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Som examensarbete valde jag att göra något 
så galet som att skriva en bok. Jag hade aldrig 
kunnat ana vad jag gav mig in i, och vilket 
oerhört lärorikt äventyr jag stod inför. Många 
gånger var jag nära att ge upp helt och tänkte 
att jag aldrig skulle kunna ro detta i land. 
Men den 1 maj 2012 skickades faktiskt boken 
till tryckeriet, en dag jag förevigt kommer 
att minnas med ett stort leende. Ingenting är 
omöjligt, så länge du är beredd att kämpa för  
det - och tro mig, det har jag verkligen gjort. 
    Min bok heter We All Need Heroes. Den 
har som mål att ge dig förmågan att tänka 
nytt, modigt och dåraktigt. Den lär dig också 
vikten av att lyssna och att se andra, samt att se 
lösningar istället för hinder. Boken innehåller 
120 stycken korta berättelser och är 264 sidor 
lång. I denna Workbook kan du läsa om hur 
jag gått tillväga för att finna dessa berättelser, 
vart jag funnit inspiration, hur jag arbetat med 
estetiken, samt vilka hinder jag stött på och hur 
jag löst dem. 
    Jag tror på att jag själv kommer att lyckas, 
genom att hylla andra som lyckats. Sharing is 
caring! 
 
- Simon Zingerman

01 sammanfattning
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januari, 2012

Jag vill med mitt examensarbete ta fram en bok/
publikation som hyllar människor med modiga 
och nytänkande idéer, genom tiderna. Ett slags 
inspirationslexikon om man så vill. Jag planerar 
att sammanställa de historier som inspirerat 
mig att våga tro på mina egna idéer. Genom 
föreläsares berättelser, resultat från intervjuer 
och eget sökande genom webb/tidningar/böcker 
- levererar jag berättelser, fria för tolkning. Jag 
hoppas att mina utvalda ”favoriter” ska kunna 
fortsätta att inspirera andra till att våga ta klivet, 
våga göra något annorlunda. I mitt arbete 
med mitt nystartade företag hittar jag ständigt 
material att använda till mitt examensarbete. 
Denna artefakt är något jag själv vill ha i min 
samling, och idag saknar i bokhyllan.

maj, 2012
En uppdaterad målbeskrivning invävd i 
artefaktens inledningstexter, direktcitat:

”For the record; I’m no author and neither am I an 
expert in English language. So in advance – sorry 
about the grammar. I’m a newly graduated graphic 
design student from Sweden, who simply loves tales 
of the brave and foolish people. When I’m not busy 
trying to take over the world with my projects, I 
spend time collecting inspiring stories I come across. 
After meeting and interviewing people both during 
my time in the U.S. and Sweden, I’ve come to 
realize that we in general carry around some really 
interesting things. If not a funny anecdote or urban 
legend, then a self-experienced story of great value. 
The problem with the latter is that these might 
never be retold and hence die out. The idea of We 
All Need Heroes was born. I believe in the power of 
sharing. Whether it’s knowledge, creativity or a cold 
beer. And that’s really what this book is all about 

– sharing. My idea is to spread these new and old 
stories, full access to all and of course, for free. The 
finished book is filled with awesome, inspirational 
and fun stories of people and their creative solutions 
from all around the world. It includes everything 
from successful business ideas to everyday inspiration 
and smart solutions. Ideas I wish I had introduced 
or been part of myself. Most of the stories I’ve found 
can be applied to any line of business. The audience 
for this book is pretty much anyone looking for a 
fun and inspiring read. So, what’s the purpose of 
We All Need Heroes then? See these stories as a 
bunch of puzzle pieces. I give you the raw material, 
the rest is up to you and your imagination. I give 
examples of possible moral, but of course they’re free 
for interpretation! By showing the greatness of others 
I strengthen myself in my profession. These projects 
and people have encouraged me to follow my crazy 
dreams and simply do what I want with my career. 
This book will have done its job if it affects you in 
a way that makes you improve one or two things 
on Monday morning. We all need heroes, these are 
some of mine.

This book contains a collection of stories from all 
around the world. I’ve been gathering them by 
travelling, reading books/magazines, listening to 
teachers/speakers/lecturers, making interviews, 
watching documentaries, eavesdropping on the 
train/bus and much more. This is a collection of 
three years of inspiration, made possible by my 
curiosity. From the beginning I never had any 
intentions of writing something like this, nor did I 
ever chase after these stories. They came to me, and 
I just kept writing them down. And here we are, 
with a book packed with 120 stories! The stories 
are narrated, and as we all know, things change the 
more times a story is told. I can thus not promise 
that all stories are true, and that all information 
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is correct. It’s important for you to know that these 
facts are not to be fully trusted, something that all 
stories share in common. This is pure entertainment 
with the goal to encourage, inspire and entertain 
with hopes to light a spark in your mind. A 
“feel-good” book with fairytale movie-endings. The 
focus is not set on any specific name or company, 
but on the act of bravery and foolishness itself. 
No matter if you are an entrepreneur, part of a 
working team, a student or someone thinking of 
starting your own business – this book will most 
likely inspire you. The stories might be told in a 
completely different line of business than the one 
you’re from, but the main idea behind them and 
the essence of finding new ways to tackle problems 
– are all universal. The idea for you as a reader is 
to pretty much never know what to expect. What 
determines what kind of experience you get from 
your reading depends only on yourself, where you 
are in life and what your needs consists of right 
now. This allows this book to always be up-to-date. 
You can pick it up at any time, and most likely will 
a story you didn’t care for earlier now generate some 
action on your part. To draw an analogy: A music 
band you never thought you’d be listening to five 
years ago, is perhaps today one of your favourites.

Note: My intention with this book is to charge 
people with energy, not to advance falsehoods. I 
want to clarify that my goal was never to defame 
individuals or companies in any way. Enjoy your 
reading!”.

kvalitativa mål
- Att sprida historier gratis.
- Att påverka läsaren i en positiv riktning.
- Att undvika svartmålning av personer/företag.
- Att bearbeta text och bildmaterial till mitt eget 

(undvika copyright-problem).
- Att marknadsföra mitt företag.

kvantitativa mål
- Att starta ett story-community.
- Att tjäna pengar på tryckta upplagor.
- Att göra en uppföljare. 
 
Dessa kvantitativa mål är också mina personliga 
mål. Dessa är mer långsiktiga och i dagsläget 
ligger inte fokus på dem, utan de kvalitativa 
målen.

.
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maj, 2012
 
Det första dokumentet jag skapade var en 
tidsplan. Den, tillsammans med min loggbok, 
har nästintill alltid funnits nära till hand under 
arbetets gång. Från början lade jag in viktiga 
hållpunkter som handledningar, seminarium, 
examination och inlämningsdatum/tider. 
Tidsplanen delades in i veckor. Varje vecka hade 
delmål som jag förväntades uppnå, ibland höll 
det men andra gånger inte. Varje gång ett mål 
blev uppnått så strök jag över dessa digitalt för 
mental tillfredsställelse, men även för att få en 
tydlig överblick. 
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maj, 2012
 
För att få en tydlig struktur och överblick valde jag även att skapa en mind-map som fick agera projektplan. Även denna ändrades under 
projektets gång och flera tomrum fylldes. Denna mind-map skrevs ut på ett A3 blad som legat framför mig under hela min arbetsprocess. 
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loggbok
Under mitt arbete har jag fört en enkel loggbok 
i Word. Texter med tillhörande skisser, foto och 
inspirationsmaterial sparades ner allteftersom 
med datum i kronologisk ordning. Viktiga 
milstolpar, diskussioner och problemlösning 
som noterats i min loggbok är i denna 
slutproduktion utplacerade i de olika kapitlen de 
passar in under. I början av mitt arbete valde jag 
göra en nuläges- och en SWOT-analys för att ha 
som grund. Ett sätt att ställa min produkt mot 
väggen. Så fort jag fastnade i mitt arbete kunde 
jag plocka upp dessa analyser för att komma 
vidare. 
 
 
 
 
 

nulägesanalys
 
produkten/tjänsten 
We All Need Heroes - En bok med samlade 
berättelser (short-stories). Den är helt på engel-
ska och kommer att fungera internationellt. Den 
första produkten (personal project) att levereras 
av mitt nystartade företag Skyborn Works. 
 

distrubitionen
I startskeded distribueras boken endast i 
marknadsföringssyfte för mig/företaget. Den 
kommer att delas ut direkt till kunder, som 
give-away present, portfolio och visitkort. Det 
långsiktiga målet är att använda ett 20-tal av de 
första upplagorna som betalning till donatorer 
i ett crowdfunding-projekt. Detta projekt har 

som mål att få finanser till en webbplattform 
där dessa berättelser kan presenteras gratis. I ett 
samarbete med ett eller flera företag tänker jag ge 
besökaren möjligheten att ladda ner boken som 
PDF samt beställa antingen en fysisk version 
som mjuk- eller hårdpärm.

marknaden
Intresset att läsa/se och höra om inspirerande 
människor, projekt och företag är och kommer 
troligtvis alltid att vara stort. Vare sig du är 
intresserad av siffror, teknik, entreprenörskap 
eller bara ren underhållning. Dessa återfinns i 
precis alla medium som existerar. Marknaden för 
denna bok finns utan tvekan. Främst digitalt som 
webb och i tryckt format som bok. Böcker som 
Fuck logic och Making ideas happen (böcker om 
kreativa idétekniker) har blivit storsäljare. Sidor 
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som Snopes, Creativity portal, Fark, Cracked, 
Something Awful, Buzzfeed, Reddit, Slashdot 
mm. har tusentals besök per dag. Det som avgör 
hur väl min bok överlever på marknaden är min 
kvalité och bredd på innehållet. 

konkurrenterna
Då min samling med berättelser är en unik 
kollektion i sig, med mål att spridas utan 
ekonomisk vinning, ser jag ingen anledning till 
konkurrens. Innan arbetet påbörjades så gick jag 
noga igenom dagens utbud. Hade jag då funnit 
att någon gjort en mer eller mindre identisk bok 
tidigare, hade jag valt en annan approach. 
 
