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Sammanfattning 

I dagens samhälle existerar det många 

normkreativa böcker, men ingen likt den som 

skapats genom detta projekt. För att få 

någonting att ses som normalt i allmänhetens 

ögon, så måste man först skriva om det som 

om det redan var sett som normalt. Detta togs 

fram genom intervju samt enkät, och är hur 

boken Ensamma i Liberia är skapt. Boken är 

illustrerad, författad och layoutad av Elina 

Mikkola som hennes examensarbete på Luleå 

Tekniska Universitet i programmet Grafisk 

design - konstnärlig kandidat. I detta projekt 

så har det också visats hur viktiga kulturella 

mönster kan vara, inte bara för individer, men 

även för samhället i helhet. Detta på grund av 

den stora vikten i att förstå andra och hur det 

kan hjälpa till att motverka mot segregation.

Abstract 

In today’s society, a lot of norm creative 

books exists. But none of which are made as 

the one created through this project. To make 

something be seen as normal through the 

public eye, you first have to write about it as 

if it already was seen as normal. This was 

shown in interviews and a survey. So that is 

how the book Ensamma i Liberia was made. 

The book is illustrated, written and layouted 

by Elina Mikkola in her master thesis at 

Luleå Technical University in the Graphic 

design - bachelor degree. In this project, it 

also got shown just how important cultural 

patterns can be, not just for individuals, but 

also for our whole society. This is because of 

the importance of understanding others and 

how that help the fight against segregation.
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 1.0 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Skönlitteratur är ett område jag är mycket 

intresserad av att lära mig mer om. Därför har 

jag valt att arbeta med att skapa en normkritisk 

novell för ungdomar och uppåt. I denna bok 

ingår bland annat att skapa: omslagsdesign, 

författande, illustrationer samt layout och val 

av typsnitt.  

Detta sker som examensarbete i grafisk design 

på Luleå tekniska universitet av mig, Elina 

Mikkola, en student som inte själv ingår i 

normen. Vilket även det troligtvis ligger till 

grund för varför jag valt att skapa just detta 

och hur jag valt att utföra det. 

För att skapa denna bok har en stor del 

utforskning skett gällande de ämnen som tas 

upp i boken. Också undersökningar genom 

enkät och intervjuer har gjorts där frågor 

gällande boken har ställts. Denna bok ska 

utmana de typiska normkritiska böckerna som 

finns idag där allt som inte tillhör normen 

målas upp som någonting väldigt speciellt och 

udda. Jag valde att göra just detta projekt 

eftersom det idag inte finns så mycket på 

marknaden för just det jag ska skapa, och 

samhällsutmaningen i det är om detta kommer 

att fungera. “Kommer en ungdomsbok kunna 

vara normkritisk om den inte samtidigt 

försöker chockera och uppröra?”.

Jag och andra som inte tillhör normen tror 

det. I boken kommer karaktärer med bland 

annat normbrytande läggningar och kön, 

samt olika religioner och härstamningar vara 

med. En stor möjlighet med detta projekt 

finns om denna typ av skrivande fungerar och 

får läsaren att tänka på normbrytande drag, 

men som om det faktiskt var normen. Ifall det 

fungerar skulle ting som diskriminering, 

mobbning, och skam upphöra för dessa icke-

normativa personerna i verkliga livet. 

1.2 Målgrupp 

Målgruppen för denna bok är ungdomar och 

uppåt, dessa personer är ofta studenter eller 

arbetare som gillar att hänga med vänner, 

inspireras av resor och sitter mycket med 

ögonen riktade mot en skärm. För att göra 

resultatet tilltalade för dessa personer har jag 

valt att skriva om ämnen som resande och 

även spänning då dagens unga uppskattar att 

läsa om, lyssna och titta på sådant som har 

teman som kriminologi och olösta fall. Jag ska 

också skriva om en skolklass som i början ses 

som väldigt olika men som i slutet hittar ny 

gemenskap med varandra. Alla som inte 

tillhör normen kommer bli hjälpta av denna 

bok, det är ett av målen. Om det som idag 

anses normbrytande istället flyttas över till 

normen kommer bland annat mobbning, 

diskriminering och rädsla motverkas i sin tur.
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1.3 Tema 

Jag vill gärna arbeta normkritiskt på ett sätt som 

inte är ett övertydligt tema, utan någonting som 

bara är och som läsaren inte förväntas tycka är 

någonting speciellt. Vilket är precis vad som 

framkommit, under enkäter och intervjuer, är 

någonting som önskas av målgruppen. På detta 

sätt hoppas jag kunna hjälpa det som idag är 

normen, att utvidga sig. Jag vill dessutom skriva 

en vänskapsnovell med en äventyrlig historia, 

där man tar läsaren med på färden. Någonting 

som motiverar läsarna samt främjar egen 

kreativitet och inspiration.  

I arbetet så har det funnits några temaord som 

alltid hölls i åtanke under arbetets alla metoder, 

just för att koppla samman helheten. Det vill säga 

språket, typografi, illustration, mönster och 

handling. Dessa ord har varit följande: 

Ungdomligt, äventyrligt, färgglatt, målande, 

representativt, styrka, normkreativitet.

1.4 Drivkrafter 

Målet med detta projekt är att skapa en 

färdig normkritisk bok som uppfyller vad 

som idag behövs på marknaden. Det jag 

personligen hoppas på är att skapa passande 

illustrationer och kunna skriva på ett sätt 

som både uppskattas men också utmanar 

läsaren. Jag har dessutom aldrig skapat 

någonting liknande, vilket bara det, själva 

genomförandet, är ett mål i sig självt. Jag vill 

uppnå att varje läsare av denna bok tänker 

på alla normbrytande inslag som om det vore 

normen, det vill säga att de inte riktigt 

skapar någon kalabalik utan ses som helt 

normalt. Det är syftet med detta projekt. Jag 

vill att mitt projekt i slutändan ska leda till 

att läsare själva utvidgar vad som idag tillhör 

normen, en känsla av gemenskap hoppas jag 

kunna skapa, en tanke om att vi alla inte är 

så olika som man kan tro. 
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1.5 Frageställningar 

Några av de större frågeställningar jag har arbetat med under 

arbetet hittills är följande: 

• Hur får jag fram känslorna i boken? 

• Hur skriver jag normkritiskt utan att dra abnormal 

uppmärksamhet till det? 

Sedan har även några sekundära frågeställningar varit i fokus, dess 

är synliga nedan.  

• Hur skildrar jag bäst texten med hjälp av illustrationer? 

• Hur får man omslaget att dra till sig uppmärksamhet? 

• Hur ska jag skriva för att anpassa mig efter både unga och äldre?  
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1.5 Normkreativitet och normkritik 

I det här projektet har mycket vikt legat på 

normkreativitet, då just detta var själva 

grunden för examensarbetena. Men vad för 

personliga kopplingar har jag till detta och 

vad betyder ämnena i fråga egentligen? 

I detta arbete kommer det både vara tal om 

normkreativitet och normkritik, men vad det 

då är som är skillnaden mellan dessa kan 

vara en svår grej att hålla reda på. 

Normkreativitet handlar om att, med hjälp av 

kreativitet, utveckla vad som idag är normen. 

Normkritik är istället att lägga märke till och 

ifrågasätta de normer som redan finns 

förklarar Jämställ.nu. (2013) 

Anledningen till att jag ville göra just en bok 

med normkreativt innehåll är att detta tydligt 

behövs i dagens samhälle. Detta är någonting 

som man kanske inte lätt märker av om man 

själv ingår i normen, då man såklart ser 

världen från ens egna perspektiv. Vilket också 

är en av de stora anledningarna till att denna 

typ av projekt behövs. Jag ingår, personligen, 

i icke-normativa rum, och därför har jag själv 

upplevt detta stora tomrum samt insett hur 

lite representation som faktiskt finns där ute. 

Det andra problemet är att den normkreativa 

litteratur som nu existerar dock inte 

uppfyller de möjligheter de kan. När dessa, i 

mitt icke-normativa perspektiv, skulle kunna 

uppnå en större normalisering av det icke-

normativa genom att helt enkelt inte låtsas 

om att innehållet är normkreativt.

