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tvekat på mig själv. Min egna mat- och sovklocka som sjasat mig i säng, när 
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1 ’Jag ska bara’



Olika perspektiv har utforskats med intentionen att projektet ska leda till 
innovationer för språkets kultur. Traditioner bör utvecklas över tid och språk 
moderniseras, för att ungdomar ska kunna identifiera sig med språk och 
därmed också föra meänkieli vidare till nästa generation av talare.

Projektet menar att bryta traditioner kring minoritetsspråket meänkieli 
genom grafisk design. Utbudet av litteratur för ungdomar är tunt, i dagens 
läge finns flest böcker för barn eller äldre. Kulturen kring meänkieli är ofta 
uppbyggd på gamla traditioner, vilket bidrar till avsaknaden av innovationer. 
För att förstå hur grafisk design kan lyfta språket behöver bakgrunden och 
relevant teori om grafisk design förklaras.

Sammanfattning



Abstract

Different perspectives has been explored with the intention that the 
project will lead to innovation for the language culture. Traditions need to 
be developed over time and language modernized, for youth to be able to 
identify themselfs with language and therefore pass on meänkieli to the next 
generation of speakers.

The project means to break with tradition around the minority-language 
meänkieli through graphic design. The range of litterature for youth is thin, 
today are most books for children or adults. The culture around meänkieli is 
often build with old traditions, which contributes to the lack of innovations. 
To understand how graphic design can raise language the background and 
relevant theories about graphic design needs to be explained.
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Det är en kall vinternatt, -38 grader. Pappa låter bilen stå på tomgång, för 
nu är det dags. Han svor säkert över mig, för att jag valde att komma just 
den här dagen. Mamma också för den delen, definitivt på meänkieli. Mina 
föräldrar har alltid pratat meänkieli med varandra och sagt lätta fraser som 
jag alltid förstått: ’Ruoka oon valmis’ och ’ei se kanatte’. Meänkieli är ett 
minoritetsspråk i Sverige, med ursprung i Tornedalen. Kring 70 000 talar 
eller förstår meänkieli. Vilket är ganska många om man jämför med samiska 
där endast 30 000 av samerna bor i Sverige, varav inte alla talar samiska. 
Samiskan verkar, trots färre talare, mer nytänkande. Kulturen ligger i framkant 
gällande att få ungdomar intresserade och inkluderade, vilket kan bero på att 
det finns fler unga samiska förebilder.

Trots att båda av mina föräldrar talar minoritetsspråket har jag inte lärt 
mig språket, vilket är ett resultat av att det inte fanns barnlitteratur på 
meänkieli när jag var barn i kombination till att skolan inte ordnade med 
hemspråksundervisning. Jag har frågat mig själv många gånger om det är 
mitt ansvar att ha drivkraften att lära mig, mina föräldrars eller samhällets 
ansvar att erbjuda språkkurser? 

Inför projektet har jag några frågor kring hur viktigt språket är för ungdomars 
identitet och hur man uppmuntrar dem att använda språket till vardags och 
på sociala medier. Jag kommer även att undersöka om inlärningen kan öka 
med hjälp av typografi, färg och form. 
 

När jag hösten 2018 sökte till meänkieli språkkurs på universitetsnivå, märkte 
jag att det svåraste var meningsuppbyggnad och böjningar på ord, som skiljer 
sig mycket från svenska grammatiken. Kurslitteraturen använder sig av gamla 
uttryck och sällan av meningar som är bra att ha i det moderna samhället. 
Exempelvis i Nylund (2012) finns två potatisar illustrerade som har en dialog 
kring om de ska förgro åt öster eller väster. 

Projektet ska försöka vända på trenden av gamla traditioner, något nytt måste 
hända för  att språket ska utvecklas. Genom att inkludera ungdomar, 16-25 år, 
i kulturen och språket kan språket leva vidare.

Från mina egna upplevelser av språkkursen på meänkieli vill jag skapa en 
parlör för ungdomar. Parlören ska ha ett bra språk, gärna på flera av de olika 
dialekterna av meänkieli, vara inkluderande och med ett ungdomligt språk. 

Jag vill skapa lätta verktyg som möjliggör för användaren att lära sig meänkieli 
och kunna använda det i vardagslivet. Genom intervjuer och research 
kommer det visa sig om det är ett verkligt behov och om det ska var 
en fysisk eller digital lösning.

Bakgrund

Syfte och mål

Ruoka oon valmis
Maten är klar

Ei se kanatte
Det spelar ingen roll
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De problem som finns är främst att dagens litteratur på meänkieli riktar sig 
till barn eller äldre, utbudet av litteratur för ungdomar 16-25 år är obefintligt. 
Kulturen och traditioner har behållit samma strukturer genom åren och 
moderniseras inte. För att språket ska leva vidare behöver nya ord uppfinnas 
med samhällets förändring, till exempel diskuterade Kvist (2019-03-20) 
i Meänraatio om olika nyord som klimatångest, klimatkompensera och 
klimatstrejk. Nedan följer de frågeställningarna som jag kommer utgå 
från i examensarbetet.

• Hur viktig är språket för ungdomars utvecklande av identitet?
• Hur kan ungdomar uppmuntras att använda språket i större 
utsträckning i sin vardag?
• Hur kan inlärning öka med grafisk design?

Projektet ska främst vända sig mot ungdomar 16-25 år. Barn- och 
ungdomspsykiatriskt forskningscentrum (2014) menar att identitet är en 
självbild av sina egenskaper och personlighet. Personlig identitet utvecklas 
hela livet parallellt med sin omvärld och intryck från människor.

Jag tror det är svårt att identifiera sig själv med språket eftersom den har 
en gammaldags kultur som frångår den egna identiteten. Jag upplever den 
samiska kulturen mer uppmuntrande och tilltalande, samiska ungdomar har 
fler förebilder att se upp till och identifiera sig med, till exempel Maxida Märak 
eller Sofia Jannok. 

Möjliga intressenter kan vara ungdomar själva, som främst är uppvuxna i 
språkmiljön och som känner sig osäkra på hur man uttalar vissa ord och 
vill lära sig mer. Parlören ger dock nödvändig information som ger läsaren 
förkunskaper inför innehållet.

Övriga intressenter kan vara myndigheter som vill stötta språk- och 
kulturutveckling, som vill ge en bredare bild av vad meänkieli är och vem som 
identifierar sig med språket. 

Problembeskrivning och frågeställning

Målgrupp
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Meänkieli är ett minoritetsspråk i Sverige som ungefär 70 000 individer 
förstår eller talar, flytande eller delvis. Majoriteten av dem bor i Tornedalen 
eller Malmfälten, men många är bosatta i Stockholm, Umeå och Luleå till följd 
av den stora utflyttningen från Tornedalen på 50-talet (minoritet.se, 2019).

Enligt Svenska tornedalingars riksförbund, STR-T (2019) fick undervisningen 
i tornedalsfinska stöd från staten år 1874. 10-20 år senare inledde en 
försvenskningsprocess och år 1920 var Tornedalens skolor försvenskade. 
Talade eleverna sitt modersmål under skoltid kunde de bestraffas av lärare, 
vilket det finns personliga vittnesmål om. 

