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Världen är fucked up. 

Vi slänger en fjärdedel av all mat vi köper, byter smartphone varje år trots 
att vi inte behöver, och spenderar skyhöga summor på att befästa osunda 
skönhetsideal som får oss att känna oss värdelösa. Ett samhällsklimat präglat  
av kapitalism och överkonsumtion gör det nästan omöjligt för oss att leva 
efter långsiktigare principer. Som designers förslavas vi extra hårt under 
vinstdrivande företag. 

Med sitt Manifest vill Amanda Jenderbäck inspirera till en alternativ 
designerroll, som sätter feminism och ekologi i fokus. Vi ska inte behöva 
leverera mer sexistisk, konsumistisk eller miljöförstörande design. Nu är 
det dags att sätta ner foten mot vansinnet.

#examensarbeteM0049F



manifest, [...] programförklaring kring den egna konsten,  
politiska åsiktsriktningen e.d., ofta utfärdad av ett kotteri eller en grupp  
i opposition mot det etablerade.

(Nationalencyklopedin, ”manifest”, ne.se)

”



Inspiration. Uppslag ur Allt brinner! av Jesper Waldersten (2014)
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syfte

Detta examensprojekt vill manifestera en designerroll som, i kontrast till 
dagens kapitalistiska, konsumistiska och tillväxtekonomiska krafter, kräver 
större fokus på feminism och ekologi.

Syftet är att skapa en förskjutning av destruktiva samhälleliga normer, som 
att vi ersätter fungerande mobiltelefoner med nyare modeller, enbart för 
nöjet i att äga ”den senaste modellen”; att vi slänger en fjärdedel av all mat 
vi köper (Rundgren, svd.se, 2015-01-28); och att vi genom reklam manipuleras 
till att tro att vi är fula, äckliga och alldeles avskyvärda människor om vi 
inte klär oss rätt, tränar rätt, äter rätt, sminkar oss rätt, talar rätt, går rätt, 
semestrar rätt, äger rätt, är rätt. 

Normer som ovanstående har en långsiktig negativ inverkan på människors 
hälsa och psyke och rubbar jordens ekosystem, och bör därför omedelbart 
brytas och förstöras. Låt oss göra det tillsammans.
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utgångspunkt  

Följande är de observationer jag under mina tre år på Mediedesign- 
utbildningen, såväl i skolan som genom min praktikplats (Geektown  
Kommunikationsbyrå, Luleå) och privat, gjort angående de förväntningar 
som ställs på designern.

I. Designern begränsas i sitt arbete av samhällets kapitalistiska och konsumer-
istiska krafter. 

II. Designern antas primärt möta marknadens önskemål, snarare än att aktivt 
verka för ideologiska mål såsom feminism och ekologi.

III. Designern förväntas bidra till att upprätthålla kapitalistiska och konsumer-
istiska mönster.  

OBSERVERA NU FÖLJANDE:

IV. Jag vägrar godta dessa förutsättningar.
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förtydligande 

Att feminism och ekologi står som utgångspunkt för mitt examensprojekt 
är en självklar förlängning av min allomfattande livsåskådning. De har 
en gemensam nämnare som det senaste året drivit mig att omformulera 
mina kostvanor, konsumtionsmönster, energiförbrukning och återbruk av 
föremål för att nämna några exempel. 

Den gemensamma nämnaren är jämställdheten. Jämställdheten, och  
respekten (!), för djur, natur, och för andra människor.
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#människans naturpåverkanKort om:

WWF (Världsnaturfonden) skriver följande under avsnittet ”Mänsklig 
påverkan” på sin hemsida:

Nästan alla klimatforskare är eniga om att den accelererande klimatförändring 
vi ser i dag till stor del kommer från mänskliga aktiviteter. Vår konsumtion 
rubbar naturens balans och vi ser en allt snabbare förändring av klimatet. De 
växthusgaser vi släpper ut gör “filten” i atmosfären tjockare och det blir varmare.  
Vi saknar heltäckande kunskaper om klimatsystemet men den förstärkta 
växthuseffekten är ett faktum. Om vi inte minskar våra utsläpp av växthusgaser 
är det inte frågan om vi står inför en katastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt 
den kommer och var den kommer att slå hårdast. 

[…]

Den största delen av dagens utsläpp kommer från transporter och elproduktion. 
Energisektorn orsakar 36 procent av de totala utsläppen och mer än hälften av 
all elektricitet kommer i dag från förbränning av kol, olja, fossil- eller naturgas. 
Transportsektorn ligger på andra plats, med 27 procent av alla koldioxidutsläpp. 

För att sätta människans naturpåverkan ytterligare i perspektiv vill jag  
delge följande citat från avsnittet ”Människan tar plats”, ur läroboken  
Biologi 1, av Janne Karlsson m.fl., 2011:

Från att ha varit några tusen individer för ett par hundra tusen år sedan så är vi 
idag cirka 7 miljarder. Vi har samtidigt tagit allt större delar av jorden i anspråk. 
Omkring hälften av landytan har vi förändrat: 26 procent har omvandlats till 
betesmark, 11 procent till jordbruksmark, lika mycket till skogsbruk och 3 
procent till bebyggelse, transport, industrier med mera. Vi använder mer än 
hälften av allt lättillgängligt vatten, vi har förändrat flödet hos två tredjedelar av 
floderna genom att bygga dammar. Mer än 70 procent av havsfisket utnyttjar 
fiskevatten till gränsen av vad de tål. Hälften av mangroveskogarna är förstörda 
liksom 20 procent av korallreven.
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Inspiration. Uppslag i SJs magasin Kupé (2015)
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Det var en gummikuk. Den var så stor. Den hängde ner från taket i ett nästan 
osynligt snöre, den hängde över mig. Jag fick luta huvudet bakåt och titta 
upp för att se på den. En väldigt stor pick, med stora runda pungkulor och 
ett knottrigt rör upp. Och den var så stor där uppe, att stå och se upp på 
den, se den där nerifrån, inunder. Jag blev så liten. Jag stod under och såg 
upp på den och kände hur liten jag var. Och jag såg: Den hängde där uppe 
för att jag skulle bli liten. För att jag skulle fatta hur liten jag var under 
denna kuk. För att jag skulle känna det. 

(Hanne Ørstavik, svensk översättning av Lotta Englund, ”Vem vill vara liten flicka?”, 
Ord & Bild 2013:4)

”
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#feminismKort om begreppet:

När jag använder begreppet feminism så åsyftar jag strävan efter jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Kort sammanfattat ser jag jämställdhet som 
målet, och feminism som en av vägarna dit. 

Det är svårt att fullt ut förklara feminismen utan att nämna begreppet 
genus. Så här skriver Nationalencyklopedin (”genus”, ne.se):

genus är ett annat ord för människors sociala kön. Det sociala könet handlar om 
vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt. Till skillnad från biologiskt 
kön, som hänger samman med vilka könsceller eller könsorgan en person har, 
har genus att göra med hur kvinnor och män förväntas vara eller bete sig. 

[…]

Man brukar säga att genus konstrueras, alltså skapas. […] Filmer, TV, musik, 
Internet, mode, vänner, föräldrar, lagar, regler med mera formar både vår bild 
av hur män och kvinnor förväntas vara och hur vi själva tänker och beter oss. 

Synen på vad som är manligt och kvinnligt har växlat genom historien.  
Uppfattningarna ser också olika ut i olika delar av världen. 

Alltså: Kopplat till genus kan man säga att jag, och många andra feminister, 
vill vidga möjligheterna för alla tänkbara könsidentiteter Jag (vi) vill alltså 
minska inflytandet av genusnormer. Nina Björk (1996), feministisk journalist 
och författare, skriver:

Var ska feminismen hitta sitt existensberättigande om inte den sanna, förtryckta 
Kvinnan finns? Vad finns kvar av feminismen om själva dess grund bara är en 
fantasi, en kulturellt skapad produkt?

Det jag vill är att förskjuta tyngdpunkten i feminismens existensberättigande: 
från en kamp för en förtryckt Kvinna till en kamp mot kön som identitet.  

Följande stycke i Nationalencyklopedin (”feminism”, ne.se) påvisar några 
exempel på hur genusnormer gör oss illa:

Män har till exempel mer makt inom politiken och på andra arbetsplatser. 
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Kvinnor har också ofta lägre lön än män, ibland trots att de gör samma arbete. 
Kvinnorna sköter mer av arbetet i hemmet, till exempel städningen, matlagningen 
och uppfostran av barnen. Kvinnors utseende bedöms oftare än mäns och kan 
ibland verka vara det viktigaste de har. Det bidrar massmedier, reklam och 
modeindustrin till.

För mig är det tydligt att roten till ovan uppräknade problem är just genus- 
normer – normer om vad kvinnor och män förväntas vara, kunna och vilja. 
Sextio år har passerat sedan femtiotalet – en av flera tidsperioder som hyst 
unkna könsnormer – men spår av inrotade hemmafru-/familjeförsörjar- 
mönster syns ännu i tiotalets vardag. Män förväntas satsa på sin karriär, 
försörja familjen och fördriva sin fritid med olika sportaktiviteter, medan 
kvinnor förväntas nöja sig med jobben som blir över, passa upp på omgiv-
ningen och se efter sin skönhet för samhällets (manliga) ögons skull.

I Skönhetsboken från början av nittiotalet (Charlotte Mattsson, 1992), finner 
jag ett förord med en mängd osmakliga kvinnlighetsnormer som med all 
önskvärd tydlighet befäster allt jag som feminist vänder mig emot:

Du kan bli precis så snygg och säker på dig själv som du innerst inne hoppats 
men kanske inte trott var realistiskt. Du ska inte förändra dig utan försköna dig. 
Du kan ta fram din sköna personlighet.

Det gör du genom att lära dig om vilka som är dina klädsammaste kläd- och 
make up-färger, genom att hitta den frisyr som är du, den make up som är din. 
Du kan, du ska bli jättesnygg; kanske lite uppseendeväckande eller klassiskt 
stilig om du föredrar det.

