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Detta examensarbete handlar om stereotyper och dess problematik. Jag har 
valt att i en process undersöka det kristna utseendet på grund av min egna 
kristna bakgrund. Det finns ingen fysisk bild av det kristna utseendet vilket 
gör ämnet intressant och unikt. Genom att undersöka den allmänna upp-
fattningen om det kristna utseendet har en fysisk bild skapats och exponerats 
i en handbok som formgivits för att väcka tankar och bemöta våra fördomar. 
Grafisk formgivning är inte enbart ett verktyg för att sälja produkter. Det 
kan även fungera som ett verktyg till att bidra i samhällsdebatten.
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INLEDNING

SYFTE

”Du ser ju inte kristen ut” och liknande kommentarer har jag hört ett 
flertal gånger när jag för första gången berättat om min tro för en ny 
bekantskap. Hur ser en kristen ut? Hur kan man med hjälp av grafisk 
formgivning öka medvetenheten, väcka tankar om våra fördomar och göra 
ett inlägg i debatten om att man ska våga vara sig själv? Detta har jag valt 
att undersöka i mitt examensarbete

VARFÖR STEREOTYPER?

Det finns få ämnen som fascinerar, roar och samtidigt skrämmer mig mer 
än stereotyper. Det finns en naivitet som är underhållande, en viss igen-
känning men också ett allvar. Det finns en problematik med att använda 
sig av stereotyper. En problematik som på många sätt bidragit till detta 
examensarbete och bottnar i min egna rädsla att bli indelad och dömd ut-
ifrån en stereotyp som jag inte upplever stämmer överens med den person 
jag är. 
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MIN UPPLEVELSE

Ämnet stereotyper har under många år fascinerat mig. Utifrån människ-
ors varukorgar på matvaruaffären har jag byggt bilder i mitt huvud över 
vem personen är, vad de gör på fredagar, om de tränar eller om de sätter 
sin egen surdeg eller ej. De väl utvalda objekten i korgen kan skvallra om 
vilken stereotyp de tillhör, om det är en vegetarian, träningsnarkoman eller 
slöfock. Stereotyper kan på många sätt upplevas som något komiskt. Sam-
tidigt är det ett ämne som gör mig ledsen och rädd. Som troende kristen, 
uppvuxen i en kristen familj, har jag under större delen av mitt liv upplevt 
en rädsla, ett besvär, att berätta om min tro. En rädsla att bli tilldelad en 
stereotyp, som inte stämmer överens med den person jag är och en rädsla 
för utanförskap. Vad kommer de att tro och tycka om mig? En fråga och 
upplevelse jag tror är vanligt förekommande i allmänhet oavsett om man 
är rädd för att berätta om sin tro, sitt ursprung eller bära kläder man gillar. 
Allt kommunicerar. 

BAKGRUND



3

DEFINITION

STEREOTYP
Enligt Nationalencyklopedin (2014) är en stereotyp en förenklad och 
generell uppfattning om hur en grupp människor, med en viss egenskap, är 
och bör vara. Beroende på olika egenskaper som religion, kultur, ålder, kön, 
yrke eller utseende blir alla med samma egenskap tilldelad karakteristiska 
egenskaper som tillhör stereotypen. Rödhåriga anses exempelvis ha ett hett 
temperament, tjejer anses gilla färgen rosa och norrlänningar anses vara 
lugna. 

Lippmann (1922) hävdar att stereotyper skapats och används som en 
förenkling av intryck och den komplexa omgivningen vi lever i. Dessa för-
enklade bilder av människa och omgivning är inte baserade på direkt och 
faktisk kunskap menar Lippmann (1922) som hävdar att den förenklade 
bilden snarare utgår ifrån vår egen och vår kulturs antaganden och fördo-
mar. Beroende på kultur ser därmed stereotyperna olika ut. Brown (citerad 
i Hinton, 2000) menar att stereotyper bygger på fördomar. Vidare hävdar 
Brown (citerad i Hinton, 2000)  att generalisering bidrar till en falsk bild 
i och med att våra antaganden om stereotyper kan vara svåra att bevisa 
eller mäta. Kan man exempelvis mäta och bevisa att alla norrlänningar är 
lugna? Vad är måttet för lugn? NE (2014) hävdar däremot att stereotyper 
inte enbart bygger på fördomar. Att stereotyper till viss del är baserade på 
kunskap. 

Trots att stereotyper underlättar och förenklar vår tankeprocess bidrar 
de till problem. Problematiken med stereotyper är att människor dömer 
andra utifrån fördomar och ytliga uppfattningar utan att undersöka vidare 
om uppfattningen är sanningsenlig eller inte. Detta är problematiskt då 
fördomarna inte ifrågasätts utan snarare får ta mer makt än de borde (NE, 
2014). 

Stereotyper handlar inte enbart om hur en viss stereotyp är utan också hur 
de bör vara (NE, 2014). Det handlar om klassificering. Klassificering är 
enligt NE (2014) en handling där man bedömer och kategoriserar. I och 
med att klassificering innebär indelning bestäms även vilka som tillhör en 
stereotyp och inte. Det finns antaganden och krav över vilka egenskaper 
man ska ha, hur man ska bete sig, vilken bakgrund man ska ha och hur 
man ska se ut i alla stereotyper. På grund av dessa antaganden och krav 
utesluter man de som inte passar in, de med ”fel” egenskaper. Trots att man 
exempelvis känner sig Svensk får man inte kallas det om man inte uppfyller 
kraven. Klassificeringen bidrar därmed till utanförskap.
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01. En ensam person.
      http://blog.unicef.se/2012/02/13/barn-i-socialt-utanforskap-riskerar-att-ham           
      na-utanfor-samhallet/

02. En ensam pesron mot en grupp.
      http://amptcommunity.com/photo/the-white-sneaker

01 02FRÅGESTÄLLNINGENS START

För att hitta en relevant frågeställning som berör människor gjorde jag 
ett urval över vad inom stereotyper som var intressant att utforska, ett 
fokus. Utan att göra detta fanns en risk att projektet skulle bli ytligt och 
svårarbetat för mig som formgivare. För att kritiskt granska och tolka hur 
stereotyper och utanförskap normalt uttrycks i bildspråk genomförde jag 
en mindre bildanalys. Detta för att väcka tankar och undersöka vad inom 
ämnet som känns intressant, unikt och relevant. 

FÖNSTER OCH SPEGLAR
Enligt Bergström (2001) finns två kategorier att gruppera bilder i, fönster-
bilder och spegelbilder. Fönsterbilder förmedlar och skildrar verkligheten 
på ett tydligt sätt. Spegelbilder förmedlar ett personligt, ibland abstrakt, 
uttryck där känslan står i fokus snarare än att skildra en tydlig bild av 
verkligheten. 

Stereotyper och utanförskap användes som nyckelord under en sökning 
på internet. Detta resulterade i ett 30-tal utvalda bilder som alla på något 
sätt representerade båda eller ett av nyckelorden. Genom urvalet av bilder 
kunde jag urskilja 4 olika bildspråk. Ett av bildspråken visar utanförskap 
genom att gestalta en ensam människa, bild 1. Det andra bildspråket visar 
utanförskap genom att gestalta en ensam människa mot en grupp, bild 2. 
Dessa är enligt min uppfattning två väldigt normativa och enkla sätt att 
visa på utanförskap, fönsterbilder, som inte kändes särskilt spännande eller 
unika. Bildspråken visar de ensamma individerna som offer, vilket kan 
bidra till att man som åskådare känner skuld. Skuld var inte en känsla jag 
ville förmedla med mitt projekt därför uteslöts dessa två bildspråk tidigt i 
processen. 
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03. Utanförskap på ett abstrakt vis.
      http://petravonkant.blogspot.se/2010/10/82-alphaville_24.html

04. Humor och fördomar.
      http://www.robertnyberg.nu/docs/senaste/senaste251.html

0403

Det tredje bildspråket visar stereotyper och utanförskap på ett abstrakt 
vis, spegelbilder. Bilder som på något vis kan tolkas och kopplas till ämnet 
stereotyper, bild 3. Några bilder kunde kopplas till hemligheter, känslan av 
att inte våga vara sig själv och att behöva anpassa sig efter normen. Bilder 
som förmedlar en känsla av att aldrig duga, att behöva censurera delar av 
sig själv för att slippa bli indelad i en stereotyp. Dessa bilder kan upplevas 
symboliska. 

Det fjärde och sista bildspråket visar stereotyper på ett tydligt, lättsamt och 
ofta ytligt vis, fönsterbilder. Bilder på individer med olika bakgrund som 
håller skyltar framför sig som demonstrerar mot fördomar. Exempelvis en 
rödhårig människa som håller en skylt framför sig där det står ”Jag har inte 
ett hett temperament”. Ett på många sätt tydligt bildspråk som människor 
kan relatera till. Dock ett vanligt förekommande uttryck vid förebyggande 
av fördomar och stereotyper. Detta kan bidra till att uttrycket känns uttja-
tat och platt. Inom det fjärde bildspråket finns även bilder som förmedlar 
stereotyper med hjälp av komik, bild 4. Dessa komiska bildspråk kan ex-
empelvis föreställa illustrationer tillsammans med tänkvärda och komiska 
texter. Till skillnad från det första och andra bildspråket kan de komiska 
bilderna förmedla stereotyper och dess problematik på ett lättsamt och 
igenkännbart sätt. Trots att komik inte sällan appliceras tillsammans med 
stereotyper upplevs den ytliga bilden av stereotyper inte lika klichéartad 
tillsammans med humor som de utan i det fjärde bildspråket. Det lade 
heller inte skulden på någon och på grund av att det fanns en distans blev 
ämnet lättare att greppa. I grund och botten visar detta bildspråk på männ-
iskans behov att klassificera. 
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Av dessa fyra bildspråk fanns en bild jag inte riktigt kunde placera. Bilden 
kommer ifrån BRIS, barnens rätt i samhället, som drivit en kampanj under 
många år. Kampanjens mål är att visa på att alla någon gång har känt sig 
utanför (BRIS, u.å). Detta förmedlar BRIS genom idolkort som består av 
fotografier av kända svenskar som barn tillsammans med ett negativt laddat 
ord som speglar någon del av personens uppväxt. Kanske kan detta upple-
vas som ett klichéartat projekt, att förmedla ett budskap genom kändisar. 
Dock fungerade projektet som en tankeställare för mig som formgivare. 