År 1970 blev det obligatoriskt att erbjuda undervisning i hemspråk, men 
på grund av att utbildningen var på standardfinska valde många att inte 
fullfölja sina studier. 1981 bildades STR-T som ledde till att tornedalsfinskan 
betraktades som ett eget språk och därmed uppkom namnet meänkieli som 
betyder vårt språk. Detta har gjort att Tornedalens kultur har fått en bättre 
status och därför också tagit viktiga steg mot att bevaras och utvecklas. Det 
var först 1999 som meänkieli genom riksdagsbeslut, blev erkänt som ett 
officiellt minoritetsspråk (STR-T, 2019).

År 2008 var meänkieli redan i stort behov av läromedel. Att ingen myndighet 
eller organisation har ett tilldelat ansvar för kurslitteratur kan vara en 
anledning till att det fortfarande idag är ett dåligt utbud av kurslitteratur. 
Enligt Kuoppa (2008) bidrar publikationer till att höja status till ett språk. 
Genom att tilldela en myndighet ansvar över att uppmuntra marknaden att 
publicera material eller oberoende av efterfrågan publicera själva, skulle bidra 
till en bättre ställning. Det skulle skapa mer synlighet och därmed ge en högre 
status till språket, vilket skulle uppmuntra andra att medverka i processen. 

Åhl (2016) beskriver hur det är, att med meänkieli som förstaspråk, börja 
i skolan. Läraren, som själv talade meänkieli hemma, berättade att det var 
förbjudet att prata meänkieli under skoltid och även på rasterna. Författaren 
beskriver hur han som barn fick känslan av att det fanns en skam över att tala 
språket. När författaren sedan vuxit upp förstår han vilka krav som fanns på 
läraren, att som lärare måste rätta sig efter myndigheter och regeringsbeslut. 
Åhl berättar: ”hon handlade också i enlighet med den tidens senaste 
pedagogiska forskningsrön, som sa att ett barn bara kunde utveckla ett språk 
i taget framgångsrikt” (Åhl, 2016, s.16) Författarens egna uppfattning är att 
dagens barn med ett annat hemspråk förtrycks på samma sätt fast med 
andra metoder som inte är lika drastiska. 

Kontext

Meänkieli: bakgrund och historia

”Att språket både syns och hörs är 
ett mycket viktigt fundament som 
stärker dess status och möjligheter 
att vara ett levande språk i Sverige”  

Kuoppa, 2008, s.24
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Niva och Hjort-Rova (2019-01-08) i diskussion med Anders Emanuelsson som 
undervisar i meänkieli berättar om att det inte bara är den enskildes privata 
ansvar att lära sig. I Gällivare kommun finns inga meänkieli elever, det beror 
inte på att det inte finns människor som pratar meänkieli eller som lär ut 
språket. Av ekonomiska skäl väljer beslutshavare att lägga pengarna på annat, 
vilket Emanuelsson tycker är anmärkningsvärt eftersom kommunen har en 
egen varietet, Gällivarefinskan. Föräldrar och barn måste organisera sig och 
kräva utbildning. Undervisningen ska in på schemat och inte ske efter skoltid, 
eftersom den är lika viktig som annan språkundervisning. 

Meänkieli i Sverige har tre huvudkategorier: Tornedalsvarieteten, 
Gällivarevarieteten och Lannankieli vilka är kopplade till olika orter och byar i 
Norrbotten. I Norge finns ett språk som är nära besläktat med meänkieli och 
som kallas kvänska eller kainun kieli (minoritet.se, 2019).
 
Johansson (1987) undersökte områdesgränser genom intervjuer för att 
undersöka dialektgränser. Slumpmässigt har han valt ut ord för att jämföra 
olika varieteter i meänkieli. Området som författaren har genomfört studien 
på är 15 x 12 mil stort, där arean motsvarar ungefär 60% av länet. Författaren 
kom fram till att i ett så stort område är det självklart med variationer av 
olika dialekter. Gränserna mellan de olika dialekterna har suddats ut allt mer 
eftersom människor har börjat sprida sig allt mer, vilket utbyggnad av vägar, 
telefonnät och radio har bidragit till. 

Uttalsbasen för meänkieli är ofta svenskpåverkad hos yngre användare, det 
upptäcktes redan år 1900 av en finsk språkforskare. En utvecklad intonation 
åt det svenska hållet och fler låneord har gjort att det finns en stor likhet 
till estniska. Meänkieli har som finskan vokalharmoni som innebär att ord 
innehåller antingen de främre eller bakre vokalerna. Gällivaredialekten går 
ifrån detta och blandar ofta de främre och bakre vokalerna. Exempelvis 
svenska för ”by” blir på tornedalsfinska: ”kylä” och gällivarefinska: ”kyla”. Ett 
exempel på hur grammatiken kan se ut i 3 olika lokalkasus: prepositioner: 
inessiv (’inne i’), elativ (’ut ur’) och illativ (’in i’). Ordförrådet består mestadels 
av finska ”arvord” och svenska låneord. Exempelvis: hantuuki (handduk) 
eller biili (bil). Ordbildningen anpassas till böjningsystemet med ett tillägg av 
bokstaven ’i’ eller ’u’, ex. analyysi eller flaku (Wande, 2003).

Dialekter

Inessiv, ’inne i’
Sv: Inne i huset
Me: Talossa

Elativ, ’ut ur’
Sv: Ut ur huset
Me: Talosta

Illativ, ’in i’
Sv: In i huset
Me: Talhoon

*Sv: Svenska
*Me: Meänkieli

Tofi - tornedalsfinska
Sv - svenska

Illustration över tornedalsfinska 
ordförrådet

*Finska+gamla sv låneord

Nya sv. 
låneord

Tofi* Sv
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Enligt Hwang, Wängqvist (2014) blir identiteten tydligare under ungdomsåren 
och formas kring några identitetsrelaterade frågor: 

Det kan gälla val av partner, utbildning eller yrke och är viktiga för att utveckla 
en personlig identitet, vilket kan ske i olika faser i livscykeln och inte bara 
under ungdomsåren. 

Det socialt konstruerade könet är föreställningar om att könen beter sig 
olika och har olika regler att förhålla sig till beroende på om man är man 
eller kvinna. Dessa strukturer är skapta efter samhällets gemensamma 
förståelse av vilka roller olika kön har, men beror också på våra biologiska 
olikheter. Detta kan uttryckas som att de olika könen har ett visst utseende, 
kroppsrörelser eller beteende. Spår av detta syns i vårt språk men också vår 
kultur (Smedler, Drake, 2006).

I barnstadiet och de yngre tonåren har man inte utvecklat en egen identitet 
och har därför ofta en stark tillhörighet till familjen och den egna etniska 
gruppen. Barnet kan också ta avstånd från den egna etniciteten för att det 
vill känna tillhörighet i majoriteten. När barnet övergår till ungdom kommer 
personen in i ett mer utforskande stadium där man söker grupptillhörighet, 
sin etnicitet och identitet. Ju äldre ungdomen blir, desto mer undersökande 
blir personen och hittar förhållningssätt till sig själv och sin etnicitet. Att 
tillhöra en etnisk grupp behöver inte betyda att det finns ett korrekt svar, utan 
man kan tillhöra flera etniska grupper (Almqvist, 2006).

