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Abstrakt 
Det är inte alltid den lättaste uppgiften för en grafiker att få fram en bild som både ska 

innehålla ett kraftigt budskap men som samtidigt ska vara utformat på ett sätt som får 

mottagaren att stanna upp för att verkligen ta in bilden. Det finns tendenser bland folk att 

undvika bilder som tar upp viktiga frågor som egentligen drabbar oss alla. Hur får man sina 

bilder uppmärksammade om illustrationen handlar om svält, fattigdom eller klimatet utan att 

folk direkt ska titta bort?  

Detta arbete utgår från mina egna erfarenheter då jag ständigt stöter på bilder som försöker 

övertyga mig på olika sätt. Det kan handla om bl.a. nya produkter, event eller till och med 

vara ett försök för att öka medvetenhet angående naturförstörelser. Det är tyvärr inte alltid 

man har tiden att se vad som erbjuds och det händer att man glömmer i stort sett allt man 

stöter på. Sen finns det en eller två som fastnar i huvudet. Detta beror på att sändaren har 

lyckats få ihop budskapet med antagligen enkla medel som gör att mottagaren lätt kan ta in 

och komma ihåg budskapet utan någon större ansträngning.  

För att kunna åstadkomma började jag undersöka bildsemiotik för att förstå hur vi tolkar de 

olika tecknen vi stöter på dagligen och hur jag kunde använda det för att förmedla mina 

budskap i de bilder jag valt att producera.  Genom att även använda ett avskalat, 

minimalistiskt, grafiskt uttrycksätt har jag försökt att ge budskapet större plats i bilden. 

Avsikten är att skala bort så många "störande" element i en bild utan att ge avkall på 

budskapet. 

Arbetet bidrar till en djupare förståelse för huruvida tecken kan användas och hur de kan 

kombineras för att göra budskapet så starkt som möjligt men samtidigt förhålla sig till 

minimalistiska mått för att minska chansen att det tänkta budskapet inte uppfattas av 

mottagaren. 

Nyckelord 
Illustrationer, minimalism, grafiker, bildsemiotik, budskap. 
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Abstract 
It is not always the easiest task for a graphic artist to produce an image that both should 

contain a strong message but who will also be designed in a way that gets the recipient to stop 

and really take in the picture. It is partly about that today we are always on the go and rarely 

have time to look at the pictures we see or if we even notice them . There is also a tendency 

among people to avoid images that take up important issues that really affect all of us. But 

how do you get the picture alerted if the illustration is about hunger, poverty or climate 

without people directly going to check out? 

This work is based on my own experiences when I constantly come across images that try to 

convince me in different ways. This may involve, inter alia, new products, events or even be 

an attempt to raise awareness about the environment. It is unfortunately not always we have 

the time to see an offer and it happens that you forget almost everything you encounter. Then 

there are one or two that get stuck in your head. This is because the transmitter has managed 

to put the message across with probably simple means that the recipient can easily take in and 

remember the message without any extra effort. 

In order to accomplish this, I began to investigate the visual semiotics to understand how we 

interpret the various signs we face daily and how I could use it to convey my message in the 

images I chose to produce. By also using a stripped-down, minimalist, graphic expression, I 

have tried to give the message more space in the picture. The intention is to strip away as 

many "noisy" elements of an image without sacrificing the message. 

The work contributes to a deeper understanding of how far characters can be used and how 

they can be combined to make the message as strongly as possible but at the same time relate 

to minimalist measure to reduce the chance that the intended message is not understood by the 

recipient. 

Keywords 
Illustrations, minimalism, graphic artist, visual semiotic, message. 
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1. Inledning 
För att kunna hantera ett uppdrag måste grafikern ha förståelse om olika lösningar och 

metoder för att veta vad som gynnar uppdraget mest. Det handlar inte bara om en förståelse 

för mottagare eller hur man tänkt annonsera utan även hur man som bäst ska kommunicera 

budskapet till den tänkta mottagaren. Alla metoder gynnar inte alla mottagare och det krävs 

en stor förståelse för hur man får uppmärksamhet för sina illustrationer. Lösningar kan vara 

att ta hjälp av en mer omfattande text, som själv förklarar vad budskapet handlar om. 

Illustrationen i bakgrunden har då inte lika stor betydelse för mottagaren utan är bara där för 

att bidra med lite övertygelse. Denna typ av metod har inte alltid störst potential, när man vill 

nå en mottagares djupare känslomässiga skikt. Det är då illustrationen ska vara den 

övertygande faktorn i bilden, inte texten. För att göra detta möjligt bör bilden inte vara för 

avslöjande eller övertydlig utan endast lockande nog för att få mottagaren intresserad att själv 

lägga sista pusselbiten. Inte förrän då blir hela budskapet löst. I mitt arbete har jag studerat 

olika metoder för hur dessa typer av illustrationer kan uppstå. Jag har själv valt att ta mig an 

att gestalta mina egna bilder utifrån min undersökning. 
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2. Problemområde 
I det här kapitlet redogörs bakgrunden för mitt problemområde jag tänkt undersöka. De olika 

områdena som presenteras är bakgrund, frågeställning och syfte.  

2.1 Bakgrund 

Enligt Bergström (2008) gäller det att överrösta bruset och ju högre vi skriker desto fler 

överröstar vi, det vet varenda torgkärring. Det vet tydligen även massmediearbetare.  

   Men ju mer de skriker desto mer ökar bruset och till slut blir det stopp. Mottagarna lyssnar 

utan att höra, tittar utan att se, berörs utan att känna. Då är det inte kraftigare stämband som 

behövs utan ett budskap, som är starkt nog att överrösta bruset även med en viskning.  