 

omvärldsanalys (swot)
En strategisk planeringsmetod skapad  
av Albert Humphrey (Long Range Planning  
Vol 30, 1997. Terry Hill, Roy Westbrook). 
 

styrkor  
Blir något personligt, något att hålla i.  
Något jag kan dela ut. Bidrar med något nytt. 
Vad jag har kunnat avgöra så finns i dagsläget 
inte denna typ av bok på den svenska och en-
gelskspråkiga marknaden. Levererar inte enbart 
berättelser utan även tillhörande moralkakor 
fria för tolkning.  I en bok så tror jag att de 
skrivna historierna får mer tyngd än i andra 
medieformer. Om en historia berättas genom 
en podcast, radiointervju eller tv-program/do-
kumentär så finns den inte nedskriven, och det 
kan vara lätt att missa de väsentliga poängerna 
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från historierna. Det går snabbt, och publiken 
får ingen riktig vägledning om vad de ska ta med 
sig från de dem precis sett och hört. I min bok 
presenteras historierna i en kort text, som du 
kan läsa flera gånger om. Läsaren vet med sig att 
det jag presenterar i min bok har någon form 
av värde, därför kanske någon som inte förstår 
handlingen kommer att återvända till historien 
till dess att polletten trillar ner. 
svagheter
Boken blir svårare/mer kostsam att uppdateras. 
Nås inte till lika stor publik. Trots brinnande 
intresse för att skriva är jag dock ingen klockren 
copywriter/författare. Behärskar inte heller det 
engelska språket perfekt. Detta kan leda till 
att läsaren tappar förtroendet för mig. Jag har 
också begränsade visualiseringsmöjligheter (kan 
ej använda copyrightskyddade bilder, ingen 
möjlighet att visa videoklipp).       
möjligheter  
Att återuppliva gamla berättelser. Att marknads-
föra mitt företag. Att sprida inspiration. Det 
finns också möjlighet för ett framtida samarbete 
med en copywriter/författare som kan bidra med 
skrivandet för att utveckla produkten ännu mer.

hot
Ev. underhållningsvärdet – kanske innehållet 
enbart tilltalar mig? Materialet är inte testat 
mot andra. Hot kan även vara tappat intresse/
förtroende pga. kvalitén på texten och mitt 
berättande. Har jag valt rätt typ av medium? Är 
mitt arbete rimligt för utsatt tid? Hur begränsar 
jag mitt arbete? Vad bör jag tänka på i val av 
material?

 

 
målgrupp
Användaren av min bok är egentligen vem som 
helst. Till skillnad från succéböcker med en 
given målgrupp av reklamfolk, är min målgrupp 
vem som helst som saknar inspiration. Någon 
som kanske har fastnat i livet, eller som bara är i 
behov av underhållning. Av egen erfarenhet vet 
jag vilken kraft historier har på oss människor. 
De kan få oss att uppnå saker vi aldrig trott 
vi kunnat uppnå. De skapar drömmar, hopp. 
Historierna i boken kan få dig att göra något 
annorlunda. På jobbet eller privat. Kanske får 
den dig att bryta ditt vardagsmönster? Tänka i 
nya banor? Kanske får den dig att starta den där 
hobbyverksamheten du alltid drömt om? Eller så 
har du bara en till rolig historia att dela med dig 
utav med dina nära och kära. 
    Tanken med min bok är att du som läsare 
aldrig ska veta vad du söker efter. Det som avgör 
vad du får ut av den beror enbart på dig själv, 
vart du befinner dig i livet och vad dina behov 
består av - just nu. Detta gör att boken alltid 
kommer att vara aktuell. Du kan plocka upp 
den när som helst, och mest troligt kommer 
en historia du tidigare inte brytt dig om – att 
generera någon form av handling från din sida. 
För att dra en liknelse; Musik du aldrig trodde 
du skulle lyssna på för fem år sedan, kanske idag 
är ett av dina absoluta favoritband. 
budskap/ 
kärnvärden  
grundbudskap 
+ Inspiration ska vara gratis 
+ Berättelser fria för tolkning 
+ Hylla andra  

spetsbudskap
+ Inspiration leder till handling
+ Be brave and foolish
+ Ladda läsaren med energi
+ Gain Energy
+ Think Different
+ Find Perspective
+ Get Inspired
+ See Possibilites
+ Re-invent
+ Spark Ideas
+ Get Encouraged

pay-off
”Stories of the brave & foolish!”

3st väl genomtänkta kärnvärden
Entertainment, Education, Energy.

medium
We All Need Heroes trycks från början som 
en bok i 50 exemplar. Efter det så är planen 
att spela in en video för att sprida projektet via 
Kickstarter. Det kommer resultera i en webbsida.

metoder - “jakten”
Som en ren hobby har jag under mina tre år i 
Piteå (som mediedesignstudent på LTU) sparat 
ner projekt, artiklar, dokumentärer och citat 
jag kommit över och som intresserat mig. Jag 
har en tendens att samla på mig material jag 
verkligen inte vill gå miste om. Det händer flera 
gånger att jag laddar hem intressanta klipp från 
YouTube och sparar ner dem i arkivet. Målet 
med detta hamstrande var från en början bara 

en tanke om att skapa ett eget inspirationsarkiv 
till en regnig dag. Det var först när idén till mitt 
examensarbete kläcktes i början av 2012 som 
denna samling fick en ny innebörd. Innan mitt 
arbete med boken satte fart så gick jag igenom 
mitt material för att se om det var ett tillräckligt 
underlag att faktiskt få ihop en bok på. Efter att 
ha rensat bland materialet kom jag fram till att 
jag hade 64 potentiella berättelser. Jag ansåg mig 
ha tillräckligt med grundmaterial för att faktiskt 
kunna genomföra ett så pass omfattande projekt. 
För att fylla en hel bok ansåg jag mig behöva 
komma upp i betydligt fler berättelser. Nedan 
beskrivs mina olika metoder/arbetssätt för att 
finna dessa. Min röda tråd i mitt metodarbete 
har varit att studera med ett öppet sinne.

studie av studier
För att nå mitt mål samlade jag ihop ett stort 
forskningsunderlag. Metoden jag har använt mig 
utav i mitt arbete är en studie av tidigare studier, 
en metastudie. Jag både lånade och köpte 
sammanlagt 12 stycken böcker i hopp om att 
finna spännande berättelser att dela med mig av i 
min egen bok. I exempelvis en bok på 350 sidor 
lyckades jag plocka ut tre stycken riktigt grymma 
berättelser, då var det värt besväret. Följande 
böcker studerades:

- The Tipping Point (Malcom Gladwell)
- It’s not how good you are, It’s how good you  
  want to be (Paul Arden)
- Vad du tänker, tänk tvärtom (Paul Arden)
- Fuck Logic 2 (Per Robert Öhlin)
- The Long Tail (Chris Anderson)
- Making ideas happen (Scott Belsky)
- Freakonomics (Levitt & Dubner)
- Did you know that…? (Perko)
- Farliga Idéer (Alf Rehn)
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- Vägen till din första miljon (Tobias Schildfat)
- In the bubble (Thackara)
- Paradise Lost (Milton)

Intressanta berättelser/kapitel markerades med 
post-its och skrevs sedan av på dator.

intervjuer
I min jakt på historier så gjorde jag även en del 
intervjuer med allt från reklamarbetare, säljare, 
studenter och familjemedlemmar. Jag vill tro 
att alla människor bär på något att berätta, och 
efter mitt arbete känner jag att jag åter fått det 
bekräftat. Det har vart otroligt intressant och 
lärorikt att stanna upp för att lyssna på vad andra 
har att säga. Att lyssna på andra människor var så 
pass givande att jag inte kunde låta bli att skriva 
en om det i boken. Historien fick namnet ”The 
power of listening”;

