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1. Abstrakt

Vi har skapat en inspirationsbok. En inspirationsbok som egentligen består av två böcker i samma 

paket. Från ena hållet är det en bok fylld med illustrationer och konstverk som vi anser motiverar 

och inspirerar. Från det andra hållet är boken fylld av slumpbilder för att hjälpa unga kreatörer, 

designstuderande och allmänt den yngre formintresserade skaran med att komma bort från 

hjärnans logiska tänkande under en idéprocess. I denna textsamling kommer ni att kunna läsa 

om våran process. Om hur vi har tänkt och vad vi kommit fram till. Syftet att skapa en tvådelad 

inspirationsbok kommer vi att uppfylla genom en frågeställning som lyder: Hur kan en process se 

ut i skapandet av en inspirationsbok? Denna frågeställning behöver i sin tur besvaras med hjälp av 

en rad olika underfrågor, dessa kan ni läsa mer om under avsnittet ”metod”.

1. Abstract

We have created a book of inspiration. A book of inspiration that actually contains two books in 

one piece. From one way it’s a book filled with illustrations and art we think motivates and inspire. 

From the other way the book is filled with random pictures to help young creators, design students 

and everyone that’s interested in form to get away from their brains logic thoughts under an idéa 

process. In this text document you can read about our process. About how we thought and what 

we came up with. The purpose to create a twoparted book of inspiration we will accomplish by 

a question. The question is: How can a process look in the making af a book of inspiration? This 

question needs to be answered with help of some different sub questions. This you can read more 

about under the chapter ”metod”.
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2. Bakgrund

När det var dags att fundera kring vårt C-arbete var vi säkra på att vi ville utnyttja de nya 

möjligheterna om att kunna få lägga tyngden i det praktiska utförandet istället för i den klassiska 

forskandeprocessen. Vi kände att en bok hade varit kul att göra någon gång och tänkte att 

tillfället som gavs nu kanske inte skulle komma tillbaka. Vi satte oss ned och funderade över 

vilken typ av bok vi ville göra. Då vi funderade kom vi på att det egentligen fattades böcker för oss 

mediedesigners och kreatörer i allmänhet, som bara vill bli inspirerade. Vi prenumererar båda på 

olika designmagasin och kände att det var så nära inspirationsböcker vi kunde komma. Vi ville 

ha alla illustrationer från tidningarna i komprimerad form. Varför inte i en bok? Efter ytterligare 

tankeverksamhet kände vi att en bok fylld med enbart illustrationer kändes lite fattig. Om vi kunde 

ha med ytterligare någon typ av beståndsdel utöver illustrationer skulle boken bli intressantare och 

kännas rikare. Vi funderade över vad den andra beståndsdelen kunde bestå av och kom att tänka 

på slumpord. Vi har båda två fascinerats av slumpord tidigare och tycker att det är något man själv, 

liksom andra idéskapare borde använda sig av ofta. Slumpord i en bok tyckte vi inte kändes särskilt 

intressant och försökte komma på hur vi kunde ta det till en ny nivå. Våran bok skulle fyllas med 

illustrationer så varför inte fortsätta på samma spår och omvandla slumporden till slumpbilder? 

Där någonstans föddes första idén till vårat projekt.  För att boken skulle bli så kreativ som möjligt 

ville vi låta bli att använda oss utav sidnumreringar eller innehållsförteckningar. Vi ville att man 

skulle kunna öppna boken vart som helst. På något sätt ville vi ändå dela av slumpbilderna och 

illustrationerna och valde att göra så genom att helt enkelt vända på boken från mitten. Det finns 

alltså ingen baksida på boken, utan två framsidor åt varsitt håll.

2.1 Vad är inspiration?

Inspiration = Ingivelse eller påverkan som förlöser den skapande förmågan speciellt i konstnärliga 

och religiösa sammanhang.1 För oss är inspiration det vi får av människor runt omkring oss eller 

resultat av människor som är eller har skapat något som väcker idéer hos oss och som i sin tur vi 

blir motiverade av. Det kan vara att vi vill skapa något eller att vi kanske vill vara på ett särskilt sätt. 