Bilden berörde mig. Bilden föreställer ett gammalt skolfoto på Henrik Dor-
sin, komikern, tillsammans med ordet ”klumpig”, bild 5. Bilden är sårbar, 
utelämnande och det negativt laddade ordet fungerar som ett attribut, en 
signal. Ett attribut som signalerar och bidrar till en viss upplevelse av perso-
nen på bilden, man ser och upplever barnet som klumpig. Hade ordet bytts 
ut mot ett annat hade upplevelsen av personen troligtvis blivit en annan. 
Detta är ett fenomen som skrivits om av bland annat Susan Sontag, för-
fattare, och Roland Barthes, bildteoretiker (Bergström, 2001). Fenomenet 
väckte tankar om attributens betydelse. Attribut som symboliserar en stere-
otyp, som signalerar egenskaper. Kängor, tuppkam och nitar är exempelvis 
attribut som ofta kopplas till punkare som i sin tur förknippas med ett antal 
specifika egenskaper. Även ett ord, exempelvis miljöpartist eller muslim, kan 
vara en signal för hur en människa är och bör vara utifrån en stereotyp. 

KRISTET UTSEENDE

Vid situationer då jag berättat om min tro, att jag är kristen, har jag emel-
lanåt möts av en kommentar. ”Du ser ju inte kristen ut.”. En kommentar 
som handlar om attribut och signaler. Mitt utseende och min personlighet  
har inte stämt överens med deras bild av den kristna stereotypen. Hur för-
väntar sig människor att jag ska se ut eller vara som kristen? Vilka attribut 
anses vara kristna? Finns det ett kristet utseende? Genom efterforskning på 
internet ser man att detta är ett relativt outforskat område. Det finns ingen 
tydlig bild över det kristna utseendet vilket gör ämnet unikt. Det unika 
med ämnet och en chans till utmaning bidrog till valet av frågeställningen 
”Hur ser en kristen ut?”.
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05. Ordet klumpig blir en signal för hur vi tolkar personen på bilden.
      http://www.bris.se/upload/Material/idolkort_pdf/BRIS_henrik.pdf
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06

06. En del av Mark Dions utställning.
      http://www.genetology.net/index.php/5/anthropology/archaeologie/

INSPIRATION

MARK DION
En konstnär som förmedlar människans behov av att klassificera är Mark 
Dion som under sent 90-tal skapade en utställning utifrån föremål som 
hittats vid utgrävningar vid Themsen. Dessa föremål har Dion delat in i 
grupper beroende på färg och form, bild 6. Detta bidrar till att föremål 
som vanligtvis inte förknippas med varandra placeras tillsammans, det 
skapas en kontrast. Syftet med utställningen var att väcka tankar om hur 
vår kulturella bakgrund påverkar vårt sätt att klassificera (Ehn & Löfgren, 
2001). Föremålen skulle kunna ses som symboler för människor och 
de udda kombinationerna som rubbar vårt kontrollbehov bidrar till en 
tankeställare. Vilka föremål känns malplacerade och varför? Utställningen 
kan även väcka en medvetenhet om att vi alla har något gemensamt, någon 
gemensam faktor. Kontrasten i Dions verk är spännande. Det finns ett 
djup och en mening med verket som fungerat som inspiration under hela 
processen (Ehn & Löfgren, 2001).  Är det möjligt att skapa samma kon-
trast och spänning i detta projekt? Dions koncept visar på ett tydligt och 
intressant sätt att öka medvetenhet utan att anklaga. Det väcker ett intresse 
hos mig, jag vill se mer. Dions projekt har inspirerat mig vid generering av 
idéer och urval av kristna attribut. 
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07

07. Yanko Tsetkovs ”Atlas of prejudice”.
     http://alphadesigner.com/art-store/world-according-to-usa-print/

ATLAS OF PREJUDICE
Designern Yanko Tsvetkov har varit en inspirationskälla under projektets 
gång. Tsvetkov visar på våra kulturella fördomar i sitt projekt ”Atlas of 
prejudice”, bild 7,  där han exponerar bland annat olika länders fördomar 
om andra länder och kulturer. Genom att applicera fördomar på en karta 
istället för namnen på länderna, exempelvis ABBA istället för Sverige, kan 
en medvetenhet väckas. En medvetenhet om våra fördomar. Detta är ett 
effektivt och tydligt sätt att visa på vårt behov att klassificera men också 
på hur vår kultur påverkar våra fördomar. Det intressanta med Tsvetkovs 
projekt är att han inte försöker argumentera mot fördomarna. Istället 
exponerar han och visar fördomarna som sanning, vilket bidrar till att 
illustrationerna av kartorna kan upplevas komiska. Tsetkovs exponering 
av fördomar är enligt min uppfattning uppfriskande och det komiska 
uttrycket är inte uppenbart i första anblick. Komiken blir ett verktyg och 
skapar en viss igenkänning som kan vara en faktor till att projektet är så 
pass omtyckt som det är. Tsetkovs projekt har fungerat som inspiration vid 
definiering av artefaktens uttryck, det ironiska och komiska. 
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DEFINITIONER

GRAFISK FORMGIVNING
En grafisk formgivares uppdrag är att kommunicera med hjälp av färg och 
form. Formgivarens uppgift är att välja, sätta samman typografi, material, 
färg, form, illustration och bild. Innan detta kan ske utförs ofta en nog-
grann undersökning där formgivaren analyserar uppdraget, vad som skall 
förmedlas och vilka som tillhör målgruppen. Denna undersökning utförs 
för att skapa en tydlig kommunikation med den slutgiltiga artefakten, en 
produkt skapad av en människa (NE, 2014).

TYPOGRAFI
Typografi är enligt Bergström (2001) ”läran om bokstavsformerna, deras 
användning och de arrangemang de uppträder i.” (s. 119). Inom grafisk 
formgivning är typografi en del av processen vid skapande av exempelvis 
en layout för en bok. För att bidra till lättlästa texter krävs bearbetning av 
typografin, rätt typsnitt, radavstånd, tyngd på texten och mycket mer. Val 
av rätt typsnitt är viktigt för att förmedla en specifik känsla, ett budskap. 
Vill man som formgivare förmedla en hård känsla bör exempelvis ett orga-
niskt typsnitt undvikas då det förmedlar motsatsen. Istället hade en sanserif 
fungerat bättre med sitt kantiga och raka uttryck (Bergström, 2001).

DESIGNPROCESS
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FÄRG
På samma sätt som typografi förmedlar känslor har färg stor påverkan på 
människan. Färg symboliserar och uttrycker olika känslor. Vit färg kan 
symbolisera renhet (Bergström, 2001), svart färg kan symbolisera makt (Er-
ikanders & Karlsson, 2006) och gul färg kan symbolisera glädje (Bergström, 
2001). Hur vi uppfattar färg beror på vår kulturella bakgrund och våra per-
sonliga upplevelser. Vitt har exempelvis olika betydelse i Sverige och i Kina. 
Vitt är en vanligt förekommande färg på bröllopskläder i Sverige medan 
den i Kina är en vanligt förekommande färg på kläder man bär på begrav-
ningar (Ryberg, 1991). Viss forskning har visat att färg har en fysisk och 
psykisk påverkan på människan, exempelvis att röd färg höjer blodtrycket 
medan blått sänker det (Ryberg, 1991). Därför är val av färg en viktig del av 
det grafiska formgivandet för att skapa det rätta uttrycket. 

LAYOUT
En layout är fördelningen och placeringen av text, bild, illustration och 
andra visuella former på en yta. Även vid bearbetning av en layout är det 
viktigt att ha ett budskap i åtanke. Vad ska förmedlas? För att färg och 
form ska förmedla budskapet och för att de skall komma till sin rätt krävs 
tankeverksamhet (Bergström, 2001). Vill man förmedla en ren och tydlig 
känsla är det exempelvis lämpligt att arbeta med fria ytor. 