Du kan också föryngra dig avsevärt om du hunnit upp i åren som ju sätter sina 
spår. Skönhetsindustrin stormar fram med fart; skönhetsmedlen och make 
up-preparaten är bra och mycket avancerade jämfört med för bara några år sedan.

Unga blir av med plitorna, äldre slipper slapp hud och kan få mindre rynkor. 
Använd dig av allt som finns. Gör något av dig själv. Bli någon folk lägger 
märke till med beundran.

Skönheten kommer inte av sig själv. Du måste jobba med den. Då lyckas du!

Föryngra och försköna dig själv. Bli förförande! 
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#patriarkatetKort om begreppet:

Patriarkatet är ett av de viktigaste begreppen inom feminism. National- 
encyklopedin (”patriarkat”, ne.se) förklarar:

patriarka’t (medeltidslat. patriarcha’tus, se vidare patriark), familje- eller  
samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet 
och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken 
kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.

Medan det således alltid rör sig om mansdominans, kan graden och karaktären 
av kvinnoförtryck variera. Patriarkatet har varit utbrett i jordbrukande och 
boskapsskötande kulturer världen över och är fortfarande förhärskande i stora 
delar av Europa, Afrika, Mellanöstern, Syd- och Östasien samt Latinamerika. 

[…]

Inom samhällsvetenskapen är patriarkat en allmän benämning på sociala system 
inom vilka kvinnor är underordnade män. Patriarkatet är en djupt liggande 
samhällsstruktur som kan manifesteras på många sätt: män har t.ex. ofta högre 
lön än kvinnor för samma arbete, och arbetsdelningen i hemmet leder till att 
kvinnor utför obetalt arbete. Även våldtäkt, pornografi, kvinnlig prostitution 
o.d. kan ses som former av manligt förtryck och effekter av en patriarkalisk 
struktur.

Inom kristenheten syftar patriarkat på ett kyrkligt område vars högsta ämbete 
bär titeln patriark. 

Sammanfattningsvis, det är patriarkatet som är den feministiska kampens 
fiende – inte, som det ofta framställs som, mannen som företeelse.
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#HBTQKort om begreppet:

HBTQ är en förkortning för homosexuella, personer som attraheras av  
människor av samma biologiska och sociala kön som dem själva; bisexuella,  
som attraheras av såväl maskulina som feminina könsidentiteter; transpersoner, 
som upplever en (ibland större) samhörighet med en könsidentitet som 
inte är den medfödda; och queerpersoner, människor som ifrågasätter 
heteronormen utan att nödvändigtvis etikettera sin eller andras sexuella 
läggning eller könsidentitet. 

Orsaken till HBTQ-begreppets existens är den i världen rådande hetero- 
normen, dvs. normen som dels förutsätter en strikt binär könsuppdelning 
(män respektive kvinnor), och därtill menar att du är det kön du föds till. 
Heteronormen förutsätter att du skall attraheras, vilja stadga dig och bilda 
familj med någon av motsatt kön. Heteronormen är exkluderande, då den 
betraktar andra sexuella läggningar och könsidentiteter som onormala och  
därmed sämre, onaturliga, destruktiva, lägre stående. Heteronormen ligger 
till grund för exempelvis homo- och transfobi inom idrotten, på arbets- 
marknaden och i skolan, högre andel självmord bland HBTQ-personer 
samt tvångssterilisering av transpersoner.

HBTQ-frågor diskuteras ofta i feministiska sammanhang. Att vara 
feminist innebär dock inte per automatik att du bedriver en kamp för 
HBTQ-personers rättigheter. Tvärtom upplever somliga feminister en viss 
osäkerhet kring framför allt T-et i HBTQ-förkortningen. Detta pekar 
kanske mer än någonting annat på behovet av diskussion och ytterligare 
normalisering av HBTQ-personer i samhället. 

Många HBTQ-personer, däribland jag själv, ser å andra sidan feminismen 
som en fristad och en viktig väg till att normalisera den egna identiteten i 
ett annars mycket heteronormaliserat samhälle. En viktig kanal är politiken, 
som ju har fördelen att kunna engagera många människor, dels genom 
medlemsorganiserade aktioner, dels genom lagstiftning. 
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Feministiskt initiativ är ett av de politiska partier som ser HBTQ-frågor 
som en självklar del i sin politik. Följande finns att läsa i partiprogrammet 
(Feministiskt initiativ, 2013):

Feministiskt initiativs syn på sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR) och samlevnad utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv. 
Människor porträtteras, behandlas och förväntas vara och göra olika saker på 
grund av sitt kön. Inte minst gäller detta sexualitet. Personer som bryter mot 
köns- och sexualitetsnormer kan bli osynliggjorda och bestraffade på olika sätt. 
Detta möjliggörs inte minst på grund av vårt rättssystem och välfärdssystem, 
som är uppbyggt kring dessa normer. Dessa samhälleliga normer måste därför 
synliggöras och ifrågasättas. Genom att frigöra oss från tanken om heterosexu- 
alitet som norm och ett binärt könstänkande kan vi motverka diskrimineringen 
av homo-, bisexuella och transpersoner. Feministiskt initiativs vision kring 
sexualitet och sexuella rättigheter handlar om alla människors självklara rätt att 
uttrycka sin könsidentitet och sexualitet på de sätt de önskar och att få leva i  
enlighet med dessa önskemål. Alla människor ska ha friheten att bestämma 
över sina kroppar och uttrycka sin sexualitet utan risk för diskriminering  
och utnyttjande.
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#feminism+antirasismKort om:

Även om genusnormer och vardagssexism är nog vidriga för mig att 
grunda min feministiska kamp på, har jag med tiden sett absurditeten i att 
etikettera antirasism som en kamp separerad från feminismen. För mig 
ser mänskliga rättigheter ingen skillnad på etnicitet och könstillhörighet. 
För mig är det självklart. Jag växte upp i ett hem vars grundvärderingar 
var inkluderande och medmänskliga. Mina föräldrar lärde mig att se varje 
människas värde. Rasism fanns inte på kartan, för det var inte på något vis 
förenligt med våra grundvärderingar. 

År 2015 är angelägenheten för såväl feminism som antirasism enorm. Det 
svenska valåret 2014 inleddes med, som Feministiskt initiativs partiledare 
Gudrun Schyman omnämner den, ”den feministiska våren” (Magnå, J., 
2014-05-01, expressen.se), en vår och försommar då feminismen landade på 
allas tapeter. Valperioden resulterade dock inte i någon entré i riksdagen för 
Feministiskt initiativs del, men i en jordskredsseger på hela 12,86 procent 
av svenska befolkningens röster till det ”invandringskritiska” riksdagspartiet 
Sverigedemokraterna. Vi såg liknande resultat i andra delar av Europa:

En sammanställning av opinionsundersökningar från de olika EU-medlems- 
länderna visar att de högerextrema och högerpopulistiska partierna ser ut att 
skörda sina största framgångar sedan andra världskriget i årets EU-val. 

(Åkerman, M., 2014-05-07, svd.se) 

Resultaten skrämmer, och jag är inte ensam om att se antirasismens nödvädig- 
het – eller självklara plats – i den feministiska kampen, att det måste gå 
hand i hand. Människor måste visa sitt stöd för mänskliga rättigheter, inte 
bara könsuppdelade sådana, det anser såväl populärmusikens artistsverige 
som tidigare nämnda partiledare Gudrun Schyman, som menar att ”Vi 
måste ta avstånd från nazismen och rasismen, som vi ju har i både Sverige 
och Europa”. 



17

Populärkulturen, eller konsten, kan vara en väg:

Efter Grammisgalan har flodluckorna öppnats. Kent släppte den samhällskritiska  
singeln ”La belle époque” och The Knife presenterade en kommande politisk 
kabaré i protest mot den europeiska flyktingpolitiken.

I musikvideon till singeln ”Holler” uppträder Rebecca & Fiona i anti-nazistloggor 
och uppmanar publiken att krossa patriarkatet.

Anti-rasism, feminism och vänsterpolitik dominerar i den politiska musiken. 
När Feministiskt Initiativ nu släpper ett kampanjalbum har 65 svenska artister 
anslutit sig, bland andra Nina Persson, Sarah Dawn Finer och Linda Pira.

(Stockholm TT, 2014-04-14, svd.se) 

Jag vill emellertid poängtera att för detta specifika projekt, är det främst 
den genusfokuserade feminismen, sexism och frågor om könsnormativitet 
som jag väljer att lägga fokus på. Detta för att inte göra omfattningen alltför 
stor och svårhanterlig i mitt tidsbegränsade examensprojekt.
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#ekologiKort om begreppet:

Med ekologi åsyftas, enligt Nationalencyklopedin (”ekologi”, ne.se), ”läran 
om hur organismer, såsom djur och växter, lever och fungerar i sina livsmiljöer”. 
När jag pratar om ekologi är det främst en ekologisk medvetenhet jag åsyftar. 
Någonting som är ekologiskt samspelar balanserat med andra levande och 
icke levande organismer. En ekologisk produktion tar till exempel hänsyn 
till djur och natur och värnar om de ekosystem som påverkas av produktionen. 

För att en produktion skall vara helt ekologisk bör stor vikt även läggas 
vid djurhållningen. Här är den ekologiska KRAV-märkningen är en bra 
förebild (”KRAV-märkningen”, krav.se):

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra 
höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

[…]

KRAV är ekologiskt, och mer därtill

– det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska 
bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, 
att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I 
jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska 
märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel 
djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.
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#designerKort om begreppet:

Med designer åsyftar jag främst en s.k. grafisk designer, en person vars  
profession är att formge, utifrån aspekter såsom funktionalitet, estetik och 
den tilltänkta användarens behov. Yrkesinriktningar kan vara illustratör, 
grafisk formgivare, art director, originalare, webbdesigner, etc. Själv identifierar 
jag mig främst som illustratör och grafisk formgivare.
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Kvinnor blir tillsagda att ingenting är viktigare än deras utseende, men 
också att deras utseende aldrig duger. Detta leder till missnöje vilket leder 
till konsumtion. Jag anser att patriarkatet och kapitalismen gemensamt 
förtrycker kvinnor gravt när de tvingar in dem i en norm som kräver  
1) konsumtion för att 2) uppfylla ideal.

