ramas in mer. 
Texten fick vara i samma mekan som förut, men vi gjorde den grå och mer 
anonym.
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Det är måndag och en rätt händelselös 

dag, enligt Petter. Han vaknade vid 5, 

men låg och drog sig till halv sju. Nu 

sitter han och arbetar med affischer i sin  

lägehet i Piteå och det är inte mycket 

som står i dagens planering. Det som 

ska göras är att boka tvättid, fortsätta 

med arbetandet, handla och kanske 

även spela tvspel. Dagen skiljer inte sig 

mycket från andra dagar, säger Petter.

FÖRSTA TILLFÄLLET : 4

Tror studenter ...

Under dagen så pluggar de, 

spelar tv-spel, handlar, tvättar 

eller hänger på föreläsningar. 

De jobbar på kvällen eller. 

dricker öl.

Tror pensionärer ...

Vid 12:00 så är de vid ICA, 

smakar gratisgrejer och  

gnäller på rabattkuponger 

som gått ut eller hänger även 

på staden. På kvällen sitter de 

och stickar, kollar SVT, främst 

ser på aktuellt.Slutligen går 

de och lägger sig.

ANDRA TILLFÄLLET :

Det planerade mötet gick bra och nu 

sitter Gustav i GoBusiness lokaler i Piteå 

för att skriva en offert för uppdraget. Han 

har precis fått ett samtal från ett företag 

som erbjöd honom en gratis hemsida 

och är lite fundersam på vad han ska 

svara dem. Efter att ha samtalat med 

en annan entreprenör i lokalen som fått 

ett liknande samtal och som inte hade 

några bra erfarenheter av företaget 

bestämmer sig Gustav för att tacka nej 

till erbjudandet.

5

Vi möter upp Petter på Nodo, ett ställe 
han gärna väljer att gå till.  Det andra tror 
studenter gör om dagarna stämmer in 
väldigt bra på Petter enligt honom.

Utöver det som sagts så umgås Petter 
gärna med sina vänner, sitter på Nodo eller 
spelar tv-spel. “Under vintern så händer 
det inte så mycket”. Det var en typisk 
 

TREDJE TILLFÄLLET :

måndag, han vaknade, åt frukost, 
handlade, jobbade, har varit ute och 
fotat sedan avslutade det hela med lite öl.



För att få en mer genomgående känsla i boken bestämde vi oss för att ha samma 
typsnitt i alla rubriker, så vi bytte ut de handritade namnen mot samma mekan-
typsnitt som i brödtexten. Vi gjorde blå färgdetaljer istället för gula och lät även 
texten vara blå, för att få en kontrast till de nedtonade bilderna vi gjort dittills. De 
frilagda illustrationerna byttes ut till en beskuren bild per sida, så varje bild fick så 
mycket plats som möjligt. Genom att visa delar av akvarellpapperet blev det också 
tydligare att bilderna var handgjorda.

På grund av att vi kände att texten till det olika bilderna blev lite intetsägande och 
mest bara ett upprepande av vad personerna gjorde under tillfället bestämde vi oss 
för att istället ha en sammanfattande text i början av varje persondel, med kort 
fakta om studenten och om studentens dag. Första sidan till varje persondel fick 
vara svart, för att visa på att det var ett nytt ”kapitel” som började. Typsnittet 
ändrade vi till en serif, för att texten skulle vara lättläst och se klassisk ut. 
Illustrationssidorna gjorde vi väldigt enkla och de fick endast ha en kort text som 
berättade vilket tillfälle bilden skulle illustrera. 
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FÖRSTA TILLFÄLLET

LISA STENBERG
11

Lisa sitter i sin lägenhet och bearbetar 

gamla ljudinspelningar hon komponerat 

ihop, till en konsert hon ska hålla.

Planerna för dagen är att arbeta 

med detta, dokumentera hennes 

kompositionsprocess skriftligt och gå på 

två möten.

