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Sammanfattning
Ett undersökande av min identitet som grafisk designer, genom det praktiska arbetet med 
att ta fram en grafisk identitet.



1.0 Inledning

1.1 Bakgrund
Under min utbildning i grafisk design och illustration på Konstfack har jag undersökt och 
provat poesi, bildskapande, experiment och observationer.

Grafisk design som uppdragsbaserad praktik är i min upplevelse sällan diskuterat på 
akademisk nivå. Det finns förklarliga skäl till detta, då studietiden är avsedd att skapa fri, 
oberoende form och projekt efter dessa premisser. 

Men uppdragsbaserad praktik är huvudsysselsättning för en utexamierad formgivare. Hur 
tillämpas kunskapen och erfarenheten från akademin i arbetet med en kund? Jag upplever 
att det är svårt att skapa min identitet i branschen utan insikt i dess uppdragsbaserade 
format. 

Ett vanligt uppdrag som Grafisk Designer, är att skapa så kallad grafisk identitet. Det 
innebär vanligtvis att skapa logotyp, typsnitt, färger m.m. utifrån uppdragsgivarens 
kommunikationsbehov och informationsflöden. 

Genom att skapa en grafisk identitet vill jag undersöka uppdraget, vad som händer i 
formgivningen när jag måste förhålla mig till någon annans innehåll. Parallellt med den 
praktiska formgivningen, innebär det här arbetet en undersökning av mitt personliga 
ställningstagande, på en skala mellan självinitierat och uppdragsbaserat arbete.

Grafisk identitet + min identitet som grafisk designer. 

1.2 Frågeställning
Vilka värden i självinitierat arbete är det jag vill föra med mig in i en uppdragsbaserad 
praktik? Går det att skapa en formgivningsprocess som i sig blir innehållande? (Jämför 
relationen och ansvarsuppdelningen mellan regissör och manusförfattare) Vilka är 
fördelarna och nackdelarna med självinitierat arbete? Hur gör man grafisk identitet? Går 
det att ifrågasätta designformatet Grafisk identitet?

1.3 Syfte
• Få möjlighet att jobba fokuserat med formgivning 
• Få möjlighet att jobba kritiskt med ett designformat, i det här fallet identitetsdesign.
• Tillämpa praktisk och teoretisk kunskap från Konstfack.
• Bli säkrare på mina ståndpunkter kring formgivning, och våga formulera mig i min 

designpraktik.

1.4 Metod
Semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma i designbranschen i Stockholm, om 
metoder i att designa identitet, samt deras definition och syn på identitetsskapande och 
grafisk design. 



Research och studier i ursprung av identitetsdesign och samtidsanalys kring 
designformatet. Undersöka vad relevanta uttryck i identietsskapande är idag. Ta del av 
diskursen kring “Designer as Author”. 

Skapa en grafisk identitet. Handledning av yrkesverksamma grafiska formgivare.

Reflektioner kring min praktik och formulering av frågor som dyker upp längs vägen.

1.5 Mål
Skapa praktiskt och teoretiskt material kring identitetsskapande. Samla och publicera 
materialet i en bok som tydligt och transparent visar på process, resultat och reflektioner. 

2.0 Process
Vad är identitet?
It must be an eye-catching, original and straightforward visualisation of a given subject. 
And some experimentation is never bad. You have to try to do things that haven’t been 
done before; take ideas you have to the boundaries and look for unexpected things. It 
doesn’t always happen, but every now and then you’re lucky enough to catch something. 
–Wim Crouwel1

Is it clear? Recognizable and identifiable? Does it suit the clients image? Those are the 
characteristics of a good identity. 
–Mevis and Van Deursen2

“The conventional ingredients of coprorate design: a logo, house style typography, a color 
scheme and so on. These schemes are all effective, but they could not be used to disguise 
poor programming or bad art. For an identity to be successful it must have its roots in the 
purpose and achievements of the institution”
–Angus Hyland, Emily King3

Bildlogga, textlogga, färg och typsnitt är beståndsdelar i en organisations visuella identitet. 
En visuell identitet används för att exponera organisationen och kommunicera vad den gör 
och hur den gör det. Denna identitet visas och används enligt identitetsdesigners riktlinjer 
vilka är samlade i en manual. Manualen hanterar organisationens alla 
kommunikationskanaler; produkter, tjänster, miljöer, intern och extern kommunikation som 
brevhuvud, visitkort, kuvert etc. Visuell identitet kallas även för corporate identity, brand 
identity, och grafisk identiet.