1.6 Mönsters roll i projektet 

Hur får jag fram känslorna i boken? Så lyder 

en av de primära frågeställningarna i detta 

projektarbete. Under arbetsprocessens 

skapande av en moodboard, som visualiseras 

på punkt 3.1.8, insågs det hur mycket som 

mönster kan berätta, och också hur mycket jag 

kopplar både platsen Liberia och min egen 

boks handling till olika sorters mönster. Detta 

gav mig en idé gällande den kommande 

litteraturstudien och hur jag skulle kunna 

rikta in denna för att möjligtvis hitta svar på 

min första och största fråga. För om jag, under 

ett fritt skapande av vad denna bok är för mig 

och då plockar fram mängder av bilder på 

mönster, då kanske mönster skulle kunna 

fungera på samma sätt för andra.  

Är mönster någonting som kan användas i 

mina illustrationer för kunna kunna förmedla 

känslan som eftersöks? Detta är någonting 

som jag hade i åtanke under den välutvecklade 

litteraturstudien. Först riktar jag min in på 

ämnet grafisk design i helhet, för att sedan 

fördjupa mig inom mönster och hur dessa har 

använts på olika sätt. Detta leder mig sedan in 

på hur man kan se kultur i just mönster. 

Allt detta för att i slutet kunna analysera 

kring vad användning av mönster faktiskt kan 

uppnå, och hur jag framför allt kan använda 

dessa mönster i mitt projekt för att få fram 

känslan av en kulturen, och platsen Liberia 

och samtidigt framhäva karaktärer na i fråga 

och min egen stil på ett bra sätt. 
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Det fördjupningsområde som valts ut till 

denna text ingår i huvudområdet grafisk 

design. Grafisk design är konsten att skapa 

visuellt innehåll för att i sin tur kommunicera 

olika meddelanden. Allt detta går Teo Yu Siang 

från Interaction Design Foundation igenom 

(2017). Genom tillämpning av visuell hierarki 

och sidlayout-tekniker, så använder grafiska 

designers typografi och bilder för att möta 

användares behov och fokuserar på logiken av 

att visa element i interaktiv design för att 

optimera användarupplevelsen. Kort sagt är 

grafisk design kommunikation. Han fortsätter 

med att berätta om hur grafisk design har 

funnits sedan 17 000 år gamla grottmålningar 

och var även genom hieroglyferna ett populärt 

hantverk i Egypten. Begreppet har ursprung i 

1920-talets tryckbransch och täcker en rad 

aktiviteter inklusive skapande av logotyper. 

Det handlar om estetisk tilltalande och 

marknadsföring, samt att locka tittare med 

bilder, färg och typografi.  

Grafiska designers som arbetar med 

användarupplevelse, det vill säga UX, måste 

emellertid motivera sina stilval med ett fokus 

på mänsklig upplevelse beskriver Teo Yu 

Siang (ibid).

Estetiken måste tjäna ett syfte i UX-design, där 

är grafisk design aldrig konst för konstens skull, 

utan måste ge maximal empati till användare 

och ta hänsyn till informationsarkitekturen för 

interaktiva mönster. Detta för att säkerställa 

tillgänglighet för användare och utnyttja de 

grafiska designfärdigheterna för att skapa 

output som tar hänsyn till hela 

användarupplevelsen, inklusive användarnas 

visuella bearbetningsförmågor. Till exempel, om 

en annars behaglig mobilapp inte kan erbjuda 

användare vad de behöver inom ett visst antal 

tumklick, så kommer dess designers att 

misslyckas med sammankopplingen av både 

grafisk design och användarupplevelse. 

Omfattningen av grafisk design inom UX 

innefattar att skapa estetiskt tilltalande design 

som användarna tycker är behaglig, meningsfull 

och användbar. 

Enligt John Heskett (2002) är grafisk design 

någonting mycket estetiskt, någonting som 

handlar om själva skapandet av produkter som 

är, för ögat, attraktiva. Men han beskriver också 

om hur grafisk design handlar lika mycket om 

det tekniska arbetet bakom kulisserna, och att 

faktiskt framställa någonting som bidrar till ett 

bättre samhälle som är till för och gynnar alla 

invånare. 

2.0 Kontext och Litteraturstudie 

2.1 Vad är grafisk design? 

Grafisk design, fokus i användarupplevelse  

eller konst?
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Teo Yu Siang (ibid)

“Design is a solution to a problem.  
    Art is a question to a problem.”

Avslutningsvis är det värt att ta upp ett citat som 

John Maeda, ordförande för Rhode Island School of 

Design sagt gällande designämnet som helhet i 

koppling till konsten och som också leder in oss på 

det breda designämnet som har vikt i både UX och 

konst - mönster. 

Världen är fylld av olika kulturer och det är 

trivialt hur dessa också skiljer sig från varandra. 

I förstudien Traditionell kunskap och sedvänjor 

inom den samiska kulturen berättar Per Mikael 

Utsi (2007) om hur folkloristiska uttryck såsom 

traditionell sång, annan musik och dans samt 

sagoberättande och även grafisk design i form 

av exempelvis tecken, symboler och traditionella 

mönster kan anses var synonymt med TCE. Det 

vill säga traditional cultural expression, eller 

traditionella kulturyttringar på svenska. 

Traditionell kunskap och traditionella 

kulturuttryck är två avgränsade men 

fortfarande mycket nära bundna, 

komplementära och interagerande områden.  

Traditionell kunskap består av både kunskap, så 

kallad “know-how”, seder och uppfattningar som 

hjälper människan i sin interaktion med den 

naturliga omgivningen.

Detta inkluderar kunskap inom jordbruk, 

djurskötsel, jakt, fiske, insamling av olika 

varor, bekämpning av sjukdom och skada, 

namngivning och förklaring av naturfenomen 

samt andra strategier för att överleva och 

forma sina omgivningar. Till skillnad från 

vetenskap finns det traditionella 

motsatsförhållandet mellan jordnära och det 

andliga, det empiriska och objektiva samt det 

heliga och intuitiva inte i traditionell kunskap. 

Inom traditionell kunskap är gränserna 

permeabla, det vill säga genomträngliga. 

Utsi skriver också om att även om 

västerländsk vetenskap är en social 

konstruktion strävar den åtminstone efter att 

skilja mellan det andliga och materiella, 

religion och kunskap samt kultur från natur. 

Detta skiljer sig starkt från den holistiska 

inställning som den traditionella kunskapen 

har. Därför är det inte lämpligt att försöka 

pressa in den traditionella kunskapen i 

samma form som vetenskap.

2.2 Traditionell kunskap i samband med  

traditionella kulturuttryck 
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Förklaringarna på det traditionella 

kunskapssystemet kan verka ovetenskapliga och 

subjektiva, men den avslutande slutsatsen kan 

ändå vara fullständigt vetenskapligt korrekt. 

Begreppet kunskap använder Utsi i detta 

sammanhang som ett kortare uttryck för det lite 

längre “kunskaper, innovationer och sedvänjor 

hos ursprungliga och lokala samhällen med 

traditionella livssätt som är relevanta för 

bevarandet och det hållbara nyttjandet av 

biologisk mångfald” i överensstämmelse med 

artikel 8 (j) i konventionen om biologisk 

mångfald samt för »lokal och traditionell 

kunskap relaterat till bevarande och hållbart 

nyttjande av biologisk mångfald« enligt 

regeringens proposition 2004/05:150.

Cathy Treadaway (2004) beskriver att 

utvecklingen av digital bildteknologi för tryckt 

design av textil- och ytmönster har drivits fram av 

dess användning som ett produktionsverktyg 

snarare än som ett designmedium. Det har också 

framgångsrikt distribuerats av industrin för att 

minska cykeltiderna inom produktutveckling, 

prototyper och kommunikation men dess fulla 

potential inom det kreativa området har ännu inte 

förverkligats. Treadaway hävdar också att det är 

möjligt att låsa upp potentialen för innovation när 

digital bildteknologi omfamnas som metamedia 

innehållandes en mängd inbäddad kunskap och 

färdigheter i den virtuella rymden. 