ILLUSTRATION
En illustration är en bild som skapas genom exempelvis teckning, målning 
eller fotocollage. Illustrationer kan skapas för hand eller digitalt (Berg-
ström, 2001) och har ofta ett syfte att förmedla ett budskap. Det kan 
exempelvis vara ett piktogram, en symbol som används på skyltar och i 
manualer för att öka tydlighet (NE, 2014) eller en målning i en barnbok. 
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EXPERIMENT

Korset är en gammal och historisk symbol som har stor betydelse inom 
kristendomen. Korset symboliserar Jesu död på korset och uppståndelsen, 
en seger över döden (NE, 2014). Kan korset som attribut få fram männ-
iskors egentliga tankar om kristna? Reagerar man olika på en människa 
med och utan kors? Kan man genom en mindre bildanalys, med hjälp av 
ett kors, få fram ett kristet utseende? Jag skapade ett mindre experiment  
för att ta reda på detta. 9 bilder av individer valdes ut, 5 kvinnor och 4 
män i olika åldrar, ansiktsdrag och med olika stilar. För att undersöka hur 
människor reagerar på en människa med och utan kors krävdes tre olika 
bildserier, test A, test B och test C. Alla deltagare fick analysera bilder från 
en av bildserierna. Var det exempelvis tre deltagare fick en av dessa utföra 
test A den andra test B och den tredje test C. Beroende på vilken grupp 
man hamnade i fick man se tre människor med kors och sex människor 
utan. De människor som bar ett korssmycke i ett av testerna bar inte kors-
smycke i de andra, bild 8. Detta för att undersöka ifall uppfattningarna 
skiljde sig mellan bilderna med kors och bilderna utan kors. Varje deltagare 
fick skriva ner fyra egenskaper de associerade till personen på bilden och 
varför. Samma test utfördes med titeln präst, diakon eller teologstuderande 
istället för korset. Detta för att se hur olika korset och yrket som symbol 
påverkar människan. 

För att testa av experimentet innan det utfördes i en större skala lät jag 
några elever på Sunderby Folkhögskola utföra bildanalysen. Undersök-
ningen var frivillig och deltagarna fick inte veta vad undersökningen 
handlade om, detta för att inte avslöja ämnet och därmed påverka dem. 
Förhoppningen med detta experiment var att framkalla människors tankar 
om kristna med hjälp av korset. Detta blev inte fallet. Genom bildanaly-
sen insåg jag att testet var för omständligt, tog mycket tid och inte var en 
lämplig metod för detta projekt.

08

TEST A TEST B TEST C

08. Samma person syns en gång i varje test, en av dessa gånger med kors.
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RESULTAT
Deltagarna fokuserade mycket på bildens uttryck, exempelvis blicken och 
miljön, snarare än på människans egenskaper. Korset uppmärksammades 
inte alltid, vilket troligen beror på att kors idag kan bäras av vem som 
helst, troende eller ej. Det var inte ovanligt att andra attribut såsom glas-
ögon hade mer betydelse än korset, vilket berättar om korsets betydelse i 
dagens samhälle. Korset har blivit en symbol som pryder allt från halsband, 
klädesplagg och ringar utan att ha en särskild betydelse för människan som 
bär det. När korset uppmärksammades blev ordet ”kristen” eller ”religiös” 
en egenskap. På samma sätt reagerade man på det ”kristna” yrket, anting-
en inte alls eller med ordet ”kristen”. Reaktionerna är enligt Bergström 
(2001) normala. Hur en människa tolkar en bild beror helt på personens 
bakgrund. Tolkningen kan bero på människans kulturella bakgrund men 
också personliga erfarenheter och relationer. Bergströms (2001) teori för-
klarar varför deltagarna regagerade olika på bilderna och varför resultatet 
av bildanalyserna blev som det blev. 

Trots att resultatet av undersökningen inte blev som det var tänkt väckte 
den ett större intresse och en vilja att ta reda på vad man menar med ”kris-
ten” som egenskap. Hur ser en kristen ut, vilka attribut besitter en kristen? 
På grund av denna undersökning kom jag till insikt om att jag kunde vara 
mer rättfram med frågor. Att ställa en direkt fråga om det kristna utseendet 
istället för att försöka lura fram tankar. 

WORKSHOP?

I och med att experimentet fick ett oväntat resultat krävdes en ny metod 
för att kunna besvara på frågeställningen. I boken ”Universal methods of 
design” av Martin och Hanington (2012) kan man läsa om ett hundratal 
olika designmetoder varav en är collagemetoden. Collagemetoden är enligt 
Martin och Hanington (2012) en bra metod för att införskaffa inspira-
tion och få ta del av användarens tankar och känslor. Denna metod utförs 
genom ett seminarium där alla deltagare får skapa ett eget collage med 
hjälp av ett stort vitt papper, utvalda bilder, en sax, lim, pennor och deras 
tankar. Utifrån ett ämne eller frågeställning skapas sedan ett collage som 
sedan presenteras i grupp (Martin & Hanington, 2012). Denna kvalitativa 
metod verkade vid en första anblick som ett bra sätt att direkt få se resultat 
över det kristna utseendet. Trots att denna metod hade kunnat bidra till 
ett direkt resultat fanns risken att resultatet skulle bli för omständligt, 
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individuellt och djupt. Antalet deltagare hade varit få, en aktivitet som 
denna kräver små grupper för att kunna behålla fokus på deltagarna vilket 
bidrar till att resultatet blir begränsat. Målet med projektet är att få ta del 
av den allmänna och ytliga bilden av det kristna utseendet därför var inte 
collagemetoden bäst lämpad för projektet. 

ENKÄTUNDERSÖKNING

Enkätundersökningar är en grundläggande metod som på ett enkelt sätt 
samlar in människors tankar och uppfattningar. Metoden är smidig och 
kan bidra till ett stort antal deltagare. En enkät kan vara internetbaserad 
eller pappersbaserad och består av ett antal frågor som kan besvaras med 
skalor, rutor att kryssa i eller med hjälp av text. Martin och Hanington 
(2012) menar att vikten bör ligga på att skapa en enkät med välformulera-
de frågor, bra längd och enkel design för att få så relevanta och tydliga svar 
som möjligt. I och med att enkätundersökningar är skriftliga är det inte en 
lämplig metod för projekt där det krävs en djup förståelse av deltagarnas 
tankar och äkta känslor. Det skriftliga begränsar och bidrar ofta till ytliga 
men många svar. Dock en lämplig metod för detta projekt i och med att 
målet var att ta del av människors ytliga tankar om det kristna utseendet, 
hur en kristen ser ut. En djupare förståelse krävdes inte eftersom ämnet 
handlar om att ta fram en stereotyp, som i högsta grad är ytligt. 

UTFÖRANDE
Enkäten byggdes upp på ett antal frågor. I början av enkäten efterfrågades 
allmän information såsom ålder, kön, län och religion. Detta för att kunna 
se utsträckningen av enkäten och ha möjlighet att undersöka skillnaden 
mellan uppfattningar beroende på tidigare nämnda faktorer. Därefter upp-
manades deltagarna att: 

- Nämna 7 egenskaper/ord som de förknippar med en kristen person
- Nämna 5 attribut de tror en kristen har
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Genom att fråga efter 7 kristna egenskaper och 5 kristna attribut kan man 
genom relativt få deltagare få ihop en tydlig och allmän bild av en kristen 
person, stereotypen. Egenskaper kan kopplas till utseende. Är en människa 
pryd, speglas det även i valen av kläder, kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
Att be deltagarna nämna 5-7 egenskaper eller attribut är inte att kräva för 
mycket av dem, det går fort att svara samtidigt som man kan få en överblick 
över stereotypen enbart genom ett relativt litet antal deltagare, ifall deltagar-
na skulle bli få. Därefter uppmanades deltagarna att:

- Nämna 3 fördomar om kristna människor som de tror är vanliga
- Nämna 3 attribut som de tror allmänt uppfattas som kristna

Dessa två uppmaningar skapades för att undersöka om fördomarna stämde 
överens med den allmänna bilden. Skiljer sig bilderna från den allmänna 
bilden eller är deltagarna medvetna om deras möjliga fördomar?

Enkätundersökningen skapades i Google Docs och delades på det sociala 
mediet Facebook. Därmed kunde enkäten nå individer i stor utsträckning 
och flexibiliteten bidrog till att man som deltagare kunde svara i mån av tid. 

RESULTAT
53 personer deltog i enkätundersökningen. 47% av dessa var troende, 40% 
var icke troende och 13% visste inte om de var troende eller ej, bild 9. I 
detta avsnitt kan de troende och icke troende deltagarnas svar komma att 
skiljas från varandra, av mig, för att kunna förklara eventuella resultat av 
enkätundersökningen. 

09

09. Antal troende och icke troende deltagare.
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I och med att enkäten inte var uppbyggd på färdiga alternativ fick deltagar-
na skriva fritt om sina tankar, enkäterna var oberoende av varandra. Detta 
bidrog till att attribut och egenskaper som nämndes två gånger fick stor 
betydelse trots ett litet antal.

Den första uppmaningen var att deltagarna skulle nämna 7 kristna egen-
skaper. Detta resulterade i ett mycket blandat resultat, varierade uppfatt-
ningar.  Vid vidare undersökning visade det sig att det blandande resultatet 
berodde på om deltagaren var troende eller ej. Ord som snäll, glad, öppen, 
hjälpsam, ärlig, godhjärtad och omtänksam var vanligt förekommande 
bland de troende deltagarna. De positiva egenskaperna var överlägsna över 
de negativa som inte var lika vanligt förekommande. Liknande svar kunde 
man se även hos icke troende. Dock skiljde sig antalet negativt laddade 
ord mellan troende och icke troende. Det nämndes betydligt fler negativa 
ord bland de icke troende deltagarna. Ord som pryd, dömande, osäker och 
fördomsfull var vanligt förekommande men också ord som snäll och glad. 

