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Bakgrund 

Redan som barn blev jag medvetenhet om hur min omvärld och dess framtid styrs politiskt.  Som 

åttaåring var jag med och demonstrerade mot kärnkraft (för solkraft). När solsidan såg ut att segra 

infördes ett tredje alternativ i folkomröstningen av regeringen. Att satsa på kärnkraft ett tag, för att 

sedan montera ned det. Och det förslaget vann. För mig var det ett ledsamt nederlag. 

Och allt eftersom dök de upp: Larmrapporter om sälar som dog i Östersjön. Rovfåglar vars ungar inte 

kunde kläckas för äggen var för sköra av miljögifter. Gifter som rann ut i haven från fabriker utan 

rening. Tunnor som grävdes ner. Besprutning för att bara barrträd skulle växa. Tjernobylolyckan. 

Ruhrområdena som spydde ut rök och försurade våra sjöar. Själv satt jag vid en strand och såg hur en 

helikopter kom flygande och släppte kalk i en sjö för att höja PH-värdena i sjön. 

 

Det som följde i dess spår var en kramp. Negativitet och skräck för det som hände med naturen och 

planeten jag älskade gjorde mig paralyserad både i tanke och i handling. Jag ville att det skulle finnas 

ett sätt att ändra det som hände. I slutet av 90-talet var jag med i en demonstration till som fick stor 

betydelse för mig. Den ägde rum i Nederländerna, för att Kyotoavtalet skulle användas aktivt. Men 

politiska ändringar uteblev och känslan av maktlöshet blev bara större. Vad gjorde det för skillnad om 

jag stod och skrek rakt upp i ansiktet på dem som bestämde? De lyssnade ändå inte på mig. För deras 

agenda var redan bestämd. Deras ovilja till förändring och fokus på att de ekonomiska hjulen skulle 

rulla låste hela situationen. Nu, när miljön är högt upp på agendan har jag börjat se vad som gjorde 

mig så paralyserad. Dels var det känslan av att ingen lyssnade. Dels att det som hördes bara var de 

negativa rösterna. Det är de rösterna jag minns. Som frös fast inne i mig och gjorde mig 

handlingsförlamad. 

Figur1 Demonstration i Göteborg för 

det som i omröstningen år 1980 

kallades Linje 3, nej till utbyggnad av 

kärnkraft i Sverige.  

Foto: Thomas Ericsson 



Min text till kursen Visuella historier1 handlade om detta, se Bilaga 1. Här redogjorde jag för min 

upplevelse av att olika hjälporganisationers kampanjer inte bara var negativa, utan dessutom tycktes 

ha blivit allt mer negativa, med ett minskat positivt inslag. Att de gått ifrån reklam av typen ”det är 

hemskt, men du kan hjälpa”, till ”det är fruktansvärt hemskt, och du kan bara hjälpa lite”. Min tes var 

att hjälporganisationerna kunde nå ut till fler och kanske andra grupper om de istället för det 

negativa visade på positiva alternativ. Helt enkelt gjorde positiv reklam utan för den delen förringa 

allvaret i budskapet. Under Mars månad i år kom sådan reklam. Bland annat hade Världsnaturfonden 

en kampanj där de framhöll att alla bidrag hjälper till förändring.  

Efter uppsatsen försökte jag få mätbara svar på om min teori stämde, om det är så att negativ reklam 

har sämre genomslag än positiv. Trots kontakt med både IRM (Institutet för reklam- och 

mediestatistik) och RAM (Research and Analysis of Media) har jag inte fått svar på frågan. Den typ av 

analys görs inte. IRM2 analyserar mediekategorier och RAM Sverige3 har inte den parametern med i 

sina digitaliserade mätningar. Så känslan får stanna vid just det, en personlig upplevelse av att allt 

skulle kunna vara annorlunda. 

Syftet med mitt arbete 

Idén inför slutarbetet har varit att det som nu händer i omvärlden är just det som jag själv upplevt. 

Att många hör om hur illa det är med miljön, med väderförändringar, skogsskövlingar och plast i 

haven, men att de inte har verktyg för att agera. Allt de ser är larmrapportern och miljörörelserna 

som skriker. I detta drunknar de budskap som behövs höras. Nämligen att alla kan göra något som är 

bra. Det har varit målet med arbetet. Att skapa positiva budskap som ger en känsla av att det finns 

nya vägar att gå. 

Viljan var att skapa en sorts betraktelsepar. Där varje par bestod av en svartvit bild av hur jag 

upplevde reklamens budskap, och en färgbild som visade hur jag tänkte mig att det går att göra 

istället för att bli miljövänligare. Dels genom att välja andra saker än idag, såsom att ta cykeln i stället 

för bilen. Dels med hjälp av att använda ett annorlunda tänkande. Kanske inte resa alls?  