2.3 Bildteknologi och kulturella betydelser
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Den inledande fasen av fenomenologisk 

forskning i kreativ användning av digital 

bildbehandling av ytmönster och 

textilutövare som genomförs vid University 

of Wales Institute Cardiff har avslöjat att det 

kreativa uttrycket förbättras genom en 

utveckling i det visuella språket, nya 

hantverkstekniker och möjligheterna att det 

tillhandahåller samarbete och 

kommunikation. Pågående empirisk forskning 

som Treadaway beskriver illustrerar hur 

kreativ praxis kan utforskas genom att dela 

kreativa tankar i den virtuella rymden och 

den resulterande materiella artefakten är ett 

fenomen med både individuella och delade 

uttrycksfulla svar.  

I Research on garment pattern design based 

on fractal graphics har Weijie Wang, 

Gaoupeng Zhang, Luming Yang och Wei Wang 

(2019) analyserat den grundläggande 

principen för att generera fraktalkonstgrafik 

och de konstnärliga egenskaperna hos grafik 

och använder sedan en vetenskaplig 

visualiseringsmetod för att förnya och 

förbättra den teoretiska modellen som de 

använder. Främst analyserar de 

generationsprincipen och grafiska 

egenskapen för fraktalgrafik av komplexa 

dynamiska system och L-system, och två olika

sorters konstgrafik, det vill säga, blommig 

konstgrafik och geometrisk konstgrafik har 

utvecklats. Med detta i grunden designas de 

genererade konstnärliga figurerna för andra 

gången och appliceras sedan på designen av 

klädmönster.  

Genom att använda MATLAB-

programmeringsprogramvara för att generera 

konstgrafik som överensstämmer med en 

specifik stil, i kombination med 

bildbehandlingsprogramvaran Photoshop för att 

bearbeta och göra om den genererade grafiken, 

så kan denna konstgrafik hjälpa till att utforma 

klädtrycksmönster och göra mönster tillämpliga 

på klädtyger. Slutligen tillämpas 

fraktalmönsterteorin på design av 

sidenhalsdukar och design av andra klädtyger 

genom digital tryckteknologi, vilket helt kan 

spegla den praktiska och överlägsna designen av 

klädmönsterdesign baserat på fraktalteorin. 

Baserat på Weijie Wangs (et al. 2019) 

experimentella resultat visar det sig att det är 

fullständigt genomförbart att designa mönster 

för tygtryck baserat på fraktalteorin och de 

ovanliga konstnärliga mönstren som utformats 

har mycket stort praktiskt värde. Dessutom 

uppmuntrar denna metod kreativitet i 

designprocessen för klädmönster och påskyndar 

den nya designgenerationen.
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Topp med exempel på akwetetyg, hämtad från: https://
tdsblog.com/akwete-igbo-traditional-textile-made-in-
nigeria/

I boken The Protection of Traditional Cultural 

Expressions in Africa (2017) skriver Enyinna 

Nwauche om inhemska textilier i Nigeria. Han 

tar upp akwetetyget som härstammar i sydöstra 

Nigeria. Denna är ett bra exempel på ett tyg med 

många olika kulturella budskap. Den har 

ursprung i övernaturliga uppenbarelser och det 

sägs även att flera vävare mottog dessa designer 

i sina drömmar. Akwetetyget har kulturell, 

politiskt och religiös signifikans och vävarna 

uttryckte kunskap om omgivning och kulturella 

åsikter i deras motiv. I de flesta inhemska 

textilutvecklingarna betraktades vissa mönster 

av akwetetyget som heliga och reserverades för 

religiösa ändamål. Andra akwetemönster var 

istället statussymboler och reserverades för 

kungligheter och krigarklassen. Över tidens 

gång blev detta tygmönster tillgänglig för alla 

utan restriktion och det är idag använt för 

sociala anledningar, såsom uttryck av klass, 

kläder, främst för kvinnor, och även för 

dekorationer, övergångsriter, begravning och 

andra minnesevent.  
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2.4 Keramik och mallmatchning 

Ytorna på många kulturarvsföremål var 

utsmyckade med olika mönster, särskilt 

kurviga sådana. I praxis är de flesta av de 

obearbetade kulturarvsobjekten mycket 

fragmenterade, bestående av exempelvis 

skärvor av keramik eller kärl, och var och en 

av dem visar bara en mycket liten del av den 

underliggande designen, med avvikelser och 

deformationer. Detta berättar Jun Zhou, 

Yuhang Lu, Kang Zheng, Karen Smith, Colin 

Wilder och Song Wang (2018). Därför kan det 

vara svårt att fastställa dessa mönsters 

härstamning och historia just på grund av att 

mönstrens specifika former inte alltid är så 

lätta att konstatera. Hur man arbetar med 

dessa problem kan namnges som 

mallmatchning berättar Jun Zhou (et al. 2018). 

Detta syftar på att varje segmenterad 

kurvstruktur och synlig detalj matchas 

samman med samtliga platser med varje möjlig 

orientering, just för att kunna jämföra 

mönstret i fråga med varje tidigare känd 

design.  

Jun Zhou, Haozhou Yu, Karen Smith, Colin 

Wilder, Hongkai Yu och Song Wang (2016) 

berättar också om hur kulturarvsobjekt med 

utsmyckade realistiska och abstrakta mönster 

bestående av sammankopplade och 

sammanflätade kurvor korsar ett antal 

relaterade discipliner, inklusive arkeologi, 

konsthistoria och kulturarvshantering.

Utmaningen att rekonstruera och studera 

dessa fullständiga mönster förhindras på 

grund av att de flesta fragmentariska 

kulturarvsobjekt endast innehåller en liten 

del av den underliggande fullständiga 

designen, och i fallet med en 

stämplingsapplikation kan samma design 

tillämpats flera gånger med överlappning på 

ett och samma objekt. Som ett resultat kan 

klassiska kurvmönster-

matchningsalgoritmer, såsom Chamfer-

matchning, fungera sämre när det gäller att 

identifiera den underliggande designen 

berättar Jun Zhou (et al. 2016). 

För att hantera det utmanande problemet 

med att automatiskt identifiera den 

underliggande fullständiga utformningen av 

kurvmönster från ett sådant fragment så har 

Jun Zhou (et al. 2018) skapat en ytterligare 

mallmatchning som är en slags 

tvåstegsmatchningsalgoritm visad nedan. 

Denna består av olika matchningskostnader i 

varje steg.  

I steg ett används en traditionell 

mallmatchning, vilket är mycket 

beräkningsmässigt effektivt över hela 

sökutrymmet för att identifiera en liten 

uppsättning av kandidatmatchningar.
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I steg 2 erhåller vi en ny matchningskostnad 

genom att utbilda ett dubbelkälligt 

Convolutional Neuralt Network, ett CNN, och 

tillämpa denna för att rangordna de 

kandidatmatchningar som identifierats i steg 1. 

Det samlas 600 keramikskärvor med 98 

fullständiga mönster från Woodland-perioden i 

sydöstra Nordamerika för experiment, och till 

sist är prestandan för den föreslagna algoritmen 

i fråga mycket konkurrenskraftig.

2.5 Analys 

Jun Zhou (et al. 2018) beskriver kring 

keramikskärvor och hur man kan använda 

dessa för att fastställa den underliggande 

designen och även vilken kultur som skärvan 

härstammar ifrån. På samma sätt som man då 

kan göra detta enligt dessa författare, som 

även beskrevs grundläggande i det teoretiska 

ramverket, kan man också ta fram från vilken 

plats eller kultur ett visst mönster kommer 

ifrån gällande andra material. Därför bör 

man, genom att istället utföra detta 

experiment tvärtemot den redan etablerade 

strukturen, också kunna skapa delar av 

kulturella och platsspecifika mönster genom 

utforskande och fördjupad granskning av 

tidigare mönster från den plats och kultur 

man riktat in sig på.