Enligt Almér (2006) har språket en viktig del i ungdomars identitet, det som 
sägs och hur det uttrycks utvecklar individens person. Hur vi pratar och 
uttrycker oss beror också på vem vi pratar med. Kommunikationen mellan 
ungdomar är annorlunda än kommunikationen mellan ungdom och vuxen. 
”Ungdomsspråket och samvaron i kamratgrupperna är av sådan art att det 
ger utrymme för att pröva och undersöka gränserna för den egna identiteten.” 
(Almér, 2006, s.117). Som talare kan man genom språket visa relation till 
mottagaren genom hastighet, dialekt och samtalsstil, om man är inställsam 
eller tar avstånd från personen. Almér (2006) menar att det finns åsikter om 
att ungdomar har ett dåligt ordförråd på grund av slang- och modeord, men 
de är i själva verket kreativa och uttrycker personlig identitet.

Henry (2014) beskriver språkinlärning som en process som kräver mycket 
tid och som är besvärlig. Det är en process som har många hinder på vägen 
därför måste det finnas motivation, individen ska kunna se sig själv som 

Ungdomars identitet och språkinlärning

• Vem är jag?

• Vem kommer jag att bli?

• Vad gör mig unik?

• Hur har min familj påverkat mig?

• Vilka identiteter kan jag identifiera mig efter?

• Vad vill jag få ut av mitt liv?

• Vad är viktigt för mig?
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någon som pratar språket i framtiden. Det gäller främst de som läser utöver 
engelska och svenska ett ytterligare språk, som spanska, tyska eller franska. 
Att lära sig ett nytt språk gör att det sker en förändring i personens identitet, 
det gör att personen måste förhålla sig till en ny kultur med andra 
sociala strukturer. 

Barn under 10 år har lättare att lära sig nya språk, forskning visar på att det 
är barnets omedvetenhet till att den lär sig ett språk som är hemligheten. När 
en vuxen börjar en språkkurs är personen fullt medveten om vad den ska göra 
och varför, vilket hämmar inlärningen. Barn är ofta inte rädda för att 
säga något fel enligt grammatiken, utan agerar mer
initiativrikt (Lindström, 2010-06).

Genom att hitta något specifikt och intressant i kulturen vill jag bortgå från 
de färger som brukar användas i normala fall och endast ha med kulturen 
i exempelvis mönster och illustrationer med moderniserat uttryck. De 
böcker som finns idag innehåller ofta illustrationer i svartvitt vilket ger ett 
gammeldags uttryck. Det finns poddar och program på meänkieli men det 
behöver ske en förändring på ännu fler områden, till exempel med moderna 
uttryck i litteratur.

Jag inspireras av en parlör på samiska, som har gjorts för att få samiska 
ungdomar att använda sig av sitt modersmål på sociala medier. Där finns 
sådant som är typiskt för ungdomar som raggningsrepliker men också 
vardagliga meningar att använda sig av. Samiska lösningar är bra inspiration 
eftersom de är nytänkande och det händer mycket på området.

Jag har tittat på olika parlörer för minoritetsspråk i världen, bland annat 
indianspråk, inuit och aborigin. Det syns tydligt i innehållet vad det är för 
kulturer eftersom de har anpassat meningarna efter vad som är viktigt för 
dem. Indianspråk har till exempel mycket naturord i parlören som skog, 
vattendrag och olika djur. Aborigin har olika uttryck som är viktiga för dem, till 
exempel ”hon är gravid” och ”det är varmt ute”. Inuitspråk har ofta Cariboujakt 
och har också natur ord med i sina parlörer.

Under ett besök på meänkielidagen1 pratade författare och bokförläggare 
om barnböcker och hur de översätts. Personerna som översätter gör det 
ofta till finska även fast de ska översätta till meänkieli. Detta beror ofta på att 
översättarna är finsktalande i grunden, detta gör att det blir fel. Ett exempel 
är barnboken Max balja, skriven av Barbro Lingren och Eva Eriksson, vilket är 
meänkieli översatt till Pekan Palja. Under seminariet diskuterades hur detta 
blir Max madrass istället för balja. Vissa böcker är direkt översatt till finska, 
detta kontrollerar inte de stora förlagen. Föreningen Meänmaa arbetar för att 
göra en standardisering av språket, för att få ett enhetligt 
skriftspråk och grammatik. 

1 Meänkielidagen, seminarium, 27 februari 2019

Minoritetsspråk, litteratur och utvecklingsområden
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För att få mina tankar kring behovet av en frasbok bekräftat ville jag intervjua 
och diskutera med personer som driver minoritetsfrågor och som 
studerar meänkieli.

S. Oja och S. Aro2 menar att ungdomar ofta upplever att språket inte stämmer 
överens med hur de själva talar språket, utan att det är en mer gammaldags 
meänkieli som används i översättningar osv. Den äldre generationens språk är 
det som används officiellt. Under intervjun diskuterades syftet och vem som 
vill använda en sådan parlör. Beroende på om målgruppen har förkunskaper 
eller inte, finns det olika vägar att gå. Ska det vara en nybörjarkurs eller är det 
någon som levt i Norrbotten och Tornedalen som vet om exempelvis uttal. 

Andra synpunkter som kom fram under samtalet var att en parlör skulle bidra 
till utbudet av böcker eftersom ordböcker redan finns. Det behöver inte vara 
mycket innehåll och jag kan utgå ifrån mig själv när innehållet produceras och 
fundera över vad jag vill och behöver veta. De gav exempel på teman: sociala 
medier, diskussion om ungas och äldres språk, sms-språk osv.

I intervjun med S. Oja och S. Aro tittar vi på en Queerordbok som styrelsen 
för Met nouret (u.å) tagit fram, som är en ordlista med queer-begrepp 
som styrelsen för Met nuoret har översatt från RFSLs ordlista, efter att ha 
uppmärksammat ett behov av att ha begreppen översatta på meänkieli. Oja 
och Aro kommenterar:”Det är lite så här man skapar ett språk när man måste 
uppfinna ord.”.

S. Oja reflekterar över hur samer ofta visar upp deras identitet med stolthet, 
det kan vara allt från ett ”Buoris!” i e-mailet, ett smycke eller väska. Hon 
upplever att ungdomar vill visa upp deras ursprung. S. Aro diskuterar hur 
tillhörigheten alltid har varit viktig och hur intresset för hur släkter hör ihop 
är kulturellt. Han tycker även att olika dialektskillnader bör tas med för 
att inkludera och visa på mångfalden i kulturen (S. Oja, S. Aro, personlig 
kommunikation, 14 februari 2019).