Vi kan också till exempel bli inspirerade av nya upptäckter eller utav goda resultat. Slumpbildernas 

funktion kan trigga oss att bli inspirerade när vi märker att vi på ett nytt sätt kan utnyttja våran 

hjärnkapacitet. Inspiration kan vi få när som helst och var som helst av vad som helst eller av vem 

som helst. 

1  Nationalencyklopedin: http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O195340
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2.2 Vad är slumpord?

Slumpord är ett kreativitetsverktyg som utvecklats av Edward DeBono 1987. Verktyget går ut på 

att koppla en problemformulering till ett slumpvis utvalt ord och på så sätt skapa nya idéer på hur 

man kan lösa problemet. Idéerna kan vara hur galna som helst, här är det kvantitet och inte kvalitet 

som räknas.

2.2.1 Hur kom vi i kontakt med slumpord?

Under vårat första år på skolan hade vi en gästföreläsare vid namn Gunnar Dagnå som 

introducerade oss för just denna kreativa övning där man använde sig utav slumpord för att hjälpa 

hjärnan att komma ur sina automatiska tankebanor. Det gällde att använda sig av en viss typ 

av provokation som ställde till det i vårat logiska tänkande. Denna övning används när man ska 

komma upp med nya koncept eller bara en hjälp till att tänka utanför ramarna. Tekniken bygger 

på att man använder sig av en lista med ord och skapar nya idéer med fokuspunkt i ett problem. 

Slumpordslistan brukar bestå utav ungefär 60 ord, vanligtvis substantiv och det väsentliga är att 

objektet är tydligt förankrat och igenkännbart hos de som använder sig av tekniken och att dess 

egenskaper är intressanta.

Vi blev båda två väldigt fascinerade utav hur man på detta sätt kunde ”lura” hjärnan för att få fram 

annorlunda och ofta totalt orealistiska idéer som sedan kunde utvecklas till något andvändbart. 

När vi sedan under vårat andra år fick ännu ett besök av Gunnar Dagnå fick vi en uppdatering med 

slumpord och fick testa att använda oss av den tekniken på ett problem vi just då befann oss i. Här 

fick vi ut mycket nya idéer och det hjälpte oss verkligen. Detta har suttit kvar i våran medvetenhet 

och nu ville vi utveckla slumpordstekniken till en ny nivå. Som ni kan läsa i bakgrunden ville vi 

fortsätta på samma manér som med illustrationer och bestämde oss för att omvandla slumporden 

till slumpbilder. Vi utgick inte blint från någon annans slumpordslista utan har valt många objekt 

själva som vi tycker innehar spännande egenskaper och som vore intressanta att applicera på olika 

fokuspunkter. Nedan följer ett exempel på hur man kan använda sig av våra slumpbilder. 

2.2.2 Hur använder man slumpord?

Det viktigaste att komma ihåg är att slumpordstekniken är till för att hjälpa vårt kreativa tänkande 

och för att komma loss från hjärnans automatiska hjulspårstänkande. Av denna anledning finns 

det inga bestämda regler för hur denna processen ska se ut. Vanligt inom reklambranschen är 

att börja associera orden till problemet individuellt först. Till exempel genom att skriva upp rena 

associationer eller färdiga idéer på ett papper under två minuter. Efter det låter man deltagarna gå 

runt och fylla på med idéer på varandras papper som kan komma upp när man ser någon annans 

tankar. Efter denna process som kanske pågår i två minuter kan man samlas tillsammans och 

utveckla tankar och idéer gemensamt. Man kan också dela in alla tankar och idéer i olika kategorier 
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som till exempel ”färdiga idéer”, ”idéer som kan utvecklas”, ”associationer” och så vidare. Sedan 

kan man fortsätta att sortera och slänga bort idéer för att närma sig en lösning på sitt ursprungliga 

problem. Det finns inga bestämda regler hur man ska tillämpa slumpordstekniken utan här får 

man vara kreativ och man märker snart vilken metod som fungerar bäst för sig själv eller för sitt 

företag.