1 Phaidon, Wim Crouwel on what makes graphic design great. 2012

2 Stedelijk Museum Amsterdam. The new graphic identity of the Stedelijk Museum by Mevis & Van Deursen.  2012

3 Hyland, Angus, King, Emily.  C/id Visual Identity and Branding for the Arts, 2006



Den första stora visuella identiteten var Peter Beherens system för AEG 
(Allgemeine Eleltricitaets Gesellschaft) 1907. När man tryckte företagets namn i 
letterpressteknik (analog tryckteknik innan den digitala revolutionen), skapade man en 
enhet av metalltyperna, ihoplimmade eller gjutna i helhet för att vara konsekvent med 
typsnittsanvändandet. Denna enhet kallas kallade man logotyp.4

2.1 Hur gör man?
Som en introduktion till arbetet intervjuade jag yrkesverksamma identitetsskapare och 
grafiska designers i Stockholm om deras definitioner av grafisk design, och deras metoder 
i att ta fram identitet. Jag besökte This Way Up, Stockholm Design Lab, Fellow Designers, 
SDL, BAS samt Konst & Teknik.  Intervjuerna var semistrukturerade med ändamålet att 
komma igång med identitetsdesign och research på ämnet. Jag fick en stor mängd 
information att bearbeta. 

Fyra begrepp inom identitetsskapande: 

4-siffrig kod: 
Elementen, vanligtvis logga, typsnitt, färg och symbol, är variabler i en 4-siffrig kod som 
går att variera i oändlighet. Begreppet är en liknelse för hur arbetet med en färdig 
uppsättning designelement och riktlinjer ska upplevas att använda.

Skådespel: 
En inställning till arbetet: att låta kundens situation och verksamhet uppfylla en. Känna, 
tycka, tänka som kunden genom sitt eget filter av expertis.

Chineese portrait: 
Chineese portrait är en lek som i detta fallet också fungerar som metod för att 
synkronisera och skapa en gemensam uppfattning om vad någonting är, i det här fallet 
organisationen som ska kommuniceras. Designbyrån frågar: “om ert företag vore ett djur, 
vilket djur skulle det vara då?” De troligtvis skiftande svaren ger uppslag till en dialog om 
egenskaper och “personlighet” i organisationen. Utifrån dessa karaktärsdrag kan sedan 
identiteten konstrueras.

Varumärkesplattform:
En varumärkesplattform är ett dokument som innehåller all information och de visioner 
som byrån tillsammans med kunden kommit fram till, så som uppdrag, positionering, 
ambition, värderingar osv. Arbetet med att ta fram en varumärkesplattform kan vara 
tidskrävande för byråns strateger och kundens marknadsavdelning, men bidrar till att alla i 
slutändan delar samma uppfattning. Den gemensamma bilden är den som sedan 
kommuniceras. Designen kan påbörjas när varumärkesplattformen är formulerad.

4 Hollis, Richard. Graphic Design a Concice History, 1996



2.1 Hitta uppdragsgivare.

  
Bild 1-2: Annonsering efter uppdragsgivare på sociala media

Med handledare Martin Frostner diskuterades allt ifrån att re-designa stora kommersiella 
konton, till att ta sig an frivilligorganisationer utan möjlighet att finansiera identitetsdesign. 
Vi enades om att låta valet av uppdragsgivare  utgå ifrån Ken Garlands “First things First 
manifest”5, om att ta mer socialt/kulturellt  ansvar i sitt yrkesutövande. Jag sökte kontakt 
med en rad frivilligorganisationer samtidigt som jag annonserade i sociala media efter en 
uppdragsgivare att skapa identitet åt. 

Via Facebook fick jag kontakt med Urax, en förlagsverksamhet som ger ut bilderböcker.

Jag heter Ellen och driver bilderboksförlaget Urax. Jag såg din länk om grafisk 
identitet på facebook via Siri Ahmed Backström. Jag tycker att det låter väldigt kul 
och intressant (och välbehövligt för min del).