UF-företagarna M. Sandgren och K. Juntti3 läser meänkieli steg 2, de upplever 
att det inte är vanligt att ungdomar talar meänkieli. Deras mor och farföräldrar 
kan meänkieli men pratar aldrig med dem. De bor i närheten till Övertorneå 
och där är det en stor merit att kunna språket. Deras lärare gör eget material 
där eleverna får översätta texter men utgår ifrån att eleverna ska samla på sig 
ett stort ordförråd. Det finns en ordbok online (Meänkielinensanakirja) men 
den är svår att använda för nybörjare, dessutom kan man söka på ett ord för 
att få upp ett ordspråk. De tycker grammatiken är svår med olika böjningar, 
de tycker det är svårt att uttala saker, att det finns många sätt att uttala saker 
på. De saknar övningsböcker i olika steg och en ordentlig digital översättare. 
De tycker att i språkkurser finns det inslag som man aldrig kommer använda 
och saknar en ordbok med meningsuppbyggnad. En bok med dialoger mellan 
personer hade varit bra, vilket deras lärare också gör iordning åt dem. 
(M. Sandgren, K. Juntti, personlig kommunikation, 14 februari 2019).

2 S. Oja, kulturpedagog, S. Aro, samordnare för nationella minoritetsspråk, 
personlig kommunikation, 14 februari 2019

3 M. Sandgren, K. Juntti, personlig kommunikation, 14 februari 2019

Intervju
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 ”To create an elegant economy of signals, try using no more than three cues 
for each level or break in a document” (Lupton, 2004, s. 132) Genom att 
använda sig av hierarki kan man skapa en guide för hur texten ska läsas. Det 
finns olika sätt att jobba med hierarkier, till exempel placering, storlek eller 
färg. Detta ska vara konsekvent genom designen och sparsamt för att inte 
skicka för många signaler (Lupton, 2004).

Till följd av konstruktivismen blev layout av text mer pedagogisk och lättläst 
jämfört med de tidigare välfyllda, symmetriska pappersarken. Typografiska 
gitter är till för att skapa struktur för innehåll på en sida, med hjälp av 
kolumner och rader skapar innehållet en ram som materialet måste förhålla 
sig till. Det finns två huvudsakliga gitter, enkolumns och flerkolumns. 
Enkolumn används till enklare dokument, men för en mer avancerad layout 
krävs flera kolumner för att skapa symmetri och asymmetri (Lupton, 2004).

Efter konceptkonstens rörelse blev ramarna för konst friare vad gäller 
material och tekniker, men också kontext. Eftersom konst nu inte behöver 
vara ett objekt för andra att se har dokumentation blivit viktigare för den egna 
lärande processen. Genom att planera och ta beslut innan framställandet 
tar man hänsyn till konceptidén. Idén som kan uttryckas i formen väljer 
konstnären själv, till exempel ord, foto eller siffror. Skapar processen blir 
därför automatiserad eftersom konstnären har alla belägg färdiga inför 
skapandet (Wallenstein, 2006).

Bokkonst har blivit beskrivet som element i böcker, främst jämfört med 
illustrationer. Det är en möjlig bokkonst, men det är även helheten av en bok 
med beståndsdelar som exempelvis typografisk struktur. I uppkomsten av 
futurismen, dadaismen, konstruktivismen och Bauhaus följde nya idéer om 
att typografin skulle utformas efter textens innebörd. Den tidigare formen 
av layout, där tomma ytor fungerade som en ram, ofta med ornament 
illustrerade, var inte aktuell längre. Ytor med text skulle nu vara mer luftiga 
och ingå i textens gestaltning. I den moderna typsättningen skulle man 
använda ett sans-serif typsnitt och en asymmetrisk layout (Gram, 1994).

Irma Boom, eller The Queen of books som hon också kallas, är en grafisk 
designer som ser sig mer som en arkitekt än en bokkonstnär. Hon beskriver 
böcker som att de bevarar historia och information från olika tidsepoker. 
En utskriven bok är oföränderlig, digitala substitut är däremot inte lika 
bestående. Boom gör aldrig samma bok två gånger, hon säger dels att hon vill 
göra nya saker men också att något unikt inte kan upprepas. Varje bok börjar 
med ett koncept, hon gör handgjorda prototyper för att testa material och 
idéer. (Barone, 2017-01-16)

Grafisk designkontext

Konst och bokdesign

Inspiration

Brödstil - typsnitt lämpat för brödtext

Brödtext - den löpande texten i en 
bok. Sättningen av den ger typografen 
hans huvudsakliga utkomst (”bröd”).

Format - 1. Papperets dimensioner. 
2. Satsytans eller kolumnens 
storleksförhållanden. 3. Satsytans 
ställning på papperet eller måtten på 
avstånden mellan kolumnerna.

Inlaga - samtliga blad i en bok 
innanför omslag eller pärm

Illustration - av lat. ”illustrerare”, 
upplysa. Förklarande bild.

Kolumn - den tryckta delen av en 
boksida.

Layout - orginalliknande skiss till en 
trycksak med angivelse av textens 
och illustrationernas placering på en 
sida. Jfr typografisk skissering.

Ordbild - ett flertal ord som vid 
läsning av hjärna och öga uppfattas 
som en hel bild.

Satsyta - den del av boksidan som 
upptas av den typografiska texten 
med bortseende från marginaler, 
eventuella kolumntitlar.

Gram, 1994, s.270-272

Första du läser

Andra du läser

Sista du läser
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När Lund (2015) intervjuar Irma Boom som berättar att hon aldrig 
kompromissar med iden eller bilden hon har av konceptet i huvudet. Hon 
menar att kunden måste ha förtroende och ge henne frihet att arbeta med 
hennes vision. 

Boom berättar att hon tillverkar boken digitalt, men designar den analogt. 
Eftersom boken är för henne ett 3D objekt, och ska behandlas efter det, 
skiftar hennes process mellan analogt och digitalt. (Pritchard, 2016-04-20)

Enligt Heskett (2002) används masskommunikation som ett 
samlingsbegrepp för att beskriva den visuella kommunikationen vi stöter på 
varje dag genom vår konsumtion av sociala medier, annonser osv. Grafisk 
formgivning använder alla tecken, symboler, typsnitt, färger och mönster för 
att skapa ramar för information och föra fram budskap.

”Typsnitt är en av de basala byggstenarna i grafisk formgivning, och typografi 
— att disponera och komponera texter, s.k. layout — är en fundamental 
färdighet när det gäller att skapa tryckta bokstavsbilder.” (Heskett, 2002, 
s.97) I skapandet av typsnitt är budskapet i fokus, det ska vara läsbart vad 
som kommuniceras. Det betyder alltså att en publikation ska vara enkel att 
läsa fysiskt, men den ska även uttrycka och bära med sig emotionella eller 
dekorativa budskap. 

Genom en bok eller e-bok kan information och idéer föras vidare. ”det 
finns ännu inga digitala motsvarigheter till termerna >>boksamlare<< och 
>>bokälskare<<.” (Heskett, 2002, s.98). Vilket visar att böcker är användbara 
och bestående trots att elektroniska böcker har förespåtts vara efterträdaren 
till fysiska böcker. Dags- och kvällstidningar har till skillnad från böcker en 
kort livslängd och därför också lätt att byta ut mot digitala motsvarigheter 
(Heskett, 2002).

Flera bilder eller bilder och text tillsammans, kan uppfattas av mottagaren 
som en visuell struktur. Strukturen kan bära på budskap och användas för att 
berätta en historia, kompositioner mellan bild och text kan styra fokuset och 
guida mottagaren genom layout (Davis, 2012).