2.2.3 Slumpordsexempel:

En läsktillverkare vill komma upp med ett nytt koncept. Man vill skapa något nytt inom 

branschen som lockar ungdomar att köpa deras produkt. Fokuspunkten eller problemet blir ”ny 

produkt”. Här väljs ett slumpord. Om slumpordet blir ”läppstift” är alltså uppgiften att tänka 

nytt utifrån läsk och läppstift. Något som är viktigt för att få ur maximal kreativitet i denna fas 

är att inte värdera de idéer som dyker upp. Alla idéer är bara idéer och inte bra eller dåliga. Till 

och med de fysiska lagarna får gärna brytas för att inte stoppa det kreativa flödet.

3. Syfte

Syftet med vårat arbete är att skapa en tvådelad inspirationsbok för att vi anser att det är något som 

saknas på marknaden. Vi kommer att besvara en frågeställning för att visa på hur vi har uppnått 

vårat syfte.

Frågeställningen är:

Hur kan en process se ut i skapandet av en inspirationsbok?

Denna frågeställning behöver i sin tur besvaras med hjälp av en rad olika underfrågor, dessa kan ni 

läsa mer om under avsnittet ”metod”.  

4. Målgrupp

Målgruppen för våran inspirationsbok är unga kreatörer, designstuderande och allmänt den yngre 

formintresserade skaran. Vi satte oss själva som den typiska målgruppen då anledningen till 

skapandet av denna inspirationsbok var för att det var just vi som saknade en sådan. Eftersom vi 

själva befann oss i målgruppen var det ganska lätt att skapa en kommunikativ plattform. Denna 

plattform kan hittas som bilaga 8.
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5. Metod

Vår metod att uppfylla vårat syfte och våran frågeställning, hur kan en process se ut i skapandet 

av en inspirationsbok,  har helt enkelt varit att skapa en inspirationsbok på vårat egna sätt. Vi 

har kommit fram till tre stycken underfrågor och med hjälp av dem kommer vi att besvara våran 

frågeställning. 

Frågorna är:

• Varför illustrationer och slumpbilder?

• Hur såg urvalet av verk ut

• Varför valde vi det slutgiltiga formatet på boken?

5.1 Varför illustrationer och slumpbilder?

5.1.1 Illustrationer

Vi valde att ha med illustrationer i den ena halvan av boken då just illustrationer, målningar och 

digitala verk är något som ser väldigt olika ut beroende på vem det är som skapar det och vilken 

teknik man använder. Det kan vara stort eller smått, välfyllt eller sparsmakat, många färger eller 

enstaka färger. Det finns egentligen inga begränsningar utan vem som helst kan göra vad som helst. 

Detta anser vi inspirerar otroligt mycket. 

5.1.2 Slumpbilder

Slumpbilderna har vi satt i den andra halvan för att få igång hjärnan att tänka lite friare utanför 

sina gamla banor och utan att vara kvar i gamla hjulspår. Vi vill öppna upp för dem som ännu inte 

är bekanta med slumpordsprincipen och visa att de också kan användas som slumpbilder. Tänk 

nytt och tänk fritt. 

5.2 Hur såg urvalet av verk ut?

Urvalet av verk kan vi dela in i två underkategorier. Den ena delen urvalet av illustrationer och den 

andra delen urvalet av slumpbilder.

5.2.1 Illustrationsurvalet

Denna delen av processen har varit den del som har tagit längst tid i och med att vi här måste 

kontakta men även invänta svar från våra illustratörer, samt få bilder skickade till oss och 

godkännande från dem. Det finns så otroligt mycket material att välja från och ingenting är likt 



8

det andra. Vi kände att vi verkligen ville vara nöjda med de bilder och illustrationer vi i slutändan 

skulle använda oss av så därför var vi fast beslutna om att skaffa så mycket material som möjligt 

att utgå ifrån. Även om vi ville ha mycket material var vi hela tiden tvungna att välja från ett 

oerhört massivt utbud, vilket kan låta lättare än vad vi ansåg det vara. Vi letade illustratörer i 

tidningar, böcker och till största del från internet. De illustratörer vi hittade från våra tidningar 

och böcker slutade med att vi kontaktade dem digitalt och förde dialogen över internet. I början 

av letandeprocessen kontaktade vi de kreatörer som vi tyckte gjorde de verk som kändes snyggast 

men efter ett tag då vi mer och mer kände att manéret hos kreatörerna började likna varandra 

blev vi nästan negativa till de som gjorde perfekta streck och raka linjer. Nu drogs vi istället åt de 

konstnärliga lite mer annorlunda kreatörerna. Vi bad även de kreatörer vi kontaktade att de själva 

skulle välja ut de verk som representerade dem själva mest. De flesta valde ut verk som var typiskt 