5 Garland, Ken. First things first manifesto, 1964



Bild 3-5: Urax befintliga kommunikationsmaterial

Kort presentation av Urax: Tanken med Urax är att ge ut bilderböcker som kanske 
inte hade fått chansen att komma ut på de större förlagen eftersom de anses för 
smala eller inte tillräckligt vinstdrivande. Jag startade förlaget för drygt ett år sen 
och i höstas kom förlagets tre första böcker. Nu i mars kommer tre till och i maj 
ytterligare två.

Höstens utgivning var en översättning från Norge “Kalla mej Farbror Alf” av Fam 
Ekman en återutgivning av “Barna Hedenhös på vinterresa i Sverige” av Bertil 
Almqvist och “Molly & Sus” av debutanten Klara Persson. Det är framförallt Molly & 
Sus som har fått uppmärksamhet eftersom den just vann både Snöbollen (årets 
svenska bilderbok) och Slangbellan (Författarförbundets debutantpris). Extra roligt 
tycker jag eftersom det är Urax första originalproduktion. Klara är även en av de 31 
illustratörer som valts ut till att medverka i illustrationsutställningen i Bologna.

Nu i mars kommer Klaras nästa bok “Maximilian och Minimilian” Siri Ahmed 
Backströms fina småbarnsbok “Jag ska försöka beskriva dig precis så fin som du 
är” (Siri gissar jag att du har koll på) och ytterligare en nyutgåva av Bertil Almqvist, 
“Berättelsen om Lille Vigg som inte ville vara så liten”. Till sommaren blir det två 
fina översättningar: I maj kommer en till bok av Fam Ekman och en av hittills 
oöversatte Einar Turkowski (han är fantastisk!). Om du tycker att det låter intressant 
får du gärna höra av dig och berätta lite mer om examensarbetet och vad du tänkt 
dig.

Frivilligorganisationerna jag fick kontakt med var osäkra på sitt behov av identitet. De 
övriga intressenterna som svarade på min annons hade en verksamhet som låg för nära 
min egen praktik för att arbetet skulle kännas utvecklande. Urax verkade gripbart att 
arbeta med under den givna projekttiden på tio veckor. Jag valde därför att jobba vidare 
med Urax. 

Urax och jag hade en kontinuerlig och samtalsbetonad dialog. Metoderna jag hade lärt mig 
om av identitetsbyråerna var svåra att tillämpa i verkligheten, de gav mig en falsk känsla 
av expertis. Istället bedrevs mycket av processen med Urax på learning by doing-vis och 



nyfikenhet. Vi bytte mitt arbete mot Urax innehåll, fri tillgång till Urax feedback samt 
tillåtelse att använda mig av vårt samtalsmaterial i min forskning. Urax blev uppmanade att 
kontinuerligt lämna rak och ärlig feedback.  

URAX KOMMENTAR
Vårt första möte var på Urax kontor. Vi pratade om bilderboken i allmänhet och om 
Urax bilderböcker i synnerhet. Jag försökte förklara tanken med Urax utgivning. Vi 
diskuterade även loggan och jag visade allt material som hitintills producerats. Från 
böcker till säljblad, visitkort osv. Vi tittade på hur Urax representeras, som logga, i 
text osv. Minna förklarade närmare hur hon tänkt sig projektet och vad en grafisk 
identitet innebär. Vi pratade om hur viktig den fysiska känslan av en bok är, pappret, 
trycket osv. Minna tog med sig alla böcker och material och vi bestämde att vi skulle 
ses snart igen när hon hunnit gå igenom allt och vi hunnit tänka lite.

2.2 Brief
Briefens beståndsdelar; bakgrund, värdeord och uppdrag sammanställdes via 
mailkorrespondens med Urax. 

Bakgrund
Urax är ett bokförlag som drivs av Ellen Karlsson. Det startades 2012 och gav ut ett tiotal 
titlar under sitt första år. Förlaget är döpt efter hunden i Barna Hedenhös. Namnet är en 
hyllning till Bertil Almqvist och hans nyligen avlidne dotter Åsa, som möjliggjorde förlaget 
genom ekonomiskt stöd. Ellen ger ut ett fåtal titlar av Bertil Almqvist för att ta hand om 
arvet och se till att hans böcker lever vidare. Men utöver det vänder sig Urax 
huvudsakligen till författare som inte nått marknaden än; nyutexaminerade och utländska. 
En av Urax första titlar; “Molly & Sus” vann Snöbollen 2012, en tävling för nya barnböcker 
med bl.a. Eva Lindström och Jockum Nordström i juryn.