Jag ville att illustrationerna skulle få betraktaren att fundera vidare kring frågor som hur de påverkas 

av reklam och vad de blir lyckliga av. Jag hoppades de skulle bli inspirerade att se lyckan också i de 

små tingen och utifrån det kanske även bli inspirerade till att leva miljövänligare. 

Delarna 

Mitt arbete bestod av tre delar. Den första delen var ett modellbygge i akvarellteknik byggd inuti en 

större wellpappkartong. Betraktelseparen samlades också i en broschyr med illustrationer, med 

enbart en förklarande text i slutet. Som fördjupning skapades en hemsida med delar av de texter 

som är med i denna processbeskrivning.  

                                                           
1 Konstfack, höstterminen 2018, Att sprida kunskap – vilken reklam står i hjälporganisationernas tjänst 

2 Mailsvar från Camilla Minnhagen, Analytiker, Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM),  8 mars 2019 

3 Mailsvar från Fredrik Åberg, Head-of-Sales,  RAM Sweden, 9 mars 2019 



Min titel 

Namnet jag valde på mitt arbete var nu. Valet av titel byggde just på det ovan nämnda. Det handlade 

om att börja agera, att inte vara låst. Reklamen målar upp en värld av drömmar. Det gäller att hitta 

vägar till en hållbar framtid nu, inte i morgon eller vid regnbågens slut. Utan här, i vardagen.  

Miljöpartiet hade NU som sitt samlande ord under val-kampanjen i rikstagsvalet 2018, något som jag 

tyvärr blev varse lite sent. Men jag valde att inte byta namn på projektet. Miljöpartiet har liknande 

formuleringar och tankar som hjälporganistationerna jag skrev om i Visuella historier1. Att världen 

behöver räddas nu. Annars är det försent. Det håller jag naturligtvis med om, men sättet de gör det 

på är att använda rädslan som drivkraft. Det jag ville komma åt med mitt nu var att det går att göra 

något bra och i stället hitta motivation i positiva känslor för att uppnå förändring. Det är samma ord 

och det är liknande mål, men annorlunda budskap.  

Hemsidan med sin fördjupning kring projektet har adressen www.nuvi.nu  och finns tillgänglig fram 

till årsskiftet 2019/2020. Alla enklare nu adresser var upptagna.  Jag ville inte använda titeln nu – vi 

på hela examensarbetet då jag upplevde att den direkta känslan som jag ville uppnå med min modell 

och broschyr försvann. Men som underrubrik på hemsidan passade vi bra, där texten var 

fördjupande. 

Målet med titeln nu på examensarbetet skulle få människor att känna sig inspirerade till att göra 

något med det de har nu. Och att inte vänta på det stora miraklet. 

Inspiratörer och likar 

Tänkarna – Sven Lindqvist och Situationisterna 

Mina tankar följde det som Sven Lindqvist skrev 1957 i Reklamen är livsfarlig4 . Han ondgjorde sig 

över hur reklamen översköljde honom på hans resa till och från arbetet, liksom i tidningar och andra 

medier.  Han pekade på att konsumenter inte kunde välja produkt utifrån en opartisk källa utan att 

reklamen lyfte fram märkliga argument för att en specifik produkt skulle väljas. Han gick så långt som 

till att önska att det fanns gallerior med opartiska försäljare som enbart guidade till den mest 

gynnsamma produkten, utan att försöka missleda kunden till att köpa något onödigt eller för den del 

dålig produkt. Han såg också hur han och hans medmänniskor allt mer sökte det som reklamen 

målade upp som det goda livet. Att hem allt mer såg ut som de skyltfönster butikerna hade för att 

visa upp produkter, kala och tomma.  

Även hos Situationisterna finns tankar som liknar mina idéer. Situationisterna, eller Situationistiska 

Internationalen, SI, var en grupp med män och kvinnor som grundades 1957 och upplöstes 1972, 

med bland annat Guy Debord i spetsen. De arbetade i en marxistisk anda och kritiserade 

konsumtionssamhället, ett skådespelssamhälle där människan var en statist. De pekade på hur saker 

i samhället var kulisser för kapitalet och kritiserade stadsplaneringens fonder och reklamens 

budskap. Att människan blev främmande för både det som producerades och konsumerades och 

även för känslor, begär och kreativitet. Det ville situationisterna förändra genom auktioner mot det 

borgerliga samhället.  