”dem” medan andra hade så mycket att göra att vi istället valde ut de verk som vi ansåg var mest 

representativa för deras stil.

5.2.2 Slumpbildsurvalet

Urvalet av slumpbilder var något lättare än urvalet av illustrationerna. Vi ville att slumpbilderna 

som vi valde skulle ha samma manér. Det vill säga, enkla rena bilder på ett enstaka objekt med 

vit bakgrund. Det svåra här var inte att hitta bilderna utan att hitta bilder på objekt som hade 

”intressanta” egenskaper.  Samtliga bilder har vi tagit från en bildbank på internet på sidan 

www.sxc.hu. Bilderna är gratis men upphovsmännen måste kontaktas och meddelas att man 

använder deras bilder. Efter att ha hittat ett stort antal bilder fick vi gå igenom dem ännu en 

gång och verkligen tänka igenom vilka egenskaper de olika objekten på bilderna hade och om de 

var tillräckligt bra för att ha med. Till slut hade vi det perfekta antalet för boken och kontaktade 

upphovsmännen till fotografierna.

5.3 Varför valde vi det slutgiltiga formatet på boken? 

Till en början inspirerades vi av boken Vad gör en art director?, Block Hane, Clara, 2006. Den 

är stor och känns lyxig med fina, tjocka papper med luftig formgivning. Den typen av bok kändes 

rolig att göra då bilderna återgavs på ett fantastiskt sätt och hela boken andades professionalism. 

Efter närmare funderingar på vem som ska använda sig av boken kände vi att denna typ av bok 

inte passade våran målgrupp. Vår målgrupp är unga människor på språng, som varken har råd att 

betala för en stor maffig bok och inte heller lust att bära med sig en sådan. Efter mycket studerande 

av andra böcker i olika storlekar, format och material kom vi fram till att formatet som var det 

absolut mest passande våran bok borde vara litet och smidigt samt inte särskilt dyr. Vi vill heller 

inte att användaren ska vara rädd för att bläddra i den lite överallt. På tunnelbanan, i tåget, på 

jobbet. Vi minskade formatet betydligt, valde att använda oss utav tunnare papper och mjukare 

http://www.sxc.hu
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omslag. Vi begränsade oss även till att ha max 70 sidor med slumpbilder och max 70 sidor med 

illustrationer för att boken skulle bibehålla sin smidighet. Utav detta kom vi fram till att våran bok 

skulle ha formatet 138mm x 180mm, varken mer eller mindre.

6. Processen

En bok med tillhörande dokumentation är ett ganska stort projekt så i början kände vi att det fanns 

så många olika ställen vi ville börja på men vi visste inte var vi borde börja för att vara som mest 

effektiva och smarta. Därför blev det mesta lite spretigt först innan vi hade fått struktur på allt och 

visste hur vi skulle gå tillväga. Vi ansåg att boken var det vi först och främst skulle fokusera på. I 

och med att boken består till den största delen av bilder och verk som andra människor har tagit 

och skapat tänkte vi logiskt nog att det vi skulle börja med att lägga krut på var ihopsamlingen av 

slumpordsbilder och illustrationer.

6.1 Slumpbilderna

Vi delade till en början upp och letade bilder till varsin del av illustrationsdelen och 

slumpbildsdelen. Slumpbilderna var lättast då vi visste hur vi ville att bilderna skulle se ut samt 

att vi inte behövde få bilderna skickade till oss av en andra hand utan kunde själva ladda ner dem 

högupplösta från internnet. När vi dessutom inte heller behövde få ett godkännande om vi fick 

använda bilderna eller inte utan bara meddela att bilderna kommer att användas behövdes ingen 

kommunikation med någon utomstående överhuvudtaget. Så det vara bara att ta de bilder vi 

behövde och sedan montera dem i boken.