Enligt Davis (2012) är det viktigt att som grafisk designer förstå hur 
information uppfattas och bearbetas av människor. En designer måste förstå 
perception, motivation och resonemang kring grafiska element för att också 
kunna definiera likheter och olikheter mellan olika åskådare och mottagare. 
Våra kognitiva funktioner har störst användbarhet då det visuellt stimulerar 
biologiskt och för våra överlevnads instinkter. Vi tolkar också vår omgivning 
för att hitta samhörighet i till exempel kulturell samhörighet. Gestalt 
psykologin förenar oss, på grund av dess slutsatser kan vi se att vi reagerar på 
vissa visuella delar lika. Det finns olika gestaltprinciper som visar på detta, till 
exempel slutenhetsprincipen och närhetsprincipen. Slutenhetsprincipen: vi 
tenderar att stänga former och brutna outlines.

Grafisk designteori

”The visual arrangement or ordering 
of elements within the representation 
called syntax, also influences how 
we interpret meaning. We assign 
significance to the placement, 
orientation, and perceived hierarchy 
among elements within the visual 
field.” 

Davis, 2012, s.45
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Lidwell (2003) menar att användbarhet kan höjas med ett konsekvent system 
där liknande element visas på liknande sätt. Användaren kan på så sätt 
snabbt lära sig avläsa ett system där liknande situationer uppstår. Det finns 
fyra olika sätt för konsekvent användande, vilket är: estetiskt, funktionellt, 
internt och externt. Estetisk kan vara att använda samma färger i sina 
illustrationer eller använda typsnitt på ett konsekvent sätt.

Genom att analysera vad den tänkta målgruppen vill ha och varför, kan en 
design som är funktionell och meningsfull skapas. Att lära känna sin målgrupp 
gör att designer göra medvetna val för att möta kundens behov (Coates & 
Ellison, 2014).

Coates och Ellison (2014) menar att färger kräver noga avvägning, för de med 
färgdefekt seende. Kontraster kan skapas mellan färger, eller genom form och 
typografi för att öka synlighet. Användarcentrerad design är inkluderande mot 
människor och förstår att det finns en bred variation av funktionshinder bland 
befolkningen. Inkluderande design försöker ordna för att ta hänsyn till många 
olika funktionsvariationer. Enligt en undersökning som gjordes 2010 hade ca 
16% av den brittiska befolkningen en funktionsvariation, vilket motsvarar 10 
miljoner människor (Coates & Ellison, 2014).

Informationsdesign
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Här kommer jag redogöra mitt konstnärliga utforskande, processer och 
metoder. Här kommer även tidslinje och planering för projektet visas.

Att använda olika metoder för att synliggöra och omvandla sina idéer till en 
annan form är nödvändigt för att kunna sortera och kombinera sina tankar. 
Det är svårt att jämföra och dela idéer om de endast är i huvudet på designern 
eller beställare (Lupton, 2011).

Mindmap
En mindmap börjar ofta med en central rubrik att utgå ifrån, därefter 
utvecklar man nya underrubriker och grenar, genom att använda sig av 
ord och skisser. Därefter kan idéer sorteras och värderas (Lupton, 2011). 
Mindmap är ett enkelt verktyg för att få idéer på papper och mer hanterbara. 
Jag har använt metoden för att det är ett effektivt sätt att visualisera och 
snabbt kunna gå vidare med idéer som funkar.

Intervjuer
Vid en intervju är det viktigt att prata med relevanta personer för projektet 
och gärna med olika bakgrund. Att vara förberedd, öppen och inte fylla i 
tystnader är grundläggande för en bra intervju.  (Lupton, 2011). Genom 
intervjuer har jag fått bekräftelse på mina problemställningar och fått en 
bredare bild av språket och dess bärare.

Visual research
Visual research är en metod som består av 3 steg: Insamling, visualisering 
och analysering. (Lupton, 2011). Jag samlade in kampanjer för ungdomar och 
kollade på färger, typsnitt och illustrationer. Genom att samla materialet i ett 
dokument kunde jag få en överblick på variationer och likheter.

Designprocessen bör startas med att definiera ett problem. Med problemet 
definierat övergår processen till nästa fas var idéer utvecklas. 
Processen avslutas med en skaparprocess, där själva designlösningen 
blir till (Lupton, 2011).

Definiera problem
Fram till 1 mars, 2019, har researcharbete fortgått, i takt med innehållet 
skrivits. I researchen, som ligger till grund för projektet, har jag tittat på 
parlörer på olika språk. Genom att utgå från min målgrupp och problematiken 
ville jag intervjua människor för att se om det var ett verkligt problem. Även 
för att få andra åsikter om språket för att kunna skapa mig en helhetsbild 
av vad som behövs i frasboken.

Process

Metoder

Designprocessen
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Innehållet till frasboken har uppkommit med inspiration samlat från många 
olika håll. I början samlade jag massor av ord för inspiration från ordböcker 
och parlörer på andra språk. Sedan började jag utifrån ord skapa meningar. 
De olika meningarna och orden började sakta ta form till olika kapitel, därefter 
kunde jag jobba mer centrerat mot att skapa meningar för olika kapitel. 
Inspiration har jag fått från exempelvis Samas parlör, en samisk parlör för 
ungdomar framtagen av sametinget som ska uppmuntra ungdomar att 
använda samiska språket på sociala medier. Genom att läsa mycket litteratur 
på meänkieli, ungdomsböcker, men också kampanjer på sociala medier har 
jag fått inspiration. Även med metoden mindmap har jag från eget huvud 
kommit på meningar, innehållet har också vuxit fram när jag och min mor har 
översatt innehållet.

Översättningsarbetet har bestått av mig och min mors samtal över telefon. 
Där jag har läst upp en mening, förklarat vad jag vill ha sagt och med vilken 
attityd. Därefter har hon uttalat meningen och jag har skrivit ner den, jag vill 
påminna om att det är ett språk som jag själv inte behärskar. Det har krävt 
otaliga timmar där vi inte bara har översatt meningar, utan även diskuterat 
innehållet och om meningarna är naturliga och användbara. ”Säger man så?” 
och ”Kan man säga så?” Har varit vanligt förekommande frågeställningar.

För att säkerställa någon sorts språkstandard har jag låtit fyra ungdomar läsa 
igenom materialet, ändra och fylla i hur de skulle ha sagt meningarna. Efter 
att ha samlat in materialet började en process var jag jämförde resultaten. 
Dialektskillnader och hur det kan variera från olika orter och byar, har 
varit viktigt för mig. Jag testade hur man kan skilja de olika dialekterna åt i 
innehållet, till exempel meningarna i olika typsnitt och färger. Eftersom jag 
har 2 spalter finns det plats med färgade cirklar för vardera dialekt, vilka 
används för att informera var det finns dialekt variationer. Färgade cirklarnas 
kulör valdes efter färgerna på omslaget, Sim Daltonism har använts för att 
säkerställa att det funkar för personer med defekt färgseende. 