Det är därför antikapitalism, för mig, är en vital del i den feministiska kampen. 

(Hej Blekk, ”Varför feminism är antikapitalism”, hej.blekk.se, 2014-06-09)

”
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#tillväxtsamhälleKort om begreppet:

Med tillväxtsamhälle åsyftar jag ett samhälle som strävar efter ökad ekonomisk  
tillväxt. Sverige är ett exempel på ett tillväxtsamhälle. 

I artikeln ”Adjöss till tillväxtsamhället?” (Magnus Åsblad, dagensarena.se, 
2011-02-11) får vi ta del av en intervju med Tim Jackson, författare till 
boken Välfärd utan tillväxt och tidigare ledamot i den brittiska regeringens 
hållbarhetskommission:

Hur ser den underliggande arkitekturen i en tillväxtbaserad ekonomi ut?

– Den har ganska specifika särdrag. En central del handlar om ökad produktivitet.  
Att kunna producera mer per anställd, mer per arbetad timme. En tillväxt-
baserad ekonomi har starka drivkrafter att hela tiden öka produktiviteten. Det 
betyder att arbetsgivaren behöver färre människor nästa år – för att göra samma 
mängd jobb som tidigare.

– Om inte produktionen växer har arbetsgivaren färre anställda – vilket betyder 
att någon saknar jobb. Arbetslösheten växer, efterfrågan i ekonomin sjunker, 
färre människor köper saker, produktionen minskar, ännu fler människor blir 
av med jobbet. Du hamnar i en negativ spiral. Det här är anledningen till att 
”nolltillväxt” eller ”negativ tillväxt” är ett så instabilt tillstånd.

– Så vi tvingas hela tiden öka produktionen, fortsätta med tillväxt – bara för att 
hålla människor sysselsatta. Det är förklaringen till varför politiker fortsätter att 
säga att ”tillväxt är lika med jobb”.

Stämmer inte det?

– Bara så länge vi fortsätter att sträva efter ökad produktivitet. Och så länge 
du antar att de anställda arbetar lika många timmar i framtiden som de gjorde 
tidigare. En lösning är att alla i hela samhället arbetar mindre. Då skulle inte 
ekonomin behöva växa så mycket.

[…]

Nya siffror visar att Sverige har minskat sina utsläpp av koldioxid med 17 procent 
sedan 1990. Under samma period har den svenska ekonomin vuxit kraftigt. Visar 
inte det att ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling kan samexistera?

– Nej, det gör det inte. Om Sverige inte hade handlat med omvärlden under 
den här perioden så hade ni haft ett hyfsat argument. Men sanningen är att de 
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globala koldioxidutsläppen har gått upp med ungefär 40 procent under samma 
tidsperiod, vilket är en utveckling som leder åt helt fel håll. 

(Åsblad, 2011) 

En tillväxtekonomi, dragen till sin yttersta spets, förutsätter att vem som 
helst skall få tjäna pengar på vad som helst – mat, värme, vatten, ren luft, 
etc. – eftersom det i slutändan genererar en ökad tillväxt. 

Detta ekonomiska system har därtill inget naturligt slutmål, ingen gräns, 
annat än att fortsätta växa i all oändlighet.

Det förmedlar en högst naiv bild av människan, att tro att ett ekonomiskt 
system baserat på evig tillväxt kan balansera sig självt. För att citera Nina 
Björk (från krönikan ”Alla vi som lever i denna tillväxtekonomi är beroende 
av giriga aktörer”, dn.se, 2008-12-21):

I en tillväxtekonomi finns ingen plats för “en måttfull girighet”. Ett sådant 
uttryck är en terminologisk motsättning. Det var inte girighet som orsakade 
finanskrisen – vår ekonomi vilar på girighet. 
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#kapitalismKort om begreppet:

Med kapitalism åsyftar jag det ekonomiska system som sätter det privata 
kapitalägandet i fokus. Detta system förutsätter, likt en marknads- eller 
tillväxtekonomi, en strävan efter profit, dvs. vinst, ett kapitalt överskott. 
Överskottet kan i sin tur reinvesteras för att bidra till ytterligare ökade inkomster. 

Men, för att en skall gå med vinst måste en annan gå med förlust. Oavsett 
om det är naturen, konsumenten eller konkurrerande företag, så måste 
alltid någon förlora någon form av värde då en annans kapital ökar.  
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#konsumismKort om begreppet:

Med konsumism åsyftar jag en samhällsstruktur som förbiser exempelvis 
kulturella värden, feminism och ekologi, för att i stället sträva efter ökad 
konsumtion och materialism. Konsumism tar exempelvis ingen hänsyn till 
ändlighet i naturens resurser, orättvisor i fördelningen av kapital, miljö- 
förstöring eller kollapsande ekosystem.



25

Inspiration. Ur serie av Hanna Stenman & Lisa Ewald i GALAGO (2015)
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ståndpunkter

Följande är de ståndpunkter som mitt examensprojekt kommer att utgå från:

I. Jag vägrar låta mig begränsas av samhällets kapitalistiska och  
konsumistiska krafter. 

II. Jag vägrar låta marknadens önskemål motverka mina ideologiska  
mål såsom feminism och ekologi. 

III. Jag vägrar bidra till att upprätthålla kapitalistiska och  
konsumistiska mönster. 

IV. Jag vägrar samarbeta med företag som använder djurtester.

V. Jag vägrar samarbeta med företag som har en o-ekologisk produktion.

VI. Jag vägrar samarbeta med företag som vill upprätthålla patriarkala strukturer 
och sexistiska mönster i marknadsföring. 

Jag är medveten om att det för andra än mig kan vara svårt att översätta 
mina ståndpunkter till vad jag rent konkret vill, eller inte vill, göra. Därför 
kommer jag i mitt examensprojekt att arbeta fram en artefakt som gör 
denna översättning klarare. 

Målet med mitt examensprojekt är alltså att utforma en artefakt som på ett 
kreativt och innovativt sätt tydliggör mina ståndpunkter som designer. Jag 
vänder mig primärt till en publik som står eller vill förflytta sig till samma 
feministisk-ekologiska grund som jag står på. Tolkningsbarhet innebär för 
denna marknad ett värde i sig självt, och jag behöver därför inte vara alltför 
uppenbar i mina exempel då det snarare skulle kunna uppfattas som ett 
dumförklarande av mottagaren.
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Inspiration. Screenshot av Djurens Rätts Instagraminlägg (2015)
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#lexikonDesignprocess

Någonting i att samla fragment av människans medvetande, prydligt arrangerat 
i bokstavsordning, skänker mig ett tillfredsställande lugn. Tack vare uppslags- 
verk och ordböcker kan jag enkelt botanisera i mänsklighetens samlade 
kunskap. Det tillåter mig att koncentrera mig på nuet, på att uppleva och 
binda samman dåtiden med framtiden, utan att krampaktigt tvingas minnas 
allt som tidigare sagts och förklarats. Dessutom låter det mig erövra nya 
galaxer i mitt eget medvetande, i min egen takt.

En annan typ av uppslagsverk är ABC-boken. ABC-boken känner du bäst 
igen från barnbokhyllan, där den kombinerar klassiskt sagoberättande med 
lekfullt lärande. För unga individer kan ABC-boken upplevas som ett roligare 
sätt att lära sig alfabetet än att enbart fylla rad efter rad i skrivboken med 
homogena bokstäver. 

Den största skillnaden mellan ABC-verk, uppslagsverk och ordböcker är 
kanske syftet: Medan uppslagsverk och ordböcker eftersträvar att samla 
samtliga (för ändamålet relevanta) ord och begrepp på respektive bokstav,  
lägger ABC-boken större vikt vid själva bokstaven, där ljudandet och bokstavs- 
bilden placeras i fokus. Ett ABC-verk tar även i högre grad än uppslagsverk 
och ordböcker tillvara på den illustrativa bilden, och innehåller därför fler 
och mer fritt utformade illustrationer.

I mitt examensprojekt vill jag kombinera uppslagsverkets lärorika kärna 
med ABC-bokens lekfullhet.
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#The Lover’s DictionaryDesignprocess

Idén att göra ett ABC av mina ståndpunkter kom till mig av en lycklig 
slump. Det var under en diskussion om populärkultur i den feministiska 
studiecirkeln Uppröra, som hålls varje måndag på ”Pensionatet” i Piteå, 
som boken The Lover’s Dictionary av David Levithan kom på tal. Bokens 
narrativ är icke-kronologisk och, precis som titeln antyder, uppbyggd som 
ett uppslagsverk. Varje ord i uppslagsverket representerar ett fragment av 
huvudkaraktärens tankar och upplevelser av en kärleksrelation som gått 
förlorad. Jag skall ge två exempel på hur texten är konstruerad.

breathtaking, adj.

Those mornings when we kiss and surrender for an hour before we say  
a single word.

[…]

livid, adj.

Fuck You for cheating on me. Fuck you for reducing it to the word cheating. 
As if this were a card game, and you sneaked a look at my hand. Who came up 
with the term cheating, anyway? A cheater, I imagine. Someone who thought 
liar was too harsh. Someone who thought devastator was too emotional. The 
same person who thought, oops, he’d gotten caught with his hand in the cookie 
jar. Fuck you. This isn’t about slipping yourself an extra twenty dollars of 
Monopoly money. These are our lives. You went and broke our lives. You are so 
much worse than a cheater. You killed something. And you killed it when its 
back was turned.