Som en del av detta använde de sig av något de kallade détournement. Tekniken utvecklades av Guy 

Debord under hans tid med gruppen Letterist International (LI), ett radikalt kollektiv bestående av 

konstnärer och teoretiker mellan 1952 and 1957. Idén var att vända det kapitalistiska systemet mot 

                                                           
4Sven Lindqvist, Reklamen är livsfarlig Pocky 2001 ISBN 91-88420-83-3 

http://www.nuvi.nu/


sig självt, vända sloganer och logotyper mot annonsörerna eller en politisk agenda. Détournement 

används även idag.  

Den australiensiske medievetaren McKenzie Wark har skrivit ett antal böcker om situationisterna. I 

boken The Spectacle of Disintegration, fördjupar han Debords syn genom att hävda att samhället är 

inne i en ny fas, återvinningssamhället. Han hävdar att vi inte bara bevittnar våra egna liv i form av 

ett skådespel utan där dessutom samma pjäs, samma scener, samma bilder spelas om och om igen.5 

Aktörerna – Barbara Kruger och Adbusters 

Den amerikanska konstnären Barbara Kruger är känd för sina kombinationsverk av svartvita bilder 

med överlappande textrutor med vassa iakttagelser.  Hon började ifrågasätta perfektionism och 

normer i sin konst på slutet av 1960-talet med kommentarer kring religion, sex, ras- och 

könstereotyper, makt och konsumtion. Kända verk är bland annat I shop therefore I am, se Figur 2.   

 

Figur 2 
Barbara Krugers  
”I shop therefore I 

am”. Urspungligen 
montage med svartvitt 
foto och röd textruta.  

 

Men hon har även skapat grafiska verk såsom installationen på Hirshhorn Museum and Sculpture 

Garden, Washington, USA, se Figur 3. 

  

                                                           

5 McKenzie Warks,  The Spectacle of Disintegration Verso Books, ISBN 9781844679577 

https://www.google.com/maps/dir/Hirshhorn+Museum,+Independence+Ave+SW,+Washington,+DC+20024/@38.88794,-77.025258,17z/
https://www.google.com/maps/dir/Hirshhorn+Museum,+Independence+Ave+SW,+Washington,+DC+20024/@38.88794,-77.025258,17z/


 
Figur 3 
Barbara Krugers Belief+Doubt i rött, svart och vitt finns att beskåda i Washington i en hall med 
rulltrappor där alla ytor är täckta av olika budskap. Här ett textutdrag.  
Aug 20, 2012– pågående  
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, USA 

 
År 1989 startades Adbusters av två reklammakare i Kanada. De hade reagerat mot vad reklamen 

gjorde med samhället. De skapade en sorts anti-reklam som riktade sig emot den reklam som visades 

framförallt på TV. Deras första kampanj var A treefarm is not a forest som riktades mot skogsbolaget 

British Columbia Council of Forest Industries som försökte gröntvätta sitt sätt att föra skogsbruk på. 

Snart började de skapa något som de själva kallade culture jamming. Cultur Jamming, som liknar 

détournement, innebär att uttryck tas ifrån det kapitalistiska systemet och vänder dess mediala 

kultur emot den själv. Oftast handlar det om att ta befintliga uttryck från till exempel reklam och 

skapa om dem till något nytt, se Figur 4.  

 
 
Figur 4 Adbusters Starsprangeld Banner. Stjärnorna är utbytta mot företagslogos. 

https://www.google.com/maps/dir/Hirshhorn+Museum,+Independence+Ave+SW,+Washington,+DC+20024/@38.88794,-77.025258,17z/


Mina egna tankar 

Det intressanta både med Sven Lindqvist och Situationisterna är att de tar upp tankar kring det som 

jag reagerat på i min omvärld. Vi lever i ett kulturellt sammanhang, något som både Sven Lindqvist 

och Situationisterna reagerade mot. Detta kulturella sammanhang beskrevs av antropologen Emile 

Durkheim. Han ansåg att samhället kan ses som mer än summan av de individer som skapar det. Han 

förespråkade identifiering av ett samhälle via sociala grunder som juridiska och moraliska 

förordningar, religiös tro, finansiella system och utbildning. En del av detta kulturella sammanhang 

anses idag vara de sekulära ersättningsreligionerna kapitalism och konsumtion. Detta sammanhang 

lär sig en individ genom socialisering in i samhället, men det är inte alltid att individen är medveten 

om detta.6 

Att konsumtionen varit den bakomvarande orsaken till stora delar av miljöförstöringen är det inte 

någon tvekan om. Genom konsumtion ökar uttag av jordens resurser, ändliga liksom oändliga och 

även människor påverkas eller blir utnyttjade vid frambringandet av produkter. Många forskare, 

institutioner, miljövänliga organisationer och motkulturella grupper har på olika sätt arbetat med 

dessa frågor i olika former. För att väcka engagemang använder miljöorganisationerna ofta ett 

visuellt kommunikationsspråk som fokuserar på den kommande katastrofen och dess konsekvenser. 