Idéutveckling
För att starta det konstnärliga arbetet ställde jag mig frågan: vad är 
ungdomlig design? Eftersom det inte finns något rätt eller fel svar, har jag 
kollat på kampanjer och design riktade mot ungdomar.  Metoden Visual 
research hjälpte mig att sammanfatta vad jag hittade och dra slutsatser. 
Undersökningen visade att vissa färger används mer frekvent, exempelvis 
turkos och rosa. Typsnitten som används är i största utsträckning sans-
serifer. Illustrationerna håller sig ofta neutrala för att inte koppla till något 
specifikt kön. Det märks att design för ungdomar förhåller sig opartisk till kön 
och läggning.

Varje tanke eller idé har gått igenom skiss och mindmap. På så sätt har jag 
snabbt kunnat reda ut tankar och idéer. Att kombinera ord och skisser är det 
som funkar bäst för mig, eftersom jag analogt får reda ut och direkt se idéer i 
en snabbskiss. 

Sim daltonism, en mjukvara som 
simulerar defekt färgseende för 
att kontrollera och visualisera 
problemområden.
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Visual research, designmetod.

Mindmap, designmetod



Design
Prototyper har varit en viktig del för att kunna visualisera hur boken ska se 
ut. Jag började tidigt med prototyper och låste aldrig fast mig vid en idé. 
Prototyperna var till för min egna del för att kunna visualisera boken och driva 
processen framåt. Jag kunde snabbt inse vad som funkade kring exempelvis 
layout eller för att få en känsla av hur många sidor som behövs och hur 
omslaget ska se ut. Prototyper har också gjorts efter olika steg, till exempel 
för att strukturera upp kapitel och se hur illustrationer ska placeras. I analog 
form har det varit enklare att testa material och utformning, jag tror att mitt 
testande har varit viktigt och drivande till att få ett passande format. Boken 
har haft många olika format genom projektet och har vuxit från 10,5x14,5 till 
14.5x18 och från 20 till 60 sidor. 

Många avvägningar gjordes när bokens form skapades, exempelvis om 
bokens form eller färg skulle leda till uppmärksamhet. Jag fick iden om att ha 
flikar i omslaget för att kunna gömma en karta och få in annan information 
i omslaget. Formatet är anpassat för innehållet, det ledde till att jag istället 
fokuserade på att få boktiteln att väcka intresse.

Färgerna har varit i stort fokus för att få rätt uttryck och intressera ungdomar. 
Det har pendlat från sofistikerat till barnsligt, retro till nutida, kallt till varmt. 
Varje skiss har lett till en lite bättre färgkombination. Hur jag har testat mig 
fram syns tydligt i de olika färgkombinationerna i illustrationerna.

Det första formatet av 
boken: 10.5x14.5

Det andra formatet av 
boken: 14.5x18

Prototyp, flikar

Prototyp, material
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Illustrationerna där olika 
färgkombinationer har testats för 
att få fram ett trendigt uttryck som 
ungdomar och unga vuxna kan 
identifiera sig med.



Ovan syns en illustration med människor som är utmärkta med olika detaljer: 
öronhängen, glasögon och ögonbryn. För att det ska vara lätt att identifiera 
sig med illustrationerna ville jag hålla de enkla, därför tog jag bort detaljerna 
från den slutliga illustrationen, vilket syns under.

Min utgångspunkt har varit att illustrera människor. De har inte ögon näsa 
eller mun, vilket hade definierat personen med utseende. Förutom att jag ville 
hålla självbilden öppen, passade de blanka ansikten bra med kapitlet: 'Vem 
är jag?'. Illustrationen visar på att man inte har definierat sin identitet helt 
färdigt, ungdomsåren är en period där den egna identiteten skapas.  

Jag har arbetat mycket med att titta på vad som är trendigt och hur annonser, 
kampanjer och myndigheter gör för att nå ut till en ung målgrupp. När jag 
blev medveten om vad som används idag, kunde jag bryta mig ifrån de 
satta reglerna. Färgerna påverkar hela boken, jag har försökt få fram en bra 
kombination som passar illustrationer, bokomslag och tar fram rätt känsla. 
Jag frågade både kvinnor och män hur de upplevde färgerna, de tolkade dem 
inte som feminina eller maskulina utan att de kändes riktade till människor 
oavsett kön.



Tidigt visste jag att boken behövde 
två spalter, en för primärt och en för 
sekundärt innehåll. Jag började med 
att placera den mindre spalten i inre 
marginalen.

Eftersom det inte gav någon direkt 
koppling till innehållet placerade jag 
spalten till vänster om den primära 
spalten. Det gjorde att information 
kopplade till meningar direkt kunde 
kopplas till innehållet.

I nästa steg behövde de svenska och 
meningarna på meänkieli skiljas åt, 
för att förenkla avläsning. Det gjordes 
med en tyngre vikt för meningar 
på meänkieli.
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Resultatet blev en frasbok på meänkieli som riktar sig till ungdomar. Med 
moderna meningar att använda i vardagen hoppas jag att språket används 
mer frekvent av ungdomar och unga vuxna. Jag har själv bestämt innehåll och 
utgått från vissa saker jag har velat ha med utifrån vissa kriterier. Jag riktar 
mig till människor som har en koppling till Norrbotten eller Tornedalen, som 
känner sig osäkra på uttal och hur ord sätts ihop till meningar. Boktiteln ’Puhu 
meänkieltä’ betyder ’Prata meänkieli’ och är en uppmaning att göra just det. 
På grund av att talandet är en stor del i inlärningsprocessen.

Namnet för mitt projekt döpte jag tidigt till ’ummikko’, vilket betyder 
’enspråkig som inte kan tala meänkieli eller samiska’, som var en tänkt 
boktitel från början. Eftersom det är ett skuldbelagt ord och som har en 
negativ laddning valde jag att byta boktiteln. Jag funderade kring vad jag 
vill med boken och kom fram till att kärnan är att användaren ska våga tala 
språket. ’Puhu meänkieltä’ - betyder ’Prata meänkieli’, vilket är en 
uppmaning och uppmuntran till läsaren att våga prata.

Omslaget är tryckt på både insida och utsida och har även invikta flikar. På 
framsidan tar boktiteln mycket plats och träder fram som ett uppmaning. 
Ett självporträtt syns på framsidan tillsammans med en pratbubbla, detta 
står för bokens karaktär som är väldigt personlig för mig. Ryggen saknar 
boktitel och författare på grund av boken är limbunden gör att bokryggen 
kommer brytas allt eftersom den används. Detta gör att ryggens innehåll inte 
kommer vara läsbart. Ryggen har samma gula färg som baksidan, det ger 
kontrast till framsidan och leder läsaren naturligt från rygg till baksida. Under 
baksidestexten är en pratbubbla placerad som kan kopplas till framsidan. 

På insidan av omslagets framsida finns en karta av Norrbotten där orter 
är utmärkta. En del av orterna som är utmärkta har färgade cirklar, detta 
representerar hemorterna av de olika dialekterna som syns i innehållet, vilket 
förklaras närmre på fliken. På insidan av omslagets baksida syns en karta av 
Sverige, på fliken ges exempel på hur ortsnamn kan användas. 