 

Bergström (2007) menar att titta går väldigt snabbt, nästan utan ansträngning  och en bild går 

utan omvägar in i känslolivet. Mottagaren kan egentligen inte låta bli att titta på bilder och 

därför är det självklart att formgivaren låter en bild dominera en affisch. Bilden står för 

irrationalism och intuition (även om det inte lämnar över mycket till fantasin). Den har stark 

visuell kraft men en svaghet eftersom den ger mottagaren dålig kontroll över budskapet.  

 

Bilden har alltid varit ett medel för människan att uttrycka sig genom, vi kan till exempel se 

grottmålningar som berättar en historia om hur våra förfäder en gång i tiden levde. Vi har 

även gjort det möjligt med bilder att kommunicera med varandra. Det kan vara en vägskylt 

som signalerar till förarna att det strax kommer en korsning eller en affisch med toner och 

instrument på och det tar inte lång tid innan man uppfattar att det är musikrelaterat. Men det 

finns illustrationer vars budskap inte alltid är uppenbara eller i första anblick verkar vara 

rimliga alls. Illustrationen kan ibland behöva textens hjälp för att lyfta fram budskapet, men 

den kan också vara stark utan text. Dessa illustrationer, starka som de är, behöver inte alltid 

vara utformade på något komplicerat sätt för att förmedla något. Det gäller även att budskapet 

ska vara klart för den tänkta mottagaren. Eftersom bilden har en förmåga att gå direkt in och 

beröra andra skikt hos betraktaren än ord, kan en bra kombination innebära att text och bild 

tillsammans får ett mer enhetlig och gemensamt tempo, som gör budskapet mycket 

kraftfullare. (Bergström, 2007). 
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I boken 100 Ides That Changed Graphic Design (Heller & Vienne, 2012) finner man ett 

gemensamt namn för dessa typer av illustrationer. De har fått namnet visual pun, som översatt 

betyder visuell ordvits. I boken förklaras det att en visual pun är en bild som innehåller två 

eller fler budskap, väl kombinerade, uppger ett enda men ändå lagrat meddelande. Att 

omvandla eller justera tanken med en bild på ett ironiskt eller komiskt sätt, så att dubbla 

budskap är möjliga, är den konceptuella grundpelaren av en 'visuell idé'. Detta tvingar 

mottagaren att tolka visuella koder som utlöser både erkännande och förvåning.  

 

Fokuset i min forskning är det minimalistiska sätt grafiker som Sébastien Thibault1 och Noma 

Bar2 använder sig av när de genom illustrationer gestaltar budskap som blir mycket starkare 

än bara ord kan uttrycka, hur de blir slagkraftiga.  

 

2.2 Frågeställning 

Hur gestaltar man en minimalistisk illustration vars mening är att framföra det tänkta 

budskapet så starkt som möjligt? 

 

2.3 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att ta reda på om minimalistiska illustrationer är starka 

nog att själva utan text framföra ett starkt budskap samt att få djupare kunskap om hur mycket 

man kan skala av en bild utan att den tappar sin betydelse. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sébastien Thibault, grafisk designer. http://sebastienthibault.com/ 
2 Noma Bar, grafisk designer. http://www.dutchuncle.co.uk/noma-bar/ 
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3. Tidigare forskning  
 

3.1 Bildsemiotik 

I Bildens yta och djup: Grunder för en Bildsemiotik (Sonesson, 2010) beskrivs Umberto Ecos 

syn på referenten samt tecknet och dess relevans i att tolka och förstå ett objekt. Enligt Eco 

(1968) ursprungliga modell består bilden av ett sema, ett objekt som t.ex. en man. Semat kan 

sedan delas in i tecken, t.ex. "näsa", "ögon", "himmel", osv.. Sedan kan även tecknet delas 

vidare i särdag, eller figurae som ljuskontraster, linjer eller kurvor, etc. Vad Eco även menar 

är att referenten, inte tecknet, inte ens innehållet är det som är viktigaste att förstå i helheten 

eftersom att trots näsan, ögonen och munnen är meningsfulla delar av människokroppen, men 

man kan utan dessa delar av ansiktet urskilja att det är en människa man ser på. Det är 

naturligtvis fullt möjligt att visuellt gestalta ett ansikte utan att ha med formen av ett huvud. 

En profil med haka och näsa kan räcka för att betraktaren uppfattar ett ansikte. Men var går 

gränsen för hur många betydelsebärande tecken man kan skala av och ändå identifiera 

personen på bilden? 

 

 Det var att fråga sig, "varför valde Eco att utelämna tecken och mena att referenten är det 

som är den viktigaste komponenten i bilden?". Bergström skriver i Effektiv Visuell 

Kommunikation (2008) att all kommunikation (förutom ljud och kroppsspråk) utgår från 

dessa tecken, vilket i sin tur, enligt den semiotiska triangeln, utgår från objektet. Objektet är 

det betraktaren ser med egna ögon och är det som sedan tolkas utifrån egenskaper i ord och 

bild. "För att kunna förmedla och dela med oss av vår kunskap, våra idéer, insikter och 

varningar behöver vi ett uttrycksmedel, tecken." (Sonesson 2007). Dessa tecken består av 

uttryck som visar något, med ett innehåll som betyder något och detta kan, enligt Bergström, 

brytas ner i tre delar; ikon, index och symbol. 

Ikon står för likhet och är i själva verket tecknet, som avbilder ett objekt, till exempel en eld, 

fågel eller en kvinna.  