Levithans nyskapande dramaturgi gick rakt in i hjärtat på mig. Inte bara  
det att texten är innovativt uppbyggd – även språket, ordvalen och känslo- 
förmedlingen, är oerhört stark. Kanske bidrar användningen av konkreta 
ord (”card game”, ”cookie jar”, ”Monopoly money”) till att det inte går att  
missta huvudkaraktärens sinnesstämningar. Jag tror dock att en av de viktigaste  
faktorerna till att Levithans text blir så stark för mig, är uppslagskonstruk-
tionen, icke-kronologin, det prydliga kategoriserandet av känslor, upplev-
elser och tankar. Jag hanterar vanligtvis inte själv mina känslor genom att 
kategorisera dem i bokstavsordning. Levithan sätter helt enkelt invanda 
ting i nya perspektiv.



30

Jag visste att jag ville skapa någonting liknande, och funderade vidare: Vad 
händer om jag applicerar The Lover’s Dictionary på mitt examensprojekt?

Vad jag kom fram till är att ett uppslags-/ABC-koncept:

I. … tillåter mig att förklara, och gå in djupare på, en större mängd enskilda 
begrepp som jag ser är essentiella för mina ställningstaganden i detta projekt.

II. … tillåter mig att tydligare exemplifiera vad jag vill och inte vill göra, samt 
vari mina styrkor ligger.

III. … ger en tydligare överblick över mina ståndpunkter.

IV. … tillåter mig att leka med ordbilder och illustrera mina ståndpunkter så att 
jag lättare kan väcka ett intresse hos betraktaren.

V. … låter mig utarbeta ett flertal kreativa, fristående enheter utan att förlora 
den övergripande helheten. 
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#Uppslagsverk som influerar migInspiration

Efter mitt beslut att göra ett ABC-verk såg jag dem överallt – i bokhandeln, 
i second-hand-butiken, på webben, och i min egen bokhylla. Att strukturera 
sitt verk som ett ABC, eller som ett uppslagsverk, är uppenbarligen inte 
ovanligt. Följande är en lista på fem ABC- och uppslagsverk som inspirerar 
mig, antingen estetiskt, formatmässigt eller innehållsmässigt:

1: Hemmadoktorn: Råd och vägledning om hälsa och sjukdom, Dr. Münster (1970-tal) 

2: Ja till liv! Liv Strömquists ABC, Liv Strömquist (2011) 

3: Köksmästaren, Hemmets Journal AB (1970-tal)

4: Sexikon: Ett sexuellt lexikon, Jeanette Almsberg & Sara Johansson (2009)

5: The Lover’s Dictionary: A Love Story in 185 Definitions, David Levithan (2011) 

Lägg på minnet verk 1 resp. 3, då dessa format tydligt kommer att inspirera 
formen för utformandet av mitt manifest.

1.

4.

2.

5.

3.
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#mitt ABCDesignprocess

Det första att göras, för att sedan påbörja det illustrativa arbetet med min 
artefakt, är att fastställa mitt ABC – vilka ord som skall illustreras. Nedan 
har jag samlat förslag på ord som jag kan koppla till mig, privat eller i min 
yrkesroll.

adobe creative suite, antikapitalism, antirasism, anatomi, bisexualitet, bokomslag,  
bilderbok, binär, borgerlighet, comic, collage, chockera, censur, digital, deadline,  
DIY, djurrätt, etik, erotik, ekologism, feminism, filosofi, förpackningsdesign, 
fiktion, finkultur/fulkultur, frihet, genus, gurlesk, genuinitet, graphic novel, 
grotesk, hantverk, handarbete, hype, hetero, heresi, illustration, ideal, ideellt 
engagemang, intellektualitet, individualism, intelligens, idrott, jargong, jaget, 
jakt, kunskap, kultur, kommunikation, kapitalism, kommersialism, konsumtion, 
konst, kompetent, litteratur, lekfull, layout, lesbisk, liberalism, livsmedels-
branschen, logotyp (sammanställning av bokstäver), lyncha, lyxkonsumtion, 
människokroppen, mänsklighet, museum, mörker, normer, natur, n-ordet, 
nödvändighet, oreda, ord, objektifiera, poster, punk, prostitution, pojkflicka  
(flickpojke), queer, quorn, quantum satis (tillräcklig mängd, nog), rovdjur, retro, 
religion, RFSU, småskalighet, sexualitet, sexism, slöseri, stereotyp, systemet, 
textil, taktil, tryck, tillsammans, tid, ungdom, utanförskap, våga, viral, valfrihet, 
webb, wonderland, wannabe, wildcard (plats i tävling för deltagare som inte 
kvalificerat sig på sedvanligt sätt), x-höjd, x-kromosom, xenofobi (främlingshat), 
ytterlighet, y-kromosom, zombie, zootomi, återbruk, ångest, årsförbrukning, 
åskådare, äckel, äggstockar, ändlöshet, överkonsumtion, ömsesidig, överdriva, 
överenskommelse, övermänniska (übermensch), översittare

Till en början försökte jag godtyckligt välja ut ett ord från varje bokstav 
och utifrån det komma på en fyndig text att illustrera. Jag märkte snart 
att det inte alls fungerade för mig. Det var som att försöka bestämma en 
boktitel innan jag skrivit boken.

Så jag vände på det. Med min ordsamling som inspiration till sökord började  
jag scanna igenom tidskrifter, webbsidor, artiklar, böcker, låtar, youtube- 
videor, intervjuer och andra slags texter efter citat som på olika sätt kunde 
gestalta mina ståndpunkter. 

Att välja titelord för varje citat utifrån citatets innebörd var betydligt mer 
effektivt. Dessutom gav det mig utrymme till ytterligare lekfullhet kring 
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valen av ord till mitt ABC. Exempel: för ett citat i stil med ”Män skall 
hålla sig i köket, där de hör hemma!”, kan rubrikordet, dvs. uppslagsordet, 
vara ”kökskunskap” likväl som ”manlighet” eller ”diskriminering”. Jag får 
större kreativ valfrihet.
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#formspråkDesignprocess

En av de viktigaste aspekterna med mitt projekt är att jag är sann mot mig 
själv i det sätt jag väljer att uttrycka mig på. Detta eftersom poängen med 
projektet är att manifestera en designerroll som jag tror på och passar in i. 
Med mig tar jag ett citat av Lars-Erik Hjertström Lappalainen, en av de 
personer som handlett mig i projektet:

Gör det du vill göra för att kunna befinna dig i de sammanhang du vill befinna 
dig i. Vill du finnas i konstvärlden – gör konst. Det viktigaste är inte att det blir 
bra, det viktigaste är att du gör det. 

Stärkt av Lars-Eriks ord beslutar mig för att göra just det – jag skall utforma 
min artefakt så att den samspelar med den typ av formspråk jag vill arbeta 
med professionellt.

Rent manérmässigt finns det tre områden som tydligt influerar mig:

1. feministiska serietecknare; 

2. konst- och kulturtidskrifter; 

3. det ”fula” – antiestetiken, våldet och pornografin 

Nedan går jag in djupare på respektive område, men beskriver först kort 
vilken slags bildideal jag vuxit upp med.
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#det fina, lugna & duktiga skönhetsidealetDesignprocess

Lågstadiet. Året är 1997 när jag börjar i förskoleklassen på Uppsävjaskolan 
i Uppsala. Jag älskar att rita och teckna, och mina klasskamrater tycker att 
jag är oerhört duktig på det. Vad klasskamraterna ser upp till är att jag ritar 
djur och människor så som de ”faktiskt ser ut”. Ur en 6-årings perspektiv 
har jag alltså en förmåga att rita verklighetstroget, och detta beundras – 
och premieras.

Mellanstadiet. Jag är tolv år och får höra att jag är en av de bästa i klassen 
på att rita. Varför? För att jag med fotografisk likhet lyckas rita ett blyerts- 
porträtt av mig själv på bildlektionen. 

Gymnasiet. Min bildlärare kliver storleende fram till mig och återberättar 
följande: ”Jag visade vikarien det här porträttet du ritade av enligt ett foto 
och sade att ’här skall du få se en som verkligen har lyckats’! Du har riktigt 
fått till blänket i ögonen, Amanda! Riktigt bra!”

Vuxenlivet. Året är 2015 och jag laddar upp en tuschavbild av en tallkotte 
på det sociala bildmediet Instagram. Kotteteckningen är verklighetstrogen, 
proportionerlig och mycket lik referensfotot. Bilden spräcker mitt personliga  
like-rekord och mina följare överöser mig med komplimanger om hur 
skicklig jag är. 

Att se tillbaka på dessa minnen drabbar mig med plågsam ambivalens. På  
samma gång som jag naturligtvis är glad över den beundran och de kompli- 
manger jag fått, upplever jag en torr meningslöshet i det faktum att det 
generellt tycks finnas ett enda bildideal som premieras av människor. Likt 
den patriarkala bilden av den perfekta flickan som fin, lugn och duktig, 
är det de som kan rita verklighetstroget, ”fint, lugnt och duktigt”, som 
under grundskoletiden får höra att de är duktiga. Det är också den typen 
av bilder barnen omkring dem lär sig att se upp till. De ”fina, lugna och 
duktiga” verklighetsporträtten väcker mest uppskattning. 

Det gör mig bedrövad, eftersom dessa ”duktiga” bilder varken skänker mig 
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någon själslig utveckling eller påverkar omgivningen. De säger mig helt 
enkelt ingenting, för de har ingenting att säga. De skall bara finnas där, 
fina, lugna och duktiga.

För så här är det. Grundskolan lärde oss att inte tänka själva. Grundskolan 
lärde oss att kopiera det som redan finns. Grundskolan lärde oss att gång 
på gång avbilda verkligheten så som den ser ut eftersom det är så fantastiskt 
behändigt. Ingen tar ju illa upp av en tallkotte. 

Jag tycker att det är förskräckligt.