Vädeord
• Kuratorskap/ramverk för bra bilderböcker.
• Independentutgivning, hög integritet och medvetenhet i val av titlar.
• Småskalig verksamhet med höga ambitioner

Uppdrag
Urax behöver en tydlig grafisk profil. Den ska gå att använda till både web och 
tryckprodukter. T.ex. hemsida, visitkort, annonser osv. Typsnitt, färger, eventuellt förslag på 
papper. Viktigt är att det går ihop med Urax logga. Profilen ska vara tydlig, men det måste 
funka i kombination med alla böcker.

2.3 En första skiss
I Urax kommunikation var hunden representerad i både bild- och textloggan. Urax + Urax. 
Den första tanken var att detta var att säga samma sak två gånger. Vi hade samtalat kring 
barnboken, i vilken vikten att låta bild och text komplettera varandra och inte 
överredovisas, var viktig. Jag experimenterade med lösningar om att ersätta hunden 
(bildloggan) med något representativt för en hund, som också kunde fungera mer grafiskt 
på bokryggen än det rådande förslaget. Hundens svansviftning fick stå som inspiration till 



ett grafiskt mönster, i kombination med ett U och intrycket av en illustratörs känsliga och 
unika linje, i ett första skissförslag.

Bild 6: Ett första skissförslag

URAX KOMMENTAR
Att släppa hunden som logga kändes inte alls aktuellt, även om jag både förstod 
och höll med om att det var Urax dubbelt upp som det var nu. Vi enades om att 
fundera vidare kring det och kanske hitta ett sätt att få in hunden på ett mer grafiskt 
sätt.

2.4 Research
Researchen på formen i mitt första förslag var väldigt grund, knappt befintlig. Jag hade valt 
att gå på den första magkänslan och kolla om den höll vilket den inte gjorde. Arbetet med 
att researcha i olika periferier till ämnet som ska kommuniceras är givande arbete, och kan 
ge ingång till formkoncept som man inte kunnat tänka ut på egen hand. Efter tre dagar på 
Kungliga biblioteket och studier om Bertil Almqvist hittade jag flera spår att gå vidare med. 
Den stora mängden research arbetades sedan ner till tre spår att bygga vidare på.

1. Stenålderstypografi
Bertil Almqvist skapade böckerna om Barna Hedenhös. Berättelserna utspelar sig på 
stenåldern. Barna Hedenhös värld liknar i många aspekter vår egen, men berättas om 
med små alterneringar i språk, scenografi och geografi vilket skapar stenålderskänslan. 
Typografin i böckerna är speciell. Den är handskriven i versaler, vilket ger väldigt raka 



rader, med kort radavstånd och väldigt snävt utrymme mellan bokstäverna. Intrycket av 
typografin påminner om runskrift, vilket verkar logiskt i Hedenhös-konceptet. Runskrift i sin 
tur, har distinkta formegenskaper som inte återfinnes i många andra typsnitt, och beror på 
begränsningarna i att texta på sten med verktyg.

Bild 7:Stenålderstypografi            Bild 8: Identitet byggd på material och taktilitet

Att kombinera ett modernt typsnitt, en sans-serif, med egenskaperna i runskriften, skulle 
ge ett unikt typsnitt och grafiska former åt Urax. Urax talade i briefen om att en stämpel 
vore önskvärd i identiteten. Stämpeln som applikation och runskriften som verktyg lämnar 
båda avtryck efter sig. Det här konceptet skulle tillåta en tillbakahållen identitet i färg och 
uttryck, med fokus på material, djuptryck och taktilitet.

URAX KOMMENTAR
Minna visade en runliknande identitet, men vi tyckte inte att det kändes som rätt väg 
att gå utan ville hellre göra något lekfullare och modernare. Urax är Barna Hedenhös 
hund, men då förlagets utgivning är bred måste den grafiska identiteten fungera 
med, rymma och återspegla alla böcker.