Index står för närheten till objektet och fungerar som en indikation av någon egenskap som 

man finner vanligtvis till objektet. Ett index för en eld kan vara röken eller glöden som lätt går 
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att knyta samman till elden, fågeln förknippas med ägg och fjädrar, läppstift är ett vanligt 

index för kvinnan.  

Symbolen är den gemensamma nämnaren för objektet. En sådan symbol kan vara 

bokstavstecken som enskilt, eller i kombination, genom konvention har fått betydelse, t.ex. 

bokstäver E,L,D eller F,Å,G,E,L. 

 

 

Bild 1. Nedbrytning av den semiotiska triangel inkl. symbol, ikon och index. 

Bild 1 är en tolkning och själv omgjord av den bild som uppges i boken och ger en tydlig 

visuell förklaring hur Bergström bryter ner och visar tecknets betydelse för objektet.  

Umberto Ecos teori är att tecknen inte har en avgörande betydelse förrän de sätts i kontext 

medan Bergström beskriver att det är just tecknen i bilden som ger referenten mening. Som 

exempel på både Bergströms och Ecos resonemang visas bild 2.  

 

 

På bild. 2 ser man ett övergångsställe i Nacka, som exempel för att förklara både Ecos teori 

om att det räcker med referenten och Bergströms påstående om att det är tecknen som gör 

våra förståelse av objektet. Skylten (referenten) skulle vara betydelsefull nog för att varna 

bilisterna om att det är ett övergångsställe framöver, och att figuren (tecknet) inte skulle 

behövas eftersom att innebörden av skylten finns redan utan att se figuren. Detta låter bra i 
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praktiken och efter att man blivit van vid skylten skulle kunna veta vad den stod för utan att se 

figuren, men tänk om det är flera skyltar? Då behöver vi tecknen för att ytterligare kunna 

signalera att här har fotgängare företräde. Här kommer Bergström in i ekvationen med sitt 

påstående om att vi behöver tecknen för att urskilja vad som betyder vad. Visserligen hade vi 

klarat av att passera detta övergångställe om bilisten varit vana att det ofta går folk över gatan 

vid denna t-korsningen och figuren tappar betydelse, men hade det varit en korsning in mot 

Stockholm från Arlanda får tecknen en betydligt större betydelse för bilisten än själva 

referenten i sig. 

 

 

Bild 2. Ett övergångsställe från Nacka tagit från Google. 

 

När det kommer till att illustrera ett budskap minimalistiskt som jag tänkt göra i projektet bör 

jag veta hur pass avskalat jag kan göra något utan att, objektet i detta fall, tappar mening eller 

betydelse. Kan jag då resonera och förstå semiotiken i en bild eller föremål som jag tänkte 

gestalta så hjälper det mig att ta de beslut om att det går att visa något men att samtidigt 

förståelsen för vad det är kommer fram hos mottagaren. 

 
 

 

3.2 Bild och Text 

Utöver att behöva själva tecknet för att kommunicera information nämner Bergström (2007) 

att det visuella minnet hos de flesta av oss är mycket bättre än det verbala, vilket gör att 
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kombinationen av bild och text skapar en bättre inlärnings- och minneseffekt. Ett starkt 

argument för detta blir om man frågar vad som finns kvar i vårt minne efter tre dagar. Cirka 

tio procent av det vi enbart läst, men cirka tjugo procent av det vi tittat på och hela sjuttio 

procent av ett budskap i bild och text. 

Det finns framförallt två sätt att skapa effektivt samspel mellan text och bild. Metoderna 

bygger på den kände, franske medieteoretikern Roland Barthes förankrings- respektive 

reläteori. 

Den första metoden går ut på att det finns en överensstämmelse mellan bild och text, att du 

t.ex. ser en bild i en kokbok som förklara hur man förbereder en rätt. Bilderna förklarar steg 

för steg samma sak som texten och harmoni råder däremellan. Ett annat område där denna 

metod appliceras mycket vanligtvis är vid bruksanvisningar och läromedel, annars kan det bli 

svårt för mottagaren att förstå och lära sig något. 

    Denna metod passa främst när information, instruktioner och kunskap ska överföras till 

mottagaren då personen är motiverad att ta emot budskapet. Denna metod kallar Bergström 

för Harmoni, jag tolkar detta som när mottagaren är förberedd och hjärnan är inställd på att 

lära sig något nytt och drar då nytta av kombinationen som ges på förpackningen. Denna teori 

är även bekräftelse på dåligt samspel vilket är när både bild och text förklarar samma sak och 

det blir överflödigt med information. 

 

Andra teorin, som Bergström kallar för Disharmoni, vars princip går ut på att vara raka 

motsatsen till vad förra teorin står för. Istället för att vara beredd på att ta emot information, 

vill sändaren göra mottagaren lockad och uppmärksammad vilket gör att harmonin inte 

funkar. Skälet till detta är att mottagaren är omotiverad inför den invasion av budskap man 

dagligen ställs inför, t.ex. reklam. Denna metod är en bekräftelse på ett bra samspel. Det är 

när mottagare inte förstår text och bild var för sig utan först ihop och inte förrän då ska 

budskapet i hela sin vidd gå fram. Text och bild ska vara tätt ihopgifta med varandra att de 

blir meningslösa åtskilda. Exempel på detta är bild 3 som Bill Bernbach3 gjort i samband med 

Volkswagen då en man som håller en bensinpumps munstycke mot huvudet och ser allmänt 

deprimerad ut. Under figuren kommer texten ”Or buy a Volkswagen.” och täcker man över 

bilden uppstår bara rubriken som för sig inte förmedlar sitt budskap som den skulle gjort 

kombinerad med bilden. Tar vi bort texten och låter bilden tala för sig själv kommer det 
                                                           
3 William (Bill) Bernach, amerikansk reklamare och creative director. 
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tänkta budskapet inte heller fram. Utan inte förens bild och text är tillsammans träder 

budskapet i sin helhet fram.  