Ur mina anteckningar. (2015)
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Att (som ofta görs) beskriva dagens pop- och subkulturinspirerade antikonst 
som ett postmodernt fenomen är historiskt närsynt. Visserligen är det 
svårt att tänka sig samtidskonstens stilbrott utan föregångarna i nittiotalets 
amerikanska postmodernism. Utan Paul McCarthys antiestetiska snusk-
filmer. Utan Jeff Koons kitschpornografiska porslinsskulpturer, eller Cindy 
Shermans skräckromantiska fotografier.

Men att göra uppror mot estetikens konventioner genom att gå till över-
drift är förstås ingenting nytt. Hela den västerländska konsthistorien kan 
i själva verket ses som en ständig kamp mellan å ena sidan det som vid en 
given tidpunkt framställs som det klassiskt renodlade, och å andra sidan 
det som denna klassicitet skär bort, rensar ut, avfärdar som lågt och fult, 
rentav som icke-konst.

(Jönsson, D., ”Svårigheten att sabotera”, 10TAL, 2013:15)

”
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#feministiska serietecknareFormspråk

Min första kontakt med dem var i Galago, ”Sveriges enda radikala serie- 
tidning”. Fyra gånger om året ger Galago ut ett nytt efterlängtat nummer med 
Sveriges samlade serieelits senaste verk. När jag säger “Sveriges samlade 
serieelit” åsyftar jag den vänsterorienterade, feministiska, samhällskritiska 
serietecknarstaben. Vissa kallar dem alternativserier, men jag anser att ett 
sådant begrepp förminskar genren då det sätter kommersiella, kvinno- 
objektifierande serier som norm. För mig är det de kommersiella action-
seriejättarna såsom Marvel som varit de ”alternativa” och mindre intressanta 
serierna – antagligen eftersom den tydligt mansdominerade, kvinnoobjekti- 
fierande normen aldrig riktigt velat inkludera mig. I Galago upptäckte 
jag däremot nästan hela det gyllene pärlband av satirserietecknare som 
kommit att betyda mycket för mig som kreatör: Liv Strömquist, Nanna 
Johansson, Sara Hansson, Lisa Ewald, Sara Granér, Karolina Bång,  
Elin Lucassi m.fl. 

Ur Nanna Johanssons Välkommen till din psykos (2012)
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Av namnen på listan är det dock Nanna Johansson och Liv Strömquist 
som utgör min absoluta klimax. Jag skall förklara varför.

Jag kan se flera likheter mellan Liv Strömquists och Nanna Johanssons serier. 
Bilderna är skeva, oproportionerliga och opretentiösa. Vi skulle kunna kalla 
tecknarstilen kraftigt stiliserad. Fokus ligger mer på att förmedla ett satiriskt,  
samhällskritiskt, tvistat innehåll än att leverera häftiga avbildningar av 

Ur Liv Strömquists Kunskapens Frukt (2014)
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(konventionellt) snygga actionhjältar i kraftfulla poser. Texten bär stor del  
av budskapet i såväl Strömquists som Johanssons serier. Utan de fyndiga, 
förklarande och/eller samhällskritiska textbudskapen tappar serierna en 
stor del av sin genialitet – och humor. I kontrasten mellan ful-snygga 
teckningar och absurd kontext skapas nämligen en alldeles särskild form  
av satirisk humor.

Vidare till skillnaderna. Medan Liv Strömquist baserar stor del av sina 
serier på fakta, vetenskapliga avhandlingar, litteratur, historiska personer  
och liknande – prydligt källhänvisade i kanten på bildrutorna – når Nanna 
Johansson sina framgångar med en helt annan nivå av tramsighet. Ett ex-
empel ur Välkommen till din psykos ( Johansson, N., 2012, Ordfront Galago)  
är ett vitt ark papper varpå Johansson placerat sex olika klistermärken  
föreställande illustrerade hundar. Under varje hund står ett för hand utskrivet  
betyg; ”Snygg.”, ”Snygg!”, ”O.K.”, ”SNYGG!!”, ”Snygg?”, ”Äckligt jävla 
LUDER!!!!”. Vi förstår vad bilden gör parodi på, men den absurt tramsiga  
kontexten gör det hela oerhört roligt. Likaså bilden av en man som sträcker  
fram en bukett blommor till en kvinna med frasen ”Du måste vara tjuv, för 
du stal himlens vackraste stjärnor och satte dem i din fars ögon!” ( Johansson, 
N., 2012).

Jag placerar mig själv någonstans mittemellan Strömquists faktaspäckade,  
källhänvisande serier och Johanssons mer tramsiga satir. Feminismen och  
samhällskritiken är vad som förbinder mina två favoritgenier, och är också  
den viktigaste aspekten av varför deras serier influerar mig. För mig står 
Strömquist och Johansson för en revolt mot det fina, lugna, duktiga skönhets- 
idealet (som jag förklarat närmre i föregående avsnitt). Kan dessa två serie- 
tecknarhjältinnor plöja sådana framgångar utan att begränsas av patriarkatets  
fina, lugna och duktiga ideal, så kan även jag. Dessutom låter det stilise-
rade, skeva formspråket mig utforska händelser, personer och stämningar 
som varit för svåra för mig att hantera med ett ytterligare krav på realism.
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Ur Nanna Johanssons Välkommen till din psykos (2012)
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Ur Liv Strömquists Ja till Liv! (2011)
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Ur Nanna Johanssons Välkommen till din psykos (2012)
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#konst- & kulturtidskrifterFormspråk

Till denna kategori hör magasin såsom Minchō Illustration & Graphic  
Arts Magazine, i-D, GARAGE Magazine och 10TAL. Hit räknar jag även 
utställningskataloger såsom Olafur Eliasson – Riverbed. 

Att jag inspireras av dessa tryckta textmediers formspråk beror lika mycket 
på den estetiska utformningen som på det litterära innehållet, som underhåller  
och utmanar mitt intellekt.

Minchō

Riverbed, Louisiana

10tal

i-D

Garage



45

Jag ser en tydlig gemenskap i dessa konsttidskrifters formspråk. Här 
dominerar ”cleana” uppslag med generösa, vita marginaler och tydligt 
avgränsade ytor; endast få dekorativa formelement kompletterar lodräta 
textmarginaler och destillerade bilduppslag. Så här beskriver Gisele Muller 
på WDL (Web Design Ledger) vad begreppet ”cleant” kan innebära,  
åtminstone inom webbdesign:

In our opinion clean doesn’t mean the absence of colors, images or animation  
(for instance). We believe that a clean layout is the one that has the right amount 
of elements to show its point without overloading the user with information. 
Clean is the layout where things are disposed in a way that makes everything 
clear and easy to browse. 

(Muller, G., 2012-10-22, webdesignledger.com) 

Jag uppskattar det cleana uttrycket, eftersom det ger lugna uppslag med 
värdighet. Dessutom ger det mig, i sin välavvägda balans, en professionell 
tyngd – jag tar innehållet på allvar.
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I kampen mellan linjära teckensnitt och ”seriffade” antikvor vinner i bild-
baserade magasin, som GARAGE, ofta den linjära, versala texten. Exempel 
på teckensnitt kan vara sådana som Helvetica Neue, Akzidenz Grotesk, 
Futura och Franklin Gothic:

Helvetica Neue  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö | 0123456789 | . , : ; ! ? *

Akzidenz Grotesk  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö | 0123456789 | . , : ; ! ? *

Futura  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö | 0123456789 | .,:;!?*

Franklin Gothic  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö | 0123456789 | . , : ; ! ? *
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I textfokuserade magasin, som 10TAL, är det seriff-typsnitt i stil med 
Caslon, Berling, och Baskerville som dominerar i långa textstycken, mest  
troligt eftersom serifftypsnitt generellt är mer hjälpsamma än linjära vid 
läsning av långa texter. Rubriktypsnitten i de textbaserade magasinen har 
tydligare avsmalningar/ansvällningar än brödtexten, Didot och Bodoni är 
exempel på teckensnitt med dessa egenskaper.

Caslon Bold Italic  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö | 0123456789 | . , : ; ! ? *

Berling Bold Italic  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö | 0123456789 | . , : ; ! ? *

Baskerville Bold Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö | 0123456789 | . , : ; ! ? * 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Didot Bold Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö | 0123456789 | . , : ; ! ? *

Bodoni Bold Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö | 0123456789 | . , : ; ! ? *
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Uppslag ur 10TAL (2013:15), textbaserat magasin
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Uppslag ur 10TAL (2013:15), textbaserat magasin
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Uppslag ur GARAGE Magazine, bildbaserat magasin
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Uppslag ur i-D, bildbaserat magasin
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Scripttypsnit (med ”handritad” känsla), är magasinen mer sparsamma 
med. Risken är att förlora känslan av autenticitet i och med användandet av 
handstilsimiterande teckensnitt, eftersom det mänskliga ögat är känsligt för 
visuella upprepningar och lätt identifierar ett typsnitt som icke-handskrivet 
när samma bokstav återkommer flera gånger. Skall en handritad känsla 
förmedlas är tricket att faktiskt rita texten ¬– för hand. 

Vad gäller papperskvalitet är magasinen mer fria. Ibland varierar de mellan 
matta, obestrukna papperskvalitéer och bestrukna, glansiga papperskvalitéer  
med maximal detaljåtergivning i en och samma upplaga, beroende på vad 
för slags innehåll som skall förmedlas på respektive sida (Följande utdrag 
är en del av Litografens Pappersguide, utgiven av Svenskt Papper AB):

Läsbarhet

Man tvingas välja mellan optimalt bildtryck och optimal läsbarhet, när man 
väljer papper. Den bästa läsbarheten får man på ett icke glansigt papper, det vill 
säga på matt bestruket eller på obestruket papper. Glättat och glansigt papper, 
som ju är optimalt för bildtryck, kan blända ögat och störa läsbarheten. Det 
gäller särskilt vid större textmängder. Förmågan att uppfatta text på glansigt papper  
kan vara ända upp till 80 procent sämre än på matt papper. En bra kompromiss 
mellan bildtryck och läsbarhet är att välja ett bestruket, matt papper. 