Vid kunskap om befintliga mönster och hur 

dessa är utformade i en viss kultur kan man 

följaktligen också kunna skapa mönster, och 

delar av mönster, personligen. Som även dessa 

visar en stark koppling till den specifika 

kulturen eller platsen i fråga. Det är på dessa 

sätt som jag fått fram att man kan framföra en 

känsla av en specifik plats med hjälp av ett 

mönster och hur detta görs. Samt hur man 

faktiskt kan framhäva en viss kultur genom 

mönsterdesign. Genom kunskap och noggrant 

granskad information gällande tidigare 

väletablerade mönster från plats och kultur i 

fråga.
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Målet jag hade med denna litteraturstudie var 

att få en förståelse för den visuella semiotiken, 

en inblick i hur mönster kan användas för att 

få fram känslor av specifika kulturer och 

platser. Samt att kunna ta med denna nyfunna 

kunskap in i examensarbetet och därför ha 

möjlighet att med mest övertygande resultat 

slutföra illustrationer där mönster träder in 

och påverkar både känsla och upplevelse. 

Detta är jag nu säker på att jag också kommer 

att kunna göra. Genom min nyfunna förståelse 

för hur mönster utformar sig på olika platser 

och i olika kulturer, samt hur jag dessutom 

kan ta reda på detta, kommer jag nu också 

kunna överföra denna kunskap till en 

egenskap av att även kunna skapa sådana 

mönster personligen. För en grafisk designer 

är detta väldigt viktigt då kopplingen mellan 

just användarupplevelsen och konsten är så 

stark inom mönsterdesign. Ett mönster kan 

tolkas som endast ett konstverk av ett 

ovetande öga, vilket inte är det enda som ett 

mönster tillför, ett mönster har en stor 

betydelse för kultur och det sociala samhället. 

Exempelvis är akwetetyget som Nwauche 

(2017) beskriver någonting som uttrycker så 

många olika saker för konsumenterna och 

därmed bidrar till upplevelsen, men själva 

mönstret är ju också ett konstverk i sig själv.  

Om kunskap gällande olika typer av 

kulturella mönster och dess betydelser var 

allmänkunskap skulle både användare, 

företagare och hela samhället vinna på detta 

då kommunikation kunde ske smidigt och 

utan missförstånd. Användare skulle kunna 

införskaffa produkter bestående av 

mönsterdesign och kunna använda sig av 

dessa för att uttrycka sig, mer än att de har 

valt en produkt de anser fin. En möjlighet att 

kunna uttrycka sin personlighet och sig själv 

är någonting allmänt känt som bidragande 

till ett bättre mående och hälsa i helhet. 

Företag skulle kunna utnyttja detta genom 

att tillverka produkter med eftersökta 

mönster och därmed vinna på mer 

försäljning. Genom detta skulle samhället i 

sin tur också dra nytta av mönsterdesign 

eftersom en gynnande välfärd skulle 

främjas, men också främst för att 

missförstånd mellan olika folkgrupper skulle 

minskas och därmed tror jag att även värld 

utan krig, kränkningar och lika tydliga 

uppdelningar skulle vara här innan vi vet 

ordet av. Detta visar tydligt hur kunskap om 

mönsterdesign och dess kulturella 

betydelser skulle kunna bidra till hela 

samhället.
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2.5 Konkurrenter 

Idag på marknaden finns det mängder av 

ungdomsböcker varav flera tar upp 

normkritiska ämnen, det som dock upptäckts 

är att när dessa ämnen är med så görs det 

väldigt tydligt och skrivs om på ett sätt som 

gör så att läsaren ska veta att detta inte är det 

vanliga.  

Några exempel på dessa typer av böcker är:  

• Engelsforstrilogin (Vid namn Cirkeln, Eld och 

Nyckeln) skriven av Mats Strandberg och Sara 

Bergmark Elfgren (2011, 2012, 2013) 

• Som Eld av Sara Lövestam (2015) 

• Böckerna Lögner, Skandaler, Hemligheter,  

Intriger och Frestelser av Sara Shepard 

(2010-2017) 

Skillnaden på dessa böcker och den jag ska 

skapa är att liknande ämnen ska tas upp men 

på ett sådant sätt som om de redan var 

normen. Jag tror att detta kommer bli lättare 

för mig som inte själv tillhör normen än vad 

det kanske är för andra författare.
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design inför 
presentation

1. 2. 4.

3.0 Arbetsprocess 

3.1 Metod 

3.1.1 Roadmap 

De metoder som använts i detta examensarbete 

är synliga i ovanstående Roadmap, vilket även 

är den första metoden som utfördes i detta 

projekt var en Roadmap (Design Kit). Denna 

skapades för att övrig tid av arbetet ska hållas 

till en tidsplanering och för att projektet ska 

bli klart i tid samt för att veta hur detta ska ske 

och vad som ska göras. Roadmapen blev till 

genom att först definiera vad målet är att 

skapa och vilka delar som ingår i detta. I just 

detta projekt ingick exempelvis val av ämne, 

illustration och skrivande. 

Sedan forskades det på olika hemsidor och i 

böcker efter metoder som skulle kunna hjälpa 

till på denna väg. Dessa metoder antecknades 

och gallrades för att en, till detta projekt, så 

anpassad process som möjligt skulle kunna 

framtas.  

3.1.2 Benchmarking research 

Benchmarking research (Glancey, 2011) var 

nästa metod som användes, denna går ut på att 

göra en marknadsundersökning för att se vad 

det är som redan finns ute på marknaden i 

dagsläget och också för att utmärka vad det är 

som kanske behövs. Denna utforskning 

utfördes genom biblioteksbesök, bokslukande 

och internetsökande. Sedan dokumenterades 

upptäckterna för att kunna jämföras i senare 

metoder såsom Bundle ideas. 

17



 

Senare under arbetsprocessen användes denna 

metod igen, just för att bekräfta att det 

specifika koncept som tagits fram är någonting 

som inte redan finns.  

Under Benchmarking research (Glancey, 2011) 

gjordes internetsökande och läsande med syfte 

att undersöka mängden, och formen av, 

normkreativ skönlitteratur. Målet var att 

plocka fram information kring vad som redan 

existerar och vad det finns behov av. 

3.1.3 Intervju och enkät 

Därefter skedde intervjuer, detta gjordes via 

telefonsamtal, träffar och en enkät (Design 

Kit). Intervjuerna användes av liknande 

anledning som Benchmarking research, mer 

information kring vad som behövdes på 

marknaden var vad som eftersöktes. 

Intervjufrågor kring vad personer söker i 

denna typ av litteratur är vad som ställdes. 

Målgruppen utfrågades samt folk i närhet till 

dessa grupper, det vill säga ungdomar, vuxna 

och även föräldrar blev kontaktade. 

Dokumenterande skedde via inspelning, 

antecknande och i enkäten framkom specifika 

svar och statistik som resultat.  

I intervjuerna framkom det ett stort behov av 

litteratur med genusmedvetenhet, men på en 

nivå som kan likställas med normativa barn- 

och ungdomsböcker. Att inkludera men 

samtidigt inte exempelvis göra något ingående 

analytiskt historieberättande om exempelvis 

HBTQ-personer och varför de är si eller så.

Det efterfrågades även relaterbara 

äventyrsböcker som kan läsas av både unga 

och vuxna med ett moget, men ändå inte 

alltför svårt språkbruk. I enkäten deltog 45 

personer, varav ca 70% tillhörde gruppen 

HBTQ+. Enkäten ger därför det här arbetet ett 

viktigt perspektiv att utgå ifrån eftersom 78% 

av HBTQ-personerna som medverkade ansåg 

att utbudet av dagens så kallade 

regnbågsböcker inte var bra. För att kunna 

göra ungdomslitteratur mer öppen och 

inkluderande så krävs därför denna typ av 

feedback från exempelvis HBTQ-personer 

snarare än cishetero-individer.  