 

 

Bild 3. Bill Bernbachs "Or buy a Volkswagen" 
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4. Tillvägagångssätt 
 

4.1 Introduktion 

Andra delen av kandidatarbetet bygger på den undersökande första delen för att skapa en 

produktion. Jag valde att försöka efterlikna Sebastién Thibault och Noma Bars illustrationer 

genom att själv lyfta fram ett ämne som idag är väldigt aktuellt.  

Bilderna är inte tänkta att säga till mottagaren vad de ska tycka eller tänka utan att förmedla  

vad man stöttar genom att köpa en viss produkt från ett företag eller vad företagen gör med 

vår planet. Bilderna ska belysa ett problem som större delen av befolkningen möjligtvis inte 

är insatta i, men de ska även väcka känslor och kanske till och med göra att mottagaren vill 

engagera sig för att stoppa det som idag är ett problem. 

 

4.2 Metoder 

Nedan presenteras olika metoder som jag använt under den gestaltandeprocessen i denna 

undersökning. Jag har valt att dela in metoderna i två kategorier samt tillägga i texten hur jag 

använt mig av dem. 

 

4.2.1 Övergripande kreativt skapande 

För att underlätta  den kreativa processen finns det metoder som kan vara till stor nytta, 

oavsett i grupp eller som egen individ. Dessa metoder är till för att bl.a. hjälpa till att sortera 

och strukturera upp idéer, vilket är enormt tidbesparande. En av dessa metoder kan vara att 

använda sig av ett mood-board. Ett mood-board är ett antal bilder sammansatta till ett collage 

och som ska spegla känslor och stämningar (Bergström, 2007). 
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4.2.1.1 Mood-Board 

I projekt kan det uppstå situationer då grafikern måste förmedla sin designidé, känsla eller 

stämning antingen för resterande gruppen eller mottagaren, men finner det oerhört svårt att 

med ord beskriva eftersom det är inte säkert att t.ex. ordet lycklig betyder har samma 

innebörd för alla. För att underlätta för sig använder sig många professionella designers sig av 

ett s.k. mood-board: som består av en mängd texturer, bilder och textrelaterade ting som ska 

underlätta och göra det möjligt att förmedla sina idéer (Creativebloq.com). 

Mitt mood-board varit en samling bilder från Sébastien Thibault och Noma Bar, men inte för 

att jag ville förmedla en känsla utan som egen referenspunkt till bilderna. Jag ville fånga stilen 

i deras bilder och valde då ut bilder som skulle kunna vara liknande mina illustrationer. 

 
Bild 4. Exempel på mood-board jag använt mig av. 

 

4.2.1.2 Mind-Map 

Mindmapping är en visuell skrift och anteckningsprocess som hjälper dig att bryta igenom 

kreativa torrperioder. Mindmapping är relaterad till den traditionella skiss-och-klotter 

tekniken vi lärt oss i skolan, men det är ett mycket kraftfullare verktyg. Istället för att 

anteckna idéer i ett snyggt, sekventiellt sätt som du gjort tidigare, uppmuntrar mindmapping 

till att sätta dina idéer och information till visuella mönster som speglar sambanden mellan de 

olika ämnena (Ayan, 1997).  
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Mindmapping är en kreativ och logisk metod för att föra anteckningar och gör anteckningar 

som bokstavligen "kartlägger" dina idéer (http://www.mindmapping.com/). I min process har 

denna metod varit till stor hjälp då jag ständigt fått bolla idéer om vilket/vilka områden jag 

tänkt fokusera mina illustrationer på. Denna metod kan beskrivas som en tankekarta, där 

fokus (kärnan) börjar i mitten och därefter går det att "grena ut" tankarna till mindre rubriker 

som är sammankopplade till kärnan och kan egentligen hålla på hur länge som det behövs 

med underrubriker.  

 

Bild 5. Mind-map vilket jag fått användning av. 

 

4.2.1.3 Visuell Minimalism 

Begreppet minimalism används inom många områden och kan därmed ha en mängd olika 

betydelser för den enskilde individen. Design, konst och livsstil är bara några av dem. En 

inspirerande och enkel förklaring av minimalism kan liknas vid att skala en lök, lager för 

lager. Efter varje lager hittar vi ganska snabbt onödiga detaljer, som det går att gör sig av med 

som man tidigare trodde var nödvändiga. För varje bortprioriterat objekt får man klart för sig 

att det finns ytterligare distraktioner i bilden som kan skalas bort till fördel för det som 

verkligen betyder något (Minimalisterna.se4). 

 

                                                           
4 Minimalisterna.se, blogginlägg ang. ett minimalistiskt levnadssätt. se källförtäckning. 
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Minimalism i design har en stor betydelse som inte alltid är lätt att förstå vid första anblicken. 

Meningen med minimalism i grafisk design är borttagandet av oviktiga element för att istället 

koncentrera sig på enkelhet (Yemista.com5, 2013). Detta är vad jag har strävat efter i mina 

illustrationer, att enbart lyfta fram det som räknas. 

 

4.2.1.4 Visual Pun 

En visual pun är en bild som innehåller två eller fler budskap, som väl kombinerade, uppger 

ett enda men ändå lagrat meddelande. Att omvandla eller justera tanken med en bild till ett 

ironiskt eller komiskt sätt, så att dubbla budskap är möjliga, är den konceptuella grundpelaren 

av en 'visuell idé'. Detta tvingar mottagaren att tolka visuella koder som utlöser både 

erkännande och förvåning (Heller & Vienne, 2012).  Det har varit grundpelaren för min 

gestaltande process som skett under del 2.  