Även mycket vita papper kan blända ögat och motverka läsbarheten något. 
Gultonat papper har erfarenhetsmässigt visat sig vara skonsammare för ögat.  
Å andra sidan kan ett alltför mörkt tonat papper ge dålig läsbarhet på grund av 
att kontrasten blir för liten. 

Om du ska trycka stora textmängder och det viktigaste är att läsbarheten blir 
maximal, välj ett obestruket papper, gärna lätt gultonat. Eller välj ett matt, 
bestruket papper. 

Mycket viktigt i det här sammanhanget är också att trycket på andra sidan 
papperet inte syns igenom och stör läsbarheten, det vill säga att papperet har 
tillräckligt hög opacitet (se nästa avsnitt).



53

Opacitet

Opacitet är ett mått på papperets ogenomskinlighet. Ett papper med låg 
opacitet är relativt genomskinligt. Papper med hög opacitet är ogenomskinligt. 
Olika papperskvalitéer har olika opacitet. Det beror på olika förmåga att både 
absorbera ljuset och att sprida ljuset. I valet mellan olika papper handlar det 
om att trycket på papperets ena sida, så lite som möjligt eller helst inte alls, ska 
synas igenom på den andra sidan. Det är särskilt i de lägre ytvikterna som det 
här kan vara ett problem. 

Men vem väljer medvetet ett papper med låg opacitet och varför tillverkas det 
överhuvudtaget sådant papper? Problemet är att opaciteten påverkas av andra 
faktorer i ett pappersval som ofta anses vara viktigare, exempelvis glansighet, 
vithet, ytvikt och papperskostnad. 

Ett bestruket, glättat papper har i praktiken pressats samman mellan valsar när 
det glättades. Pappersbasen blir tunnare och mer genomskinlig. Och ytan blir 
slätare och sprider inte ljuset på samma sätt som en matt yta, vilket betyder att 
även den blir mer genomskinlig. Opaciteten försämras ytterligare vid tryckningen,  
särskilt om man trycker mörka, täckande ytor. Detta beror på att den feta fär-
gen tränger ner i papperet och gör det mer genomskinligt. 

Med ovanstående i åtanke förstår vi varför många konst- och kulturmagasin 
väljer papper med hög opacitet, till skillnad från exempelvis gratisbroschyrer 
och kopieringspapper. Det är helt enkelt dyrare, och därmed mer exklusivt, 
med styvare, mer opakt papper. Dessutom lyser inte bilder och text från 
föregående sida igenom, vilket ytterligare förstärker tyngden och tydligheten 
i sidans innehåll. 
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#det fulaFormspråk

Det finns idag en tydlig antiestetisk tendens inom konsten. Att använda 
sig av det fula – den dåliga smaken, våldet och pornografin – är försök att 
bryta sig ut och spränga den trånga konstvärldens regelverk. 

(Jönsson, D., 2013, ”Svårigheten att sabotera”, 10TAL, 2013:15) 

”
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Konstnärer som Toshio Saeki, Aleksandra Waliszewska, Jesper Waldersten, 
Jessica Harrison och Maria Rubinke har en sak gemensamt – det fula.  Eller,  
för att vara mer korrekt – det som normaliserats som ”fult”; antiestetik, 
våld, pornografi, skräck och erotik. 

När jag adjektiviserar någonting fult i det här sammanhanget är det inte 
för att benämna en negativ egenskap, snarare tvärtom. Minns du det jag 
tidigare titulerade som ”det fina, lugna och duktiga skönhetsidealet”? Det 
fula är den upproriska protesten mot detta förslappande ideal. Det fula har 
högre ambitioner än att endast dekorera och skapa gemytlighet – det fula 

Toshio Saeki

Jessica Harrison

Aleksandra Waliszewska

Jesper Waldersten

Maria Rubinke
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vill säga någonting mer, vill protestera, kommentera samtiden, förskjuta 
ideal, väcka främmande känslor, skapa revolt. Det fula ifrågasätter. Därför 
inspireras jag av det fula.

En ”ful” kontext som jag inspireras enormt av, vari våld och obehag får 
härja fritt, är skräckindustrin (film, konst, serier, litteratur, etc.). Junji Ito, 
som tecknat vuxenserien Spiralerna (2009), använder effektivt brutala 
skräckelement i kontrast till annars estetiskt sköna teckningar. Det skapar 
en skevhet, ett obehag, som på samma gång lockar och skrämmer. Men 
varför tilltalas människor så av det skrämmande? Skräckexperten Jonas 
Danielsson ger i en intervju (Sahlén, A., 2014-11-19, minabibliotek.se) 
följande förklaringar:

Varför ser vi på skräckfilm? 

– Av olika anledningar. Den ger oss möjlighet att få uppleva starka känslor som 
vi inte kan eller inte vågar uppleva i verkliga livet eftersom de där skulle få oss 
att må dåligt. Det handlar om att komma åt känslorna men slippa ångesten. 
Vissa får ångest av att titta på skräckfilm och de gillar inte genren. Du måste 
tycka att det är roligt att bli rädd på det sättet för att vilja se skräckfilm.

Skräckfilm tilltalar ofta ungdomar, varför?

– Frågeställningar om döden, livet, världen och sex är stora starka filosofiska 
frågor som är mest levande under ungdomsåren. Det är då vi upptäcker att det 
finns obegripligt våld i samhället. Och ett sätt att bearbeta det är att fundera 
över sig själv i världen. Vem är jag? Är jag ond? Det är lätt att tänka på sådant 
när man själv är långt från döden.  

I säsongens första avsnitt av Kobra (våren 2015), ”Den nya skräcken”, 
föreslås att människors skräckförtjusning vara ett resultat av vår maktlöshet:

Går man ut på nätet kan man se bilder på hur folk blir levande ihjälbrända i bur,  
folk som får huvudet avskuret med trubbig kniv. Nyheterna visar hur avrättningar  
kan gå fel på amerikanska fängelser, att det tar smärtsamma timmar att dö. 
Världen är inte sjukare, ondare, värre än den var för hundra år sedan.  
Skillnaden är möjligen bilderna, att alla kan se allt hela tiden.



57

Vad är det då som gör att vi måste skapa fiktiva varianter av allt elände?  
Handlar det om lyxen i att kunna stänga av, om kontroll? 

Jag kan utan svårighet applicera idén om den fula estetiken, och skräcken, 
som ett sökande efter kontroll i min maktlösa samvaro. Det ”fula” står under 
mitt herravälde, eftersom det inte strävar efter ouppnåeliga (lugna, fina, 
duktiga) skönhetsideal. Protesten har friare ramar än idealet. Dessutom: 
det som skrämmer mig i fiktionen kan jag själv välja att slå på, eller koppla 
bort. Det är definitivt en fråga om kontroll – och välbefinnande.

Ytterligare en anledning till att jag attraheras av det fula är att jag länge 
upplevt mig tillhöra det. Psykisk ohälsa, ångest, mindervärdeskomplex, 
tabun, tankar om död, sex och brutalitet är viktiga delar av min identitet. 
Utåt sett har jag alltid varit en ”snäll och duktig flicka” (överallt detta 
förbannade skönhetsideal!), men på insidan har jag varit betydligt mer 
tilltrasslad. Jag har genetiska anlag för depression och missbruk, ansågs inte 
vara speciellt vacker som yngre, och uppskattades främst när jag återskapade  
och levde upp till attribut för tidigare nämnda skönhetsideal: sjunga ljust, 
få höga betyg, vara snäll, rita fina bilder. 

Sedan jag började identifiera mig mer positivt med det fula har jag fått 
större makt över mig själv och över min konstnärliga identitet. I det fula 
behöver jag inte andras bekräftelse. Där kan jag säga ifrån och vara mig själv.
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Ur Junji Itos Uzumaki: Spiralerna (2009)
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Resultatet av alla dessa formulerade tankar är en första, limiterad utgåva 
av mitt manifest, där jag med fyndiga uppslagsord, citat och illustrationer 
manifesterar mina ståndpunkter som designer och medmänniska. 

Format: Dubbelsidiga kort, 10x13 cm

Omfång, antal: Föränderligt 

Sida I: Bokstav (Xx), uppslagsord (#xxx), skiljelinje, citat, källhänvisning. 

Sida II: Bokstav (Xx), uppslagsord (#xxx), skiljelinje, illustration.

Material: Papper, Scania 300g?, matt

Färger: Svart, röd, gulbeige (”vit”)

Tryckfärg: CMYK

Tryckmetod: Print 

Planen är att addera nya uppslagsord allteftersom, även efter examens- 
projektets avslut, till dess att manifestet innefattar minst ett uppslagsord 
per bokstav i alfabetet. På så vis blir manifestet förnybart och föränderligt 
över tid, vilket dessutom ger mig möjlighet att anpassa manifestet efter 
specifika exponeringssammanhang och mottagare.