“I recently learned and understood a new side of 
how powerful listening to others truly can be. In 
the search for the last stories for this book I met 
up with some different people for interviews. I 
simply wanted to hear what different entrepreneurs 
and creatives had to say, and what kind of stories 
they’d come across or themselves created - during 
their careers etc. One day I met up with a man 
who’d worked most of his life at an advertisement 
agency, but was nowadays into interior design and 
architecture. I started my interview by presenting 
myself and talking about the book, very briefly. 
Then I asked my first question, and began to listen. 
As soon as I heard something interesting, I noted the 
“subject” in my notepad. As soon as my interviewee 
came to a pause or lost his track, I asked for more 
information about the notes I’d made. I never 
interrupted his talk, and more and more interesting 
stuff came up as time went. I kept listening 
carefully, and showed interest in what he was telling 

me. What was supposed to be a one hour interview 
ended up in two and a half hours. My interviewee 
was so committed he almost missed a meeting with 
a client. In the end of the interview, he showed me 
what he was working with at the moment. He was 
building a set-scenery for a company selling floors. 
“Do you have any experience in building scenery?” 
he asked me. “Nope. Though I’m pretty creative 
when it comes to concept design” I answered. He 
looked at me and said “You seem like a really nice 
guy. What would you say about coming here next 
week and brainstorm some ideas for this project?”. 
“Not promising anything, but I’ve been looking for 
someone to help me with these kind of works”. At 
first I thought he was kidding, but apparently he 
was dead serious. I said yes to his offer. After leaving 
his office my mind was filled with thoughts and 
questions. I was seeing this man for an interview 
– and then ended up going home with a possible 
job offer. I didn’t really see that one coming. What 
struck me was that I never told him my skills. He 
had never seen any of my previous work. I was a 
young student he just recently met. What had I 
done that made him so found of me? This is when 
I started to figured it out. The one thing I did, and 
did very good indeed, was to listen. My interviewee 
was digging up his stories from the past and with 
my simple questions I brought up a lot of memories 
and nostalgia. As I sat there across the table, I 
became a fan. A fan of him and his acts. I was like 
a child hearing bed-time stories. He was Batman, 
and I was Robin. But, other than listening – I was 
also sending out signals of confidence, but at the 
time unaware of them and the role they played. 
If you were to compare this to a regular working 
interview, mentally it’s a lot different. Advantages: 
focus is not on you. You are there for relaxed and 
natural. In a job interview, you had most likely 
behaved as someone other than yourself. In our 
society, the power is given to those who talk - loud 
and constant. What if the exact same power can 

be found in listening? Most people do not realize 
the power to just sit down, listen and pay attention 
to whatever someone has to tell you. I think good 
listeners will always be most appreciated.

Possible moral:
While I on my part had no intentions what so 
ever of getting a job by this interview, maybe this 
“method” can be used for exactly that same reason. 
Could this be a new way of getting a career? See 
others until they see you? Even if on a small scale, 
apparently taking time and listening to others can 
lead to success. Power to those who listen!”.

Under vintern 2011 reste jag och fyra andra 
studenter från min klass till Kalifornien för att 
pröva på utlandsstudier. En slags inspirationsresa 
om man så vill. Mitt arbete gick dels ut på 
att intervjua studenter och lärare med tema 
inspiration/kreativitet. Efter ett gäng mindre 
lyckade intervjuer insåg jag att det var ganska 
svårt för de flesta att svara på frågor om vart de 
finner inspiration, vilka inspirerande projekt 
de gillar, produkter/företag de önskar de låg 
bakom osv. Jag var tvungen att tänka om. I en 
uppdaterad intervjumall hade jag lagt till egna 
noteringar i mitt papper där jag presenterade 
ett gäng olika förslag på varje fråga när den 
jag intervjuade började tveka. Resultatet blev 
betydligt bättre. 
    Denna typ av mall använde jag i mitt arbete 
med We All Need Heroes. De intervjuer 
jag höll gjordes enbart en gång över telefon, 
resten var ansikte mot ansikte på personernas 
”hemmaplan”. De som intervjuades var 
följande: 3 lärare + 15 elever från California 
State University San Bernardino, Niklas Berg 
(Creative på In The Cold), Mari Ramnek 
(Zebra workshops & coaching), Gunnar 
Forslund (Tango), Tomas Hellgren (Säljare, 
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Scenario Sweden), Jegor Svensson (vän, ägare av 
Squidpix), Emma Tillgren (vän), Björn Ruthberg 
(vän), Sebastian Zingerman (familj).

Frågorna som ställdes var 7 enkla frågor, i hopp 
om att bli överraskad med nya företag/förebilder/
projekt jag aldrig hört talas om. Mallen såg ut 
som följande:

intervjumall
Jag arbetar med ett examensarbete som delvis 
handlar om inspiration och människors behov 
av hjältar/förebilder. Jag behöver sammanställa 
ett ganska stort utbud av arbetsmaterial för att 
kunna genomföra min studie. Därför behöver 
jag din hjälp. Vore väldigt tacksam om du kunde 
svara på nedanstående frågor!

Frågorna:
1.) Företag/personer som inspirerar dig?  
     Varför gör dem det?
2.) Uppfinningar/produkter/idéer du önskar  
      att du kommit på?
3.) ”Feel-good” historier/berättelser som  
      inspirerar dig?
4.) Drömprojekt du önskar att du medverkat i?
5.) ”Favoriter” som ger dig inspiration?    
    (reklamfilm/affischer/musikvideor/webb mm.)
6.) Boktips – böcker som inspirerat dig mest?
7.) Favoritcitat?

Alla tänkbara svar är välkomna. Du behöver 
såklart inte svara på allt. Företag/personer du 
nämner kan vara allt från kända entreprenörer, 
konstnärer till politiker. 
    Exempel på sådant jag själv inspireras av: 
Nyskapande och spännande marknadsföring 
(t.ex. genom street-art, guerilla marketing). 
Människor som sticker ut och vågar tro på sin 
idé, smarta uppfinningar som får en att fråga 

”varför har ingen tänkt på det här tidigare?”, 
även korkade idéer som lyckats är intressant.

mina exempelsvar
1.) Företag/personer som inspirerar dig?   
     Varför gör dem det?
     Yngve Bergqvist (grundaren av Ice Hotel).
2.) Uppfinningar/produkter/idéer du önskar  
      att du kommit på?
     - Post-it lappen. 
     - The Million dollar homepage 
3.) ”Feel-good” historier/berättelser som  
      inspirerar dig?
      Odd Molly grundaren, från uteliggare till 
      innedesigner.
4.) Drömprojekt du önskar att du medverkat i?
     - The fun theory
     - The Lion King (Broadway-musikalen)
     - The red paper clip
5.) ”Favoriter” som ger dig inspiration?  
     (reklamfilm/affischer/musikvideor/webb mm.)
     - Coca-Cola happiness machine 
     - ICA-reklamerna 
 
Bakgrunden till exempelsvaren som nämdes ovan 
förklarades för den jag intervjuade.

föreläsningar
Flera av mina funna berättelser kommer från 
diverse gästföreläsare. Under Karriärdagen 
2011 (hålls av Go Business i Acusticum) 
antecknades anekdoter från Caroline Törnberg 
(Vocal Devotion) och Tim Foster (Lärare LTU). 
Under våren 2012 läste jag en entreprenörska-
pskurs via Piteå kommun, START, där jag fann 
inspiration av Ulf Fjällström (Affärsrådgivare, 
Piteå Företagarcentrum), Carina Wedin (Agera), 
Gunnar Forslund (Tango) och Tomas Hellgren 
(Säljare, Scenario Sweden).

övrigt
Draknästet/Dragon’s Den/Shark Tank (TV), 
Filip och Fredrik (podcast), Uppfinnaren 
(ljudbok), Banksy - Exit Through The Gift Shop 
(dokumentär), Art and Copy (dokumentär), 
The greatest movie ever sold (dokumentär), 
PressPausePlay (dokumentär), Big River Man 
(dokumentär), Life in a Day (dokumentär).

sammanställning
Metoden för sammanställningen av historierna 
har varierat. Vissa är avskrivna från videor, för att 
sedan omformuleras till mina egna ord. Andra 
är från början skrivna på svenska för att sedan 
översättas till engelska. Ibland har jag citerat 
personer rakt av, och då är det tydligt utmarkerat 
med citattecken och även utskrivet vem som sagt 
det. Jag har försökt få med det mest väsentliga i 
dessa historier, med max 700 ord. Varje historia 
har en ”möjlig moral” som är personligt skriven. 
Längden varierar, men är i regel längre på de 
kortare berättelserna. De 120 historierna delades 
in 22 olika kapitel;

Absurd yet true
Awesome Marketing
Clever business
Dumb but brilliant
Food for thought
Good hearted
Hidden messages
Lawless & Daring devils
Never Give Up
Play with senses
Re-inventions
Simple solutions
Smart but douchey
Smart Savers

Spread of Joy
Stories of Timing
Stupid stuff, Stupid audience
Success from Failures
Sustainable treats
The Bitter Truth
Third world brilliance
When people connect

handledning
Utdrag från resultatet av mina handledningar. 
Feedback från univ. lektor Maria Juhlin och 
gästhandledare Mikael Wiberg.
 

handledning 26/1
Min bok är en give-away som samtidigt 
marknadsför mig.
 
Viktigt för mig är att sätta fokus på värdet i mig 
som person.
 
I denna bok creddar jag andra (likväl mig själv 
om historier finns att dela med sig av).  
Maria anser att jag är tillitsfull, garant.  

Varför ska folk vända sig hit? Varför lyssnar 
folk? Svarar jag på detta kommer de även åt min 
personlighet (inledningstexten t.ex.?)

Få insikt i termerna: självförtroende, självinsikt, 
självkänsla.

Tänk på den ömsesidiga relationen, snarare än 
säljandet. När krävs dessa? När tar man in andra 
perspektiv?
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Genom att lyfta andra, respektera konkurrenter 
= gör mig själv starkare.

Reflektion till arbetet: Vad skulle hända om 
flera formgivare skulle tänka såhär? Plagiat skulle 
försvinna. Autenticiteten skulle växa.
(branschreflektion?)

Reflektionstips:
Varva det konkreta med det abstrakta. 

Vad är då en designhjälte? Entreprenörshjälte?
Produkten kontra personen bakom.

Bra om jag lär mina läsare något om filosofi.
Läs på om mytologi (grekernas hjältar). Ta fram 
fragment om detta. Finn hjältebegreppet! Den 
klassiska dramaturgin.

handledning 17/2
Maria berättar om en grupp hon nyligen gått 
med i på facebook. ”Du vet att du är ifrån Luleå 
om du…”. Medlemmarna postar massa gamla 
minnen, och de blir nostalgiska. Minns saker 
som satt långt inne i minnet. Nostalgi är oerhört 
effektfullt. Historier från förr.