Det som påverkade mig var just denna kommunikation. Man använder känslomässiga strategier för 

engagemang och visar förstörda regnskogar, svältande isbjörnar och döda havsbottnar. Denna 

visuella kommunikation följer de ideella organisationerna Karpmans triangeldrama7 med offer, 

förövare och räddare. Naturen är offret, som måste räddas. Bidragsgivarna är räddarna. Förövarna är 

alla på jorden. De som ser på är också förövare om de inte bidrar. Men mår mottagaren verkligen bra 

av det? Vetenskapsjournalisten Stefan Klein hävdar att " lyckan är alltså ett livsmål och samtidigt en 

väg till ett bättre liv. Negativa sinnesstämningar begränsar människan, positiva känslor däremot ökar 

människans möjligheter. Lycka är att vara levande "8 Därför är det viktigt att försöka skapa positiva 

budskap. 

Åter till Situationisterna. Staden, med sin reklam omnämns hos dem som kulisser för 

konsumtionssamhället.  Idag är samhället så starkt påverkat av reklamen att lägenheter stylas för att 

skapa en fiktiv bild av ett drömboende vid försäljning. Och fastighetsmäklarna struntar i hur hemmen 

ser ut i verkligheten. Sak samma om köksluckorna är gulmålade i verkligheten. De kan ju alltid bli vita 

i Photo Shop och bättre passa in i föreställningen om det hem som leder till ett lyckligt liv. Och hur 

ser jag på mig själv i skådespelssamhället? Denna hårfina linje mellan att vara formad av annonsernas 

bild av vad jag ska vara, och vad jag egentligen tänker och känner själv. Vem är det som tittar tillbaka 

på mig från spegeln? Reklammakarens glassiga jag, eller den jag är, i hjärtat?  

Och varför skapa en traditionell jul? Är den bara en återvunnen tradition som går i repris i brist på 

annat så som McKenzie Warks skriver? Är det en önskan bort till en svunnen tid, så som jag tror att 

den såg ut? Eller är det reklammakarna som i sin vilja att få ökad konsumtion, lär ut vad en 

traditionell jul är? Som talar om att detta är grunden till lycka?  

Var finns friheten? Är det när det som målas upp i reklamens drömvärld har uppnåtts? När himmelen 

är blå och hängmattan hänger emellan palmerna? Liksom Guy Debord kunde konstatera så upplever 

                                                           
6 Joy Hendry “Sharing our Worlds. An introduction to Cultural and Social anthropology” New York, New York 
University press 2008. 
7 ”A Game free life” av Stephen B. Karpman 1968, dramatriangel sammanfattad av Lena Åckander på Citerus.se 

”Stop the drama Karpmans dramatriangel ger stöd” . https://www.citerus.se/stop-the-drama-karpmans-

dramatriangel-ger-stod/ 
8 Stefan Klein, Lyckoformeln, Natur och Kultur, ISBN 91-27-10736-1 



jag det som att samhället allt mer genomsyras av ett tänkande där företagens sanningar i reklamen 

är det som blir konsumenternas sanning. Om  de lögnerna utgör den sociala grunden och ligger som 

ett filter över en världsbild, går de inte längre att ses. De blir då svåra, ja ofta omöjliga, att 

ifrågasätta. 

Metoderna détournement och culture jamming är intressanta.  Men det finns en viss skillnad mellan 

det som skapats med dessa metoder och mina syften med projektet. För ofta pekar metoderna på 

det som är fel. Som exempel kan nämnas Barbara Krugers installation på Hirshhorn Museum and 

Sculpture Garden, Figur 3. Här kritiserar texterna på konsumtionen, ”Du vill ha det, du köper det, du 

glömmer det”. Detta är det felaktiga aggerandet. Men hur göra istället? Likaså Adbusters 

amerikanska flagga, Figur 4, där stjärnorna i baneret bytts ut mot olika företagsloggor. Även detta 

pekar på vad som är fel. Företagen styr USA, ja. Men hur ska det vara i stället? I så fall ligger 

Adbusters kampanj Buy Nothing Day, närmare mitt hjärta. Här pratar de om alternativ, om att en 

annan värld är möjlig. Det är så jag haft som mål att arbeta. 