2. Ordlek
Bertil Almqvist var en ordlekare. Bl.a. är det han som är upphovsmannen till uttrycket och 
illustrationen till “En Svensk Tiger”. I böckerna om Barna Hedenhös är all namngivning en 
ordlek, huvudkaraktärerna heter Sten och Flisa, de åker till Ur-York vid ett tillfälle, och till 
Ur-lympiska spelen vid ett annat. Namnet på hunden Urax anspelar även det på en ordlek, 
med prefixet ur- till “Ajax” som var ett vanligt hundnamn på den tiden böckerna skrevs.6 
Förlaget Urax välgörare Åsa Almqvist, är dotter till Bertil Almqvist, och i hans litteraturlista 
hittar man “Åsas ABC-bok”. En tolkning på ABC-böcker, är att de i sitt format 
kommunicerar budskap genom lek med ord.

Det andra förslaget åt Urax bestod i att behandla typografi, bildhantering och 
kommunikation på ett lekfullt sätt, med referenser och typsnitt plockade ur Åsas ABC-bok.

6 Samtal med Urax grundare Ellen Karlsson 2013-04-04



Bild 9: Åsas ABC–bok

Bild 10: Designförslag till Urax Ordlek-koncept

URAX KOMMENTAR
Minnas förslag att få inspiration till identiteten från Bertil Almqvists ordlekar och 
böcker tilltalade mig väldigt mycket. När dessutom övriga böcker ur utgivningen 
lades till kändes det som om vi började närma oss det vi ville komma till. På alla 
böcker så står “Urax” skrivet i samma stil som övriga boken. Det här kändes som en 
förlängning av det. Jag tyckte mycket om idén om att använda bokstäverna som 
mallar och klippa ur bilderna i böckerna. På så sätt blev Urax den behållare eller ram 
förlaget är tänkt att vara. Tydligt närvarande, men det är ändå böckerna som är det 
huvudsakliga innehållet.

3. Kabinett
Det tredje spåret var avsett att ha en annan igång till identiteten än loggan. Kan man låta 
bildhantering vara det som bär identiteten?

Estetiken och berättartekniken i Bertil Almqvists böcker böckerna är väldigt redovisande, 
om än på ett lustfyllt och underhållande sätt. Bertil visar upp en värld av symboler och 



artefakter, geografi och vetenskap för sina läsare, nästan som på en utställning. Urax visar 
en värld av bilder och berättelser. Både Urax och Bertil är utställare.

Kabinettsskåpet var 1600-talets mest tidstypiska och populära möbel. De var ofta 
tillverkade av exotiska material och fyllt med smålådor där man förvarade allt från brev och 
mynt till exotiska föremål, konstföremål, tekniskt komplicerade saker, nya uppfinningar och 
andra slags miniatyrföremål. Med sin utsmyckning och sitt rika innehåll skulle skåpen få 
hela världen att uppenbara sig framför betraktarens ögon. De var med andra ord 
universalmuseer i miniatyr. (…) Skapandet av kuriosakabinett var ett framför allt furstligt 
nöje under 1600- och 1700-talen. Ur dessa uppstod flera museer, främst naturhistoriska 
och etnografiska.7

Vi valde att gå vidare med att formulera ett koncept utifrån en kombination av ordlek- och 
kabinettförslaget.

2.5 Koncept
Miniunivers
Plocka skatter ur Urax bilderboksvärld och applicera i ramverk som står för 
förlagsverksamheten Urax. Skatter så som färg, mönster, logga och typografi. Ramverk 
som en bokhylla för alla enheter att rymmas i.

mollysus_tryck.indd   2 2012-06-08   14.08

789187208027 9

ISBN 978-91-87208-02-7

mollysus_omslag_tryck.indd   12012-06-08   14.00

Struktur/mönster

Bild 11-12: Strukturer plockade ur Urax bilderböcker, bokhylla som liknelse för Urax förlagsverksamhet

URAX KOMMENTAR
Tanken på Urax som ett kabinettsskåp eller bokhylla var en vidareutveckling av 
bokstäverna som mall eller ram som kändes väldigt bra. Arbetet blev mer praktiskt 
inriktat på hur konkreta saker faktiskt skulle utformas. Annonser, kataloger, 
mässmaterial osv. Vi pratade även om mönster, färger och former. Hur de kunde 
kombineras och varifrån de skulle tas? Skulle de komma direkt ur böckerna eller 
vara nya mönster inspirerade av böckerna? Vi pratade om hur man kunde 
kombinera text och bild på ett enhetligt sätt i olika typer av ramverk.