10

10. Sammanställning av attribut och egenskaper.
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Den andra uppmaningen bad deltagarna att nämna 5 kristna attribut. 
Resultatet var även i detta fall varierat och rikt med kontraster. Vissa 
gemensamma nämnare fanns mellan troende och icke troende såsom bibel 
och korshalsband. Ej utmanande kläder nämndes både av troende och 
icke troende, dock i större utsträckning av icke troende som även nämnde 
höga halsringningar, heltäckande kläder och välklädd. När man undersökte 
vidare kunde man se att troende och icke troende beskrev olika personlig-
heter. Sammanfattningsvis beskrev icke troende en ordentligt klädd och 
kontroversiell människa som var mån om att dölja stora delar av sin kropp. 
En människa med naturligt hår, skjorta och inget smink. Troende beskrev 
en person med tatuering, tygskor, jeans och armband från den senaste 
kristna konferensen. Dock fanns även en antydan om en kontroversiell 
människa bland troende, dock i betydligt mindre utsträckning. En vanlig 
kommentar var att en kristen är en helt vanlig människa som kan se ut 
som vem som helst.

Den tredje uppmaningen bad deltagarna att nämna 3 av de vanligaste 
fördomarna om kristna. De mest framträdande fördomarna handlade om 
åsikter en kristen ofta blir tilldelad. Exempelvis att kristna hatar homosex-
uella, är nykterister och ser ner på icke troende. Även fördomar som att 
kristendomen endast består av lagar och regler, att man som kristen måste 
gå i kyrkan varje söndag, är hjärntvättad, tråkig och medlem i en sekt. Vid 
denna uppmaning var troende och icke troende relativt eniga om vanliga 
fördomar. 

Den fjärde uppmaningen bad deltagarna att nämna 3 attribut de allmänt 
tror uppfattas som kristna. Denna uppmaning upplevdes svår att svara på av 
vissa deltagare. Många menade att de redan svarat på frågan vilket tyder på 
att uppmaningen hade kunnat omformuleras för en bättre förståelse. Trots 
missuppfattningar kunde man se gemensamma nämnare. Ord som kors, 
täckande kläder, osminkad och bibel var vanligt förekommande. 
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IDÉGENERERING
Personligheterna som beskrevs i enkätundesökningen och kontrasten mellan 
uppfattningarna bidrog till inspiration och reflektion om den framtida 
artefakten. På vilket sätt skulle resultatet av undersökningen ta uttryck? 
Hur skapar man en artefakt som visar på våra fördomar, väcker tankar och 
medvetenhet om stereotyper utan att bli ett projekt som anklagar och blir 
bittert? Dessa reflektioner bidrog till ett antal olika idéer. Idéer som att 
visa bilder på människor vars utseende ändras när ordet ”kristen” sätts i 
sammanhanget. En intressant idé som på många sätt hade varit effektfull 
och igenkännbar men också förväntad. Det fanns en vaghet om vilket 
format och funktion artefakten skulle ha. Idéen kändes sammanfattningsvis 
inte fullkomlig eller rätt för projektet. Däremellan fanns även tankar om 
att skapa en artefakt där åskådaren kunde välja att se stereotypen med olika 
glasögon, olika synvinklar. Även denna idé var både intressant och vag. 
Intressant i den bemärkelsen att användaren får en inblick i hur stereotyper 
kan variera beroende på bakgrund och vag på grund av att dess använd-
ningsområde kändes oklart.

11

11. Skisser till idéer.
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IDÉ
En tanke på att skapa en handbok kom tidigt i processen och kändes som 
ett bra koncept. En handboks uppgift är att vägleda användare i ett speci-
ellt ämnesområde (NE, 2014). Genom att skapa en guide till det kristna 
utseendet, utifrån enkätundersökningen, fanns möjligheter att på ett 
lättsamt sätt visa på samhällets fördomar och väcka tankar utan att anklaga 
någon, liknande Tsvetkovs projekt. En viss försiktighet krävs vid framställ-
ningen av artefakten för att undvika den anklagande och bittra känslan 
som inte är önskvärd i detta projekt. 

Med hjälp av en handbok kan man tydligt visa på ett sammanställt resultat 
av enkätundersökningen. Tanken är att mötet mellan de oväntade attribu-
ten och handbok som format ska bidra till komik. Det finns en naivitet 
med stereotyper som blir komisk när man ser fördomar svart på vitt. Ko-
miken blir ett verktyg för att visa på ett allvar utan att bli tråkig och ankla-
gande. Den kan också bidra till att ämnet blir lättare att greppa, förstå och 
reflektera över. Det är mer än bara en manual, den har en djupare mening 
än att guida människor till det kristna utseendet och skratta. Manualens 
uppgift är att väcka tankar. 

12

12. Skisser till idéer. 
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URVAL AV ATTRIBUT
För att kunna skapa en handbok krävdes ett urval av attributen och egen-
skaperna som nämndes i enkätundersökningen. Till en början reflekterade 
jag över att skapa flera handböcker utifrån olika perspektiv, troende och 
icke troende. Dock innebar den lösningen klassificering, en indelning. 
Klassificering kan bidra till en känsla av ”vi mot dom” som snarare splittrar 
än för samman människor. Därför tog jag ett beslut att föra samman de 
olika uppfattningarna istället för att dela upp dem. På detta sätt pekas ing-
en ut och spänningen mellan uppfattningarna skapar en stor förutsättning 
för diskussion och reflektion. Konstnären Mark Dion har varit en inspira-
tion till detta beslut. 

Attribut och egenskaper som nämnts fler än en gång sattes samman i en 
sammanställning. Denna sammanställning sammanfattade enkätunder-
sökningen i sin helhet och delades inte upp beroende på tro. Som tidigare 
nämnts var alla svaren oberoende av varandra vilket resulterade i en vari-
ation av attribut och egenskaper nämnda alltifrån 2 gånger till 32 gånger. 
Ord som nämnts 2 gånger kan verka lite, men med tanken på att svaren var 
oberoende av varandra får de ändå stor betydelse. För att skapa en spän-
nande kontrast har attribut som nämnts få gånger blandats med attribut 
som nämnts fler gånger istället för att enbart använda de mest använda 
attributen som hade begränsat uttrycket. Dessa attribut har sedan genom-
gått ett test där jag kombinerat de olika attributen med varandra för att 
till slut finna en spännande kombination, bild 13. Ett mycket svårt test då 

13

13. Olika kombinationer av attribut.
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möjligheterna var många. Vissa kombinationer förmedlade inte spänning 
utan kändes förväntade. Nyckeln var att sätta samman det lekfulla med det 
strikta. Resultatet blev en kombination mellan det strikta, kavaj, dömande 
blick, polotröja, korshalsband, bibel, glasögon, välkammat hår, och det lek-
fulla, tatuering, jeans, tygskor och glatt leende, bild 14. Alla dessa attribut 
nämndes fler än en gång i enkätundersökningen. Många av dessa kan även 
kopplas till nämnda egenskaper. Kavaj nämndes exempelvis 3 gånger och 
kan även kopplas till  konservativ som nämndes 3 gånger. Glasögon nämn-
des som attribut två gånger och kan även kopplas till bland annat ambitiös 
som nämndes som egenskap 5 gånger. Ordet tatuering nämndes 4 gånger 
och kan kopplas till bland annat öppen och vanlig som båda nämndes 3 
gånger. Korshalsbandet nämndes 32 gånger och kan kopplas till lojal som 
nämndes 2 gånger. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Under en lång tid reflekterade jag över handbokens kontext. Handboken 
är inte lämpad för att säljas som en humorbok på bokaffären då den har 
ett större syfte. I vilket sammanhang skulle handboken komma till sin fulla 
rätt? Eftersom dess syfte är att väcka tankar och öka medvetenheten om 
fördomar och stereotyper skulle handboken kunna fungera som ett dis-
kussionsmaterial. Vilka är i behov av en diskussion? Under högstadiet och 
gymnasiet är religion ett kärnämne, obligatoriskt, men också en period i en 
människas liv då stereotyper, fördomar och utanförskap är högst relevan-
ta. Huruvida elever på högstadiet är mogna nog att ta in budskapet som 
förmedlas i handboken är oklart. Kanske är de mognare än vad vi tror? På 
gymnasiet kan eleverna upplevas mer mogna och på väg in i vuxenlivet. 
Kanske har de större förståelse för ämnet och budskapet handboken skall 
förmedla. Handboken hade därmed fungerat väl som diskussionsmaterial 
under religionstimmen på gymnasiet. Eleverna får därmed chans att hålla 
en diskussion och reflektion i klassen.  



22

14. Den slutgiltiga kombinationen.
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ILLUSTRATION
Val av attribut och egenskaper var en utmaning. Att dessa attribut och 
egenskaper skulle illustreras var det dock ingen tvekan om. Illustration 
är en av mina styrkor som grafisk formgivare. Jag såg även en chans att få 
utvecklas som illustratör vilket gjorde valet lätt. Målet var att skapa illustra-
tioner som kombinerar det slarviga med det detaljerade, skapa en kontrast. 
Uttrycket på illustrationerna hittades relativt snabbt därför krävdes få 
skisser innan illustrationerna började ta form. Jag inspirerades av illustra-
törer som Jennie Ekström, Lieke Van Der Vorst, Alex Aylward-Davies och 
Christina Christoforou. 

Illustratörerna Lieke Van Der Vorst , bild 15, och Jennie Ekström, bild 14, 
har en förmåga att skapa varma och intressanta illustrationer med hjälp av 
detaljer. Det finns en charm i deras manér och teknik som inspirerat mig. 
Lieke Van Der Vorst och Jennie Ekström skapar djup, mönster och struk-
turer med hjälp av bland annat enkla återupprepade former, exempelvis 
streck. Detta är en teknik som jag testat på under processen för att skapa 
intressanta, levande och detaljrika illustrationer. 