 

4.3 Inför Produktionen 

Nedan presenteras hur jag har gått tillväga vid förarbetet och genomförandet av min produkt, 

samt vilka förutsättningar jag jobbat arbetat med och vilka grunder jag har baserat många av  

beslut på. 

 

4.4 Att veta Vad och Hur - Undersökning 

Grunden för mitt projekt var att förstå bilder kallade visual pun för att sedan skapa en egen 

bild, som med få element till bilden som skulle förmedla ett starkt budskap. Ämnet, eller 

kärnan, skulle vara fokuserat på en händelse som idag är aktuellt vilket skulle underlätta för 

mottagaren att förstå bilden. För att hitta detta ämne var det ett konstant letande på 

Aftonbladet.se, DN.se och ett tappert försök att hänga med på Rapports sändningar. Bland 

dessa källor fann jag två nyheter som passade mig perfekt att ha som utgångspunkt. Första 

nyheten handlade om det ryktades att ett bidrag lyckats "fuska" sig till röster under 

Melodifestivalen genom en apparat som kunde ringa in och rösta ett x-antal gånger. Andra 

nyheten var mer aktuell och handlade om den relativt nystartade krisen mellan Ukraina och 

Ryssland, vilket kom att bli den mycket hetare frågan och som idag är lika aktuell. 

                                                           
5 Yemista.com, blogginlägg ang. minimalistisk design. hämtad från http://yemista.com/what-is-minimalism-in-
graphic-designs-15-minimal-illustration-examples/ 
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Melodifestivalen var att glömma bort efter den konstanta nyhetsflödet om Ryssland och hur 

till och med Sverige borde rusta upp sitt försvar. Detta var väldigt oroande och jag kände mig 

inte till ro att jobba med detta ämne då det blev mer obekvämt med vad som kunnat hända. 

Detta var ett abrupt slut för båda nyheterna men lyckligtvis nog tack vore välguidad 

handledning hade jag fått nytt mod till att söka efter fler nyheter. 

Mitt fokus kom att bli på WWF6 (World Wide Fund For Nature) och Greenpeace7 i deras 

engagemang med att rädda den Indonesiska regnskogen från skövling. Detta var ett område 

som passade mig perfekt eftersom att jag kunde bidra med att försöka göra folk medvetna om 

katastrofen som drabbar miljontals djur, allt för att giriga människor ska kunna få tag i den 

värdefulla palmoljan som finns i en mängd vardagsprodukter.  

 

4.5 Olika stadier för illustrationerna 

Efter att jag fått fram ett budskap bra nog och som innehåller de olika element jag satt upp för 

varje bild var det dags att komma in i skissfasen. Efter att ha arbetet med tydliga och starka 

budskap, budskap som innehåller de olika element jag satt upp för varje bild, var det dags för 

skissarbetet. I denna fas var inget tvunget att vara till hundra procent klart utan illustrationen 

skulle bara innehålla tillräckligt med information för att göra det möjligt att scanna in den i 

datorn och därefter utgå ifrån bilden som en mall. Bild 6 visar första skissen för 

kexchoklad/orangutang som tydligt visar var kexchokladen ska sluta och gallret börja samt 

var själva orangutangskepnaden ska ta plats. Det är viktigt att först se den grova skissen för 

att få en helhet att sedan se om den fortfarande ser lika bra ut som den gjort under 

idégenereringen. Det finns såklart en möjlighet att stanna kvar i skissfasen en längre tid för att 

göra bilden ännu tydligare och bättre. Väljer man detta finns kan man bl.a. lägga in färg för att 

se om det passar, om det inte redan finns en tydlig mall för vilken färg som ska vara var. 

 

                                                           
6 WWF, Världsnaturfonden som bedriver naturvårdsarbete.  
7 Greenpeace, Världens största organisation för miljöaktivism och opinionsbildning.  
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Bild 6. Tidig skiss för Kexchoklad/Orangutang. 

Efter att ha avslutat grovskissandet var det dags att scanna in bilden i datorn. Jag använde mig 

av Adobe Illustrator som tillåter ett snabbt och intuitivt vektorgrafiskt skapande, vilket för 

mig var det självklara valet för denna typ av bild. Det jag tillät mig själv att göra nu var att 

försöka få fram färgerna för kexchokladen samt veta vilken typ av grå som fungerade för 

gallret, men som ändå inte gjorde att gestalten bakom skulle smälta in, eftersom jag valde att 

även till den ha grått. Rutmönstret var något som behövde vara perfekt, men under denna fas 

inte behövde vara det då jag bara ville se om allt skulle matcha med varandra (se bild 7). 

 

Bild 7. Kexchoklad/Orangutang under test i Adobe Illustrator8. 

                                                           
8 Adobe Illustrator, programvara för bl.a. grafiker. 
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Nästa steg blev att få allt på plats. Nu var det tvunget att rutmönstren var identiska med 

varandra, vilket det inte var i den förra bilden. Detta visade sig vara en utmaning. Eftersom 

rutnätet för kexchokladen inte är samma element som det rutnät jag har för stängslet blev det 

att försöka föra ihop de två utan att det skulle se skevt ut. Detta gjordes eftersom det 

underlättade för mig när det kom till att färgläggningen för kexchokladen och jag kunde 

väldigt enkelt använda mig av en gradient för att sedan låta det se ut som att den brandgula 

färgen försvinner in i det gråa (se bild 6). 