6.1.1 Varför valde vi dessa slumpbilder?

Vi har valt slumpbilderna helt utifrån deras egenskaper. Att beskriva alla våra slumpbilders 

egenskaper här anser vi vara meningslöst, men för att få en bild om hur vi har tänkt följer här ett 

par exempel.

Slumpbildsexempel 1 – Se bilaga 1

 
Läppstift

• Många kulörer

• Kladdigt

• Går att skjuta ut och ihop

• Litet och smidigt
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• Sexigt

• Kvinnligt

Slumpbildsexempel 2 – Se bilaga 2

 
Sax

• Aluminium

• Plast

• Två likadana delar

• Spegelvänd

• Vänster- högerhänt 

• Vass

• Spetsig

6.2 Illustrationerna

Denna del kan vi kalla för ”leta-kontakta-samla-delen”, för det är precis vad vi har gjort, letat, 

kontaktat och samlat. Det var frustrerande att något som verkar så pass enkelt som att samla ihop 

bilder och verk till en bok skulle vara så tidskrävande och krångligt. För det första behövde vi hitta 

personer som vi tyckte passade in i våran bok. Vi hittade alldeles för mycket folk och med hela 

världen framför våra fötter var det minst sagt knepigt att veta vilka vi skulle kontakta och vilka vi 

inte skulle kontakta. Till slut blev det så att vi gick på våran magkänsla när vi valde, dock hade vi 

hela tiden i åtanke vilka andra kreatörer vi hade valt ut så att det inte skulle bli för likt något annat. 

Vi valde till slut ut ca 100 stycken kreatörer och utav dessa 100 stycken började vi med att skicka 

ut ett mail till ca 50 stycken och frågade dem i det mailet om de ville vara med i våran bok. I och 

med att flera av dem vi kontaktade livnär sig enbart på sina illustrationer räknade vi med att långt 

ifrån alla skulle svara ja och inte heller de som svarade var säkert att de ville vara med i boken. Vi 

kunde bara hoppas på det bästa. De första dagarna efter att vi hade skickat ut mailet hände det inte 

särskilt mycket. Vi fick några enstaka svar och de flesta ville veta mer om boken medan andra sa 

att de inte ställde upp på gratispubliceringar. Här kändes det rätt tungt och vi undrade om detta 

verkligen var genomförbart. Men efter att vi besvarat dem som undrade vad boken handlade mer 

exakt om började svaren komma in så småningom. Vissa sa ja på en gång och skickade deras verk 
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utan några som helst funderingar medan andra ville skriva kontrakt och vara helt säkra på att vi 

inte skulle sprida deras verk på andra sätt. Vårat hopp tändes mer och mer och när vi hade fått in 

jakande svar och verk från ca tio olika kreatörer kände vi att detta skulle förmodligen gå vägen. Nu 

behövde vi ”bara” ca 20 till. Vi väntade samtidigt svar från flera som sa sig vara intresserade och 

skulle skicka sina grejer inom några dagar. När vi dessutom fick trevliga svar från flera håll och 

några bad oss att vi skulle höra av oss om vi var i deras hemtrakter så att vi kunde ”hang out” fick 

vi en riktig boost. Fler och fler svar och verk ramlade in i mailkorgen och varje verk var verkligen 

otroligt inspirerande och vi fick en liten kick varje gång något nytt kom till oss. Till slut hade vi 

samlat ihop en skara på 31 härliga och intressanta kreatörer som ville vara med i våran bok. Varje 

kreatör skickade med några olika verk som vi kunde välja bland och vi hade nu så pass mycket att 

vi kunde fylla minst ett helt uppslag med verk från varje person. 

6.2.1 Varför valde vi dessa kreatörer?

I valet av kreatörer ville vi ha en så bred grund som möjligt att stå på och ha så många olika stilar vi 

bara kunde. Här nedan visar vi lite hur vi tänkte då vi valde just dessa två.