Som samhället ser ut idag tror jag det är svårt att tänka sig det helt utan reklam. Vanliga reklambolag 

är dock inte intressanta för mig. Den uppmuntran till konsumtion de förespråkar med alla medel i 

sina kampanjer leder till snedvridna ideal och orimlig konsumtion. I mina ögon står de ofta för en 

mossig inställning, då målet borde vara positiva budskap. De lockar gärna till att byta mobiltelefon 

varje år, helt oberoende av om behovet finns eller inte. Men det finns andra företag som riktat in sig 

på medmänsklighet och miljöorganisationer. För mig tänder det ett hopp om att det trots allt finns 

en medvetenhet om att reklamen kan användas till något som förändrar vår värld till det bättre.  

Kommunikatörer och illustratörer 

Som en del i projektet har jag valt att arbeta med modeller. Det är något som alltid funnits med i mitt 

skapande i olika former och att utforska bilden utanför den tvådimensionella, platta ytan är alltid 

intressant och utmanande, se Figur 5.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. En av mina modeller, tema ”Källare” 

med underrubriken ”Att äta minnen”, från första 
året på Konstfack. 

https://www.google.com/maps/dir/Hirshhorn+Museum,+Independence+Ave+SW,+Washington,+DC+20024/@38.88794,-77.025258,17z/
https://www.google.com/maps/dir/Hirshhorn+Museum,+Independence+Ave+SW,+Washington,+DC+20024/@38.88794,-77.025258,17z/


 

 

 

Figur 6. Växter från boken ”Paper 

Garden” av Fideli Sundqvist 
Foto: Fideli Sundqvist, bild något 
beskuren 

 

Som förebilder till mitt arbete inom modellbyggeriet finns det många att välja på. Den internationella 

scenen har massor av duktiga formgivare, men de som inspirerat mig mest är ändå svenska Fideli 

Sundqvist, se Figur 6, som arbetar enbart med papper i olika färger. Hennes teknik och former gör att 

allt ser enkelt ut, även om man inser att det ligger timmar av arbete bakom. Även proportioner, 

bildens disposition, hur den är arrangerad och färgvalen är så vl avvägt att det upplevs som ren magi. 

Dansken Peter Callesen är också han inspirerande med sina skarpa bilder, där han oftast enbart 

använder enkla vita papper för att skapa fantastiska verk med. Sedan är naturligtvis all typ av rörliga 

modeller, pop-up-modeller och så vidare även de förebilderna för mitt arbete. 

Arbetsmaterial 

För att kunna skapa betraktelserna utgick jag ifrån tre grundpelare. Det var Världsnaturens 

rekommendationer för vad som kan göras för en klimatsmartare vardag. Därefter boken 

Lyckoformeln9, som jag nämnt innan. Boken är en sammanställning av forskning kring vad som 

människan blir lycklig av egentligen. Och så reklamslogans. 

Världsnaturfondens rekommendationer 

Som stöd för en klimatsmartare vardag har Världsnaturfonden sammanställt Fem B:n10.   

  

                                                           
9 Stefan Klein, Lyckoformeln, Natur och Kultur, ISBN 91-27-10736-1 
10 https://www.wwf.se/earth-hour/, Lär dig om våra fem B:n 

https://www.wwf.se/earth-hour/


I korthet så står de för följande: 

• Biffen – som uppmanar till att äta mer grönt 

• Bilen – med tips om hur det går att resa miljösmartare 

• Börsen – om att styra placeringar och göra miljöbra investeringar 

• Butiken – att handla mindre och att återanvända först 

• Bostaden – allt från kompostering, isolering av huset och grön el 

Lyckoformeln 

Lyckoformeln är en sammanställning av forskning inom väldigt många områden som alla svarar på 

frågan ”Vad blir människan lycklig av?”. Sammanställningen talar sitt tydliga språk. Pengar leder inte 

till lycka. Inte heller att ha det bättre ställt än någon annan. 

Lycka är enligt boken i korthet: 

• att röra på sig, ha sex eller att vara i naturen 

• gemenskap med andra, att kunna lita på sina medmänniskor och få uppleva närhet 

• att vara jämlik med andra, att slippa känna att man behöver hävda sig 

• att fatta egna beslut och ha kontroll över sitt ägande, det vill säga vara skuldfri 

• att låta sinnena uppleva variation, att byta synvinkel på saker och att göra saker i närvaro 

Reklamen 

De reklambudskap som använts har hittats i Stockholms Lokaltrafik, SL, under slutet av februari och 

början av mars. Två lördagsbilagor ifrån Dagens Nyheter11 har även använts.  

Utvalda budskap är 

• Pallar du för lite mer tillväxt? 