Christina Christoforou har illustrerat och formgivit en bok som heter 
”Vems hår?”, bild 16. Denna bok består av ett flertal mycket detaljrika 

14
 

14. Jennie Ekström

15. Lieke Van Der Vorst
      http://www.liekeland.nl/latest-work/page/2/

16. Christina Christoforou
      http://themoccasintelegraph.blogspot.se/2011/04/christina-christoforou.html

15 16

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151832637081165&set=
pb.313071001164.-2207520000.1400785447.&type=3&theater
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illustrationer av kända frisyrer. Christina Christoforou har främst inspire-
rat mig när jag illustrerat just frisyrer. Jag observerade hennes teknik noga 
för att lyckas illustrera skuggor och djup i material. Både Ekström och 
Christoforou arbetar mycket i svart och vitt och lyckas endast med dessa 
två färger förmedla djup och värme, vilket även jag försökt med. 

Alex Aylward-Davies är en illustratör som har inspirerat mig främst för 
hennes förmåga att förmedla ironi och komik med enkla medel. Främst 
har jag inspirerats av en av hennes illustrationer, föreställande en duva som 
håller en skylt framför sig där det står ”I will shit on everything you love.”. 
Illustrationen förmedlar stereotyper på ett komiskt sätt och istället för att 
argumentera mot fördomar använder hon sig av dem som ett verktyg vilket 
även jag gjort i mitt projekt. 

Den största utmaningen låg i att illustrera material som jeans, hår, tyg och 
att skapa ett djup med en teknik som jag vanligtvis inte använder. Här 
krävdes observation av tekniker, inspirerande illustrationer och tålamod 
då många av illustrationerna var tidskrävande. Målet var inte att skapa 
verklighetstrogna illustrationer, utan genom att blanda det verkliga med 
det slarviga ville jag förmedla ett spännande och lekfullt uttryck. Illustra-
tionerna är skapade i bläck vilket har varit utmanande. I och med att bläck 
inte går att radera blev illustrationerna levande. När något gick fel fick jag 
bygga på istället för att ta bort.

17
 

17. Skisser illustration

18. Skisser illustration
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19. Färdiga illustrationer

20. Illustration i närbild
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TEXT
Jag reflekterade kring hur användaren skulle bli introducerad till innehållet 
i handboken. Utan att göra detta finns en risk att syftet går förlorat, att 
användaren missförstår artefakten. Hur engagerar man användaren från 
början? Det fanns funderingar över huruvida artefaktens syfte skulle avslö-
jas redan från början genom att beskriva vad en stereotyp är. Genom att 
avslöja syftet redan från början finns en risk att spänningen och komiken 
minskar. Det ironiska blir mer anklagande än komiskt. Genom att istället 
avslöja intentionen med manualen i slutet får användaren chansen att 
reflektera fritt och självständigt, upptäcka syftet på egen hand innan det 
avslöjas. För att väcka tankar redan från början startas boken med en frå-
geställning och en kort introduktion som snarare beskriver vad användaren 
ska bli guidad till, det kristna utseendet, än vad syftet med handboken är. 

NAMNGIVNING
Ett bra namn är viktigt för att väcka ett intresse hos en användare. Valet 
av namn till handboken var relativt enkelt. Förslag som ”100% kristen” 
upplevdes inte nog personligt och levande. Jag reflekterade kring vad ett 
personligt namn kunde vara. Detta bidrog till tankar om kommentarer jag 
möts av som kristen. Valet av namn blev därmed ”Du ser ju inte kristen 
ut”. Detta namn passar bra till handbokens helhet och funktion. Namnet 
bidrar även till tankar om hur en kristen ser ut och speglar den vaga bilden 
av det kristna utseendet. 

LAYOUT & TYPOGRAFI
Jag reflekterade mycket kring vad handboken skulle innehålla. Vad skulle 
helheten av handboken förmedla? För att hitta ett passande uttryck testades 
olika sorters typsnitt och lösningar på layouten. Illustration och text place-
rades på samma sida vilket kändes snålt och hoptryckt, bild 15. Att istället 
placera illustrationen på en sida och texten på en annan bidrog till ett luftigt 
och tydligt intryck. Tydlighet är viktigt när man skapar en handbok. 
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21

21. Digital skiss på layout

Det fanns en problematik vid placering av text och bild. I och med att 
alla illustrationer kommer i olika storlekar och former kunde man inte på 
ett enkelt sätt placera illustration i relation till texten. Illustrationen hade 
exempelvis gärna placerats i linje med rubriken för att skapa en symmetrisk 
känsla vilket inte var möjligt i detta fall. Vissa illustrationer hade hamnat 
utanför arbetsytan och andra hade upplevts tunga eller svävande. Därför 
togs ett beslut om att istället centrera alla illustrationer för att skapa en 
helhet i handboken. 

Hur skulle handboken avslutas? Jag hade tankar om att sätta samman alla 
attribut i slutet, som en sammanfattning. Frågan var huruvida det skulle 
fungera som ett bra avslut? Hur skulle detta ske? Här var det visuella en 
utmaning. Illustrationerna var färdiga men hur skulle de sättas samman på 
ett bra sätt? Tanken var att ge användaren en helhetsbild utav den kristna 
stereotypen. Detta genomfördes genom att illustrera en tjej och kille med 
attributen applicerade på sig. Genom att sätta samman alla attribut blev 
kontrasterna tydliga. Sammanställningarna placerades i slutet av boken. Ett 
beslut som jag ändrade senare i processen. 

Typsnitten som testades var en blandning av traditionella antikvor, Didot, 
och handgjorda typsnitt. Dessa hade olika uttryck. Den klassiska antikvan 
gav ett traditionellt och prydligt intryck medan det handgjorda typsnittet 
gav ett lekfullt intryck. För att förenkla valet av färg och form skapades 
nyckelord. Dessa nyckelord var lekfull och kaxig. Eftersom manualens mål-
grupp var gymnasieelever ville jag skapa en lekfull känsla. Dels för att skapa 
ett intresse för handboken men också för att skapa en kontrast mot en 
annars beige och tråkig uppfattning om det kristna utseendet. Därför valdes 
ett handgjort typsnitt som förmedlade en kaxig och lekfull känsla. Detta 
typsnitt kombinerades med en enkel sans serif för att skapa en kontrast. 
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22. Test av Didot som typsnitt

23. Test av Abril Fatface som typsnitt

24. Test av WC Mano Negra Bta som typsnitt
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25. Hanbokens utseende vid 50% seminarium.

STORLEK & FORMAT
Att skapa en handbok som är möjlig att vika ihop var under början av 
processen lösningen på handbokens format. Genom att kunna vika upp 
handboken kan man på ett enkelt sätt kolla på artefakten i grupp.  Den-
na lösning var dock inte lämplig då antalet sidor i handboken var så pass 
många att den var svårt att vika ihop. Istället reflekterade jag över vilka 
känslor som skulle förmedlas med handbokens format. Den skulle upple-
vas lätt, skön att hålla i handen och vara lätt att frakta i stora upplagor. En 
mindre bok i A5 storlek blev därmed en bättre lösning. 

50% SEMINARIUM
Under två dagar i April samlades klassen för ett 50% seminarium där var 
och en av studenterna redovisade sina idéer och artefakter. Detta semina-
rium var en övning inför den kommande examinationen i slutet av Maj 
och ett tillfälle för reflektion och konstruktiv kritik från en opponent och 
handledare. Seminariet bidrog till nya tankar och reflektioner över projek-
tet och resulterade i den slutgiltiga artefakten. Den konstruktiva kritiken 
från seminariet handlade bland annat om handbokens uttryck, estetik och 
kontext. Ändringar och det slutgiltiga resultatet redovisas under rubriken 
”resultat”.
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26. Handbokens utseende vid 50& seminarium. 
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UTTRYCKET

Handbokens nyckelord var kaxig och lekfull. Ett uttryck som en av hand-
ledarna menade var vanligt hos kristna organisationer som ville nå ut till 
ungdomar. Nyckelorden används för att försöka visa på att kristendom inte 
behöver vara tråkigt. Detta är något jag håller med om. Uttrycket är inte 
fel. Dock insåg jag att syftet med handboken inte är att övertala människor 
att kristna kan vara lekfulla och kaxiga. Syftet är att väcka tankar.  Manu-
alen får gärna upplevas kristen men på ett mer ironiskt sätt. Ett uttryck 
som hänger mer ihop med resultatet av undersökningen och handbokens 
ironi. Genom att inte använda ett utryck som är normativt för liknande 
artefakter skapar man en unicitet och en konstnärlig höjd. Istället för att 
använda nyckelorden kaxig och lekfull byttes därmed nyckelorden mot ord 
som speglar resultatet av undersökningen. De nya nyckelorden blev strikt , 
tydlig och snäll. Ord som var vanligt förekommande i enkätundersökning-
en och speglar uppfattningen om det kristna utseendet. 

TILL VEM?

En tanke som väcktes efter seminariet var huruvida målgruppen var rätt. 
Är det rätt att begränsa handboken till gymnasiet? Efter reflektion togs 
ett beslut att inte definiera eller begränsa målgruppen. Handboken passar 
i situationer där ämnet stereotyper, fördomar, religion eller utanförskap 

RESULTAT
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är relevanta ämnen. Situationer där diskussion behövs, är relevant och 
intressant. Handboken skulle kunna fungera bra som diskussionsmaterial 
under konfirmation, religionstimmar, i olika samtalsgrupper, på univer-
sitetet och på arbetsplatser. Den fungerar även bra som ett individuellt 
diskussionsmaterial som skulle kunna placeras ut i kyrkor, på skolor eller 
andra lämpliga och offentliga miljöer. Självklart krävs en viss begränsning. 
Handboken är exempelvis inte lämplig för barn då ironin kan vara svår att 
förstå i den åldern. 