7 Nationalmusem, Första mötet – kabinettskåp. 2011.



Lille Vigg är störst i 
syskonskaran, ändå 
känner han sig liten. Han 
vill kunna dyka som en 
ejder – 60 meter! – men 
kommer knappt två. 
Som tur är träffar han 
skrattmåsen Skrattis som 
har en idé. Lille Vigg måste 
bli större! Så när vintern 
kommer flyger de båda till 
Stockholms ström för att 
äta sig riktigt stora. Väl 
där blir det dock inte riktigt 
som Lille Vigg hade trott.

Försäljning 
Autostrada 
info@autostrada.se

Distribution
Förlagssystem 
order@forlagssystem.se

Urax förlag
c/o Kolonien Telefonvägen 30 
126 26 Hägersten

0723–22 08 60 
info@uraxforlag.se 
www.uraxforlag.se

Berättelsen om Lille 
Vigg som inte ville vara 
så liten är Svanen- och 
FSC-märkt.

En bok av Bertil Almqvist 
som gjort böckerna om 
Barna Hedenhös!

URAX NYHETER 
VÅREN 2013

Bild 13: Urax identitet applicerad i ett s.k. informationsblad.
(Skickas ut med nyproducerade böcker till recensenter och butiker.)

Konceptet utvecklas
I samtal med handledare Martin Frostner kom vi fram till att läsbarheten inte var klar. 
Informationshierarkierna uppfattades som otydliga och likriktade. Jag hade medvetet 
typograferat all information i samma hierarki, för att det för formens och konceptets skull 
verkade mest logiskt. Urax hade visserligen accepterat utseendet, men jag fick påminna 
mig om att det framför allt är informationen som ska tas om hand. Jag måste föregå 
mottagarna av informationen, konceptet måste rätta sig efter kommunikationen.

Boktitlarna med typografin utklippt från bokomslagen fungerade i vissa fall men inte i alla – 
det skulle bli svårt att vara konsekvent i användningen av illustratörens/författarens egen 
tolkning på titeln, på grund av att titlarna var så olika långa.

Loggan var det enda elementet som var bearbetat från sin grundform. Det fanns en 
förlaga som jag hade behandlat genom mitt filter. Den övriga identiteten behövde mer av 
samma behandling. Loggan behövdes renritas och göras tydligare i sin form.

Logga—ordlek

Ordlek+bokhylla

Bild 14-17: Bokstäverna till loggan plockas från Urax bokomslag, sedan bearbetade till en egen form och slutligen 
renritade. 

Överlag tycktes många av elementen i identiteten befinna sig på samma dynamiska nivå. 
Valörer, strukturer, grafiska former – allt hade samma tonläge. Vi kom fram till att det 



behövdes mer kontraster. För att renodla formerna och användandet av identitetens olika 
element, reducerade jag alla färger till gråskala. I svart/vitt ser man formerna 
lättare, och kan jobba med dynamik och kontraster. 

Bildhantering: 
Det skrivs många bloggar om barnböcker, i vilka man delar och re-postar existerade 
bildmaterial. Om Urax tar kontroll över dessa informationsflöden och själv har bäst bilder, 
så kommer dessa bilder användas på bloggarna. Urax får ett fönster att synas i och skapa 
strömmar tillbaks till hemsidan. I nuläget är bilderna tumnaglar och inte delbara. Böckerna 
dokumenterade på bakgrunder i urax färger och strukturer, skapar en ram som följer med 
bilden. Ramarna placerade bredvid varandra skapar intrycket av ett bildkabinett. Bilderna 
visar böckerna men också Urax, vilket gör att förlaget syns när de delas på bloggar och 
internetforum.

Bild 18: Bildhantering

Applikationer:
Ett skisstadie i applicering av koncept och former i kommunikationsmaterial påbörjades. 