Mikael: Min bok är som en slags mikro-filosofi. 

Vikten av vem som gör själva handlingen (eller 
säger ett citat) är ofta väldigt stor. Du blir mer 
lockad av Wayne Gretzkys citat om att ”tänka 
utanför boxen” än om tex Vinter reklambyrås 
chef säger samma sak. Varför? Gretzky är en 
hjälte i folks ögon. 

Min bok har en positiv approach. Inga förtal. 
Men för att vara säker, kontakta journalistlärarna 
Ulrika Lindgren och Karin Sjöberg. Fråga om 
etiskt skrivande. 

Exempel på ”plagierare” = Lisa Bengtsson. Maria 
Lärkman = lacker.

Bra ord för att beskriva mina färger 
(moodboards) av Maria: jordiska pasteller.
Micke: glöm inte att dokumentera sånt som 
får mig att hitta min stil. Viktigt att kunna 
återberätta just hur jag fann min slutgiltiga 
estetik.

Maria: En epok från 40-50 tal. Känns 
Amerikanskt. Efterkrigstidsdesign. En positiv 
anda i formen (hoppfull).

Inspirationstips: Mad Men

handledning 9/3
Begrepp Mikael tycker jag ska läsa på om:
- Värdeneutralt
- Etiskt
Bra för mitt reflektionsarbete.

Filippa och Fredrik Reinfelts separation. Skrivs 
otroligt lite ”snask” om den, journalisterna 
avstår. Medias förhållning är helt klart speciellt. 
Är det pga. att de har en bra relation med media? 
Deras separation visar att det är OK att skilja sig, 
behöver inte bli kaos med barn osv.

Nytt alternativ hur jag kan förhålla mig till 
etiska: Nämn personer/företag där jag anser att 
jag inte hänger ut någon. Gå på magkänslan. 
När känns det rätt kontra fel? Om jag tror att det 
ger en dålig inverkan = ta bort namn (alt. mörka)

Tips från Maria:
”Mina intensioner med denna bok är att ladda 
folk med energi, inte att föra fram osanningar. 
Jag vill förtydliga att mitt mål aldrig har varit att 
svartmåla personer eller företag.”

”Kan tyvärr inte säkerställa källorna. Jag vill dela 
med mig dessa i rent underhållningssyfte”
 
Använda mig av Storytelling - Hur jag kan 
inleda en story:
”Jag har hört att…”
”En lärare berättade en gång…”
”Historierna ni aldrig får höra.”
”Det här är historien om något jag inte tänkt 
skriva om.”

Mikael berättar om krönika om IKEA i 
Västerbottens kurier. Rubriken var ”Hoppas 
jag slipper IKEA på helgen”. Umeå har kämpat 
länge för att få ett IKEA. Var ännu inte bestämt 
om butiken skulle öppnas i Umeå eller inte. 
Texten visade sig vara en hyllning till att äntligen 
få en butik så att skribenten skulle slippa åka till 
närmsta stad med ett IKEA över helgen (som 
alla tidigare fått göra). Nu fanns det hopp om att 
kunna gå till butiken i veckan och slippa trängas 
med hundratals människor. ”Eller så väljer folk 
att följa mitt tips, så går jag på helgen istället”.

Bidrag
Prata med Lars Hallberg. Går att få bidrag om 
man dealar. Exempelvis gör reklam för LTU. 
Krävs en motprestation.

Färg
Ställ färgerna efter Pantone-skala.

Feedback presentationsupplägg:
Tänk igenom: Vilka ska jag prata etik med, 
och vilka estetik? Försök få feedback från ”rätt” 
personer på rätt sak. Behöver inte vara samma 
typ av presentation för alla.

Skrivandet i relation till story-telling? Vilket 
arbetssätt? Hur gör jag en lite tråkigare historia 
intressant? Vinkling?

handledning 19/4 (skype)
Min bok är ett långsamt medium. Tips: skapa en 
blogg om boken för att hålla den levande. För att 
få besökare, följ liknande bloggar – kommentera 
mkt osv. 
Skapa en ”avlastningsfunktion” i boken. Tomma 
sidor där läsaren kan reflektera själv.

Mikael: Om jag skapar en E-bok för 
nedladdning, se till att skapa ett formulär som 
måste fyllas i innan man får ladda hem filen. 
Maillista? Bygg kontaktnät. 

Maria: Kolla upp nyhetsbrevet Cassandra. 
Efterlikna upplägget i ett eget utskick?

handledning 2/5 (skype)
Marias reflektion kring idéer/projekt som ser 
simpla ut vid första anblick. ”Det där kunde ju 
t.o.m. jag ha gjort”. Men det gjorde du ju inte. 
Någon var före. Modet att genomföra, alla kan 
snacka.

Tips om att göra en provocerande frågeställning. 
Tänk massör, tänk ”ladda med energi”. 

Let’s Dance juryn - Jämförelse med hur vi 
bedöms. Hur vi utvecklats individuellt genom 
åren.
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journalistik
 
etiskt skrivande 
 
 
 
 
 

mitt mail till de bägge:
Hej! Mitt namn är Simon Zingerman, jag 
studerar tredje året Mediedesign på LTU.
Jag arbetar just nu med mitt examensarbete 
och blev tipsad av min universitetslektor, Maria 
Juhlin, att maila med dig för ev. få svar på lite 
frågor jag har. Jag vore oerhört tacksam om du 
kunde hjälpa mig med nedanstående:

Det är nämligen så att jag håller på att skriva 
ihop material till en bok (tänkt att publiceras). 
Denna bok kommer skildra berättelser om 
personer/företag och deras handlingar - som 
inspirerat mig i mitt eget arbete. Boken är 
positiv och är inte tänkt att svartmåla någon. 
Däremot kommer jag inte har möjlighet att se 
över om alla källor stämmer, så uppgifter kan 
komma att vara felaktiga. Jag undrar därför hur 
jag ska förhålla mig till det här med att skriva ut 
människors namn och företag?

Vilka regler bör jag tänka på när jag refererar, 
nämner personer och företag, i en publicerad 
text? Ska jag undvika namn/företag helt?  
Vad är det värsta som kan hända mig?
 
I min inledning i boken beskriver jag att 
innehållet aldrig kan vara 100% trovärdigt.    

Det är anekdoter och i processen att återberättas 
har de troligtvis förändras flera gånger om. 
Namn, plats och företaget är oväsentliga. Det 
är själva handlingen som är intressant. Så länge 
min bok förblir ”fiktion” borde den hamna i 
samma klass som en självbiografi eller liknande 
där många personer och deras handlingar nämns. 
Jag tänker på bland annat Göran Persson, han 
fick ju mycket kritik för sin bok – men blir det 
någonsin någon rättslig process av sådant?

Jag vill inte beblanda mig med copyrightskyddad 
material överhuvudtaget, och inte heller råka 
illa ut.

ulrikas svar:
Hej Simon!
Det är ett intressant projekt du har, och att 
skriva en bok är inte gjort i en handvändning. 
Hoppas du är riktigt inspirerad och tycker att det 
är roligt. Jag ska försöka svara på dina frågor, och 
jag kommer att vara ganska rakt på sak. Ta inte 
illa upp, utan betrakta mig som en kritisk läsare 
som vill dig väl.  
 
Nu har jag ju inte hela bakgrunden till ditt 
arbete, och inte hela bilden av vad det kommer 
att bli, men jag utgår från vad du har skrivit här 
nedan. I mina ögon ser det först och främst lite 
märkligt ut att du ska skriva ned något - om än 
biografiskt - som du redan vet inte kommer att 
vara sant. Då uppstår genast frågan varför du 
ska berätta det? Jag antar förstås att du har syftet 
klart för dig, men det kan vara bra att formulera 
det noga eftersom läsarna kommer att undra. 
Även om det inte handlar om att svartmåla 
någon i det här fallet, är de flesta människor 
måna om att de (och deras företag!) framställs på 
ett korrekt och relevant sätt. Mina erfarenheter 
av personer som omskrivs i mediesammanhang 

är att de är oerhört noga med att bilden av dem 
blir rätt. Även om det är i “små” sammanhang. 
Ett skrivet ord kan få stor genomslagskraft, och 
är det publicerat är det svårt att ta tillbaka det. 
Som skribent har du ett ansvar för de du skriver 
om, och du bör tänka på hur de beskrivs, inte 
minst av etiska skäl. Redan där är vi framme 
vid svaret på frågan om du ska publicera namn. 
Skulle du själv vilja figurera i ett sammanhang 
med ditt namn där storyn inte (eller kanske 
inte) är sann? Det är en bra fråga att ställa sig 
själv. Alltså är ett sätt att hantera saken att vara 
noga med att tala om att det är fiktion (som 
du tänkt), kanske lägga till att det är berättelser 
vars innehåll är inspirerat av verkliga händelser 
eller liknande, och att inte namnge - i de fall du 
är osäker på storyn och inte hinner kolla den. 
Det kan kanske vara så att du är säker på vissa 
delar i din bok och kan använda namnen där, 
och att låta bli i andra delar. Det gäller dock att 
vara tydlig med hur man gjort. Namnger man 
inte - alltså låter personerna vara anonyma - 
ska de också vara just det. Det är ingen idé att 
mörka namn om det ändå går att räkna ut vem 
eller vilka det handlar om. Sen kan man kanske 
misstänka att din bok förmodligen skulle bli 
mer läsvärd om du hade möjlighet att verkligen 
göra research och kolla källor - beroende på hur 
den är skriven förstås, vilken stil du använt. Men 
att hinna producera en hel bok med noggrant 
researcharbete och allt vad det innebär kanske 
inte låter sig göras under ett examensarbete.  
 