#genomgång av verkResultat
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betydelsen aV detta kort:

Jag vänder mig mot den binära könsnormen. I min designerroll innebär 
det bland annat att jag försöker porträttera människor könsnormsbrytande 
och med köns-obundna attribut. Detta kort betyder alltså inte att jag hatar 
människor som ikläder sig kvinnliga eller manliga attribut. Jag vill helt 
enkelt bara vidga möjligheten att skapa andra identiteter.
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betydelsen aV detta kort:

Använder någon ett nedsättande ord om dig – ta ordet tillbaka!  
Diktera själv innebörden av de saker andra kallar dig för. 
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betydelsen aV detta kort:

Djurförsök är fruktansvärda och jag vänder mig mot dem av hela mitt 
hjärta. Särskilt när de sker i smyg. 
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betydelsen aV detta kort:

Detta är den värld jag kämpar för, en värld utan djurtester, o-ekologisk 
produktion eller patriarkala strukturer. En värld utan rasism eller homofobi. 
En värld utan sexism. En utopi, med andra ord, men ändock vad jag kämpar för. 
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betydelsen aV detta kort:

Vad innebär det att vara feminist? Fundera på detta.
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betydelsen aV detta kort:

Nanna Johanssons geniala satir vänder upp-och-ned på problematiken. 
Min personliga favorit på listan är: Hälla schampo i gästernas ögon.
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betydelsen aV detta kort:

Här vill jag visa på brutaliteten och absurditeten i vad vi utsätter levande 
varelser för. Från början en text från Djurrättsalliansens webbsida som jag i 
stort sett ändrat tempus på. Min ståndpunkt är som tidigare: Djurförsök är 
fruktansvärda och jag vänder mig mot dem av hela mitt hjärta.
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betydelsen aV detta kort:

Detta är ett steg mot att bryta menstabut i samhället. Genom att oftare gestalta  
menstruationsblod i bild blir det mindre laddat att ha mens, prata om 
mens, blöda så att det syns, blöda över huvud taget. 
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betydelsen aV detta kort:

Jag vill uppmuntra alla till att göra det som räknas upp som OK, och jag 
vill starkt avråda från att göra det som räknas upp som inte OK. Detta är 
den värdegrund jag själv följer. Får jag ett erbjudande om att samarbeta 
med ett företag som konsekvent bryter mot det som inte är OK, kommer 
jag föreslå att de förändrar sina mönster - alternativt att jag avstår från 
uppdraget. Helt rimligt, tycker jag.
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betydelsen aV detta kort:

Var ska jag börja. Detta citatet säger är fullkomligt vidrigt. En person som 
uttrycker sig på detta sätt får inte nöjet att samarbeta med mig. 

Se det som en varning.
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betydelsen aV detta kort:

Ren och skär feminism. Jag kommer nu att skriva min fria association till 
detta kort så får du själv bilda en uppfattning om vad min ståndpunkt är: 
JAG TAR INGEN JÄVLA SKIT. 

Tack!
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betydelsen aV detta kort:

En ögonöppnare för Hanna, likaså för mig. Kan det bli även din?
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betydelsen aV detta kort:

En av kapitalismens värsta baksidor – skövling. Jag är starkt för en ekologisk 
produktion där man odlar med naturen i stället för emot. Exempelvis: samodla  
olika arter! Monokulturer urlakar jordens resurser och är dessutom mindre 
motståndskraftiga mot miljöförändringar.
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betydelsen aV detta kort:

Grejen är att det faktiskt inte spelar någon roll.  
Alla är vi människor sprungna ur en livmoder.
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betydelsen aV detta kort:

Det är helt orimligt hur många nya mobiltelefoner som produceras, för att 
kasseras lika snabbt. Skall jag arbeta med ett företag som ser till “kundernas 
behov” så är det på ett villkor: att det inte sker på miljöns bekostnad.
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#den röda färgenDesignprocess

Röd. Den passionerade, aggressiva, adrenalinfyllda, njutningsfulla färgen. 

Röd är en av de mest frekvent återkommande färgerna i min grafiska 
formgivning, utanför detta projekt. När jag läser om färgens betydelse ökar 
min förståelse för mitt omedvetna mönster att välja rött i min design. Följande  
är, enligt J. L. Morton på Color Matters, den röda färgens betydelser:

Red is the color of extremes. It’s the color of passionate love, seduction, 
violence, danger, anger, and adventure. Our prehistoric ancestors saw red as 
the color of fire and blood – energy and primal life forces – and most of red’s 
symbolism today arises from its powerful associations in the past.

[…]

Red is one of the top two favorite colors of all people.

Red is the most popular color used on flags in the world. Approximately  
77% of all flags include red.

Red is the international color for stop.

Red districts sell sex and pornography in every European culture.

The history of languages reveals that red is the first color after black and white. 
(All languages have words for black and white. If a third hue exists, it is red.) 

(Morton, J. L., 1995-2015, colormatters.com) 

Nationalencyklopedins (”rött”, ne.se) beskrivning av rött bygger vidare på 
min förståelse av färgens effekter:

Röd färg har spelat en viktig roll i myt, tro och sed, varvid inte minst association- 
erna till blod (och därmed till hjärta och kärlek) och eld har varit väsentliga.  
Lyskraften hos rött har gjort den till signalfärg, varvid den symboliserar 
”stopp!” […], men också till en apotropeisk (ontavvärjande) färg […] och till 
en sinnebild för makt och ära (höga ämbetsmän bar under 1700-talet ofta röd 
kappa; ”röda mattan” rullas än i dag ut för prominenta gäster). 

Den röda färgens egenskaper utnyttjas naturligtvis i alla slags marknads-
föringssammanhang. Henrik Fexeus, ”populär tankeläsare och psykologisk 
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manipulatör” (Fexeus, H., 2008) och en av mina favoritförfattare exemplifierar 
hur det går till:

När vi ser färgen röd ökar vår beredskap för eventuell fara och vi får en snabb 
adrenalintopp. Fundera lite på vilka produkter som ofta är röda? Marlboro.  
Coca-cola. Marabou. Varor som ska bjuda på njutning och stimulans. Genom 
att göra dem röda kommer du tack vare din lilla adrenalinpeak att få en kick  
– och därmed försmak av vad produkten utlovar – bara genom att titta på den!  

En ytterligare aspekt värd att nämna när jag diskuterar färgen röd, är 
kopplingen till erotisk upphetsning. Eftersom människors blod är rött 
och upphetsning ökar vårt blodflöde, antar vår hud en viss rodnad då vi är 
upphetsade. Röda läppar kopplas således till upphetsning, liksom rosiga 
kinder – och svullna könsdelar.

När jag använder färgen röd i mina illustrationer är det ofta omedvetet. 
Det berövar emellertid inte dess effekt. Genom att accentuera detaljer 
som blod, eld, ilska och andra starka känslor med rött reagerar betraktaren 
starkare på motivet. I mitt manifest är det extra värdefullt, då jag med de 
allra flesta illustrationerna vill förmedla ett budskap, en känsla inför en 
företeelse, eller helt enkelt en kritik mot ett samhällsfenomen. 
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Tidig version av textsidan på kortet Pp #patriarkat
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Tidig version av textsidan på kortet Åå #årsförbrukning
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#illustrationsmanérDesignprocess

Det fula, dvs. det ”icke-fina”, ”icke-lugna” och ”icke-duktiga” har jag försökt 
ta tillvara på i mina illustrationer. Det syns framför allt i de ryckiga, spretiga 
linjerna, små skevheter i anatomi, den otrevliga tonen i vissa textbudskap 
samt i att jag med flit försökt undvika alltför fotografiska avbildningar av 
verkligheten (med undantag för de illustrationer som är fotografibaserade, 
där har jag i stället arbetat med lager-på-lager-teknik samt med kontrasten 
mellan bild och textbudskap). 

Erotiska element – eller för att avdramatisera begreppet, nakenhet – har 
jag heller inte varit rädd för att inkorporera, för jag ser att dess uppmärk-
sammande effekt verkar positivt på mitt arbete. I de fall då illustrationen 
visar nakna element har jag dock varit noga med att textbudskapet skapar 
en förskjutning av hur mottagaren uppfattar bilden, tonen, stämningen. Jag 
är inte ute efter att återskapa passiva sexobjekt. Jag är snarare ute efter att 
väcka medvetenhet inför mottagarens egen reaktion på dessa bilder.
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#revidering av det rödaDesignprocess

Till en början var textsidan på manifestets kort röd, dvs. röd botten och 
vit/gulbeige text ovanpå. När jag lät andra titta på utformningen av korten 
uppfattade jag att: 

I. Denna formgivning upplevdes oerhört intensiv (fullt förståeligt med tanke på 
den röda färgens psykologiska påverkan);

II. Illustrationssidorna på korten upplevdes minst lika intensiva;

III. Jag borde tona ned åtminstone en av sidorna eftersom full intensitet + full 
intensitet = rörigt. Detta för att inte tappa den önskade dynamiska effekten.  

Med ovanstående i åtanke började jag se mig om efter vad det var som jag 
hade missat, för uppenbarligen hade någon detalj gått förlorad i glappet 
mellan idé och genomförande. Lars-Erik Hjertström Lappalainens ord 
brände långt bak i tanken:

Gör det du vill göra för att kunna befinna dig i de sammanhang du vill 
befinna dig i. Vill du finnas i konstvärlden – gör konst. Det viktigaste är 
inte att det blir bra, det viktigaste är att du gör det.

Vad är det då egentligen som jag vill göra? Vilka sammanhang vill jag 
befinna mig i – och vad bör jag således producera för att välkomnas i dessa 
sammanhang?

Detta konstaterar jag: jag är inte ute efter att skrika någon i ansiktet. För 
det hjälper mig inte, det ser jag varje dag i kommentarsfälten på Facebook 
(socialt medium) och på Flashback Forum (webbforum). 

Genom att arrangera samman denna tanke med de formspråk jag inspireras 
av ser jag exakt vad jag behöver göra. Jag behöver inkorporera konst- och 
kulturmagasinen i min layout. Feminismen, satirteckningarna och ”det fula” 
har jag redan fått med. 
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#färgerna jag inte valdeDesignprocess

När du tänker på feminism, vilken färg dyker upp i ditt sinne? Har jag rätt 
så är det rosa, rosa som i Feministiskt initiativ, som i Under det rosa täcket 
(Björk, N., 1996), som i glittriga prinsesskjolar och som vita etniciteters 
blygdläppar. Rosa vore ett självklart val av accentfärg i mitt feministiska 
examensprojekt, men ändå valde jag rött. Låt oss återkomma till detta senare.

Vidare till kretsloppets färg, färgen för Moder Jord, liv och grönska, den 
allmänt vedertagna färgen för ekologiskt. Naturligtvis är det grön jag pratar 
om. Hade jag följt den uppenbara vägen hade min artefakt kombinerat 
gryniga, oblekta, ”handpressade” naturpapper med mossiga, gräsgröna, 
fruktiga kulörer. Vem som helst hade sett att mitt manifest färdas under 
ekologisk flagg. Men i stället valde jag rött.