Illustration av kreatör 1 – Se bilaga 3

I Jonathan Balls fall fastnade vi för att han blandade 3D med vektorillustrationer 

och även handritat material. Han hade en skön oskuldsfull känsla i sina verk som 

fick allt att bli sött och gulligt. Dessutom var allt väldigt detaljerat med många 

nästan osynliga element som upptäcks först efter ett tag. Detta kände vi var en bra 

egenskap för något som ska inspirera.

Illustration av kreatör 2 – Se bilaga 4

Tom Hoveys verk provocerar en del och han är otroligt kraftfull i sina penseldrag 

vilket vi tycker förmedlar en skapandelust. Han når verkligen ut med sina budskap 

med hjälp av illustrationerna och samtidigt är han en otroligt skicklig illustratör 

som får fram slående likheter med de personer han porträtterar av. 

6.3 Formgivningen

 I och med att boken är uppdelad i två delar ville vi ha olika form i de olika delarna men formatet 

var detsamma och upplägget på de två är lika varandra så vi var tvungna att hitta en balansgång 
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mellan dessa två. Vi började med att lägga in alla slumpbilder som vi ville ha dem placerade på 

uppslagen. Vi kände att bilderna gjorde sig bäst då de fick vara riktigt stora över ett helt uppslag 

och så fick det bli. Då vi vill att man även ska kunna använda boken som en slumpordbok så vill 

vi ha med ordet skrivet i samband med bilden på objektet. Här blev det ganska svårt. Det ska 

dels se snyggt ut samt att det ska vara tydligt och okomplicerat. Olika ord associeras till antingen 

hårda eller mjuka typsnitt så när vi provade oss fram mot det slutgiltiga valet av typsnitt märkte 

vi hur vissa typsnitt passade bättre till vissa ord och hur andra typsnitt bara förstörde känslan av 

ordet. Vi valde till slut en enkel linjär som var ganska anonym och bara representerade det skrivna 

ordet. Gällande illustrationerna fick vi riktigt tänka till och prova oss fram då alla verk är olika. 

Vissa verk var svartvita andra sprängfyllda med olika färger. Hur gör vi då för att kunna skriva 

ut upphovsman samt portfolioadress utan att ”förstöra” verket. Vi provade både stort och smått, 

lägga texten i alla olika hörn och positioner. Ha olika tonplattor bakom i olika färger. Men det 

tog alltför ofta över alldeles för mycket at verket. Vi kom till slut fram till att om vi lägger texten 

på vänster sida i boken är den inte lika iögonfallande som om den ligger på höger sida. Vi kände 

att texten inte behövde vara uppenbar utan att om man ville veta vem som gjort verket skulle 

man börja leta och då utan några större svårigheter hitta var upphovsmannens namn står samt 

portfolioadress. Dessutom så vet man efter att ha hittat vart informationen står första gången att 

den ligger på samma ställe på samtliga sidor. Slutligen placerade vi texten på en vit tonplatta längst 

ut till vänster längs med sidan. Som typsnitt valde vi det skrivmaskinsliknande typsnittet Courier. 

Valet av typsnitt grundade sig i att vi även här ville ha ett typsnitt som kändes anonymt i sin 

framtoning men ändå kändes lite mer spännande än en simpel linjär. Känslan av att Courier liknar 

en skrivmaskinstext gör att det på något sätt ger en skapad känsla, tycker vi.

7. Resultat

Resultatet av våran process är att vi har skapat en ny typ av inspirationsbok.

Den innehåller 32 stycken slumpbilder och verk från 31 kreatörer.

Kreatörerna kommer bland annat från länderna: Sverige, Finland, Storbritannien, Portugal, Island, 

Frankrike, Holland, Tyskland, Italien, USA, Österrike och Spanien.

Vi har undersökt hur processen för en sådan bok kan gå till och kommit fram till att det krävs vissa 

element för att få den färdigställd. De vitala elementen har vi kommit fram till är följande:

• Bestämma innehåll

• Bestämma format

• Samla material

• Sammanställa material

• Formge
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8. Diskussion

Våran största lärdom av detta projektet är hur lång tid det tar och hur svårt det är med 

urvalsprocessen. Att sitta och veta att man har hela världen som spelplan och att det finns miljoner 

kreatörer där ute och då lyckas välja ut, till en början, runt hundra stycken som vi anser är de som 

passar in i våran bok bäst, visade sig vara oerhört tidskrävande och svårare än vad vi någonsin 

kunde ana. Att vi är två personer i detta projektet är både till fördel och till nackdel. Det är en 

stor fördel då man kan hjälpas åt att leta efter material. Det är också en hjälp när man är osäker. 