• En upplevelse utan gränser 

• För dig som vill ha mer 

• Du måste inte vänja dig 

• Design som väcker känslor  

• Det ljuva livet från den ljusa sidan 

• Bästsäljare till bäst pris 
 

Vid arbetet med budskapen har frågeställningar av typen; ”Vad säger reklamen mig?”, ”Vilken känsla 

får den mig att känna?”, ”Vad uppmanar den mig till att göra/känna?” använts för att ringa in vad 

bilden ska handla om.  

Metod  

Examensarbetet bestod av betraktelsepar. Varje par innehöll en svartvit illustration och en 

illustration i färg. Den svartvita illustrationen visar det jag tycker reklamens påhittade värld 

frammanar med konsumtionshets, svåruppnåeliga drömmar och strävan. Färgillustrationen visar hur 

livet kan vara istället: gladare, lugnare och bättre för miljön. En av färgillustrationerna konstruerades 

som en tredimensionell modell i en större återanvänd wellpapp-kartong.  Lådan valdes för att den är 

miljövänlig. Men också för att jag ville få fram en känsla av att det som finns i lådan var en ouppackad 

                                                           
11 Dagens Nyheter. Lördag 9 februari 2019 och 9 mars 2019 

 



händelse, något nytt. Här handlade det inte om att tänka utanför boxen, stort och brett och långt 

bort, utan inuti, i det lilla som redan finns. 

Betraktelseparen är juxtapositionerade. I detta fall genom att illustrationsparen är som speglingar av 

varandra, med samma innehåll och med liknande plats i illustrationen, men med diametralt olika 

budskap. 

Betraktelserna är också en sorts culture jamming. För det är inte reklam jag skapar i de svartvita 

bilderna, utan reklamens önskedröm med överdrivna konsumtionsmönster. De i sin tur speglas i 

färgbildernas värld. 

Utställningen 

Utställningen kom att bestå av fyra delar. En broschyr, en modell, vykort och en hemsida. 

Broschyren 

Broschyren skapades för att samla de fem illustrationsparen som gjorts under projektet. 

Illustrationerna redovisades par för par. Först den svartvita, negativa bilden mot svart bakgrund. På 

nästa uppslag kom dess positiva motsatts. Genom att låta bilderna vara ensamma på varje uppslag 

blev varje bild viktig och betraktaren fick möjlighet att sjunka in i den. Om betraktelseparen varit på 

samma sida skulle risken varit att de bara jämfördes, utan att deras respektive budskap kom fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Broschyren med ett av motsatsparen 

 

 

 



En av betraktelserna var den tredimensionella modellen och dess svartvita motbild.  Se Bilaga 2, 

Broschyren. 

Utöver betraktelserna fanns det i slutet av broschyren en kort text om mitt arbete. Rubriken är en 

omformulering av en rubrik i boken Lyckoformeln; ”Sex miljarder vägar som leder till lycka”. Texten 

lyder: 

Nio miljarder vägar som leder till lycka  

Det handlar om lycka och miljön. Målet med det här examensarbetet har varit att se bakom 

reklamens uppdiktade värld. Att finna vägar till en värld som bygger på lycka, som i sin tur leder bort 

ifrån hets och snedvriden konsumtion. Till lugnet och glädjen.  

Det du sett här är mina reflektioner. Men ett lyckligt liv är inte ett ödets gåva. Det krävs ansträngning 

för att hitta det. Glädje och lust upplevs visserligen på ett liknande sätt, eftersom alla hjärnor har en 

liknande uppbyggnad. Men skillnaden ligger i de faktorer som utlöser lyckan. Så min önskan är att du 

som läser det här broschyren tar vid här: Lär känna dig själv, fundera på vad just du blir lycklig av. 

Modellen 

Den svartvita illustrationen som hör till den tredimensionella modellen monterades på luckan till 

modellens låda. Det gjorde att man såg den svartvita illustrationen först innan luckan öppnades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Modellen. 

 

 



  

Figur 9. De två illustrationerna. 

Inuti lådan fanns samma text som i broschyren. Vit text mot svart bakgrund. Lådan i sig var av 

återanvänd Well-papp och den stod ovanpå en liknande låda. Lådorna var fria ifrån företagslogos, i 

stället hade de projektnamnet, nu målat på sig. 

Vykort  

De fyra positiva akvarellerna gjordes också som vykort, med positiva budskap att reflektera kring. 

Kanske att skicka efter en dag av mys i soffan? För att göra det lätt för den som skulle skicka vykorten 

och för att det skulle gå att reflektera vidare kring projektet, fanns det färdiga ord att välja mellan 

med ett kryss. Meddelandet fick en positiv men lågmält ton om vad man kan göra nu för att må bra. 

Se Bilaga 3, Vykort. 

   Figur 10. Vykorten.  