FÖRSTA TILLFÄLLET :

GUSTAV GUSTAVSSON
Vem han är
Vad han läser
Vad han gjorde vid tillfällena 
Tillfälle nr.1
Tillfälle nr.2
Tillfälle nr.3



Den slutgiltiga layouten går i samma tema som illustrationerna, med mycket vitt. 
Det finns inga utmärkande färgdetaljer och texter har medvetet placerats på sätt 
som skapar vita ytor och öppna former. Vi tog bort den svarta presentationssidan 
för att hålla oss till vårt tema lite tydligare. 

Varje person har fått åtta sidor var i boken, där varje persondel börjar med en 
informationssida om personen och personens dag. Informationssidan är uppbyggd 
med namn och en spalt med text, där vi placerat spalten till vänster på sidan där 
den tog mindre plats. Därefter följer ett porträtt på studenten vi träffat, för att ge 
läsaren en bild till namnet. Sedan följer två bilder från varje tillfälle, med en liten 
text nere i hörnet som berättar vilket tillfälle illustrationerna menar visa. 
Meningen är som sagt att ingenting ska ta fokus från bilderna, så texten har vi 
försökt göra så anonym som möjligt. Tillslut blev det därför den klassiska 
kombinationen, en sans-serif till rubriker och en serif till brödtexten.
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Varje illustration har fått en hel sida, så den syns tydligt och får mycket plats i 
boken. Eftersom vi ville att illustrationerna skulle ligga i fokus i boken kom vi 
fram till att det var bättre ha ett format anpassat för illustrationerna och de 
papperna vi målade på, nämligen A4. Så vi ändrade formatet till 190 x 235 mm och 
kunde då ta med hela akvarellpapperna på sidorna. 

  
I bokens slutskede finns en processdel där läsaren kan ta del av våra tankar kring 
några av illustrationerna, varför vi tagit de detaljer vi valt ut från fotografierna och 
hur vi tänkt när vi målat. Processdelen visar vår process från originalfotografi till 
skiss och slutligen till färdig illustration. Mest fokus här ligger på fotografierna och 
på skisserna, eftersom den färdiga bilden redan visats.

13



Typsnitt
Vårt val av typsnitt har som sagt ändrats många gånger under projektets gång. Allt 
från scriptfonter till mekaner har passerat. Men tillslut valde vi som sagt att ha en 
sans-serif till rubriker och en serif till brödtext.

Vi valde Geogrotesque Regular Italic som typsnitt till rubriker, ett geometriskt, 
tekniskt typsnitt som samtidigt är rundat och mjukt. Det har ett speciellt uttryck, 
samtidigt som det är enkelt och inte tar så mycket fokus från bilderna. 

Till brödtext valde vi Minion Pro Regular, som är elegant och lättläst. 
Typsnittets klassiska elegans anser vi går ihop med bokens handgjorda 
illustrationer och stilren layout. Det ger även en kontrast till rubrikernas 
geometriska, moderna utseende, samtidigt som det är neutralt och inte tar någon 
onödig uppmärksamhet från bilderna. 

Geogrotesque Regular Italic

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

Minion Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

Tryck
Vi ville ha en naturlig hantverkskänsla på boken och fastnade för en idé om att ha 
ett hårt naturfärgat, kartongliknande omslag. Till papper för innehållet valde vi en 
tjocklek på 170g, vi ville nämligen ha lite tjockare papper dels för att få boken 
tjockare och dels för att få en unik effekt på boken.