 

 

Bild 8. Kexchoklad/Orangutang efter att rutnätet är klart och färger på plats. 

När bilden var nästan klar blev det finputsning av ramen och att rusta upp överallt där en 

gradient smälte samman gallret med kexchokladen. En stor del av min tid gick åt att förfina 

bilden med små skuggor till gallret, något som jag personligen tyckte skulle lyfta upp 

illusionen av att gallret böjde sig. Detta kom jag vid ett senare tillfälle på var helt emot det jag 

tidigare lärt mig om bildsemiotik (se s. 8). Det, jag gjorde nu var att lägga till detaljer/element 

som skulle göra att gallret skulle se extra bra ut, men det visade sig inte behövas med tanke på 

att bilden skulle förhålla sig till minimalistiska mått. Eftersom jag redan fått hjärnan att leda 

tankarna mot galler behöver det inte finnas detaljer som hjälper till utan det blir bara onödig 

information för mottagaren att ta in. Till sist var det bara att lägga in orangutangen som 

pricken över i:et till min första illustration (se bild 8.). 
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Bild 9. Finputsning klar av rutnät samt färg. 

 

 

Bild 10. Färdig bild av Kexchoklad/Orangutang. 

 

4.4 Färgens relevans 

Färgen i alla bilder har absolut varit medvetna val eftersom att färgen i många fall kan hjälpa 

bilden utan att man tänker på den. Ett exempel är en av bilderna som jag valt att döpa till 

Tigrinnan. Här ser man tydligt tre steg från processen när det kom till att välja färg beroende 
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på hur mottagaren tolkade dem. Första bilden till vänster var originalet och visades för 

studenter på skolan. Ett av de svar som fick mig att tänka om var att jag borde ändra 

bakgrundsfärgen/slingorna i håret till något som mer liknande en tiger eftersom att det var inte 

helt klar vad de skulle föreställa. Jag valde då att byta ut mot en orangea bakgrund men innan 

jag valde att ta in mer feedback för bilden gjorde jag ytterligare ett val. En tiger är inte svart 

med orangea ränder, utan tvärt om och som sista bilden visar gör jag som mest för att försöka 

återskapa en tiger i håret genom att använda de färger i den ordning som symboliserar tigern.  

 

       

Bild 11. Tidigare och slutgiltiga versionen av Tigrinnan. 

 

5. Resultat & Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet av min väg till produktion, själva 

produktionen samt betydelsen av den tidigare forskningen för den gestaltande delen.  

 

5.1 Att gestalta individuellt 

Innan jag kunde påbörja produktionen var jag tvungen att ha det klart för mig vad jag är 

kapabel till eftersom att detta hade blivit ett arbete jag gått in i ensam. Det innebar att alla val 

var mina att bestämma, all information min att leta efter och alla bilder mina att illustrera. Det 

var till viss del en frihet men också något som fått mig att välja bort delar som inte 

nödvändigtvis hade varit viktiga för illustrationerna. 

Jag valde tidigt att inte använda mig av någon särskild målgrupp eftersom att fokuset skulle 

ligga på att beröra och fick istället en stor användning av studenterna på BTH som jag kunde 

fråga om de kunde ta sig en titt på skisserna och försöka lista ut vad det handlade om. Något 



 
21 

som kom att visa sig var det mest negativa med att jobba själv var att inte ha någon att 

diskutera med, som kunde föra en åsikt om hur han/hon tyckte om projektet och bilderna. Nu 

kom jag visserligen inte till någon punkt i mitt projekt som var avgörande nog att om jag inte 

haft någon att diskutera med hade detta projekt varit åt skogen, men jag känner att det hade 

inte skadat att få en annan synvinkel in i projektet som hade varit med från dag ett. 

 

5.2 Produktion  

Nedan presenteras både hur jag resonerat med uppbyggnaden av mina illustrationer samt 

diskussionen för hur budskapet skulle synas. 

 

5.2.1 Process 

Eftersom att jag hade tagit mig an detta projekt själv var det upp till mig att ta fram alla idéer 

och själv färdigställa dem. Men eftersom att denna sort av illustration var något nytt för mig 

var jag tvungen att hitta grafiker som gör dessa typer av bilder och ta lärdom ifrån dem. Men 

eftersom att detta projektet för mig inte enbart handlade om att ta lärdom från en stil för att 

sedan själv återskapa den på mitt sätt var det min uppgift att förstå bilden och dess 

uppbyggnad, varför den såg ut som den gjorde eftersom att det självfallet finns en tanke 

bakom varje val. 

Grafikerna Sebastién Thibault och Noma Bar har varit till stor hjälp för mig när det kom till 

att förstå hur pass avskalat det går att ha en bild och det blev som en liten daglig uppgift att 

kolla på det mood-board jag gjort efter olika bilder från de både grafikerna. Bilderna kom att 

stå för större delen av min dagliga inspiration som fick gå hand i hand med en nästan daglig 

skissövning utefter de bilderna i mood-boardet. Denna lilla övning var för mig något som 

gjorde att jag aldrig riktigt glömde hur upplägget för bilderna skulle se ut men som också 

gjorde att jag själv kunde öva smått inför mina egna bilder. 