Hemsidan 

Figur 11. Hemsidans ingångssida 

För dem som ville veta mer om projektet finns det en hemsida www.nuvi.nu fram till årsskiftet 

2019/2020. 

Den innehåller sidorna 

• Nu vi: ingångssida som berättar att hemsidan är en del av ett examensarbete 

• Nio miljarder vägar:  innehåller samma text som i slutet av broschyren 

• Bakgrund: en kort sammanfattning om hur projektet kom till 

• Syfte: här berättas om betraktelseparens syfte och målet med dem 

• Inspiration: De grundpelarna. Lyckoformeln, de Fem B:na från WWF med länk till WWF och 

de olika reklamslogans som används under arbetet 

• Metod: Mer om betraktelseparen och deras innehåll 

• Modellen: en flik med bilder och text kring skapandet av modellen. 

• Kontakt: kontaktuppgifter och länkar 

Materialval 

Eftersom mitt arbete handlat om hur man kan vara miljövänlig med enkla medel valde jag att ta med 

detta även i mina materialval. Slumpen gjorde att jag har fick tillgång till mycket mer material än vad 

jag från början förväntade. Allt återanvänt material kom ifrån Konstfacks egna återvinningskärl och 

”Varsegod och ta”-platser inne på Institutionen för Grafisk Formgivning och Illustration. Samtliga 

http://www.nuvi.nu/


wellpapplådor till utställningen var återanvända leveranskartonger. Kartongen till modellen var en 

halva av en transportbox för en skrivare. Till stommen användes kartongbitar och tunnare wellpapp 

som rullades ihop till rör till stommar inuti modellen, och låg som stöd under marken i den.  

Det mesta papperet som använts till modellen var överblivna bitar från rullar av utskriftpapper. För 

korta för att kunna användas i skrivaren men lagom för att måla en gräsmatta på. 

Affischen till lådan, broschyr och vykort var alla utskrivna på bortskänkt papper från tidigare projekt 

som skapats av andra studenter. Även lim och limstift var restprodukter ifrån andras projekt. Nya 

material var färg, belysning och häftmaterial till broschyrerna. 

Analysen av reklambudskapen  

De olika reklambudskapen kunde tolkas på många sätt. Efter ett idé-och-skissarbete på en månad var 

en av betraktelserna klar och påbörjad som modell. Först efter sju veckor hade jag skissat fram alla 

fem betraktelserna med motpoler. I inget av fallen var reklambudskapen direkt knuten till 

illustrationerna. De kunde nämligen användas till flera av betraktelserna.  

Till motpolerna, akvarellerna, funderade jag dels på hur jag kunde få en positiv känsla i stället för det 

reklambilden visade. Till stöd hade jag då Lyckoformeln där jag tog ut resonemang och citat. 

Att formulera frågeställningar till ett examensarbete 

Vägen till mitt slutarbete har varit som stigar genom en snårskog. Jag har hittat hinder eller sett 

ytterligare förgreningar av frågeställningar som lett långt bort ifrån det tänkta målet. Nya stigar har 

valts, frågeställningarna ändrats och formats om. Flera gånger. 

Första tiden ville jag utgå ifrån flygning och att göra en redovisning med illustrerad statistik kring 

detta. Men något fattades i formen. Att ännu en gång peka på flygets negativa inverkan på 

koldioxidutsläpp och därmed klimatet kändes som en dålig repris av sådant som redan gjorts. 

Budskapet var dessutom negativt. Målet är att få människor att ändra på sig. Inte få saker 

upprepade. 

Därför formulerade jag om mig och funderade kring konsumtion istället. Att konsumtion ses som en 

religion bland annat inom religionsforskning och socialantropologi. Idén växte om att göra ett 

informationsblad om religionen Konsumtionismen, dess helgdagar och religiösa attribut. Med ett 

tydligt behandlingsprogram, precis som det finns för alkoholister inom AA-(Anonyma Alkoholister) 

rörelsen. Men än en gång föll det på att det då skulle uppstå en negativ känsla. Människor skulle 

kunna känna sig utpekade. Och då skulle budskapet spela ut sin roll. 

Valet föll på att göra just det jag saknat – skapa illustrationer till svar på reklamens budskap. Att 

skapa positiva lösningar. 

Saker som hänt under arbetet med projektet 

Från första början var tanken att arbeta utifrån olika reklambudskap och att analysera dem. Därefter 

skulle deras budskap tolkas om och en positiv motpol illustreras. 

Efter ett tag visade det sig att svaret på reklamen oftast blev den samma. Nämligen gemenskap. Om 

det fanns en längtan efter att resa bort? Ja då var det bättre att vara hemma och umgås med sin 

familj istället. Finns det ett sug efter att konsumera saker? Då var det bättre att vara med vänner.  