En annan aspekt du kan och bör ta hänsyn 
till är din egen trovärdighet som skribent. I 
en journalistisk produkt skulle det vara helt 
förödande att påstå något där källorna och 
uppgifterna inte är kollade, eller att publicera 
något där man vet att uppgifterna inte är sanna. 
Då är man rökt direkt och förmodligen inte så 
het på arbetsmarknaden längre. Jag förstår att 

det här är en annan typ av produktion, men 
det handlar fortfarande om hur man förhåller 
sig till sanningen. Ta till exempel debaclet som 
blev med Liza Marklunds roman Gömda. 
Läs här till exempel: http://sv.wikipedia.org/
wiki/G%C3%B6mda
Marklunds rykte som skribent fick sig en 
ordentlig törn av det. 

Ett sammanfattande svar på dina frågor: 
- Ska jag i värsta fall undvika namn/företag helt? 
Det är ett beslut som du måste fatta själv och/
eller tillsammans med din förläggare om du 
har någon sån. Men riskerar du att publicera 
falsarier/icke kontrollerade uppgifter ska du vara 
försiktig med namnpubliceringar, är mitt råd. 

- Vad är det värsta som kan hända mig?
Det är lite svårt att förutse när jag inte har sett 
din produkt (om du har något färdigt får du 
gärna skicka till mig om du vill - jag kanske 
får en annan bild då ;), men det värsta skulle 
kunna vara en stämning för förtal om det vill 
sig riktigt illa, vilket ju kan leda till en rättslig 
process. Nu har vi ju en stark yttrandefrihet i det 
här landet, och det ska nog en hel del till innan 
det går så långt. Men lika illa kan ju vara att du 
riskerar ditt rykte. Skribenter som inte kollar 
källor betraktas nog av många som slarviga, och 
förutom att du balanserar på det etiskas gräns 
kan du riskera att göra någon riktigt sur ...  Och 
- en icke oväsentlig fråga: vad är det värsta som 
kan hända de du skriver om?

Men som sagt: det här beror ju mycket på vad 
och hur du skriver och presenterar ditt material. 
Hoppas du har någon nytta av min lilla analys. 
Jag tycker att det här är en intressant diskussion, 
så vill du resonera mer eller undrar om något av 
det jag skrivit, hör gärna av dig igen.  



26 27

ii kommunikatiV plattformii kommunikatiV plattform

04 processbeskriVning
mitt svar till ulrika: 
 
Hej Ulrika! Jag är otroligt inspirerad och håller 
på för fullt. Eftersom jag samlar ihop historier, 
behöver jag egentligen bara omformulera mig 
och översätta material. Behöver inte skriva allt 
från grunden, vilket kommer underlätta mycket. 
Tanken är att skriva boken på engelska. Tar 
absolut inte illa vid mig! Oerhört glad för att 
du tar dig tiden och att du ger nyttig kritik. 
Jag vill med mitt examensarbete ta fram en 
bok som hyllar människor med modiga och 
nytänkande idéer, genom tiderna. Ett slags 
inspirationslexikon om man så vill. Berättelserna 
är sånt jag plockat upp från mina snart tre år 
som student. Det är berättelser från alla jordens 
hörn. Allt från “urban legends” till sanna 
berättelser, väldigt blandade. Jag återberättar de 
på det vis som dem berättats för mig. Vare sig 
de är kommer från en bok, en intervju jag gjort 
eller en föreläsare/lärare jag lyssnat på. Fokus i 
min bok ligger på själva handlingen, sann eller 
inte. Jag vill dela med mig av berättelser som 
fått mig själv att tänka i nya banor, vågat tro på 
mina idéer mm. Man skulle kunna jämföra vissa 
av mina berättelser med placebo-effekten hos ett 
sockerpiller, i tron att det varit riktig medicin. 
Får dessa positiva berättelser folk att agera/tänka 
till så ser jag det som ett lyckat projekt. Skulle 
jag dock vara källkritisk till mitt innehåll skulle 
det mycket troligt visa sig att större delen av 
berättelserna sanna, men det är ändå något jag 
varken har tid eller intresse att utforska.  

Det finns ju som bekant alltid två sidor av 
myntet. Även om jag hävdar att jag har en källa 
så skulle jag väl kunna råka illa ut, om det på 
något sätt visar sig att den inte stämmer? Jag 
anser mig själv inte kunna lita på de källorna 
fullt ut. När jag talar om sanning kan jag även 

förtydliga att jag inte alltid syftar till felaktig 
benämning av person eller företag, utan det kan 
handla om mindre saker såsom om det skedde 
på “70 eller 80-talet”, om det var “3 eller 6 st 
objekt” det handlade om. Precis som du säger 
är det viktigt för mig att vara tydlig med varför 
jag återberättar dessa berättelser i boken. Jag vill 
återberätta dessa berättelser eftersom jag anser att 
de är oerhört värdefulla. Skälet till att de tidigare 
inte publicerats kan säkert ha berott på saknaden 
av källa, eller som du nämner, yrkesstolthet 
eller rädsla för att få ett dåligt rykte. Eller så är 
vissa helt enkelt bara påhittade. Du har flera bra 
poänger i det du skriver. En enkel metod är ju 
verkligen att ställa sig själv frågan.  
- Men varför “får” man uttrycka sig på ett såpass 
öppet sätt på internet med det skrivna ordet, och 
inte i en publicerad bok? Jag tänker på bloggare 
som skriver precis vad de tycker och känner, 
något som kan vara betydligt mer negativt laddat 
än mitt innehåll. Vad råkar dem egentligen ut 
för som värst? Borde inte jag ligga i en mindre 
farozon än dem egentligen? Eller är det just 
faktumet att min bok blir “tryckt” som gör 
skillnaden? Finns det någon skillnad i att ge ut 
en gratis publikation kontra att folk får betala i 
detta sammanhang? (tänker att en blogg är gratis 
läsning). Att låta personer/företag vara anonyma 
borde väl vara ett säkert skydd? Fast även om 
jag mörkat innehållet kommer en kritisk läsare 
att kunna lista ut det, om denne lägger ner 
tillräckligt mycket tid, vad kan hända då? Jag har 
ju trots allt inte berättat tillräckligt för att råka 
illa ut, kan jag själv tycka.  
 
Med hjälp av en väl genomarbetad inledning 
och bakgrundstext på boken kommer jag att 
förbereda läsaren på vad som gäller. Jag tror tom 
att man kan använda det i marknadsföringssyfte, 
vad stämmer och vad stämmer inte? Det kan 

även vara en lockelse för läsaren. Jag vill inte 
inrikta mig på källkritiska läsare även om de är 
varmt välkomna att läsa boken de också.  
 
Min målgrupp är vem som helst som saknar 
inspiration. Någon som kanske har fastnat i 
livet, eller som bara är i behov av underhållning. 
Av egen erfarenhet vet jag vilken kraft historier 
har på oss människor. De kan få oss att uppnå 
saker vi aldrig trott vi kunnat uppnå. De skapar 
drömmar, hopp. Historierna i boken kanske 
kan få dig att göra något annorlunda. På jobbet 
eller privat. Kanske får dem dig att bryta ditt 
vardagsmönster? Tänka i nya banor? Eller så har 
du bara ännu en till rolig historia att dela med 
dig utav med dina nära och kära.  

Utdrag ur min inledning:
“No matter if you are an entrepreneur, part of a 
working team, a student or someone thinking of 
starting your own business – this book will most 
likely inspire you. These stories might be told in 
a completely different line of business than the 
one you’re from, but the main idea behind them 
and the essence of finding new ways to tackle 
problems; are all universal. “ 
 
Förstår verkligen vikten av att vara källkritisk 
och att förhålla sig till sanningen. Men jag har 
långt ifrån tänkt mig en karriär som skribent, 
journalist eller så. Utan jag är helt enkelt en 
grafisk formgivare som vill dela med mig av det 
här materialet. Jag vill däremot inte att någon 
ska råka illa ut, minst mig själv, av det jag 
skriver. Så jag kommer absolut ta till mig all din 
feedback och försöka finna en lösning som passar 
min bok. Även om jag kommer arbeta som 
formgivare vill jag såklart inte ha ett rykte av 
att jag smutsar ner människor och dess företags 
rykten ;)

Har tyvärr ingen bok att skicka än! Men jag 
ska prova att redigera en berättelse till boken i 
veckan. Se hur det känns. Återkommer gärna 
med den till dig för feedback. Det handlar 
om väldigt korta berättelser. Åter igen, tack så 
mycket för din analysen!

svar från karin:
Hej. Jag tycker att du ger dig in på en vansklig 
grej. Varför kan du inte skicka partierna till 
de berörda? Det är svårt att skriva om andra, 
namngivna personer och inte veta om det är 
sant. Det man trodde var orförargligt kan bli 
värsta allvaret för dem. Och ett rykte på stan är 
svårt att stoppa.

Sen beror det på var du har fått allt i från, är 
det från trovärdiga källor? Hur mycket och vad 
har du hittat på? Du kan skriva utan namn på 
personer och företag, men hur engagerande blir 
det för läsaren? Och det kanske ändå går att lista 
ut vem det handar om?