Sedan har vi blått, av många anledningar rent inkompatibelt med mina 
ståndpunkter:

Blue is the favorite color of all people. It’s nature’s color for water and sky, but 
is rarely found in fruits and vegetables. Today, blue is embraced as the color of 
heaven and authority, denim jeans and corporate logos. It is cold, wet, and slow 
as compared to red’s warmth, fire, and intensity.

Blue has more complex and contradictory meanings than any other color.  
These can be easily explained by pinpointing by the specific shade of blue.

Dark blue: trust, dignity, intelligence, authority

Bright blue: cleanliness, strength, dependability, coolness

Light (sky) blue: peace, serenity, ethereal, spiritual, infinity 

Most blues convey a sense of trust, loyalty, cleanliness, and understanding. 
On the other hand, blue evolved as symbol of depression in American culture. 
“Singing the blues” and feeling blue” are good examples of the complexity of 
color symbolism and how it has been evolved in different cultures. 

(Morton, J. L., u/å) 

Blått står alltså för tradition, lugn, himmel, hav och svalka, men också för 
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överhet, rojalism, konservatism och makt. Färgen kan med enkelhet kopplas  
till det som jag i mitt manifest vänder mig emot. Mitt engagemang är 
passionerat – inte traditionsbundet. Mina ståndpunkter är eldiga – inte 
svalkande. Därför var den blå färgen redan från början otänkbar, om jag 
inte aktivt ville försvåra för mig själv.

Anledningen till att jag inte använder gult är rent praktisk: gult syns dåligt 
på ljusa bakgrunder. Annars hade färgen kunnat vara ett välkvalificerat alternativ:  
”Yellow is the most luminous of all the colors of the spectrum. It’s the color 
that captures our attention more than any other color.” (Morton, J. L., u/å)

Kombinationen gul-svart hade å andra sidan kunnat fungera, men att 
konsekvent täcka mina kort med svärta hade inneburit ett onödigt slöseri 
av färgresurser, när jag kan få en likvärdig effekt med röda accenter. 

Den gula färgen valdes med andra ord bort, men inte helt. Mitt manifest 
har en gul-beigetonad botten. Orsaken till detta är emellertid inte att ta 
vara på det alerta i det gula, snarare motsatsen. Genom att tona papperet 
en aning gul-beige skapar jag en optisk mjukhet, som minskar kontrasten 
mellan papprets vithet och den svarta texten (Marend, M., u/å). 

Åter till frågan: varför använder jag inte rosa eller grön som accentfärg, 
eller till och med huvudfärg, i projektet? Det korta svaret är följande: det 
vore alltför uppenbart. Hade jag markerat alla ekologiska ståndpunkter 
med grönt och alla feministiska med rosa hade hela mitt verk blivit en 
upprepning av redan existerande färgkodningar. Dessutom är rött, likt jag 
tidigare nämnt en intensivare färg som utgör symbol för sådant som blod, 
eld, kött och lust. Jag profilerar gärna mitt manifest som blodigt, eldigt, 
köttigt och lustfyllt, det vittnar om allvaret i mina ståndpunkter. 

Hade jag i stället valt en Moder Jord-profilering hade jag tappat stora 
delar av det råa i min samhällskritik; hade jag valt den rosa vägen hade den 
politiska kopplingen till Feministiskt initiativ blivit alltför stark.  
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(Observera: visst sympatiserar jag med partiet, men jag representerar det 
inte. Den grafiska formgivaren och illustratören Amanda Jenderbäck tillhör  
inget politiskt parti.)
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#formerna jag inte valdeDesignprocess

Min projektidé hade kunnat resultera i en bok. Kortinnehållet hade smidigt  
kunnat överföras till boksidor, och distributionen hade därmed varit given. 
Varför gjorde jag inte en bok? Främst med anledning av detta: 

I. Illustrationerna bidrar åtskilligt till helhetsintrycket;

II. I en bok göms alla illustrationer som inte ligger på det öppna uppslaget.

I sin nuvarande form kan du som mottagare eller användare själv välja hur 
du vill tillgodogöra dig manifestet. Kanske sympatiserar du så du så pass 
djupt att du vill montera vissa bilder och citat på väggen för vännernas 
beskådan, kanske vill du förvara korten i ett bläddringsbart kartotek, kanske  
vill du använda vissa kort som diskussionsunderlag, eller kanske vill du 
smidigt kunna skicka specifika kort till någon med posten. Problemet med 
en illustrationsspäckad bok är, har jag själv upplevt, att jag gärna vill kunna 
flytta ur bilderna, dela med mig av dem, rama in dem, sätta upp dem på 
väggen – men jag vill inte behöva klippa sönder boken. Enda anledningen 
till att exempelvis Nanna Johanssons teckningar inte pryder mina väggar är 
att de är fast i serieböckerna de publicerades i. 

Ytterligare ett argument för att i stället välja kortformatet är möjligheten 
till påbyggnad, uppdatering och förändring. För att riktigt göra de problem  
jag brottas med rättvisa behöver jag ett större tidsspann eftersom både 
insamlandet av citat och illustrationsfasen är mycket tidskrävande. 

Därför gjorde jag inte en bok. Jag känner mig för den skull inte hindrad 
från att i framtiden samla mitt manifest i en bok hos ett förlag som jag 
sympatiserar med. 

En annan form min projektidé kunnat utmynna i är en webbsida. Det hade 
förvisso varit det mest ekologiska, men digitala skärmar ger mig huvudvärk, 
försämrad syn och förslappar min nivå av aktivitet. Taktila medier upplever 
jag som lugnare för sinnet, särskilt under arbetets gång. Dessutom förhöjs 
upplevelsen av mitt manifest när fler sinnen än synen aktiveras.
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Jag identifierar mig inte i första, andra eller ens tredje hand som webbdesigner.  
Webbdesign sysslar jag endast i undantagsfall med eftersom jag ser betydligt  
större möjlighet att uttrycka mig själv genom taktila medier. Hade mitt 
manifest primärt publicerats som webbsida hade en missvisande bild givits 
av mig som designer. 

Övriga format som jag i detta projekt valt bort har till exempel gått utanför 
min begränsade studentbudget, eller varit för resurskrävande i sin form – 
eller så har jag helt enkelt inte fastnat för dem. Då utformningen av mitt 
manifest syftar till att spegla mina ståndpunkter har jag prioriterat en form 
som överensstämmer med min estetiska framtoning.
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#framgångar och motgångarReflektion

Detta examensprojekt vill manifestera en designerroll som, i kontrast till 
dagens kapitalistiska, konsumistiska och tillväxtekonomiska krafter, kräver 
större fokus på feminism och ekologi. Så skrev jag alldeles i början av projektet. 

Nu är jag nyfiken: Har jag lyckats manifestera denna designerroll? Svaret 
är ja. Självklart. Att bläddra genom mitt manifest är som att bläddra 
genom min hjärna. Citatsamlingen var en lyckad metod för att väva in 
omvärlden i mitt projekt, aldrig tidigare har mitt projekt haft en sådan 
samhällsrelevans. Dessutom har jag kunnat inkorporera allt det som är 
viktigt för mig; feminism, ekologi, djur, samhällskritik, satirteckningar, 
kulturtidskrifter, blod, sex, det fula, typografi, ja, till och med mat. Som en 
extra bonus har jag ingående fått utforska min illustratörsroll. Resultatet – 
mitt manifest – är en visuell och intellektuell representation av mig själv, 
som kan användas såväl som diskussionsunderlag, som väggdekoration eller 
som marknadsföring av mig som frilansande formgivare.

Min enda invändning mot framgångssagan, som detta projekt varit, är 
omfånget, antalet kort. Det fördelaktigaste hade varit ett komplett ABC, 
med minst ett uppslagsord per bokstav i alfabetet. Å andra sidan: eftersom 
examensprojektet haft en begränsad tidsram hade det inte varit rimligt att 
tvångsmässigt spotta ur mig ytterligare ett dussin kort ”bara för att ha dem 
med”. Då är jag hellre riktigt nöjd med de kort jag visar upp. Det är ju trots 
allt ett manifest. 

När jag skriver att projektet varit en framgångssaga vill jag lite kort förklara  
bakgrunden till att allt kunnat falla så väl på plats:

För ett år sedan föll jag pladask på mållinjen. Det examensprojekt jag gett 
mig in i visade sig ha alltför vaga ramar, vilket resulterade i att jag under 
tre månader inte lyckades spotta ur mig mer än lösryckta fragment av 
icke-sammanhängande tankar och känslor hos mig själv. Detta år fick jag 
en ny chans. För min egen skull var jag tvungen att göra någonting bra av 
den. Nu skulle jag arbeta målinriktat mot en tydlig idé med någonting som 
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var viktigt för mig men ändå kunde begränsas och hållas samman.

Med den inställningen gick jag in i projektet, och det visade sig vara min 
framgång. Sedan uppstarten i slutet på januari 2015 har jag legat i fas med 
handledningar, inlämningar och tidsplan. Jag kan rakryggad säga att, ja, jag 
gjorde det. Jag knöt ihop säcken. Med definierade ramar, ett tydligt syfte 
och tonvis av inspiration genomförde jag det största, mest tidskrävande 
projekt, och framför allt roligaste, projektet jag någonsin upplevt.



92

#framtidenReflektion

Viktigast aV allt

Framtidens utmaning blir att utöka manifestet med relevanta uppslagsord, 
och att fundera dels kring utformandet av en lämplig paketering av korten, 
dels kring kompletterande publiceringsmöjligheter, exempelvis genom 
affischer, en samlingsbok eller kanske någonting helt annat. 

Viktigast av allt – till och med viktigare än formspråk, färgpsykologi och 
min framtid som designer – är dock att krossa kapitalismen och konsumismen. 
För kom ihåg detta:

”Framtiden tillhör dom som erövrar den.”  
(Börjlind, R., “Konst är dyrbarare än korv”, 1980)

Låt oss bli dom.
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