FUNKTION

Genom att ställa frågor i början och slutet av handboken väcks tankar 
hos användaren. I början möts användaren av frågeställningen ”Vad är ett 
kristet utseende för dig?”. Denna fråga kan diskuteras i grupp eller enskilt 
innan man bläddrar vidare. Det är en intressant fråga, både att diskutera 
i grupp och individuellt. Användaren får tänka till innan och se vad som 
händer när den egna uppfattningen möter en annan. Kanske upptäcker 
man att uppfattningarna är lika eller olika. För att hålla en röd tråd ställs 
frågan ”Stämde din bild överens med denna?” i slutet. Denna fråga kan 
bidra till tankar över varför man uppfattar människor lika eller olika. Vad 
skiljer sig mellan uppfattningarna och varför? Tanken är att dessa fråge-
ställningar ska väcka fler frågor. 

Jag ville inte använda mig av för många frågor då lärare, ledare och an-
vändare själv ska ha friheten att ställa egna frågor. Ifall många frågor hade 
placerats i handboken hade den blivit begränsad och ledande. Handboken 
är till för att användaren ska ha möjlighet och frihet att ställa egna frågor.  
Frågeställningarna är bara en del som bidrar till att manualen fungerar 
som ett diskussionsmaterial. Innehållet i handboken, kombinationerna 
av attribut och kontrasten som skapas dem emellan väcker tankar och 
kan upplevas oväntad.Trots att det inte finns en tydligt målad bild av det 
kristna utseendet har varje individ en egen uppfattning. Attributen jag 
sammanfört bottnar i olika människors uppfattningar vilket skapar en 
spänning. 
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I slutet av handboken finns en checklista, bild 27. Checklistans uppgift är 
att skapa ett samspel med användaren och väcka ytterligare tankar. Passar 
jag in i stereotypen? Hur många av dessa tycker jag är kristna attribut? 
Hur många människor med dessa attribut har jag träffat? Checklistan kan 
därmed användas på olika sätt.

27

27. Checklista placerad i slutet av boken.
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TYPOGRAFI

Bytet av nyckelord innebar nya tankar om det estetiska uttrycket. Det 
krävdes bland annat mer bearbetning på typografin som fick kritik för 
att vara svårläst. För att visa på de nya nyckelorden strikt, tydlig och snäll 
gjordes ett nytt val av typsnitt. Det handritade typsnittet ansågs ta upp 
för mycket fokus från brödtexten och byttes därmed ut mot en Futura, ett 
enkelt tydligt och rakt typsnitt. Innan valet gjordes testades även typsnit-
ten Helvetica och Didot. Två mycket olika typsnitt, en rak sanserif och 
en antikva. Dessa tre olika typsnitt testades i olika tyngder, grader och 
placeringar, bild 28. Valet att använda Futura var en följd av dess raka 
och tydliga form. Helvetica är också rakt och tydligt men är enligt mig 
lite mjukare. Rubriken är skriven i versaler för att skapa en tydlig känsla. 
Under rubriken ligger en linje som bidrar till tydligheten och skapar ett 
trevligt visuellt intryck. En paginering placerades under rubriken men togs 
bort då placeringen var vag. I och med att handboken är relativt kort kräv-
des heller inte en paginering för att användaren ska kunna navigera runt i 
boken på ett enkelt sätt. 

28

28. Digitala skisser av typografi.
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Quicksand

Caslon

För att öka tydligheten i brödtexten ersattes typsnittet Quicksand mot 
Caslon, bild 29. Caslon är en antikva som är klassisk och traditionell. Den 
fungerar fint som kontrast till den raka och tydliga rubriken. Brödtexten 
är marginaljusterad med sista raden vänsterjusterad, detta för att skapa ett 
rakt och strikt intryck. 

TEXT 

Till varje illustration skrevs en förklarande text. Det kändes självklart att 
ha en beskrivande text till varje attribut för att återigen anknyta till en tyd-
lighet. Dessa texter baserades på enkätundersökningen, skrevs med ironi 
och inspirerades från texter i modemagasin där man beskriver plagg och 
accessoarer. Detta för att bidra till den komiska upplevelsen av manualen. 
Svaren i sig blev ironiska i det sammanhanget de placerades i. 

Strunta i de eleganta kostymbyxorna och införskaffa ett 
par av dessa klassiska och slitstarka denimbyxor. Välj en 
klassisk blå nyans och undvik skrikiga färger för att inte 
sticka ut för mycket. Var medveten om jeansens längd. 
Det är viktigt att skyla sin kropp och inte exponera för 
mycket, därför är shorts inte ett lämpligt val av plagg. 

Strunta i de eleganta kostymbyxorna och inför-

skaffa ett par av dessa klassiska och slitstarka 

denimbyxor. Välj en klassisk blå nyans och undvik 

skrikiga färger för att inte sticka ut för mycket. 

Var medveten om jeansens längd. Det är viktigt 

att skyla sin kropp och inte exponera för mycket, 

därför är shorts inte ett lämpligt val av plagg. 

29

29. Byte från Quicksand till Caslon.
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ILLUSTRATIONER

Illustrationerna är skapade med en kombination av detaljer och klum-
pighet. Detta bidrar till att en snäll och levande känsla förmedlas. Detta 
uttryck passar väl in på nyckelorden och fungerar fint och kontrastrikt 
mot den strikta typografin. Illustrationerna är svartvita för att bibehålla 
den strikta känslan. I enkätundersökningen var det tydligt att det fanns en 
uppfattning om att kristna inte använder färgglada kläder vilket speglas i 
illustrationerna. 

De två sista illustrationerna, de sammansatta attributen, togs bort. En idé 
som uppkom vid 50% seminariet. Valet att ta bort dessa illustrationer var 
en tanke på bidra till ännu mer fria tankar hos användaren. Genom att inte 
visa en sammansatt bild får användaren friheten att sätta ihop bilden själv. 

RÅD & REGLER

För att öka tydligheten skapades 3 råd till varje attribut. Dessa råd består 
antingen av ett litet piktogram, en symbol, eller en enkel text som berättar 
om vad man inte får göra, vad man bör göra eller förslag på hur man 
kan använda attributet, bild 30. Dessa råd placerades under brödtexten 
för att läsaren ska ledas in på dem efter att ha läst om attributen. Råden 
sammanfattar till stor del brödtexten visuellt och bjuder ibland på extra 
tips. Symbolerna ger användaren möjligheten att endast kolla på råden om 
så önskas. Utöver dess syfte att informera bidrar de små symbolerna och 
texterna till ett rakt, tydligt och trevligt grafiskt intryck. 

STORLEK

Under 50% seminariet uppmanades jag att arbeta vidare på handbokens 
storlek. En av mina argument till storleken på boken var att den skulle vara 
lätt att frakta i stora upplagor. Vad jag inte hade kollat upp var huruvida 
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30. Råd och regler för tygskor och jeans.
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storleken på boken passade en trycksakskartong. Är storleken felaktig så 
att den inte stämmer överens med formatet på en kartong kan frakten 
bli dyrare i och med att kartongen inte kan fyllas optimalt. Formatet var 
till en början 10×15 cm vilket inte passade de vanligaste kartongmåtten, 
därför korrigerades måtten. De nya måtten 11,9×16,9 cm passade till en 
trycksakskartong med måtten 34×24 cm, där 4 böcker ryms i varje lager. 

FRAMSIDA

En ny framsida formgavs efter bytet av nyckelord. Omslaget skulle kännas 
enkelt, tydligt och prydligt. Jag kollade på utformningar av manualer och 
såg att vitt ofta användes på omslag. Den vita färgen passade inte omslaget 
då den upplevdes som en inlaga snarare än ett omslag. Två förslag skapa-
des. Ett svart omslag med gul text som kan associeras till en bibel och ett 
ljust omslag med turkos text som kan associeras till en manual. Det enda 
som skiljer dessa omslag åt är färgsättningen, typografin är den samma. För 
att ta ett beslut om omslaget fick 6 personer titta på de två omslagen. Det 
omslag som upplevdes mest i ton med den strikta känslan i handboken och 
upplevdes intressant var det svarta omslaget som till stor del associerades 
till en bibel. Det ljusa omslaget upplevdes fräscht och intetsägande. Därför 
valdes det svarta omslaget.Tanken är inte att skapa en bibel, att användaren 
ska tro att det är en bibel, utan snarare att skapa association och igenkän-
ning hos användaren. Trots att alla inte vet hur en bibel ser ut signalerar 
omslaget ett allvar som blir en stor kontrast till bokens komik. Genom att 
inte använda en ljus färg sticker omslaget ut bland andra manualer som 
ofta färgsätts i vitt. 

För att få en strikt och tydlig känsla skapades typografin med typsnittet 
Futura. Texten är färgsatt i en beige färg med gula nyanser för att skapa 
associationer till guld och därmed en bibel, kristendom. Färgen bidrar till 
en kontrast och värme mot det svarta. 
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31. Skisser på framsida.
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Det fanns en tanke om att skapa ett humoristiskt omslag. En tanke som 
fort valdes bort. Genom att använda sig av en komiskt omslag avslöjas 
redan från start att boken har ett komiskt inslag. Det väcker en förväntan av 
att vara på ett visst sätt och en risk finns att boken inte tas på allvar. Genom 
att däremot ha ett omslag som inte indikerar på humor blir läsaren överras-
kad vid läsning av boken. Dessutom kan allvaret vara nog komiskt i detta 
fall då hela bokens komiska känsla bygger på ironi. 