Efter all forskning inom bildsemiotik, visual pun och hur slagkraftig en text kan bli om bra 

utformad i sällskapet av en bild var det dags att själv få illustrera. Området och kärnan blev 

palmolja eftersom att det är en produkt som finns i en stor mängd vardagsprodukter och som 

står den indonesiska regnskogen dyrt. Det allra första jag fick göra var att komma på hur jag 

kunde använda mig av förödelsen och dess innebörder för att skapa en smart bild som 

kommer få mottagaren att förstå dess betydelse.  
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Det var också en fråga vad som var viktigast för projektet, om det var antalet bilder som jag 

lyckas producera eller kvalitén i varje bild. Eftersom att detta är sista året och det största 

arbetet vi gjort skulle båda punkterna vara lika viktiga, men ju längre in i projektet kom 

märkte jag snabbt att jag underskattat hur svårt det skulle vara att faktiskt få klart ett bra 

koncept för en större mängd bilder. Detta gjorde att jag fick tänka om vilket lönade sig 

eftersom att poängen med projektet var att få förståelse för bilderna, inte ha en massa 

illustrationer.  

Första bilden var inspirerad från Greenpeace.se hemsida, eftersom att det undertiden var en 

namninsamling för att få Cloetta att sluta använda palmolja i sin kexchoklad. Man hade då 

med det välkända kexchoklad mönstret skrivit "för varje såld kexchoklad sänker vi ett träd i 

Indonesien". För mig var detta ett spel på det populära köp-denna-produkt-så-planterar-vi-ett-

träd metoden många företag kört med på sistone. Men twisten var att de sänker ett träd istället 

för att plantera ett, men här behövdes det inga illustrationer utan i deras bild har enbart använt 

sig av texten och då knutit ihop det hela med att få det se ut som en vanlig Cloetta reklam. 

Detta bidrog till att jag fortsatte på spåret och gjorde min egna tolkning av Cloettas förödelse 

genom att använda mig av deras mönster för att sedan få korsningarna att bli galler som skulle 

hålla en orangutang, ett av de djuren vars hemvistelse är i den indonesiska djungeln.  

 

 

Bild 12. Kexchoklad/Orangutang. 
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Andra bilden var inspirerad från Sebastién Thibaults "A Conservative Canada", en bild han 

gjort till Nouveau Projet Magazines artikel om nedgången av den kanadensiska makten. 

Bilden jag illustrerar handlar om hur män i kostym sveper fram över den gröna regnskogen 

och förvandlar den till död mark med massa bråte. I bilden finns det en man som avger en stor 

mängd rök, delvis för att jag ville associera mannen med företagen som för att använda oljan 

måste bearbeta den i sina fabriker och därför valde jag att gestalta fabriksskorstenar på 

huvudet av mannen där det kommer ut ännu mera rök som förorenar.  

Mannen rör sig mot en grön djungel och lämnar efter sig en mörkgrå/brun öppen mark med 

enbart bråte vars mening är att visa vad resultat blir om detta fortsätter att företag som Cloetta 

och P&G använda sig av palmoljan.  

 

Bild 13. Mannen i grått. 

Tredje och sista bilden har jag fått inspiration från Greenpeaces namninsamling gällande att 

stoppa P&G från att använda palmolja i deras schampo Head&Shoulders. På Greenpeaces 

hemsida fanns det ett bildspel som berättade hur P&G använder sig av oljan och hur det gick 

att få bort palmoljan ur ekvationen men ändå ha kvar deras produkt.  

Den tredje, och sista, bilden är inspirerad av den kampanj, mot att använda palmolja. 

Även här hade Greenpeace varit fyndig och för att göra budskapet tydligt använt sig utav en 

kvinnas huvud där håret var en frisk regnskog med massa. Kvinnan log för hon tillsynes 
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trivdes med håret, men när man skulle scrolla ner för att läsa vidare förvandlades denna skog 

till enbart bråte och kvinnan var nu nästintill skallig och hon var nu väldigt missnöjd. Jag ville 

då spinna vidare på idén och valde att göra en siluett av en kvinnas huvud där håret skulle till 

synes se vanligt ut men där det skulle hintas om att det fanns något mer dolt i håret. 

 

Bild 14. Tigrinnan. 

 

5.2.2 Budskapet bakom 

När jag väl hade gjort upp vilka områden bilderna skulle handla om var det dags att identifiera 

vad som skulle passa bäst på bilden. Eftersom att det är lätt att sätta objektet som bilden ska 

handla om i centrum för att sedan med text skriva "hjälp" blir det ingen undertoning som 

triggar varken det erkännande eller förvåning som jag är ute efter. Bilden blir övertydlig och 

tappar sin charm, därför är tanken att maskera objektet till viss grad och låta mottagaren själv 

ta in all information för att sedan dra den förhoppningsvis klara slutsatsen om bilden.  

Första bilden, kexchoklad/orangutang, består av ett kexchokladmönster som ju längre ner blir 

ett galler och bakom gallret befinner sig en grå figur som jag valt gestalta som en orangutang 

eftersom att det drabbade fokuset ska handla om hur orangutanger blir drabbade av 

användningen av palmolja som Cloetta använder sig av i sin kexchoklad. Bildens tanke var att 

visa konsekvenserna som finns i att Cloetta använder sig av palmolja i sina produkter. Det var 

alltid i tankarna om hur jag skulle få det tydligt att mottagarna tänker på palmolja och inte 

bara drar tankarna till "kexchoklad = djur bakom galler". Jag ville såklart att det skulle vara en 

självklarhet att gällde just palmolja men för att inte göra det allt för övertydligt och lämna en 
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någorlunda mystik valde jag bort att tvinga in ytterligare element i bilden. Det kunde leda till 

att mottagaren tyckte det var allt för grötigt och kunde därmed kanske tolka flera budskap 

som inte ens var ämnade för bilden. I detta sammanhang hade en text fått vara sista ledtråden, 

med andra ord kunde denna bild göra sig rättvis i en affisch med kanske Greenpeace eller 

WWF i kampen mot användning av palmolja. 