På tre olika ställen i enkäten kunde 

medverkande komma med egna förslag på vad 

som bör inkluderas och vilka grupper i 

samhället som inte tycks representeras 

tillräckligt i skönlitteratur. Där hade det 

kommit in 27 kommentarer varav majoriteten 

från HBTQ-personer. Det som belystes allra 

främst var transinkluderande innehåll, både 

transpersoner och ickebinära, då dessa 

grupper anses vara minst representerade i 

böcker och media.
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Någonting som också togs upp flera gånger 

från medverkande var att skapa litteratur som 

inte enbart fokuserar på just “HBTQ-personer”, 

för exempel, som själva temat i berättelsen, 

utan låta det vara i bakgrunden för att då 

kunna normalisera icke-normativa 

familjekonstellationer. Normkritik innebär till 

stor del att visa och höja HBTQ-personers 

existens men många normkritiska 

ungdomsböcker skrivs även på ett mer 

utpekande sätt och lägger all fokus på att 

karaktärerna är just HBTQ-personer 

exempelvis, snarare än att låta det smälta in i 

berättelsen helt naturligt. Att ta fram litteratur 

där karaktärerna inte framtas som någonting 

utöver det ordinära kommer leda till att 

läsarna inte uppfattar det som konstigt, vilket 

avslutningsvis resulterar i att icke-normativa 

familjekonstellationer blir en del av normen. 

3.1.4 Brainstorm 

Fortsättningsvis i processen tillämpades 

metoden Brainstorm (Wikberg Nilsson, Ericson, 

Törlind. 2015). För att, på ett så smidigt sätt 

som möjligt, kunna ta fram idéer för 

examensarbetet är denna metod väldigt 

användbar. Brainstorming kan användas på 

olika sätt.

Det som denna metod utfördes på är att skriva 

ner korta meningar eller förklarande ord på 

post it-lappar, men brainstorming gjordes 

också genom en klassisk karta där linjer och 

kopplingar drogs. Dessa processer ger en 

tydliga bilder av vilka idéer och upplägg som 

finns och kan enkelt underlätta organisering 

genom teman eller färger. På så sätt blir det 

också mer lättsamt att rangordna de olika 

idéerna efter varierande kriterium. Denna 

metod användes för att på ett snabbt sätt 

kunna plocka fram mängder av idéer. Under 

metodens användning är det viktigt att inte 

kritisera eller att försöka hålla sig innanför 

boxen, just för att inte hämma sin kreativitet. 

Resultatet av brainstormandet blev en 

mindmap över de tankar och idéer som fanns 

gällande examensarbetet. Flera olika teman 

diskuterades i grupp och antecknades vid 

sidan av för att sedan kunna sammanställa 

alla idéer till en potentiell bok.  

3.1.5 Braindrawing 

Den metod som skedde därnäst är 

Braindrawing, vilket är mycket likt 

Brainstorm, men för den visuella designen, 

illustrationerna och så vidare (Usability body of 

knowledge, 2011).
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Detta gjorde jag för att få fram olika förslag på 

stilar och typer av illustrationer som jag sedan 

kan handplocka mellan och utveckla för att få 

fram en stil som uppfyller målen och kan 

användas i illustrationsarbetet. Den stil som 

valts ut består av konturer i olika vikt, med 

mycket känsla, minimalism och stilrenhet i de 

utvalda färgerna synliga på moodboarden. Plus 

dessa framtagna mönster såklart. 

3.1.6 Bundle ideas 

Bundle ideas var nästa metod som utfördes 

(Design Kit) och denna går ut på att välja fram 

de bästa delarna från idéerna som framkommit 

under brainstormingen och kombinera dessa 

på olika sätt. Detta gjordes genom antecknande 

och skapande av korta ihopplockade 

konceptbeskrivningar med ursprung i 

brainstormen. Denna metod användes som ett 

mellansteg från idésprutande till färdigt 

koncept och för att enkelt kunna plocka ut de 

mest gynnsamma bitarna och använda som 

pusselbitar med målet att kunna framta 

någonting ännu mer fördelaktigt för 

slutresultatet. 

När resultatet av brainstormingen var kartlagd 

så påbörjades gallrandet av idéer, många fick 

lämnas kvar på kartan medan de andra idéerna 

fick följa med och tillämpas längre fram i 

arbetet. De idéer som lämnades kvar kommer 

alltid finnas kvar där, för att kunna användas 

till andra projekt. De bästa delarna från de 

olika idéerna som framtogs på brainstormen 

buntades samman och pusslades ihop till nästa 

del i processen.

Metoden Bundle ideas underlättade arbetet när 

det var dags för nästa steg, Create a concept, då 

den jobbiga biten att välja bort idéer var förbi. 

Då flyttades fokuset till den färdiga produkten, 

snarare än att fortfarande vara i idéfasen.  

3.1.7 Create a concept 

Därefter tillämpades metoden Create a concept 

(Design Kit). Denna beskrivs på designkit.org 

genom följande mening: 

“Move from a handful of ideas and insights into 

a fully-fledged concept, one that you’ll refine 

and push forward.” 

Denna metod är viktig eftersom man inför det 

fortsatta arbetet ska ha någonting att jobba 

vidare med, när en prototyp ska skapas måste 

en färdig idé finnas tillgänglig. Detta gjorde jag 

genom att ta alla koncept som plockats fram 

under Bundle ideas, och jämföra dem med vad 

som framkommit under de tidigare metoderna 

Intervju och Benchmarking research. Därefter 

kunde man tydligt se vilka delar som bör slopas 

och vad som ska utvecklas för att den mest 

anpassade idéen skulle vara kvar i slutändan. 

De delar som utmärkte sig under brainstormen, 

och som passade ihop med de behov som vi fått 

fram från tidigare metoder, arbetade jag med 

att pussla samman för att skapa denna idé. 

HBTQ-karaktärer, relaterbar skola samt 

karaktärer, äventyr, spänning och olika 

kulturer är några av de teman som jag valt att 

arbeta vidare med.
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Den idé som blev resultatet av Create a concept 

beskrivs grundläggande nedan: 

En liten klass åker ner med sina två lärare till 

Liberia i Västafrika. Huvudkaraktären och 

jaget i berättelsen är en tjej som heter Amira 

som har en flickvän i samma klass, Nellie. I 

klassen finns också bland andra den ickebinära, 

lite nördiga Milton, hästtjejen Sofia och 

Hipstern Alve. I början av boken märker man 

att huvudkaraktären inte gillar övriga 

klassmedlemmar speciellt mycket. Men under 

resan måste den ena läraren först stanna på 

flygplatsen för att lösa problem med dokument 

av något slag, och sedan försvinner den andra 

läraren spårlöst. Var tog hon vägen? Vad har 

hänt? Och hur ska klassen på sju ungdomar 

överleva utan att ens kunna språket? Kommer 

eleverna alls få reda på vad som hände deras 

kära lärare?

Blir det istället ännu fler dispyter och mer 

distans mellan denna redan så segregerade 

grupp? Eller kommer denna uppdelade klass 

möjligtvis kunna lösa detta dilemma och finna 

en ny gemenskap hos varandra? 

3.1.8 Moodboard 

Den typ av illustrationer som jag väljer att göra 

kommer ha stor effekt på vad för känsla boken 

och handlingen kommer ge läsaren överlag. 

Därför har en moodboard plockats fram för att 

underlätta i illustrationsarbetet. Den skapades 

genom användning av hemsidan Pinterest, där 

utforskande pågick för att hitta bilder av olika 

slag som utger känslor som ska tas fram i 

illustrationer och författande. Ett urval av dessa 

bilder pusslades sedan samman till ett kollage 

synlig nedan.
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Genom Pinterest skapades även en liten 

moodboard på sådant som varit inspiration till 

skapandet i helhet. Det vill säga både språket, 

typografi, illustration, mönster och handling. I 

skapandet av denna moodboard hölls de utvalda 

temaorden i åtanke framför allt, det vill säga: 

Ungdomligt, äventyrligt, färgglatt, målande, 

representativt, styrka, normkreativitet. 

Men detta har såklart skett i koppling till vad 

som faktiskt händer i handlingen och de 

specifika karaktärer som är med, samt sättet jag 

personligen tänkte skriva på.

Minimalism var också någonting som det 

fokuserades på, just på grund av att detta i 

slutändan är en kortnovell. Och att kunna få in 

så mycket som möjligt på så lite tid och utrymme 

som möjligt, med även mycket symbolik, var 

därför ett högt aktat mål. Ett exempel på ett verk 

som givit mig inspiration till detta projekt är The 

Breakfast Club. Denna handlar om ett gäng 

ungdomar, som likt mina i början ser varandra 

som väldigt olika,  men som under resans gång 

arbetar tillsammans för att i slutändan ha en 

gemenskap. 