4 stycken piktogram placerades till en början på omslaget. Syftet var att 
skapa associationer till en manual. Piktogramen valdes dock bort i och med 
att de tog upp för mycket fokus från titeln. 

En vit färg har använts genomgående i hela handboken. Den vita färgen 
förmedlar renhet (Bergström, 2001) och bidrar till en prydligt och tydlig 
känsla. Till det svarta omslaget fungerar det vita som en fin kontrast. 
Färgerna skulle kunna symboliseras med att boken visar svart på vitt våra 
fördomar. 

BINDNING

Ett tryckeri kontaktades efter 50% seminariet. Efter telefonkontakt förstod 
jag att en bunden bok blir för dyr som ett diskussionsmaterial. Tanken är 
att handboken ska kännas som en bok och kunna användas flera gånger. 
Ett billigare alternativ till en bunden bok var en häftad bok. Genom att 
välja ett tjockare papper, 170 gram, till omslaget bidrar man till att artefak-
ten upplevs som en bok. Risken med en häftad bok är att den känns som 
en tidning, vilket inte var önskvärt i detta fall. Inlagan är något lättare än 
omslaget, 130 gram, för att omslaget ska kännas som ett bokomslag. Väljer 
man tjockare papper till inlagan finns risken att boken blir stel och har 
svårt att hålla ihop. Ett matt obestruket papper har valts till både omslag 
och inlaga för att artefakten ska ge en naturlig känsla.  Det matta pappret 
är behaglig för ögonen då det minskar risken för reflektioner och andra 
irritationer för ögat. Ett matt obestruket papper bidrar till att typografin 
blir lättläst. 
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Detta projekt har varit en utmaning för mig både personligen och som 
grafisk formgivare. Att använda mig av en rädsla som grund i mitt projekt 
har varit svårt, kul och spännande. Det är en svår balans mellan att vara 
personlig och privat, vilket i detta projekt har varit viktigt att reflektera 
över. Vart går gränsen? Genom att ständigt reflektera över detta har jag 
lyckats hålla isär det privata och det personliga. Att skapa en stereotyp har 
under många tillfällen känts motsägelsefullt. Varför ska jag ta reda på vad 
folk tror och tycker om stereotypen jag tillhör? Är det inte bra att det inte 
finns en fysisk bild av det kristna utseendet? Vid dessa tillfällen har jag fått 
gå tillbaka till syftet. Syftet med att skapa en bild av det kristna utseendet 
är inte att kränka utan att göra oss mer medvetna om hur ytliga fördomar 
vi alla bär på. 

VARFÖR SYFTET?

Att stereotyper var något jag skulle arbeta med i mitt projekt var ganska 
självklart från start. Dock visste jag inte varför jag valt denna inriktning 
tills jag insåg att det var något som gjorde mig ledsen och rädd. Min rädsla 
för stereotyper bidrog till att syftet var relativt lätt att formulera. Vad ville 
jag göra med mitt projekt och vad ville jag undvika? Jag ville inte verka 
naiv och försöka rädda världen eller få bort stereotyper i samhället, det är 

REFLEKTION
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inte möjligt att uppnå. Jag ville heller inte framställa kristna som offer och 
icke troende som bovar. Anledningen till att jag inte vill anklaga någon är 
för att vi alla använder oss av stereotyper på ett eller annat sätt. Alla har 
fördomar. Syftet blev självklart. Att väcka tankar och öka medvetenhet om 
fördomar är ett mål möjligt att uppnå  Tankar kan bidra till att man tänker 
efter innan man utgår ifrån fördomar vilket kan bidra till att man exem-
pelvis pratar med en människa man vanligtvis inte skulle prata med eller 
testar på en aktivitet man vanligtvis inte skulle testa.

MED ILLUSTRATION SOM VERKTYG

Det har varit en förmån att få illustrera i detta projekt. Trots att jag anser 
att illustration är en av mina styrkor har det varit en utmaning. Eftersom 
jag inte har en lång bakgrund och erfarenhet av illustration har jag inte än 
hittat min stil och mitt uttryck än. Under denna process har jag insett vad 
jag tycker är roligt och inom vilken illustrationsvärld jag vill befinna mig 
i. Att illustrera detaljrikt har varit spännande och roligt. Det är viktigt för 
mig att finna en stil och teknik som jag finner glädje i, då tror jag illustra-
tionerna blir som bäst. Den teknik jag använt i detta projekt känner jag 
mig bekväm i. Dock skulle jag vilja ta mer tid för att experimentera och 
testa mig fram för att till slut hitta mitt signum.

Att välja ett område eller verktyg man är bra på, exempelvis illustration i 
mitt fall, kan vara både positivt och negativt. Jag hade utmanat mig mer 
genom att välja ett område jag inte är lika bra på exempelvis fotografi. På 
det sättet hade jag utvecklat en större kunskap och självförtroende inom 
ett område som tidigare var en svaghet. Dock anser jag att jag med hjälp av 
illustration har lyckats skapa ett projekt med en högre kvalitet än om jag 
valt att uttrycka mig exempelvis genom fotografi.
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EN VILJA ATT UTVECKLAS

Typografi är en av mina svagheter. Jag tycker att det är svårt och utma-
nande att skriva och typografera en lättläst text. Detta är något jag har fått 
kämpa med under detta projekt. Dock har det funnits en vilja att utvecklas 
vilket har bidragit till en större kunskap inom ämnet än innan projektet 
startade. Eftersom typografi är en så pass stor del i grafisk formgivning 
kommer jag arbeta vidare och utmana mig själv mer i framtiden.  

TRYCK

Jag hade aldrig skickat in en artefakt till tryck innan detta projekt vilket 
innebar en utmaning och ny kunskap och förståelse för designprocessen. I 
mitten av processen tog jag kontakt med ett tryckeri. För att få en uppfatt-
ning över hur ett tryckeri fungerar och för att skapa mig en uppfattning 
över hur min artefakt skulle tryckas åkte jag och besökte Luleå grafiska. 
Där informerades jag om hela processen och jag fick hjälp att välja ett 
papper utifrån funktion och uttryck. Detta var ett väldigt nödvändigt stu-
diebesök som fick mig att inse att det är mer komplext än vad jag tidigare 
trott. Väljer jag exempelvis ett tjockt papper till inlagan finns risken att 
boken inte håller ihop och är svår att stänga och att om man lägger till lite 
färg i svarta nyanser, blir den mörkare och fäster bättre på papperet. Detta 
innebär att jag som formgivare har fått anpassa mig. Jag ändrade den svarta 
färgen vilket resulterade i ett mycket bra tryck och anpassade tyngden på 
papperet efter funktion. Detta hade inte jag fått veta ifall jag inte tagit mig 
tid att besöka tryckeriet. Att trycka en bok är ett hantverk med många mo-
ment. Jag var med hela processen från att jag skickade en pdf till att boken 
var färdig. I framtiden vet jag hur det fungerar och kan ta hänsyn till detta. 
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HANDLEDNING 

Handledningen har varit till stor hjälp under hela processen. Under han-
ledningarna har jag haft möjlighet att reflektera och diskutera mitt projekt 
med mina handledare vilket har bidragit till flera olika infallsvinklar som 
har varit viktiga i mitt projekt. När man arbetar intensivt med ett projekt 
är det nödvändigt att låta någon annan ta del av projektet för att upptäcka 
eventuella brister samt få nya tankar. Hade jag inte tagit del av handled-
ningarna hade projektet sett helt annorlunda ut på ett negativt sätt.

FUNKTION & ANVÄNDNING

I detta projekt har en medvetenhet om fördomar väckts även hos mig. Ex-
empelvis vid reflektioner kring målgrupp där jag antagit att högstadieelever 
inte är mogna nog att använda handboken som ett diskussionsmaterial. 
En miss av mig som grafisk formgivare. Istället för att anta skulle jag ha 
pratat med en högstadieklass, trots att jag senare tog ett beslut om att inte 
begränsa artefakten till en viss ålder. Genom att prata med några högsta-
dieelever hade jag haft en grund att stå på, en känsla som inte utgår ifrån 
mina egna antaganden. Detta tar jag med mig till framtida projekt. Vikten 
av att undersöka innan man antar. Med tanke på detta borde jag även ha 
testat av artefakten på fler utomstående människor. Genom att samla en 
fokusgrupp hade jag kunnat se hur handboken fungerar som ett diskus-
sionsmaterial, vilka frågor som saknas och hur boken uppfattas. Detta är 
en möjlig metod ifall arbetet med handboken ska utvecklas.

HUR GÅR JAG VIDARE?

Projektet och artefakten jag skapat är en affärsidé som kan användas på 
vilken stereotyp som helst. Det skulle kunna bli en serie handböcker om 
olika stereotyper, som kan användas i olika sammanhang. Handboken 
som skapats under denna process skulle redan idag kunna användas som 
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diskussionsmaterial där ett behov finns. Därefter skulle fler handböcker 
kunna skapas vid efterfrågan. Personligen tycker jag att projektet varit 
otroligt spännande, kreativt och utmanande. Det hade varit intressant att 
undersöka fler stereotyper då jag tycker att det är ett fascinerande ämne. 
Om fler handböcker skulle skapas skulle processen se ut på ett annat sätt.  
I detta projekt har jag kunnat vara ironisk och ganska brutal i och med 
att jag själv är troende kristen. Det hade inte varit lika självklart att vara 
ironisk och brutal ifall handboken handlat om en annan stereotyp som 
jag inte tillhör. Ifall fler handböcker skall skapas utifrån andra stereotyper 
krävs kontakt med människor som blir indelade i den stereotypen som jag 
undersöker. Det krävs en diskussion för att undvika kränkningar. Själv-
fallet kan man använda sig av ironi även i detta fall, dock krävs det en 
försiktighet för att syftet skall komma till sin rätt. 