 

När jag började på andra bilden, Mannen i grått, hade jag fokuset inställt på själva skövlingen 

av regnskogen, en mer övergripande bild var tanken om hur framtagningen av palmoljan har 

påverkat den indonesiska regnskogen. Ord som kom upp var bl.a. förstörelse, företag och män 

i kostym som i bilden kommer att representera både männen men också företagen som 

orsakar förstörelsen. Utmaningen i denna bilden blev hur jag skulle avbilda företagen som 

stora och mäktiga. Lösningen blev att jag fick låta en man i kostym representera företagen 

som är på frammarsch genom regnskogen. Det ska tydligt förklaras att det blir en förödelse 

där mannen har gått och hans hjässa är gjord av skorstenar och mindre till synes byggnader 

som ska göra det ännu tydligare vad det handlar om. Ur skorstenarna spyr det ut rök som ska 

hjälpa mottagaren förstå att det är skorstenar som befinner sig på mannen. Jag valde även att 

lägga till lite rök från hans kropp för att verkligen få fram tanken om att företag är monster 

som förstör vart de än är, speciellt i regnskogen. 

Denna bild riktar sig inte åt någon särskild produkt eller företag. Bilden talar heller inte om att 

det är palmolja som orsakar detta. Tanken är att det pågår skövling just nu i många olika delar 

av världen att jag inte tänkte låta bilden bli för fokuserad på en viss världsdel. Jag låter även 

här en text vara sista pusselbiten innan en mottagare skulle få kunna ta in den ordentligt, mest 

sannolikt i liknande affischkampanj som tidigare bild. 

 

När jag skulle göra min tredje bild, tigrinnan, stötte jag på en hel del problem. Det låste sig 

för mig hur jag skulle kunna skapa en likhet mellan Head & Shoulders och palmoljan som 

P&G använder sig av. Efter en hel del bollandes mellan olika idéer fastnade jag för att låta ett 

djur befinna sig i en kvinnas hår, vilket av kommande resonemang blev tigern. Tigern, likväl 

orangutangen, lever i den indonesiska regnskogen vars hem hotas av skövlingen. Jag började 

fundera hur jag kunde slå samman hår med en tiger och fann ränderna från tigern som ett 

element jag kunde jobba in i håret. I första hand ville jag ha en man som siluett eftersom att 



 
26 

Head & Shoulders är en produkt som riktar sig mot män men fann det svårt att slutföra när jag 

samtidigt ville ha långt hår för att ge tigern mer spelrum i håret. Jag valde då att ha en 

blandning som skulle göra det möjligt att båda könen kunde identifiera sig med figuren för att 

slippa striden mellan man och kvinna i bilden. Hade jag valt att göra figuren med långt hår 

som gått ner till ryggen hade tanken slagit över mot kvinna och hade det varit mycket kortare 

hade det varit en man (se s.8 om bildsemiotik). Fokuset var trots allt inte på om det var en 

man eller kvinna utan på hur vida bra djuret kom att synas. 

När jag skulle få fram tanken bakom bilden kom ordspråket "två sidor av samma mynt" och 

försökte införa det i bilden. Tanken ligger också i att fråga sig hur rent produkten faktiskt gör 

håret, vilket utspelar sig mer på den moraliska frågan med tanke på hur palmoljan framställs 

idag.  
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6. Sammanfattning 
Under detta kandidatarbete har jag försökt avtäcka hemligheten bakom dessa fantastiska 

bilder som tillsynes kan framkomma som enkla illustrationer men som vid en närmre titt 

berättar mycket mer än vad ögat först tolkat. 

Med en kombination av minimalism och tydlig förståelse för bildsemiotik har jag funnit två 

betydelsefulla byggstenar för denna typ av illustrationer som faller inom definitionen visual 

puns. Innan detta arbete tog fart kallade jag dessa illustrationer för "smarta bilder", vilket jag 

redan innan visste inte var det officiella namnet. Jag kunde så småningom ringa in områden 

minimalism och bildsemiotik och dra tydliga paralleller däremellan för att få en uppfattning 

om vad för slags bilder jag letade efter. 

Att förstå hur de är illustrerade och hur man bör hantera budskapet i förhållande till det 

visuella är bara ett steg av många mot att få en fulländad bild där budskapet är som starkast. I 

mina bilder var jag ständigt tvungen att slåss mot tanken att det kunde alltid bli bättre och 

tydligare och jag ville hela tiden lägga till detaljer som skuggor men som hade gjort att jag 

inte kunnat hålla mig till de minimalistiska proportioner jag satt upp. Det märktes också att 

jag hade behövt sätta dit en förklarande text på varje bild som skulle hjälpa mottagaren att 

tänka i rätt riktning. Nu var det så att jag visade upp mina illustrationer i hopp om att de också 

hade hört talas om palmoljan och hur Cloetta och P&G deltar i förödelsen  som händer i 

Indonesien. Trots denna avsaknad av en direkt förståelse så fann många det väldigt intressant 

efter att jag väl introducerat dem för området omkring mina bilder och de kunde då uppleva 

den "aha"-känslan jag själv fått när jag först stött på bilder som dessa. Det var en enorm fröjd 

att själv kunnat förmedla denna känslan till lärare och studenter.  
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7. Ordlista 
Gestalta v. -de 
Forma, dana 

Intuition s. -en -er 
Förmåga att omedelbart uppfatta; ingivelse; omedelbar åskådning 

Minimalism [-is´m] s. -en 
Riktning inom konst och musik som använder enkla uttrycksformer 

Semiotik [-i´k] s. -en 
Läran om olika teckensystem 
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