Nedan syns den moodboard som skapades för att 

visa upp den inspiration som jag tagit med mig 

in i detta arbete.
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3.1.9 Författande 

Här var det dags för att börja med själva 

skrivandet av boken, vilket har skett parallellt 

med både litteraturstudie och illustrerande. Jag 

arbetade på så sätt att en viss mängd ord skulle 

skrivas under varje dag, i mitt fall 500. Detta 

fungerade mycket bra och fick arbetet att rulla 

på i en hållbar takt.  

Sättet som jag valde att skriva på härstammar i 

en livstids slukande av böcker skrivna av 

författare som Jane Austen och Lewis Carroll, 

personer som skriver på väldigt beskrivande 

och diktliknande sätt. Detta är någonting som 

inspirerat mig själv i mitt eget skapande. I 

denna bok använder jag mig därför av den 

retoriska stilfiguren allitteration, vilket är 

namnet på när man i en ordföljd upprepar den 

första bokstaven eller ljudet. Jag använder mig 

också av mycket adjektiv och beskriver gärna 

noggrant vad som sker i handlingen, men även 

sådant som inte egentligen tillhör det 

huvudsakliga äventyret. Såsom anekdoter med 

mål om att hjälpa berättandet i det sätt att de 

ger en mer utförlig bild över exempelvis 

karaktärer. Jag har även använt mig av en hel 

del symbolik i både författandet, men också 

illustration. Jag har målat kramande blomster 

som sakta växt till full blom 

3.1.10 Litteraturstudie 

En litteraturstudie gjordes i syfte att ta reda på 

fakta kring och runt om mönsterdesign inför 

illustrerandet. Jag ville få en inblick i hur 

mönster kan användas för att få fram känslor 

av specifika kulturer och platser. 

Samt med mest övertygande resultat slutföra 

illustrationer där mönster träder in och 

påverkar både känsla och upplevelse. Den 

information som plockats fram här är läsbar 

under rubriken Kontext, där ämnet också 

analyserades och den litteratur som jag valt att 

arbeta med är böcker samt artiklar skrivna av 

väletablerade forskare samt personer med 

erfarenhet inom ämnena i fråga, på grund av 

att dessa författare är så pass insatta i det som 

de skriver om anser jag att dessa källor 

trovärdiga. Jag har exempelvis inte valt att 

referera Wikipedia, då detta är en sida som 

praktiskt taget vem som helst, utan varken 

erfarenhet eller kunskap inom ämnen, kan 

skriva på, därför är den hemsidan inte en 

trovärdig referens. 

Jag har använt mig av olika arrangemang och 

versioner av vissa keywords under 

sökningarna. De sökord som jag nyttjat var 

dessutom oftast översatta till engelska, just för 

att det då är större chans att hitta vad man 

letar efter, eftersom ett större område är inom 

räckhåll. De keywords som användes i olika 

arrangemang och böjningar står uppradade 

nedan: 

Pattern design, culture, location specific, textile, 

cultural heritage, indigenous,

För att söka har jag använt mig av sökmotorn 

Google främst. Men också letat vidare på sidor 

som Researchgate. De resultat som kom upp 

var i första hand bilder och samlingar på 

Pinterest i fråga om mönster. 
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Detta skapade en del fördröjning i utforskandet 

och nya böjningar av sökorden fick användas. Men 

efter en del sökande kom det också upp 

vetenskapliga artiklar och onlineversioner av 

böcker med flera. Kontaktförsök har också gjorts 

till personer kunniga inom ämnet, men utan svar. 

Detta begränsar studien i det sätt att personliga 

och mer fördjupade inblickar i olika mönster inte 

kunde framtas. 

3.1.11 Illustration 

När en del av författandet var gjort hade ett så 

kallat skelett skapats över handlingen. Här 

skapades en lista på de illustrationer som skulle 

skapas och det riktiga illustrerandet kunde 

påbörjas. Illustrationerna skapades först 

grundläggande för att sedan utvecklas med fler 

detaljer, mönstren och färger. Illustrationsarbetet 

tog form i programmet Illustrator. 

3.1.12 Prototyp 

Sedan gjordes en Prototyp, detta innebär att man 

skapar en enklare version av sin färdiga produkt, 

någonting som kan ge en inblick över hur det 

färdiga resultatet kan komma att se ut. Åsa 

Wikberg Nilsson (et al. 2015) skriver om hur 

protypskapandets syfte övergripande är att 

utforska designproblem och utvärdera alternativa 

lösningar. Med hjälp av en prototyp kan man på 

ett billigt sätt göra en testversion som i sin tur, vid 

behov, kan underlätta senare modifiering och 

dessutom vara användbar till kommande User 

trials. Prototypen som skapats här utfördes med 

hjälp av samtliga tidigare metoder. Den idé som 

plockats fram blev nu förverkligad
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och bland annat layout, illustrerande och 

författande har gjorts. Utdrag från denna 

prototyp syns till höger. 

3.1.13 User trial 

Efter att prototypen var klar så var det dags 

för en User trial. En User trial går ut på att 

låta målgruppen testa prototypen för att 

sedan kunna komma med feedback. Detta 

projekts User trial gjordes på så sätt att 12 

personer i målgruppen fick hem varsin 

version av prototypen, som de sedan fick läsa, 

titta på och uppleva. Efter några dagar skedde 

ett samtal via Zoom med vardera testperson.  

3.1.14 Feedback 

Det var då en hel del god feedback kom in. 

Bland annat sades det att illustrationerna 

gärna får vara i lite olika storlekar och att de 

små Afrika-symbolerna kändes “tråkiga”. Men 

de ville gärna ha någonting i början på varje 

kapitel som ändå kopplade ihop dem med 

varandra. Där kom idén fram med att ta 

detaljer från illustrationerna, förstora upp och 

sänka opaciteten på dessa. För att sedan 

placera dessa i alla kapitels början och då på 

ett smidigt sätt bjuda in läsaren till känslan i 

just detta kapitel. Sedan togs det också upp att 

raderna kändes för långa med tanke på 

typstorleken och den mängd tecken som då 

fick plats. Att indragen bör förminskas var 

också någonting som togs upp. Det var de 

största grejerna som behövde ändras enligt 

feedbacken, utöver detta var det endast 

positiva åsikter som uttrycktes. 
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3.1.15 Modifiering 

Själva modifieringen skedde därefter, här 

ändrades allt som tagits upp av de som 

medverkade i User trial, samt det som 

handledare givit feedback kring.  

3.1.16 Skick av färdig produkt till tryck 

Nu när modifieringen var avklarat och 

målgruppen blivit nöjda så var det dags att 

skicka den färdiga produkten till tryck. HS Copy 

& Media Service AB var dem som skötte trycket.  

3.1.17 Clean up och 

kommunikationsdesign inför 

presentation 

Sist, men absolut inte minst, så är det dags för 

finslipande och det sista arbetet med 

kommunikationsdesign inför presentationen 

och utställningen. Till höger syns det första 

utkastet på utställningsdesignen, där växtlighet 

och förstorade illustrationer var tänkta att 

kunna hjälpa till för att få fram bokens energi. 

Under veckan av strukturerande av 

utställningen dök dock ytterligare idéer upp och 

mer rekvisita valdes att ta med. Därför blev det 

slutgiltiga resultatet en uppgraderad version 

där bland annat egenskapade masker, ett 

parasoll med hamntak och ljusslingor varit 

användbara. Hur resultatet av 

utställningsdesignen ser ut är synligt i 

resultatdelen.
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4.0 Designarbete 

4.1 Illustrationer 

Illustrationerna har gått igenom en viss 

förvandling under arbetets gång och här till 

höger syns några av dessa versioner.  

Den slutgiltiga stil som används i den färdiga 

boken,  är den som syns på kommande sidor. 