För att undersöka huruvida det finns ett intresse för handboken kommer 
jag ta kontakt med bland annat utbildningar och svenska kyrkan. Genom 
att göra detta har jag en möjlighet att testa av handbokens funktion i olika 
sammanhang. Jag har en möjlighet att undersöka i vilket sammanhang 
en diskussion är nödvändig. Hur uppfattas boken i olika sammanhang? I 
vilket sammanhang gör den mest nytta? Går handboken att förbättra? 

Fortsättningsvis kan fler handböcker komma att formges utifrån andra ste-
reotyper med samma syfte att väcka tankar och öka medvetenhet. För att 
detta ska ske kommer jag ta kontakt med andra institutioner och presente-
ra mitt koncept. Finns ett behov? Vart finns dessa behov? Genom att göra 
detta finns förutsättningar för framtida handböcker.

Det var med spänning jag gick in i detta projekt. Vetskapen att det några 
månader senare skulle finnas en färdig artefakt skapad av mig som form-
givare kändes oerhört spännande och nervöst. Jag hade inte kunnat ana 
vad projektet skulle resultera i, vad jag skulle gå igenom. Speciellt under 
början av projektet då ett färdigt resultat kändes långt borta och en idé var 
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långt ifrån bestämd. Så här i efterhand är jag nöjd med mitt projekt. Syftet 
och intentionen är viktig och processen jag gått igenom har varit lärorik, 
nödvändig och viktig. Det är en förmån att få arbeta med formgivning på 
det här sättet. Att skapa något som kan göra skillnad ur ett socialt hållbart 
perspektiv. Genom att arbeta på det sättet tror jag att man som formgivare 
känner en större skaparlust och glädje. Yrket handlar inte enbart om att 
sälja så många smörpaket som möjligt. Det är en del av yrket men inte allt, 
vilket har varit viktigt att förmedla i detta projekt. Att man med hjälp av 
färg och form kan beröra och väcka tankar. 
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D I N  G U I D E  T I L L  D E T

K R I S T N A  U T S E E N D E T

K A J S A  N O R D L U N D

DU SER
JU INTE 
KRISTEN

UT



”Va, är du kristen? Du ser ju inte kristen ut.” Är en vanlig 
kommentar som jag, som kristen, fått ett antal gånger 
när jag berättat om min tro. Hur ser en kristen ut? Är de 
färgglada, bär de jeansshorts eller är de strikta? Denna 
handbok guidar dig till det kristna utseendet. Klädval, 
accesoarer, ansiktsuttryck, kroppshållning och frisyr. Allt 
för att du ska ha möjlighet att uppfattas och känna dig 
som en tvättäkta kristen. 

Denna guide är baserad på en undersökning som under 
Februari 2014 ställde frågan ”Hur ser en kristen ut?” till 
ett femtiotal troende och icke troende människor runt 
om i Sverige. 

VA D  Ä R  E T T  K R I S T E T  U T S E E N D E  F Ö R  D I G ?

Kajsa Nordlund



Ett par tygskor är en av beståndsdelarna i det kristna 
utseendet. Välj gärna ett par skor i en neutral färg och 
knyt dem väl. Med dessa trendiga tygskor är du på god 
väg till den kristna looken. 

T Y G S K O R

BÖR KNYTAS 
NOGGRANT TYGSKOR

100%



Strunta i de eleganta kostymbyxorna och införskaffa ett 
par av dessa klassiska och slitstarka denimbyxor. Välj en 
klassisk blå nyans och undvik skrikiga färger för att inte 
sticka ut för mycket. Var medveten om jeansens längd. 
Det är viktigt att skyla sin kropp och inte exponera för 
mycket, därför är shorts inte ett lämpligt val av plagg. 

J E A N S

MAX 1 CM 
ÖVER ANKEL ÄKTA DENIM

100%



Polotröjan, en täckande klassiker som med sin höga hals 
och sina långa ärmar döljer stora delar av överkroppen. 
Ena ärmen kan med fördel vikas upp tre slag för att visa 
upp eventuella religiösa symboler. Det är med största 
försiktighet detta skall ske, för mycket naken hud passar 
inte den strikta och kontroversiella attityden. 

P O L O T R Ö J A

KAN VIKAS 
UPP 3 SLAG HELTÄCKANDE

100%



Den klassiska kavajen är ett måste för att skapa ett äkta 
kristet utseende. Välj neutrala färger som svart, grått eller 
beige. Är du sugen på en färgklick eller en frikyrklig stil? 
Välj en gul kavaj, pastorskavajen. Även detta plagg kan 
vikas upp tre slag för att visa eventuella kristna symboler.

K A V A J

KAN VIKAS 
UPP 3 SLAG MÖJLIG FÄRG



Det ska synas att du är kristen, med eller utan kläder 
(Gud förbjude). En till tre tatueringar med ett kristligt 
budskap är räddningen i detta fall. Välj mycket varsamt 
mellan bibelord, fiskar, kors och andra kristna symboler. 
Tatueringen placeras med fördel långt ner på din arm. 
På detta sätt syns tatueringen utan att du behöver bära 
vulgära kläder som shorts och t-shirt.

T A T U E R I N G

PLACERING:
8 CM FRÅN 
HANDLED

ANTAL
1-3 ST



Väska? Portfölj? Bär på en bibel istället! Ingen människa 
kommer att ifrågasätta om du är kristen eller ej. Storlek 
och utgåva får du välja själv. Bibeln bör inte uppfattas 
som vulgär. Undvik därför skarpa färger som gult. 

B I B E L N

VALFRI STORLEK
VALFRI UTGÅVA

S -XXL



Ett halsband med kors, i guld eller silver, är en mycket 
betydelsefull accessoar som krävs för att skapa ett äkta 
kristet utseende. Korset skvallrar om din kristna tro och 
försäkrar att du är kristen, med allt vad det innebär.

K O R S H A L S B A N D

VALFRI KEDJA
ÄKTA GULD 
ELLER SILVER

100%



Vilken frisyr är mest kristen? En lockig, naturlig och lång 
frisyr är ett av alternativen. Behåll håret så som Gud har 
skapat det. Har du inte lockigt hår räcker det med att 
det är långt och naturligt.

L Å N G T  H Å R

GÄRNA LÄNGRE
EJ KORTARE

GÄRNA
LOCKIGT

30 CM



Tilltalas du inte av långa, lockiga och naturliga hårsvall 
finns ett annat alternativ. En välkammad  och stilig frisyr. 
Med ett välkammat hår visar du din pryda och strikta 
sida som är så viktig som kristen.

K A M M A T  H Å R

VATTENKAMMAT 
& STILIGT

GÄRNA 
SNEDBENA

100%



Ansiktsutryck är viktigt för en kristen. Utifrån detta kan 
människor läsa av din tro och personlighet. De dömande 
ögonen ska upplevas kritiska och nedvärderande. Dessa 
ögon används med fördel ständigt tillsammans med ett 
glatt och snällt leende. 

G L A D  &  D Ö M A N D E

UPP MED 
MUNGIPOR

NER MED 
ÖGONBRYN VISA TÄNDER



Glasögon. En accessoar som kan bäras oavsett om du 
har synfel eller ej. Välj gärna diskreta bågar alternativt ett 
par glasögon utan bågar. Dessa gör det kristna utseendet 
komplett och speglar din ambitiösa sida. 

G L A S Ö G O N

SLIPNING INTE 
OBLIGATORISK

PLACERING:
PÅ NÄSAN



Bra hållning eller dålig hållning? Kobent eller hjulbent? 
Detta spelar ingen roll. De öppna armarna är däremot 
en viktig gest som bjuder in människor och signalerar 
sympati. Behöver armarna vila? Knäpp händerna.

Ö P P N A  A R M A R

MELLAN HAND 
OCH BEN VILOLÄGE

STÅ STADIGT
MED BENEN

40 CM



En stereotyp är en allmän bild och uppfattning över hur 
en viss grupp människor är och bör vara. Dessa grupper 
kan delas in beroende på olika faktorer såsom religion, 
utseende, kultur, kön och livsstil. 

Användning av sterotyper pågår konstant. Detta bidrar 
till att människor bedöms utifrån en stereotyp bild och 
alla dess egenskaper, istället för hur människan faktiskt 
är. En kristen person anses exempelvis vara tråkig och 
pryd. Tjejer i allmänhet anses älska rosa och rödhåriga 
anses allmänt ha hett temperament. Hur vet man detta 
innan man lärt känna personen? 

S TÄ M D E  D I N  B I L D  ÖV E R E N S  M E D  D E N N A ?



T YG S KO R

J E A N S

P O LOT RÖ JA

K AVA J

TAT U E R I N G

B I B E L

KO R S H A L S BA N D

L Å N G T  H Å R

VÄ L K A M M AT  H Å R

G L A D  &  D Ö M A N D E

G L A S Ö G O N

Ö P P N A  A R M A R

C H E C K L I S T A