Resultat

Boktiteln

Bokomslag

Exempel på böjningar av ortsnamn

Jag är från Kiruna/Haparanda/Övertorneå

Jag bor i Kiruna/Haparanda/Övertorneå

Jag har flyttat till Stockholm
Mie olen muuttanu Stockholmhiin

Jag åker till Oslo på söndag
Mie menen Usluun pyhänä

Pentäsjärvi

Neistenkangas

Pello

Matarinki/Övertorneå

en frasbok på meänkieli

Är du ungdom, ung vuxen och uppvuxen 
med meänkieli? Eller är du nyfiken på att 
använda ett av våra minoritetsspråk? 

Frasboken gör det enkelt för dig att 
använda meänkieli i vardagen: hemma, 
med kompisar eller i bastun. Genom att 
tala språket blir du säkrare på uttal 
och meningsbyggnad.

Puhu meänkieltä! - Prata meänkieli!

Puhu meänkieltä - en frasbok på 
meänkieli, frasboken som hjälper dig 
med vardagsuttrycken!

Mie olen Kirunasta/Haaparannasta/
Matarinkisstä

Mie asun Kirunassa/Haaparanassa/
Matarinkissä

Genom  innehållet 
används fyra färgprickar 
för att markera ut de 
olika dialekterna. Detta 
gör att du som läser kan 
hålla koll på var uttrycken 
ursprungligen kommer 
ifrån. Där prickarna finns, 
är det något speciellt för 
just den dialekten. 
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Exempel på böjningar av ortsnamn

Jag är från Kiruna/Haparanda/Övertorneå

Jag bor i Kiruna/Haparanda/Övertorneå

Jag har flyttat till Stockholm
Mie olen muuttanu Stockholmhiin

Jag åker till Oslo på söndag
Mie menen Usluun pyhänä

Pentäsjärvi

Neistenkangas

Pello

Matarinki/Övertorneå

en frasbok på meänkieli

Är du ungdom, ung vuxen och uppvuxen 
med meänkieli? Eller är du nyfiken på att 
använda ett av våra minoritetsspråk? 

Frasboken gör det enkelt för dig att 
använda meänkieli i vardagen: hemma, 
med kompisar eller i bastun. Genom att 
tala språket blir du säkrare på uttal 
och meningsbyggnad.

Puhu meänkieltä! - Prata meänkieli!

Puhu meänkieltä - en frasbok på 
meänkieli, frasboken som hjälper dig 
med vardagsuttrycken!

Mie olen Kirunasta/Haaparannasta/
Matarinkisstä

Mie asun Kirunassa/Haaparanassa/
Matarinkissä

Genom  innehållet 
används fyra färgprickar 
för att markera ut de 
olika dialekterna. Detta 
gör att du som läser kan 
hålla koll på var uttrycken 
ursprungligen kommer 
ifrån. Där prickarna finns, 
är det något speciellt för 
just den dialekten. 

Haaparanta

Luulaja

Piitin

Jokmokki

Porjys

Jellivaara

Kiruna

norja

ruotti

suomi

Vettasjärvi

Puoltikasvaara

Karesuando

Pajala

Neistenkangas

Pello

Pentäsjärvi

Matarinki

norja

suomi

ruotti

tanska

Stokkholmi

Köpenhamn

Helsinki

Sundsvall

Östersund

Uumaja

Göteborg

Uslu

Malmö

Slutliga bokomslaget, utsida

Flik med böjningar av ortsnamn

Slutliga bokomslaget, insida

Flik som visar dialektvariationer

Karta över Norrbotten där färgcirklar finns för att visa dialektskillnad Karta från Umeå i norr till Malmö i söder, visar på olika land- och ortsnamn
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De två första och sista sidorna är heltryckta med gul färg för att ge en fin 
övergång från omslaget till inlagan. Boken börjar med förklaring av uttal och 
instruktioner till innehållet, sedan består boken av fem kapitel: Grunderna, 
för att läsaren ska kunna göra sig förstådd med meningarna. Vem är jag?, 
ett kapitel där släktskapet står i fokus som är kultur för Norrbottningar. 
Vardagsliv, som innehåller meningar för jobbet, i skolan och hemma. Kärlek 
och fest, med meningar som kan användas med kompisar eller för att flörta. 
Boken avslutas med ett blandat kapitel där läsaren får lära sig meningar som 
är användbara i naturen, på resa, i bastun och om vädret. 

Boken innehåller grafiska illustrationer som ska tilltala en bred målgrupp. 
Illustrationerna ska vara öppna och representera människor, de ska 
representera olika läggningar och kön. I illustrationerna vill jag visa på 
olikheter, människor är alla olika och det vill jag förmedla i mina illustrationer. 
I vissa delar av boken har illustrationer kopplats till innehållet för att skapa 
känsla och igenkänning.

Den asymmetriska layouten består av två spalter, en större och en mindre. 
Den större spalten innehåller meningarna på svenska och meänkieli som är 
den primära delen. Den mindre spalten innehåller sekundär information som 
kompletterar det primära innehållet. Hade layouten varit symmetrisk, hade 
informationen inte blivit lika tydlig. 

Typografiskt ville jag ha ett ungdomligt uttryck. Sans-serifer tillsammans 
med ett kursivt, serif typsnitt passade bra för ändamålet och gav kontrast till 
sans-seriferna. Genom att först dela upp de olika textstycken i olika hierarkier 
kunde jag tydliggöra vilka sorts typsnitt som behövdes och därmed hålla 
en enkel hierarki. Jag ville att boktiteln skulle stå ut från resten av boken, 
därför ritade jag ett eget. Med lettering, inte kalligrafi, ville jag ge ett modernt 
uttryck. Men bara ett sans Serif typsnitt kan göra att det upplevs hårt. Jag ville 
balansera mellan mjukt och hårt. Det känns inte personligt. Det kursiva serif.
typsnittet mjukar upp. 

Ett informationssystem utvecklades där de olika personerna och dialekterna 
fått varsin färg vilket följer innehållet genom hela frasboken. Färgerna är 
kontrollerade mot Sim daltonism, vilket är ett mjukvaruprogram för att se hur 
personer med färgdefekt seende upplever färger. Detta är viktigt för att vara 
inkluderande, informationen ska vara tillgänglig för alla.

Inlaga
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Puhu meänkieltä, insida

Puhu meänkieltä, detalj



25 maj, 2019, startade utställningen Skifta form, en samlad utställning av 
examensarbeten i grafisk design. På vernissagen fick jag positiva reaktioner. 
Det var många i 40-50 års åldern som precis som jag inte fått lära sig 
språket som ung, de var också intresserade av att köpa boken. Jag märkte 
att det finns ett behov av någon litteratur som inte är typisk kurslitteratur. 
Det behövs ett lätt och roligt sätt där man kan lära sig meänkieli.
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Resultatet blev en bok men det hade lika gärna kunnat bli en digital lösning, 
exempelvis en app. Jag valde att göra en fysisk bok dels på grund av 
möjligheterna att göra en kreativ lösning, även för att undersökningar visar 
att inlärningen blir bättre. Enligt Skolverket (2019) blir läsförståelsen sämre 
i digitalt format jämfört med pappersformat. Vi läser snabbare digitalt 
men enligt studier finns det belägg för att säga att en längre lästid främjar 
läsförståelsen. Efter att ha läst en fysisk bok kan användaren uppfatta 
ungefär vart specifik information fanns, medan i digitaltext inte ger samma 
helhetsbild. Resultatet av studien visar också på att innehåll som skiljer sig åt 
visuellt och taktilt skapar en större läsförståelse (Skolverket, 2019). 