Stilen i fråga har jobbats fram under en lång 

period för att få fram den mest passande och 

fungerande varianten. Vikten på linjer har noga 

valts ut för att märka ut den plats som objekten 

är placerade på i förhållande till varandra. Det 

som är placerat närmre tittaren är skapade med 

linjer i större vikt, vilket är en regel som följts 

till den mån som estetiskt fungerat, i vissa 

situationer behövde något objekt skapas i 

tunnare linjer för att den specifikt ska uppfattas 

som lättare i vikt. Färgskalorna som använts 

varierar från kapitel till kapitel, och kopplas 

tydligt ihop med varandra. Anledningen till att 

färger från regnbågens alla olika nyanser fick 

plats i denna bok, var just för att symbolisera 

hur detta faktiskt är just en så kallad 

“regnbågsbok” och att den har plats för alla. 

Utfyllnaden som gjorts är av tydliga färgfält 

som ska likna ett tryck, då och då är detta extra 

tydligt eftersom själva utfyllnaden malplacerats 

likt hur ett tryck kan hamna en aning på sidan 

av. Illustrationerna kopplas också alla samman 

till framsidan med hjälp av arbetet med svarta 

detaljer, men även linjestilen i sig, samt 

konturstrukturen och denna “färgstänks”-

liknande uttryck i bakgrunden. Dessa färgstänk 

har noggrant 

utvecklats och modifierats för att passa varje 

specifik illustration. Den uttrycker både 

omgivningen, men också känslan och energi i 

bilden. Ett ljusblått sådant kan stå för sorg 

och nedstämdhet och vara placerad lodrätt 

likt tårar. Här användes även dessa omtalade 

mönster för att kunna ge läsaren en 

ytterligare tydligare vision av vad jag som 

författare önskar berätta. Just genom 

användning av mönster på bland annat 

platser som tröjkragar, väskor, stolar, stenar, 

blomblad och trädstammar kan jag då ge en 

bild av en kultur och ta med läsaren på 

äventyret jag berättar om på ett sätt som inte 

tar över, utan endast förhöjer den befintliga 

upplevelsen.
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Kapitel 10 

Omslagsarbete 

Det tog en hel del arbete för att komma fram till 

det slutgiltiga omslaget, de som syns till höger är 

några av de tidigare versionerna. Efter att den 

framsida med den svarta bakgrunden var skapt 

så kändes det att mer färg behövdes för att 

matcha innehållet bättre, även någonting lite 

ljusare i ton, då detta äventyr, även om det har 

en mörkare handling, faktiskt har lite mer 

positiva teman som grund. Och för att trycka på 

att detta ändå är en vänskapsnovell så valdes då 

en klar orange ut som bakgrund till framsidan. 

Denna målade upp denna ungdomlighet som 

eftersträvades, och de starka teman som boken 

kretsar kring. Men även om den också drog 

blicken till sig på ett mycket bra sätt för ett 

bokomslag, så var den ändå inte helt fungerande 

ihop med de mer pastelliga och dovare toner som 

bokens illustrationer till mestadels bestod av, 

även om dessa ändå är i liknande klara nyanser. 

Därför fortsattes arbetet med omslaget och till 

sist plockades det fram en variant som liknade 

den föregående, men med välanpassade toner till 

bokens illustrationer. 
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Omslag 

Här nedan är det slutgiltiga resultatet av 

omslaget visualiserat. I denna ingår en hel del 

symbolik och andra delar som använts för att 

berätta om bokens handling. Till att börja med 

har typsnittet för titeln modifierats ett flertal 

gånger, på föregående sida är även det 

egenritade typsnittet synligt. Det slutgiltiga 

typsnittet innehåller dock också egenskapade 

komponenter, ett eget mönster har här skapats 

för att kunna som en detalj bjuda in till den 

kultur som bokens karaktärer reser till och får 

uppleva en bit av. Den klara rödaktiga färgen 

står för passion, känsla och styrka, den skapar 

ilsken dramatik och visar därmed upp en del 

känslor som både handling och läsare genomgår. 

Detta färgstänks-liknande uttryck är dock inte 

bara där för att framhäva känslor, utan är också 

placerat för att betona miljön. I detta fall Amiras, 

det vill säga huvud-karaktärens, hårfrisyr som 

fångats av en vindpust. För att också 

poängtera den flyktiga tillvaro som finns i 

boken och hur vinden när som helst kan vända. 

I den huvudsakliga formen och det illustrativa 

elementet på framsidan kan man skåda inte 

bara en, utan två, ansiktsprofiler. Detta för att 

lyfta bokens ledmotiv om hur alla har olika 

sidor av sig själva. Även för att trycka på att 

detta ändå är en vänskapsnovell och på hur 

stor del av sig själv som ens omgivning  

faktiskt har, både gällande vänner, 

kärlekspartners med även klasskamrater. 

Namnet på författaren är skrivet i mitten vid 

nederkanten i tydligt vitt, men även i det nedre 

högra hörnet är namnet skrivet i den egna 

handstilen. Detta just för att efterlikna hur 

konstnärer placerar sina namn på tavlor, och 

därmed trycka på att det inte bara är en 

egenförfattad bok, utan att det dessutom är 

samma person som är själva konstnären.  
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4.2 Typografi 

Typografin har likt illustrationerna också gått 

igenom en mängd olika alternativ under 

designprocessen. Ett läsbart och klassiskt 

typsnitt var önskvärt och under arbetet 

jobbades det mycket med sådana som Times 

New Roman och Verdana. Det till sist utvalda 

typsnittet för brödtexten är Cambo av Carolina 

Giovagnoli. Denna lyfter upp novellens 

handling och matchar illustrationsstilen. Som 

typsnitt till kapitelrubriker och citat till 

illustrationer har Lewis Carrolls handstil valts 

ut. Denna uppfyller det personliga som söktes 

och passar till den befintliga stilen, typsnittet i 

fråga har också en betydelse för mig som 

författare personligen då Lewis Carroll är en 

av mina egna favoritförfattare och har 

inspirerat mig mycket i mitt eget skapande. 

Anledningen till att jag inte gjorde ett eget 

typsnitt till detta var för att enligt feedback så 

fungerade inte den

titel som jag först hade skapat med ett eget 

typsnitt. Därför letade jag helt enkelt upp ett 

typsnitt som var näst intill lika personligt och 

anpassat till min bok, som mitt eget skulle 

vara. Och framför allt ett typsnitt som 

godkändes i feedback. Det typsnitt som först 

var skapt till framsidan, var som sagt 

egengjort. Men även om majoriteten av 

målgruppen tyckte om denna så var det 

övervägande feedback som sa att jag borde 

hitta ett redan befintligt typsnitt. Efter mycket 

om och men hittades typsnittet Stencil Std 

Bold. Denna var det typsnitt som mest passade 

ihop med den lite hårda och mäktiga tryck-

känsla som söktes. Det som saknades var den 

kulturella kopplingen, här fick jag chansen att 

infoga lite av mig själv och modifierade 

typsnittet med egenskapade mönster till 

framsidans titel. Samtliga utvalda typsnitt  

syns nedan.

Cambo av Carolina Giovagnoli 

Lewis Carrolls egen handstil  

Stencil Std Bold
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5.0 Resultat 

5.1 Färdig produkt 

Fotografier på både omslag och några utvalda 

uppslag gällande hur den färdiga boken urartade 

sig, är synligt på kommande sidor. Den slutgiltiga 

produkten är en egenförfattad och egenillustrerad 

normkreativ kortnovell på 10 kapitel och 60 sidor. 

Boken trycktes upp i tio exemplar hos HS Copy & 

Media Service AB, som både ska ges bort till nära 

och kära, men också skickas till olika förlag i hopp 

om att något ska önska trycka boken. Artefakten 

blev tryckt med en elegant kantad rygg och i de 

korrekta färgerna där alla detaljer är synliga.
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5.1 Utställning 

Fotografier tagna efter att utställningsdesignen 

modifierats och utvecklats är synliga här. När 

det visade sig bli en av mina illustrationer som 

syntes på Kulturens hus hemsida valde jag att 

sätta upp fler av mina illustrationer på den vita 

väggen bakom mitt podium. Ett parasoll med 

halm är med för att symbolisera det tak som 

finns på rondawel-hyddorna mina karaktärer 

bodde i.