Jag är ingen jurist, men jag tror att bland det 
värre du kan råka ut för är att någon stämmer 
dig för förtal och du tvingas betala skadestånd.
Du kan ju göra om boken till en roman, ta bort 
alla namn och säga att allt är fiktion, och brodera 
lite så att de som beskrivs och de företag som är 
med inte känns igen alldeles för enkelt. 
Hälsn och lycka till!

mitt svar till karin:
Tack för att du tar dig tiden. Det är tyvärr 
omöjligt för mig att ta kontakt med samtliga 
människor. Det är berättelser från alla jordens 
hörn. Allt från “urban legends” till sanna 
berättelser, väldigt blandade. Jag återberättar 
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04 processbeskriVning
berättelserna på det vis som de berättats för mig. 
Vare sig de är från en bok, en intervju jag gjort 
eller en föreläsare jag lyssnat på.
Det ligger alltså inget som helst skydd i att skriva 
i inledning/baksidan av boken att sanningen i 
berättelserna inte har pålitliga källor?
För mig känns det hela väldigt oskyldigt, det 
är snarare bra marknadsföring för samtliga 
personer/företag som nämns. Men samtidigt 
förstår jag att någon kan ta illa upp om det tex är 
rena faktafel. Knepigt situation.
Fokus i min bok ligger på själva handlingen, 
sann eller inte. Jag vill dela med mig av 
berättelser som fått mig att tänka i nya banor, 
vågat tro på mina idéer mm. Så kanske att jag 
kan arbeta bort namn och företag , men jag 
vill ju inte heller sänka underhållningsvärdet i 
boken. Tack för bra tips! Ska pröva att skriva om 
några berättelser och smaka på roman-känslan :)

svar från karin #2:
Hej igen. Du kan ju försöka att bara byta ut 
namn på personer och företag och se om det 
fungerar och sedan kalla den roman. Då bör 
det inte vara några problem. Du har ju sett i 
romaner och filmer hur de skriver: eventuella 
likheter med verkligheten.... osv. 

mitt svar till karin #2:
Hej Karin. Bra tips. Ska pröva mig fram!

Funderar på två saker till
1.) Varför “får” man uttrycka sig på ett öppet 
sätt på internet med det skrivna ordet, och inte 
i en publicerad bok? Jag tänker på bloggare som 
skriver precis vad vad de tycker och känner, 
något som kan vara betydligt mer negativt laddat 
än tex mitt innehåll. Vad råkar dessa personer 
egentligen ut för som värst? Borde inte jag ligga 

i en mindre farozon än dem egentligen? Eller 
är det just faktumet att min bok blir “tryckt” 
som gör skillnaden? (att en blogg lättare kan 
redigeras). Finns det någon skillnad i att ge ut 
en gratis publikation kontra att folk får betala, i 
detta sammanhang? (tänker att en blogg är gratis 
läsning).

2.) Att låta personer/företag vara anonyma 
borde väl vara ett säkert skydd? Fast även om 
jag mörkat innehållet kommer en kritisk läsare 
att kunna lista ut det, om denne lägger ner 
tillräckligt mycket tid, vad kan hända då? Jag har 
ju trots allt inte berättat tillräckligt för att råka 
illa ut, kan jag själv tycka.

svar från karin #3:
Hej. Ja, nätet har andra villkor än tryckta 
medier- med vissa undantag tex Aftonbladet på 
nätet som räknas som enbilaga till den tryckta 
tidnngen. Men även de som skriver där kan bli 
dömda för hets mot folkgrupp, ärekränkning 
osv. Ingen skillnad på gratis eller kostnadsbelagd 
bok. Anonymisering är en bra metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

språk  
Mitt textspråk i boken är humoristiskt och 
lättsamt. Själva berättelserna är för de mesta rent 
neutralt återberättande, men i ”possible moral” 
och slutklämen finns ofta positiv och humoris-
tiskt laddad text.  

trovärdighet/hantering  
av källor
I min inledning i boken beskriver jag att 
innehållet aldrig kan vara 100% trovärdigt. Det 
är anekdoter och i processen att återberättas 
har de troligtvis förändras flera gånger om. 
Namn, plats och företaget är oväsentliga. Det 
är själva handlingen som är intressant. Jag 
vill inte beblanda mig med copyrightskyddat 
material överhuvudtaget. Jag har valt att 
förstärka berättandet i historierna med hjälp 
av illustrationer. Jag kan tyvärr inte säkerställa 
källorna. Jag vill dela med mig dessa i rent 
underhållningssyfte. Jag har försök nå 
samtliga copyright-innehavare. Skulle något 
ha utelämnats eller vara fel är jag tacksam för 
information om detta inför eventuella framtida 
upplagor av boken! 
    Mina intensioner med denna bok är att ladda 
folk med energi, inte att föra fram osanningar. 
Jag vill förtydliga att mitt mål aldrig har varit att 
svartmåla personer eller företag

kreografi
En idé som föddes under en handledning var att 
min bok skulle kunna mynta ett nytt uttryck i 
bokvärlden, en ny kategori tillochmed. Maria 
Juhlin fick den strålande idén att kalla den för en 
”Kreografi”. Det finns ju som bekant biografi – 
”En biografi är en redogörelse för en persons liv 

framställd av någon annan. Om framställningen 
är gjord av personen själv kallas den självbiografi 
eller memoarer”. Men att återberätta kreativitet 
från omvärlden, med fokus på produkten/
projektet/handlingen istället för människan = ?. 
Finns vad jag vet inget namn för det i dagsläget. 
Det engelska namnet för Kreografi blev förstås 
Creography. Förklaras på följande sätt i boken: 
“Creō: the English word creativity comes from 
the Latin term creō “to create, make”.
-graphy (grə fē): a process or method of writing, 
recording, or representing (in a specified way): 
calligraphy, photography”. 
 

tryckeri 
 
Jag valde att samarbete med Luleå grafiska för 
att trycka upp min bok. Jag bokade in ett möte 
med Mats Garbom, åkte dit och planerade 
tillsammans ihop en riktigt lyckad lösning. Mer 
om pappersval, tryckmetod och pärmval mm 
under kapitlet Artefakten.
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01 inledning
Min grundtanke med We All Need Heroes 
estetik, är att boken ska ha en väldigt inbjudande 
och genomarbetad/detaljerad design som inte 
snålar med färger eller antal typsnitt. Tanken 
är att designen ska kunna återanvändas i mitt 
företag (t.ex. till webb/visitkort). Både i val 
av typsnitt som estetiken. Publikationens 
utseende blir alltså mitt företags grafiska profil. 
För samtidigt som boken står som en egen 
produkt, så är det ett sätt för mig att promota 
mig själv. Formgivningen ska tillsammans 
med textinnehållet ge en känsla av optimism, 
självförtroende och att ”ingenting är omöjligt”. 
Dessa positiva känslor hoppas jag på så vis 
även ska återspeglas i mitt företag. Jag går även 
i tankarna om att göra bildmärket från min 
logotyp, till en del av bokens ”logotyp”. Eller 
att den åtminstone finns med tillsammans med 
texten ”En produkt från Skyborn Works”.
    På senare tid har jag fått upp ögonen 
för estetiken från allt från sent 1800-tal till 
1900-1950-tal. I första hand amerikansk, men 
även en del europeiskt (då mest engelskt). Så rent 
formmässigt tänker jag hämta inspiration från 
all tänkbar västerländsk vintage-design ifrån allt 
från denna tid. T.ex. böcker, affischer, gammal 
förpackningsdesign från marmeladsburkar till 
ölbackar. Jag vill göra en genomgående design 
som är tidlös. Det ska tydligt framgå vart 
inspirationen är hämtad ifrån, men den ska 
också kännas fräsch och i tiden. En hyllning till 
svunna tider, ett sätt att återuppliva dem i nutid. 
Ordet ”pionjär” är viktigt i mitt arbete.
     Upplägget i boken är tänkt att likna en 
överlevnadsguide ala ”100 saker du måste 
kunna”. Dvs. en bra blandning av text/bild/
grafik. Ibland väldigt komisk, andra gånger mer 
seriös. Mycket grafiska element, även i textväg 
(rubriker, textrutor). 
 

nyckelord
- Pionjär
- Efterkrigstid
- Machine age 
- Jazz 
- Andra industriella revolutionen 
- Förpackningsdesign 
- Streamline 
- Geometric design 
- Half-tones
- Steampunk 
- Romanticize
- Instruktionsmanual
- Bread and Breakfast
- Lekfull och kraftig typografi
- Jordiska pasteller
- Trycksvärta

Min design blir en fusion av gammalt/
traditionellt och nytt. (Pop Art möter Art Deco, 
typ). Vintage, fast utan det typiska ”slitna”. Ska 
se ut och kännas nyproducerat! Som en resa i 
tiden.

Följande inspirationsbilder har jag använt mig 
utav i mitt arbete:

tidsepok

förpackningsdesign - 1910-1920
reklamblad - 1940-1950

typografi - 1890-1950

Amerika 1920-1940. New York, Chicago. Infrastruktur, arkitektur, inredning-, mode- och produktdesign.

Konst och design från amerikansk Art Deco och tidigt modernism. 
Logotypdesign, typsnitt, reklamblad/affischer och förpackningsdesign.

estetik
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02 inspiration i detalj

blandning av olika typsnitt

färger

Variationen av typsnitt inspirerar mig. Blandas friskt och 
experimentellt. Många gånger dock med mindre lyckad 
resultat. Nästintill alltid VERSALER. Mer regel än undantag.