Språkligt finns en del problem i äldre litteratur där det görs en bild av till 
exempel mamma bakar och pappa kollar på tv. Vilket uppmuntrar stereotyper, 
den typen av strukturer har jag frångått och visat på olikheter i stor 
utsträckning. Det var viktigt för mig att få in HBTQ-termer, att illustrationerna 
ska representera människor och våra olikheter. 

När jag gjorde illustrationer ville jag inte bidra till den heteronormativa bild 
som ofta ges, utan ge en bild av olika människor, läggningar och etniciteter. 
Genom att inte använda mig av typiska hudfärger har jag kunnat ta bort 
etnicitet, människor kan göra en egen tolkning utan att något är uttalat. 
Illustrationerna har få detaljer för att inte leda betraktaren in på något spår, 
utan ger rum för egna reflektioner.

Enligt Vulkan (2016, 18 November) behöver ett bokomslag återge bokens 
innehåll och ha samma tonalitet som inlagan, omslag och titel bör också 
samspela. De nämner också: ”För att vara säljande måste omslaget 
passa bokens målgrupp. Målgruppen ska kunna och vilja identifiera 
sig med omslaget.” (Vulkan, 2016-11-18). Vilket jag har strävat efter och 
förhoppningsvis uppfyllt, men som bör undersökas med användartest.

I examensarbetet har vi haft möjlighet att medverka i en utställning på 
Kulturens hus konsthall, under vernissagen 25 maj, 2019 mottog jag positiva 
reaktioner för koncept och resultat. Reaktionerna var mestadels från äldre 
personer som pratar meänkieli eller som inte fått lära sig språket som ung. 
Det har gjort att jag insett att det inte är endast min generation som inte fått 
lära sig språket, utan problemet sträcker sig över många åldersgrupper. Jag 
tror även att min bok skiljer sig från andra böcker på meänkieli, eftersom jag 
utgår från svenska språket. De flesta andra böcker utgår från meänkieli, vilket 
är fel utgångspunkt eftersom det är svensktalande som vill lära sig meänkieli, 
de som talar språket idag, kan svenska. 

Diskussion
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Henriksson (u.å) menar på att läsaren har lärt sig att boken ständigt är 
spegelvänd och att det är just traditionen typografer lutar sig mot. Hellmark 
(2004) anser dock att strukturen ska bidra till att läsaren ska vägledas 
genom boken. Strukturen kan vara hierarkier mellan rubriker, sidhänvisningar 
eller illustrationer. ”Alla inblandade bör sätta funktionen främst - av hänsyn 
till läsaren, som till syvende och sist är den tryckta textens huvudperson.” 
(Hellmark, 2004, s.34). Det Hellmark beskriver är kärnan i bokdesignen, 
läsaren går alltid först, sedan kan man alltid göra en avvägning mot 
materialet i boken. Till exempel har jag korta meningar och inte särskilt långa 
textstycken, det tillåter mig att använda sans-serif. Hade jag däremot haft en 
sammanhängande, längre text hade jag valt ett serif-typsnitt för att underlätta 
för läsaren. 

Är språket viktigt för ungdomars utvecklande av identitet? 
Som språkbärare byggs en självbild upp med sitt språk. Användning av slang 
och modeord kan till exempel utveckla den egna identiteten (Almér, 2006). 
Men det krävs också att individen identifierar sig och känner igen sig i språket. 
Eftersom litteratur på meänkieli ofta har gamla uttryck gör att språket frångår 
den egna självbilden. Därför har en viktig del av projektet varit att få meningar 
i innehållet och språket att tilltala ungdomar. 

Hur kan ungdomar uppmuntras att använda språket i större 
utsträckning i sin vardag?
Genom moderna uttryck som går att använda i vardagen och dagens 
samhälle tror jag att språket kommer användas i större utsträckning. 
Eftersom frasboken är lätt att ta med sig blir det enklare att använda den vid 
behov. Med färdiga meningar kan användaren göra sig förstådd och därmed, 
förhoppningsvis, använda sig av språket mer frekvent.

Hur kan inlärning öka med grafisk design?
Genom att öka läsbarhet och att koppla bild till text i ett omväxlande layout 
kan inlärningen öka. Eftersom grafisk design ofta handlar om att förenkla 
information och göra den enkel att förstå.

Genom att utforska olika perspektiv har jag haft intentionen att det ska 
leda till ett nytänk för språkets kultur. Traditioner bör utvecklas över tid och 
språket moderniseras, för att ungdomar ska vilja prata språket och därmed 
också för språkets överlevnad.

Vidare ser jag hur projektet kan utökas till olika upplagor, exempelvis ”puhu 
meänkieltä-tornedalsfinska” eller ”puhu meänkieltä - gällivarefinska”. Detta 
för att visa på olika dialekter, min egna upplevelse är att människor ofta 
tycker sin egna dialekt är den enda rätta. Genom att visa mångfald i meänkieli 
kan förståelsen öka kring hur meänkieli har olika dialekter och ingen dialekt 
står över den andra. Jag ser också hur projektet kan byggas vidare med 
övningshäfte till innehållet, eller kampanjer runt omkring. Att bygga upp ett 
ordförråd är också en viktig grund för att lära sig ett språk och kunna prata 
språket, ett hjälpmedel för det hade kunnat vara en app exempelvis.

Slutsats
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Genom projektet har jag fått kombinera allt jag lärt mig under mina tre år som 
grafisk designer. I produktion av en bok ingår många tunga delar, som layout, 
illustration och typografi. Det är mycket att hålla reda på och mycket som ska 
testas. Alla delar kan tillsammans lyfta varandra för att ge ett bra resultat. För 
att få ett sammanhållet uttryck har jag arbetat och ändrat i de olika delarna 
parallellt. Ständig reflektion har gjort att jag kunnat få fram rätt känsla och 
hela tiden jobbat mot samma målbild genom hela boken. 

Genom projektet har jag lärt mig att lita på min egna instinkter, min egna 
känsla för form och färg har drivit mig genom projektet. Resultatet speglar 
min egna stil som jag utvecklat under dessa tre år. 

Många människor gjorde det här projektet möjligt genom att ha hjälpt mig 
att översätta, diskutera och dela med sig av sina kunskaper. Det har gjort det 
helt gratis, de har tipsat och pitchat min idé vidare vilket har lett till att jag 
fått publicitet och stor spridning. I allmänhet är människor mer hjälpsamma 
än vad man föreställer sig, utan att blinka har jag fått hjälp av så många som 
peppar och stöttar. 

Vad som startade i min frustration om att inte ha lärt mig meänkieli har drivit 
projektet framåt. Projektet, som kommit att bli något av en terapi för mig, har 
gett mig många insikter. Det har inte bara gjort mig säkrare på uttal, utan har 
gett mig nya perspektiv kring mina föräldrars modersmål.

Puhu meänkieltä! - Prata meänkieli!
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