Man har alltid någon att diskutera kreatörer och verk tillsammans med, likaså om man under 

processens gång är osäker på hur man ska lösa något problem så har man stöd ifrån varandra. 

Nackdelen med att ha varit två är att vi ibland tycker ganska olika. Där den ena har velat ha med 

en kreatör kan den andra ha tyckt att dess verk är fula och inte alls inspirerande. Dock har vi alltid 

kommit överens i slutändan och då blir nackdelen med att tycka olika plötsligt en fördel då vi får 

ett bredare urval av material. 

Gällande slumpbildsprocessen tycker vi båda två att den gick ganska smärtfritt. Efter vi hade 

bestämt oss för vilka ord vi ville använda oss utav, tillsammans med några reservord vi kunde 

använda oss utav om vi inte skulle hitta just dem vi helst ville ha hittade vi bilder ganska snabbt 

och det kändes som om vi under denna del var väldigt effektiva.

När vi formgav bokens innehåll var vi ett jättebra komplement till varandra. Där tyckte vi sällan 

likadant och hade svårare att komma överens. Men med öppna sinnen och tankegångar som 

sträckte sig längre än bara vad som var snyggt och fult funderade vi över vad våran målgrupp 

tyckte. Eftersom vi båda två är just våran målgrupp så fick det bli en slags kombination av våra 

fördomar och egna värderingar. Efter många timmars funderande och motiverande kom vi fram till 

en form som vi båda var nöjda med och som vi ansåg passade väl till målgruppen.
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Det här är de två mailen som skickades ut till illustratörerna då vi frågade om de var 
intresserade av att vara med i våran bok.

Mail 1.
Hi there!
We are inspired by your work!

We are two students from Sweden who are currently working on a school project in the form 
of ”A little book of inspiration” that is an inspiration book for young creators. We would love to 
have some of your work in it. The book is just going to be printed in 2 or 3 copies, only for our 
examination but if this project will grow and someone is interested in selling this book we will not 
do so without your permission.

If you are interested in participate in this book we would be really thankful to have some of your 
work mailed to us in high resolution. We think it would be best if you chose the work that is the 
most “you” to show different creator personalities in the book. We will of course have your name 
on the page/s your work is shown and a weblink to your portfolio in the back of the book. The 
book is 138x180mm and we’d love to have your work on a full spread (276x180mm).

Again we will use your pieces just for this school purpose and will not be selling the book without 
your permission.

Best regards!
/Philip & Anna MarÌa

Mail 2.
We are studying the last year at a media design program in northern Sweden (LTUniversity).
Unfortunately the book is just going to be printed in 2 or 3 copies, only for our examination. If this 
project is going to be bigger as it goes and someone is interested of selling the book we won¥t do 
that without your permission.

The book is about 100 pages and half the book is just inspiering material from illustrators/artists 
we think will inspire creators and the other half of the book is filled with “randompics”. I don¥t 
know if you are familiar with that but it is a way of getting your creativity out when you are in the 
idea phase in a project and it helps you to not fall in the same old thoughts you always run through. 
If you are about to make a new illustration to a magazine or whatever you just take a sample word 
(or in this case a picture) and uses the picture-object quialities to think outside the box. From that 
you can come up with some ideas to the illustration you never had thought of.
Maybe a bad explanation but I hope you understand :)

We will name the book “A little book of inspiration” and the book is made for creators who either 
just wants a little inspiration wherever they are, or are they using the other half of the book to help 
them think outside the box. Why not a combination of both. The book is 138x180mm and we’d love 
to have your work on a full spread (276x180mm).