Eftersom vårt projekt gick ut på att göra en bok kände vi att det var viktigt att 
det också såg ut som en riktig bok. Därför valde vi bort ex spiralbindning och 
häftning och satsade istället på limbindning. Innehållet till boken trycktes på Luleå 
Grafiska och boken bands på Piteå Bokbinderi.
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Analys & Reflektion
Eftersom c-arbetet i Mediedesign är konstnärligt och det inte finns några direkta 
riktlinjer, så är det helt och hållet vi som bestämmer vad som ska göras och när det 
ska göras. Det gör att det finns möjlighet att kontinuerligt ändra och lägga till 
saker under processens gång, något vi verkligen utnyttjat. Vi har tagit arbetet lite 
som det kommit, med ett stort fokus på det vi tyckt varit roligast, nämligen att 
göra illustrationerna. Detta har dock bidragit till en hel del problem och stressade 
situationer. Vi har hela tiden velat göra ett så perfekt och unikt arbete som möjligt, 
så idéerna har varit många och stora. Men vi har haft svårt få ihop en röd tråd 
genom alla idéer, vilket skapat en stress allteftersom arbetet fortskridit. Detta har 
lett till att vi plockat bort idéer och skalat av projektet mer och mer. 

Även om vi tagit arbetet som det kommit har vi ändå gjort planeringar och 
funderat mycket över projektets upplägg. Men kanske hade det varit bra om vi 
redan från början försökt pussla ihop alla idéer till ett mer genomgående projekt, 
med ett tydligare syfte för alla projektets delar. Det hade nog gjort att vi känt oss 
mer säkra på vår idé och haft en klar tanke om hur processen skulle se ut, vilket 
troligtvis gjort att vi känt oss mindre stressade. 

Trots att även processen med arbetet för bokens innehåll varit att vi tagit det 
som det kommit och hela tiden varvat arbetet med de olika delarna, så har den 
inte kunnat se ut på så många andra sätt. Visst hade vi kunnat planera exakt från 
början hur stora illustrationerna skulle vara och hur det skulle se ut, för att sedan 
planera en layout utefter detta och haft idén om hur den ska se ut färdig innan vi 
började. Men då skulle vi gå miste om många tankar och idéer som dykt upp 
under projektets gång. Layouten på boken har, enligt oss, förbättrats och utvecklats 
hela tiden. Genom att testa och experimentera oss fram i layout-arbetet har vi fått 
ett väldigt genomgående utseende på boken, med illustrationerna helt i fokus.
 Så tillslut så utmynnade ändå projektet i en bok med illustrationer, som var en av 
våra grundidéer från arbetets start. Ett av våra syften för boken var att göra en 
produkt där vi sammanställer vad vi lärt oss under utbildningen och visar upp vad 
vi känner att vi är bra på. Vi är väldigt nöjda med den färdiga boken, den visar 
tydligt upp våra kunskaper inom illustration. Boken känns modern och klassisk på 
samma gång, bland annat med tanke på det tekniska rubrik-typsnittet i kontrast 
till de klassiska akvarellbilderna. Just kombinationen av modernt och klassiskt tror 
vi kan tilltala många människor.

Ett annat syfte med boken var att inspirera alla som kan inspireras. Med tanke 
på att mycket av dagens illustrationer görs digitalt, tror vi att människor lockas till 
det handgjorda alltmer. Trender går runt hela tiden och kommer tillbaka efter 
jämna mellanrum, så tror vi också trenden är inom illustration. Människor börjar 
bli less på det digitala och dras mer och mer mot det handgjorda igen. Så därför 
tror vi våran bok ligger rätt i tiden och att personer som kollar i den kommer 
inspireras till att måla för hand. 

Vi tror även att vårt sätt att använda oss av akvarellfärger kan inspirera. 
Akvarell förknippas ofta med klassiska landskapsmålningar och kan ofta ses som 
en ”tråkig” teknik av ungdomar eller andra personer intresserade av modern 
konst. Att vi istället för landskap målar studenter och deras vardagsstunder kan 
förhoppningsvis verka lite mer spännande. Just också att vi gör det med mycket 
vita ytor och genom att bara måla vissa detaljer av motiven hoppas vi gör bilderna 
intressanta, att de känns moderna och inspirerar.
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Bilaga
Boken:
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