Mitt första steg  att studera färgerna i min valda  
inspiration/konstform. Läs mer på sid 68.

handskriven typografi
Inte helt otippat finns en hel del handskriven 
typografi från denna tid. Väldigt snyggt och 
tilltalande!

dekordesign
Dekordesignen varierar kraftigt, alla mängder av former 
och färger återfinns. Speciellt igenkännande från Art Deco 
är de geometriska formerna.

texteffekter
Effekter som tydliga skuggor, reliefer återfinns på många texter. Även 
ifyllda bokstäver, med mönster och en slags pop-up känsla (3D). Text 
i banor är även rätt förekommande. På banderoller och dyl.

banderoller
Banderoller återfinns på många olika produkt-
förpackningar. 

rasterbild - half-tones
Tryckteknik från 1850-talet. 
Inspireras av att använda 
liknande teknik till mina 
illustrationer.
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03 moodboard - helhet och dekorer
Sagobok möter serietidning från 1950-talet, som möter en scoutbok/överlevnadsguide tillsammans med förpackningsdesign från 1800-talet alá “Gör det själv-bok”-känsla. Mycket färg, dekorer 
och mönster. Ska vara tydlig struktur med faktarutor och dyl.
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03 moodboard - typografi
Tydlig och kraftig typografi. Versaler. Kerning, lekfulla ordbilder. Många typsnitt. Texteffekter. Handgjorda. Handritade. Sent 1800-1950. Förpackningsdesign. Fabrikat, massproduktion.
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03 moodboard - illustrationer
Övergripande känsla för hur jag från början ville att mina egna illustrationer skulle se ut. I allt från teknik, färger och komposition. Sparsamma illustrationer. Pop-Art möter Art Deco.
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01 resultat
Provtrycket består av två spiralbundna häften med inlagorna plus två ark med omslaget, för- 
och eftersättsbladet. Slutprodukten kommer dock bestå av en limmad hårdpärm. (ej spiral).

för- och eftersätt

omslaget

inlagor

 
provtryck
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01 resultat
 
provtrycket monterat på bokmall (digitalt)
I brist på en fysiskt färdig bok så valde jag att försöka återskapa känslan på detta sätt.
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01 resultat  
omslaget
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01 resultat
 
för- och eftersätt
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01 resultat
 
innehållsförteckning
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01 resultat  
inlaga - senaste nytt

Den första historian man möts av i boken är 
en digital berättelse. Dvs. den senaste som lagts 
in på webben. Genom att läsa av en QR-kod 
med din smartphone eller tablet så får du den 
senaste historien digitalt, färdig att läsas. För mig 
var detta ett kul sätt att göra ett tryckt medium 
tidlöst. Det finns alltid nya historier att finna i 
denna bok. 
 
En framtida plan med We All Need Heroes är att 
skapa ett community kring historieberättande. 
QR-koden går till www.weallneedheroes.com i 
dagsläget, men kan omdirigeras till vad som helst 
egentligen.
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01 resultat
 
inlaga - lång historia
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01 resultat  
inlaga - kort historia
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01 resultat  
inlaga - plats för anteckningar
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01 resultat  
inlaga - känsla

Närbild på illustration.
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trycksaks- 
produktion  
Jag valde att vända mig till Luleå Grafiska 
Tryckeri AB för att få hjälp med att trycka upp 
min bok. Genom ett nära samarbete med Mats 
Garbom (offert) och Lena Ahlbäck (prepress) 
blev min bok sånär som exakt jag ville ha den. 
Det hela började med ett samtal till Mats, som 
ledde till ett möte på tryckeriet. Vi diskuterade 
sedan tillsammans för att komma fram till en 
lösning som var realistisk att genomföra. 

hantering av format
Inspiration till mitt format fick jag efter att ha 
läst igenom de olika böckerna jag köpt/lånat. 
Det blev ett mellanting av två av dem som 
kändes bäst att hålla i handen och att läsa både 
på bord som sittandes/liggandes. Formatet blev 
slutligen B:130 mm x H:205 mm. Uträkningen 
för mitt format blev:

bokens inlaga
Bredd:130 x Höjd:205 mm (med 3mm utfall) 
(136x211).

ryggmått
Slutligt mått för rygg fick jag när Luleå Grafiska 
fick information om hur många sidor och vilket 
papper som skulle användas. Deras bokbindare 
falsar ark av det pappret och med rätt antal sidor 
och mäter bokblocket, det måttet x 1,13 + 1 
mm för tråd = ryggens slutliga mått. Slutliga 
ryggmåttet blev: 25 mm.

omslagsmått
Bredd = 15 + 3 + 130 + 3 + 25 + 130 + 3 + 15 
= 324 mm
Höjd = 15 + 3 + 205 + 3 + 15 = 241 mm
Dokumentet: 329 x 241 mm
Två spalter med spaltmellanrum 28 mm 
(stödlinjer där ryggen ligger). 
Marginaler: 18 mm (markerar invik) runt om.

för- och eftersätt
Dokumentet: 260 x 205 mm med 3 mm utfall 
runt om.

omfånget
264 sidor inlagor + 4 sidor omslag + för- och 
eftersätt.

papperskvalitét
Jag var ute efter ett papper som inte skulle vara 
helt vitt, utan något som kunde ge en lite äldre 
känsla. Jag valde tillsammans med Mats därför ut 
ett gultonat papper till mina inlagor. 

Inlaga: 130g Scandia 2000 Ivory (Gultonat) 
Omslag: 130g Galerie Art Silk (Limmas på)
Från en början var tanken att använda samma 
papper, fast en vikt av 150g. Detta pga. att 
boken från början endast var tänkt att bli ca 
50-70 sidor. Med denna vikt samt 264 sidor så 
rekommenderade Mats att 130g var rätt väg att 
gå.  

bindning
Hårdbunden. Inlagorna limmades på hård pärm 
på Piteå Bokbinderi.

upplaga 
50 stycken exemplar.

tryckteknik
Med tanke på min upplaga valde jag digitaltryck 
eftersom det var det billigaste alternativet för 
mig. 

artefaktens  
upplägg/struktur
Jag arbetade fram följande upplägg: 

meta-cloud

eXtras 
statistik? sökord

kapitel
rubrik/historiens namn

text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 

text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text

Supersimpel dummy. En spalt, för bokkänslan. En berättelse per uppslag. version 1
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02 reflektion kring gestaltningen
version 2
 
Justeringar efter feedback från 
50%-redovisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

historiernas upplägg 
 

februari, 2012 
Varje historiai boken skulle kunna ha lite ord 
som beskriver artikeln i början. Som ”meta-
taggar”. Guerilla-marketing, branding, illus-
tration, commercial. Ger läsaren en liten snabb 
inblick i vad texten kommer handla om.

Alternativ till detta (eller kombinerat) är att 
ha slogans till varje historia. ”Så får du dina 
kunder till din egen nivå”. ”Enkla knep till ökad 
försäljning”.

Procenttabell i hörnet
Berättar lite om innehållet av historien, rent 
statiskt. En stor gnutta humor bakom, men 
ändock en bit seriös. Exempelvis:
”Risk att bli sparkad: 70%”
”Underhållande: 100%”
% chans att bli kickad. % roligt.
”Samhällsnyttigt: ”
”Risk för brottslighet: 0%”. 

Sökord
Sökord för att finna mer information om histo-
rien. Skippa YouTube-länkar och sånt.

Längd
Varje shistoria är ett uppslag. Plats för text på 
bägge sidor om så behövs. Annars är det tänkt att 
ha text på vänster sida, illustration på höger.

”Possible moral:”
Moralkakan från berättelsen. Egna tankar/reflek-
tioner. Alltid i slutet av texten. Får den dock inte 
plats på vänster sida (trots att historian endast 
står skriven på en sida) läggs moralen på höger.

meta-cloud

statistik

moral

sökord

kapitel kapitel
rubrik/historiens namn

text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 

text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text 
text text text text text text  
 
 
 
text text text text text text 

Min slutgiltiga grundmall på mina inlagor i InDesign.
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02 reflektion kring gestaltningen
funktion
 

nödvändig/realistisk? 
Jag har hittills inte lyckats hitta en liknande pub-
likation. I mina ögon saknas den på marknaden. 
Denna bok skiljer sig mot ”göra-succé”-böcker 
eftersom den inte ger några som helst tips på hur 
du ska göra för att lyckas. Den berättar enbart 
historier för att inspirera och sporra dig som 
läsare. Det som återberättas är ingen garanti för 
att själv lyckas, utan det är själva tankeverksam-
heten jag vill lyfta fram.
     Andra inspirationsböcker inom entreprenör-
skap, formgivning och kreativitet innehåller 
såklart även dem exempel på företag/produkter/
lösningar som inspirerar. Men dessa är inbakade 
och kan vara svåra att hitta om man letar efter 
dem. Min tanke är att samla ihop dessa och sam-
manställa dem i en och samma publikation. 
     We All Need Heroes möter kraven för design. 
Dvs. den löser ett problem, den har användar-
fokus och går att flerfaldiga/duplicera. Genom 
denna Workbook kan man återskapa min bok. 
 