Thank you for your kindness and keep on inspire!
/Philip & Anna MarÌa
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KOMMUNIKATIV PLATTFORM 

UPPDRAGSGIVAREN OCH UPPDRAGET 
Vi själva är uppdragsgivare. Uppdraget går ut på att göra en tvådelad inspiratirationsbok för unga 
kreatörer, designstuderande och allmänt den yngre formintresserade skaran.

PRODUKTEN 
En inspirationsbok som egentligen består av två böcker i samma paket. Från ena hållet är det en 
bok fylld med illustrationer och konstverk som vi anser motiverar och inspirerar. Från det andra 
hållet är boken fylld av slumpbilder för att hjälpa unga kreatörer, designstuderande och allmänt 
den yngre formintresserade skaran med att komma bort från hjärnans logiska tänkande under en 
idéprocess.

Bokens styrka anser vi är att det är något som inte redan finns på marknaden men som vi anser att 
det finns ett behov av. Vi har även samlat på oss och satt ihop något som aldrig tidigare har varit på 
samma ställe. En annan styrka med boken är att den är liten och smidig, vilket inte stämmer in på 
så många andra inspirationsböcker som oftast brukar vara stora och tunga.

Det vi ser som en svag sida hos boken är att all information som finns i den går enkelt att hitta på 
internet. Alla illustratörer har egna hemsidor där de visar upp sina portfolios och därmed finns 
deras verk även där. 

FÖR PROBLEMET VIKTIG BAKGRUNDSINFORMATION 
Kreatörer måste alltid kunna tvinga fram sin inspiration hur oinspirerad man än är. Med en inspi-
rationsbok blir det lite lättare att lämna sina gamla hjulspår och komma på något nytt. Inspiration-
sböcker är något som alltid har funnits men de ser sällan likadana ut och oftast är de stora, tjocka 
och dyra. Det blir lätt att de står och samlar damm i en hylla i stället för att inspirera. 

KONKURRENS 
Internet är den absolut största konkurrenten boken har. På internet finns det hur mycket inspira-
tion som helst och våran målgrupp vet precis hur man når den. En annan konkurrent kan vara 
andra inspirationsböcker. 

MÅLGRUPP 
Målgruppen är unga kreatörer, designstuderande och allmänt den yngre formintresserade skaran.
Vi har skapat två personas för att utveckla två varianter av målgruppspersoner.

Stina, 21
Hon pluggar Mediedesign och känner att hon saknar lite inspiration i vardagen.
Stina gillar att umgås med vänner, festa och formge.
Hon lyssnar gärna på musik och inspireras av den i viss mån.
Något som är viktigt för Stina är att känna sig duktig och ställer höga krav på sig själv.

Joakim, 28
Har jobbat som formgivare på en mindre byrå i Stockholm i cirka sex månader och börjar känna sig 
oinsirerad och pressad av att få ut maximalt vid varje idéprocess.
Joakim lägger mycket kraft på sitt jobb och gillar att hänga på de sköna caféerna på söder.
Även Joakim inspireras av musik men allra mest av en estetisk film, gärna en europeisk sådan. 
Joakim är ganska avslappnad och tar dagen som den kommer, men är medveten om sin omgivning.
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BUDSKAP
Bokens budskap går ut på att skapa lust hos läsaren. De ska inspireras och känna att boken är en 
hjälp för hjärnan att komma på bra och kreativa lösningar.

IDÉ OCH MOTIVERING 
Formgivningen av boken bygger på att det ska vara mycket inspiration från pärm till pärm. Därför 
valde vi att fylla varje sida med heltäckande bilder. Även slumpbilderna valde vi att lägga över hela 
uppslag. De texter som är i illustrationsdelen av boken vill vi ska vara så diskreta som möjligt så att 
vi inte förstör något verk. Därför har vi valt att lägga dem lodräta på vänster sida. När köparen har 
boken i sin hand ska denne känna sig inspirerad och taggad till tänderna. 

MEDIA 
Boken skall digitalprintas och limbindas.

ÖNSKAD EFFEKT 
Drömmen hade varit om någon hade blivit intresserad av att sälja våran bok och att vi kan skriva 
kontrakt med samtliga illustratörer (och helst några till) så att den kan börja produceras och vi kan 
tjäna en slant.
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