Det behövdes alltså ett nytt sätt att tänka på. Därför började jag även utgå ifrån en känsla eller ett 



tillstånd som beskrevs i Lyckoformeln. Ur dessa tillstånd skapades illustrationer kopplade till de 

reklamslogans som jag valt. På så sätt fick tolkningarna större bredd. Till exempel användes texten ”vi 

kan bli lyckligare genom att göra saker som stärker kopplingen för de positiva känslorna” som hjälp 

när en illustration om slitsam strävan på gymmet och känslan av att aldrig vara i mål, skapades. 

Det intressanta var att efter ett tag inse att själva reklambudskapet inte behövdes till de olika 

illustrationerna, vilket hade varit tanken från början. En bild med någon som längtade bort och ville 

flyga till ett tänkt semesterparadis kunde passa lika bra under texten ”Du måste inte vänja dig” som 

”För dig som vill ha mer”. Det var därför bra att inse att illustrationerna fungerade utan någon text 

alls. 

Idén från början var att göra enbart modeller, med svartvita illustrationer på luckorna till dem. Men 

ganska snart insåg jag att akvareller innebar att fler betraktelser hann bli färdiga till utställningen. Jag 

valde därför att bara göra en modell. 

Slutsats/Resultat 

Vägen fram till det som blev mitt examensarbete har varit mycket intressant. Att det skulle vara 

miljöinriktat stod klart väldigt tidigt, även om jag sökte efter formen länge. Den negativitet som finns 

kring dessa allvarliga frågor har varit förlamande för mig. Därför krävdes det mod att börja. Mod att 

våga stå upp för det jag själv tycker och tänker. Idag är det mycket enklare än för tio år sedan, när 

miljön inte var så högt upp på den allmänna aggendan. Så kanske kan det ses som fegt. Eller kraftlöst 

att inte göra något förrän nu. Men att slipa fram tankar och idéer kan ibland ta tid. Men nu känns det 

som en trygg plattform som jag kan arbeta vidare med även efter examen. Det finns mycket att göra.  

Och jag ser fram emot att kunna få göra mer av detta i framtiden. Som är nu. 

Att kunna konstatera att en modell räcker istället för flera kan ju ses som en reflektion som passar på 

hela arbetet. Någonstans i bottnen ringer orden ”less is more”. En modell kan vara tydligare än flera. 

Flera olika betraktelser med olika resultat är tydligare än jättemånga betraktelser med samma 

resultat. Såklart. 

Opponering och presentation 

Robert Nyberg, min opponent, kommenterade genom att berätta att det inte bara var jag som 

upplevde folkomröstningen om solkraft på 1980-talet som ett nederlag. Han konstaterade att luften 

gick ur hela miljörörelsen. Framåtandan försvann och många låstes i den rädsla som jag beskrivit. 

Man kan också konstatera att miljörörelsen idag börjar förändras. Med en näst intill enig forskarkår 

bakom sig är tankarna på alternativa energilösningar aktuellare än någonsin. Frågan om kärnkraft 

eller inte kvarstår. Liksom behovet att få människor att förstå och förändra sina beteenden. 

Utställningen 

Utställningen var givande. Det var många som tittade både på modeller och broschyr, men jag kan 

konstatera, liksom flera andra med mig, att en stor utställning som denna innebär att besökarna inte 

stannar så länge vid varje verk. Därför kunde jag uppleva att det inte var så många som jag hoppats 

på som faktiskt hann sätta sig in i mitt arbete. Min idé är nog att en större modell med mer innehåll, 

utan illustrationerna, hade varit bättre för att fånga besökarnas intresse.  

De som tog sig tid blev däremot intresserade och fick mycket tänkvärt med sig på vägen. Jag är 

tacksam över deras respons! 

  



Framtiden 

Genom detta arbete har jag fått reflektera och fundera mycket kring mina egna åsikter och hur jag 

själv velat påverka min omvärld. Det har varit mycket givande att se de kunskaper jag fått genom 

projektet. Jag tror att det kommer att göra det möjligt för mig att samarbeta med olika institutioner 

och organisationer som arbetar med miljöfrågor.   

Tack! 

Framförallt vill jag tacka min fina familj som ställt upp allt vad de kunnat under dessa år jag varit på 

Konstfack.  

Jag vill även tacka alla lärare som varit med genom utbildningen, särskilt då de som varit delaktiga i 

min examinationsprocess, Bitte Anderson, Josefine Engström och Catherine Anyango Grünewald och 

Rickard Heberling, liksom min opponent Robert Nyberg. Jag vill även tacka min fina klass som har 

varit otroligt inspirerande! 