 
 

estetik/verkshöjd 
 

att tänka på 
Nackdelarna med digitaltryck: färgen lägger sig 
som ett skikt ovanpå pappret. Sjunker inte in 
som vid off-set. Detta gör att papperskänslan går 
förlorad och att det aldrig kan bli riktigt 100% 
matt. Kommer vara lite ”halvblankt” på ytorna 
där färgen är tryckt. Lösningen blir att använda 
mig mer av tomma ytor, där jag låter pappret 
få spelrum. Vid digitaltryck påverkas alltså inte 
färgerna lika mycket av ett gult papper. De 
förblir nästintill lika klara som vid användningen 
av ett vitt papper.

hantering av typografi 
Målet var att finna typsnitt som stämde bra 
överens med den typen av estetik jag sikta på 
att efterlikna. Med hjälp av inspirationsbilder/
moodboards (från dåtid som nutid) lyckades jag 
finna en hel bunt med typsnitt att välja mellan. 
Ett krav jag var höll hårt på, var att dessa typsnitt 
skulle kunna gå att använda i kommersiellt syfte. 
Samtliga typsnitt är gratis och fria att använda.
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slutgiltiga val
 
Sammanlagt blev det 11 stycken valda typsnitt, 
utöver mitt brödtypsnitt Adobe Garamond Pro. 
Samtliga användes flitigt och på väldigt olika sätt 
för att skapa ordbilder mm.

02 reflektion kring gestaltningen
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illustrationer
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Övergripande känsla för hur jag från början ville 
att mina egna illustrationer skulle se ut. I allt 
från teknik, färger och komposition. Sparsamma 
illustrationer. Pop-Art möter Art Deco. 
    Jag fastnade i slutändan för att helhjärtat 
köra på rasterbilder (half-tones). Dessa gjordes 
med hjälp av illustrator. Samtliga illustrationer i 
boken är vektoriserade.

arbetsprocess  

inspirationsbilder

Söker upp en bild som är fri att använda. Maskar ut det jag vill ha med genom Photoshop. Skapar half-tone effekten i Illustrator, arbetar om lite färger om jag tycker att 
det saknas (antingen i Photoshop eller Illustrator). I detta exempel så tog jag 
den nedre delen av illustrationen från ett annat foto.

Närbild
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färghantering
 
Eftersom jag hade som mål att göra en helt 
färdig produkt och inte en prototyp, så var valet 
av färger väldigt viktigt. Jag fick tips av Luleå 
Grafiska att ta fram en egen Pantone (PMS) färg-
palett, de då översätts bra. På så vis kan jag mer 
eller mindre vara säker på att färgerna ser ut som 
de ska. I dokumenten arbetade jag med CMYK, 
då maskinen sköter konverteringen bättre.
    Ett problem som kvarstod var att min skärm 
varken var optimal eller kalibrerad för detta. I 
ren tidsbrist valde jag att arbeta på ett lite an-
norlunda sätt. Först lånade jag skolans Pantone-
färgguide. Eftersom jag skulle arbeta med 
digitaltryck rekommenderade tryckeriet Pantone 
solid coated. Med denna guide började jakten 
på min egen framtagna färgkarta. Jag printade 
ut färginspirationen (från sid 35), samlade ihop 
ett gäng böcker + lite andra trycksaker (endast 
digitaltryck) och jämförde sedan ett 20-tal färger 
mot färgguiden. Jag noterade pms-koderna. På 
detta sätt kunde jag säkerhetsställa hur färgerna 
faktiskt skulle bli, istället för att lita blint på vad 
jag såg på min skärm. 
    Nästa steg var att öppna upp samma färgguide 
i Illustrator. Istället för att välja färger efter vad 
jag såg, skrev jag alltså in de koderna jag anteck-
nat. Genom detta skapade jag en egen färgkarta i 
programmet, som var säker och pålitlig. Det var 
inte alla gånger färgerna i programmet såg kor-
rekta ut när jag arbetade digitalt, jag hade t.ex. 
kanske valt en annan gul färg än den som visades 
på min skärm för att bli nöjd där och då. Men 
vetskapen om att det skulle bli precis som färgen 
såg ut på den fysiska färgguiden när boken väl 
var tryckt, gjorde det värt att arbeta på det här 
sättet. Färgerna skilde sig tillräckligt lite för att 
vara ett problem i mitt arbete.

02 reflektion kring gestaltningen
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min färgkarta
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estetiska budskapet 
 
Helhetsintrycket av min form. Går mitt budskap 
fram till användaren av min artefakt? Känslan av 
en svunnen tid av hopp, drömmar och visioner 
som möter en modern men tidlös design. Känns 
det gammalt men fräscht? Först då har jag 
lyckats. Estetiken ska ge en känsla av att man än 
idag kan vara originell och nyfiken. En känsla av 
hopp, inte hopplöshet. Boken blir som en skatt-
karta till en piratskatt på en öde ö någonstans i 
den indiska oceanen.

omslagets färgkarta
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logotypen

02 reflektion kring gestaltningen
grafiska element 
samt inspiration

Frontfiguren för boken är en ung kvinna, en pionjär. 
Kom även att bli min logotyp till företaget Skyborn 
Works.

nyckelord: pionjär

“eXtra”-rutan

dekor, omslag

nyckelord: etikett, banderoll

nyckelord: Zig-Zag
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grafiska element 
samt inspiration

bokens logotyp

moral-skylt

bokens slogan-dekor

nyckelord: geometric design, kerning, ordbilder

nyckelord: instruktionsmanual

nyckelord: romanticize, kvalitét, slagkraft
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01 reflektion
varför gjorde jag detta? 
Jag har inte lyckats hitta en liknande publika-
tion. Saknas på marknaden. Denna bok skiljer 
sig mot ”göra-succéböcker” eftersom den inte 
ger några som helst tips på hur du ska göra för 
att lyckas. Den ger en stor mängd med olika 
historier för att inspirera och sporra läsaren. 
Andra kreativitetsböcker innehåller oftast såklart 
även dem exempel på företag/produkter som 
inspirerar, men dessa är inbakade och svåra att 
hitta. Jag har samlat ihop mina favoritanekdoter 
och sammanställt dem. 
 

varför en bok?
Nackdelar: kan inte uppdateras. Nås inte till en 
lika stor publik. 

Fördelar: blir något personligt, något att hålla i. 
Något jag kan dela ut.

I en bok så tror jag att de skrivna historierna får 
mer tyngd än i andra medieformer. 
Om en historia berättas genom en podcast, 
radiointervju eller tv-program/dokumentär så 
finns den inte nedskriven, och det kan vara 
lätt att missa de väsentliga poängerna från 
historierna. Det går snabbt, och publiken får 
ingen riktig vägledning om vad de ska ta med 
sig från de dem precis sett och hört. I min bok 
presenteras historierna i en kort text, som du 
kan läsa flera gånger om. Läsaren vet med sig 
att det jag presentera i min bok har någon form 
av värde, därför kanske någon som inte förstår 
handlingen kommer att återvända till historien 
till dess att polletten trillar ner.
 

 

 

på vilket sätt bidrar  
min publikation till 
mediedesignämnet? 
Liknande publikation existerar inte i min vetskap 
(i varje fall inte på engelska/svenska). Jag delar 
med mig av många spännande berättelser som 
aldrig tidigare publicerats.

marknadsföring
Jag visar ett spännande sätt att marknadsföra 
sitt eget företag på. Genom att hylla och visa 
upp andras verk, växer du själv och blir starkare. 
Reflektion; hur skulle vår bransch se ut om fler 
hyllade varandra?

en analog produkt blir digital (Qr)
Den första historian man möts av i boken är 
en digital berättelse. Dvs. den senaste som lagts 
in på webben. Genom att läsa av en QR-kod 
med din smartphone eller tablet så får du den 
senaste historien digitalt, färdig att läsas. För mig 
var detta ett kul sätt att göra ett tryckt medium 
tidlöst. Det finns alltid nya historier att finna i 
denna bok.  
     En framtida plan med We All Need 
Heroes är att skapa ett community kring 
historieberättande. QR-koden går till www.
weallneedheroes.com i dagsläget, men kan 
omdirigeras till vad som helst egentligen.

förevigar berättelser
Jag förevigar dessa berättelser, som förr eller 
senare kan komma att försvinna. 

Det är en variant av viskningsleken – hur en 
anekdot med tiden förändras. Information 
om personer, plats, mängd mm förändras med 
tiden – men det viktigaste i berättelsen, själva 
slutpoängen (moralkakan) förblir den samma.

ett nytt sätt att inspirera
Nytt sätt att upptäcka var vi får inspiration ifrån. 
Jag bryter de traditionella gränserna/mönster. 
Varför ska inte en förskolelärare få inspiration till 
sitt arbete genom att läsa vad en slaktare gjorde 
för att sälja mer griskött? Inspiration får vi från 
de mest märkliga platserna och berättelserna. En 
korkad idé kan föda en smart, och tvärt om.

vikten av att hylla andra
Jag visar upp och hyllar andras arbete. Detta 
stärker min egen karaktär. Jag visar vem jag är 
och i viss mån vad jag står för, vad jag inspireras 
av, genom detta. Jag vill tro att man lyckas bäst 
i arbetslivet genom att sprida sin kunskap och 
inspiration samt att hylla andra som gör bra 
jobb, istället för att visa avundsjuka.

vad andra sagt om  
mitt arbete 
Marie Kervefelt: Folk älskar att få 
uppmärksamhet. De människor du intervjuar 
uppfattar dig positivt, de får en glad känsla. 
Du ger dem ett grundbehov (uppskattning). 
Samtidigt som du får kontakt med yrkeslivet. 
Visar upp dig själv. Vikten av att kunna lyssna 
på andra människor, att intressera sig för deras 
berättelser.

Jegor Svensson: Det som folk på stan berättar 
om är historier de hört från andra. Berättelser 
är något man minns. Det man hör av en vän 
är ofta mycket mer intressant än det man läser 
i tidningen. Man är inte heller lika källkritisk, 
utan tar för givet att det du får höra är sant.  
Det som sägs via folkmun = makt.
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