Växterna i utställningen är där som en 

symbol för djungeln som också spelar en roll 

i storyn. Och på bordet kan man se trasiga 

egenskapade masker, också dessa spelaren 

stor roll i handlingen och är en symbol för 

budskapet i denna äventyrs- och 

vänskapsnovell. Ett stort tyg knöts upp som 

en dukt på podiet och även en ljuslykta samt 

ljusslinga dekorerade min utställning för att 

ytterliga framföra känslan min bok uttrycker.
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6.0 Reflektion 

Någonting som faktiskt har varit mycket 

användbart för mitt examensarbete ingår 

egentligen inte i denna kurs, utan det är 

nämligen designreflektionskursen som kunnat 

ge mig värdefulla insikter. Jag har i samband 

med designreflektionskursen fått göra mycket 

litteraturstudie gällande just mönster och hur 

dessa kan hjälpa mig, främst i mitt 

illustrationsarbete. Men också i själva 

författandet gällande tonaliteten samt innehåll 

i samband med illustrationer, är behövliga. 

Den stilförändring som skett gällande mina 

illustrationer har gjort det genom mina 

förändrade konstnärliga förhållningssätt. 

Tanken på illustrationernas stil förändrades, 

och den stil som jag först tagit fram under 

designsprinten höll inte riktigt måttet eller 

uppnådde den känsla jag ville få fram. Det var 

den uppenbarelsen som knuffade mig till till 

ämnet mönsterdesign och som till sist fick mig 

att plocka fram en mycket mer mogen stil, som 

ändå är lika färgstark, fast på ett stilrent sätt 

och som också, dessutom, känns mer som “jag”. 

Innan den uppgiften visste jag inte alls i 

närheten av lika mycket om hur mönster-

design påverkar människor och samhälle, och 

inte heller hur jag skulle kunna använda mig 

av det för att kunna göra så att min novell får 

ett bättre slutresultat. 

Under litteraturstudien i fråga fick jag bland 

annat fram att kunskap om mönsterdesign 

och dess kulturella betydelser skulle kunna 

bidra till hela samhället. Och att om detta var 

allmänkunskap skulle det vara någonting 

som både användare, företagare och hela 

samhället vann på. Just eftersom 

kommunikation skulle kunna ske smidigare 

och utan missförstånd mellan olika folkslag 

och kulturer. Förståelse mellan dessa 

grupper är alltid gynnande. I sin tur tror jag 

faktiskt att i en värld där mönster från olika 

platser och kulturer var allmänt känd fakta, 

skulle et samhälle utan krig, kränkningar och 

lika tydliga uppdelningar skulle främjas. 

Detta var ytterligare argument för hur 

passande det skulle vara med mönster i mina 

illustrationer! 

Det har också varit mängder av prövande och 

utforskande i detta projekt, både under 

illustrationsarbetet, där en flitig 

kommunikation skett mellan mig och 

handledare för att sakta men säkert utveckla 

den stil som existerar i boken idag. Alla delar 

har gått igenom ett djupgående granskande 

under hela arbetes gång. 
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 Och jag har hela tiden ställt mig själv frågor 

gällande om det jag skapat hjälper till att 

framföra målen som togs fram i början av 

projektet, samt om de också framhäver de 

ledord som bokens alla delar ska följa, det vill 

säga följande: 

Ungdomligt, äventyrligt, färgglatt, målande, 

representativt, styrka, normkreativitet. 

Om en del inte uttryckte detta så fick den då 

helt enkelt fortsätta utvecklas. Under user 

trial-, feedback- och modifierings-momenten 

var det också en hel del förändringar som 

skedde. Och olika prototyper fick gå ett antal 

varv i detta kretslopp innan de till slut 

uppnådde vad som skickades till tryckt.  

I de olika steg som krävdes för att hitta de 

typsnitt som nu är valda, var det mängder av 

bakomliggande tankar. Och eftersom det är 

just själva typografin som faktiskt bokstavligt 

talat beskriver handlingen så var valen om 

dessa mycket svåra att göra. Exempelvis 

behövdes ett typsnitt till kapitelrubriker och 

de förstorade citaten, där ville jag då som sagt 

ha ett egengjort, men efter många om och men 

som togs upp under typsnitt på punkt 4.2, blev 

detta istället någon annans handskrivna 

typsnitt.

Anledningen till att jag då ens ville ha ett 

typsnitt i handstil, är för att trycka på hur 

denna historia är skriven helt utifrån 

huvudkaraktären Amiras perspektiv. Jag 

ville efterlikna texten med någonting som 

hon kanske själv skrivit ner någon gång, i ett 

anteckningsblock eller kanske en dagbok. 

Och eftersom hela boken såklart inte kan 

skrivas i en handstil så valde jag att plocka 

ut småbitar i samband med illustrationer för 

att kunna uttrycka detta på specifika delar 

och därmed ändå få in denna känsla i boken 

som helhet. Det typsnitt som dessutom 

valdes hade inte heller egna Å:n, vilka även 

dem fick gå igenom en del testande innan 

den slutgiltiga versionen av bokstaven i 

fråga blev vald.  

Under allt detta utforskande, testande och 

trevande som arbetet visade sig behöva, kan 

jag se varför det vanligtvis är en grupp som 

tillsammans tar sig an en sådan här stor 

uppgift. Det är mycket lätt att fastna på delar 

om man ännu inte känt sig helt nöjd och att 

komma vidare för att skapa fler delar, är en 

stor del i hur man sedan kan se på helheten 

och därefter modifiera delarna var för sig. 

Jag kan därför redan nu när jag ser vad jag 

lyckats klara av på egen hand, se fram emot 

hur mycket man kommer kunna göra i ett 

samarbete med lika starka, kreativa och 

motiverade skapare med alldeles egna 

perspektiv.
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Det fanns många konstnärliga frågeställningar 

som kom upp under arbetets gång, exempelvis 

hur exakt illustrationerna skulle göras. Hur 

gör jag detta ungdomligt men minimalistiskt, 

fast ändå färgstarkt och berättande? Och hur 

kan dessa illustrationer placeras för att hjälpa 

denna vision ännu mer? Och efter många om 

och men, samt otaliga mängder mail skickade 

till och från min handledare, utvecklades en 

stil som både är “jag” men också uttrycker 

precis det som boken behövde. Efter att denna 

stil sakta men säkert arbetades fram, så var 

det en fråga som behövdes lösas på avsevärt 

mycket kortare tid. Denna handlade kring 

texten och hur jag kan skriva. 

Frågeställningen löd “Hur skriver jag 

normkritiskt utan att dra abnormal 

uppmärksamhet till det?”. Eftersom att de 

ämnen som skulle tas upp i boken inte hörde 

till normen kändes detta som en omöjlig fråga, 

om jag skriver om dessa icke-normativa 

ämnen så måste ju folk direkt se det jag 

skriver som någonting utöver det normala, 

eller? Svaret är nej, vilket både kom fram i 

enkät och intervju.

Någonting som jag länge funderat lite kring 

visade sig vara en idé som fler tycktes trolig, 

att om jag skriver om dessa ämnen som om 

jag skrev om normativa ämnen, då kommer 

inte heller någon oönskad uppmärksamhet 

dras till det icke-normativa. Likt om det 

faktiskt var någonting normativt jag skrivit 

om. Under User trial och feedbacken visade 

sig detta också stämma i praktiken. 

Såklart finns det behov av ytterligare 

kunskap, bättre kunskap om tryck skulle 

kunna hjälpt mig under produktionen 

exempelvis, och om jag får drömma så skulle 

en egen resa till Liberia kunnat underlätta 

den utförliga forskningen jag istället fick 

kämpa med virtuellt, för att kunna skapa 

boken i en grund av fakta. Bland annat 

huruvida schimpanser färdas i grupp, vad 

Jollof innehåller för ingredienser och hur 

man säger välkommen på språket kpelle är 

någonting jag inte hade förberett mig på att 

behöva veta. Inlärningen av kunskap är helt 

enkelt en kontinuerlig process som inte bara 

sker här i skolan, utan är ett livslångt 

lärande.
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