URAX KOMMENTAR
Identiteten blev mer och mer inriktad på att plocka ur Urax böcker. Mönster, 
strukturer, färger osv. Bokstäverna inspirerades av hur Urax var skrivet på några av 
det utgivna böckerna. Det började kännas mer och mer som Urax identitet. Det 
svåraste var fortfarande att få till ett ramverk som skulle fungera för alla böcker och 
där både text och bild skulle rymmas. Vi kom fram till att det var bäst att hålla sig till 
en struktur och ett antal färger per “sida”. Vi tittade på färger, pratade om ha en 
affisch som katalog, att använda sig av hyllor, både fysiska och grafiskt i form av 
streck. Hyllorna skulle kunna återkomma både i logga och annat material.

Koncepetet utvecklas forts. 
–Handledning av Martin Falck
I samtal med externa handledaren Martin Falck tog formspråket en vändning. Som 
utomstående, inkopplad först i detta skede, hade han svårt att skapa sig en enhetlig 
uppfattning om identiteten. Den höll inte ihop, det fanns ingen tydlig röd tråd, konceptet lät 
otydligt när jag förklarade det, och syntes inte i applikationerna. Bokhyllesystemet och 
böckerna som koncept fungerade, men de var svårlästa på grund av abstraktionsnivån i 
formerna. Vi diskuterade återigen hierarkierna. De upplevdes fortfarande i detta stadium, 
inte analyserade och tydliga.



Det måste finnas ett system i det visuella språket. Färg kommunicerar, och det behövs 
därför ett system bakom färgbesluten, t.ex. olika färger för olika publikationssäsonger, 
olika färger för rekommenderade åldrar, etc. Att ha färg motiverad endast som 
formkoncept håller inte.

Vi gick tillbaks till projektets första skisser och hittade bilden med illustratörernas/
författarens egen handskriva Urax-logga. Här fanns identitet, ett formfenomen ägde redan 
rum naturligt, och gav uppslag till en flexibel och rörlig identitiet, samt ett 
karaktärsbyggande av Urax utan att okritiskt falla till föga för identitetsformatet.

I kombination med de grafiska elementen, hyllan och böckerna, gick det att skapa en 
värld. Men den fick komma att kallas “bokhyllan” och på så sätt reduceras ner från det mer 
ogripbara kabinettskåpet.

Bild 19-20: Logga och applicering av koncept efter handledning av Martin Falck

Identiteten ritades om från grunden. Några dagar efter första mötet gick vi igenom den nya 
designen. Vi talade om att göra illustrationerna av böckerna ännu “bokigare”, samt formge 
lappar för olika informationshierarkier.  Göra elementen karaktäristiska i sina illustrationer 
och gridar. Hur ser griden i en “fin parfymlapp” ut? Hur ser griden ut i en “släpigare” lapp?

Vi kollade på designmanualer och kom fram till att det är en bra och nyttig övning att 
formulera sig enligt ett sådant dokument. Det tvingar en att se identiteten från en 
utomståendes perspektiv, och förklara saker som blivit självklara för en själv, vilket kanske 
gör att man upptäcker att de inte alls är givna och därför borde strykas.I övrigt så kändes 
det för oss båda som att det finns intressanta former, att identiteten bar och gav naturlig 
utdelning i applikationerna för första gången. Det sista steget i designprocessen var att 
skapa denna designmanual. 



BERÄTTELSEN 
OM LILLE VIGG 

SOM  INTE 
VILLE  VAR A 
SÅ  LI T E N

En bok av Bertil Almqvist som gjort 
böckerna om Barna Hedenhös!
 
Lille Vigg är störst i syskonskaran, 
Berättelsen om Lille Vigg som inte ville 
vara så liten känner han sig liten. Han 
vill kunna dyka som en ejder – 60 me-
ter! – men kommer knappt två. Som 
tur är träffar han skrattmåsen Skrat-
tis som har en idé. Lille Vigg måste bli 
större! Så när vintern kommer !yger 
de båda till Stockholms ström för att 
äta sig riktigt stora. Väl där blir det 
dock inte riktigt som Lille Vigg hade 
trott.
 
Berättelsen om Lille Vigg som inte 
ville vara så liten är Svanen- och 

           
Bild 21-22: Exempel på ”bokigare” bok

3.0 Designmanual
Designmanualen innehåller identitetens bakgrund, koncept och alla beståndsdelar, med 
typografiska riktlinjer och förklaringar. Nedan följer några utdrag ur designmanualen. 

Textlogga:
Det finns lika många Urax-loggor som Urax-publikationer. För varje ny bok som publiceras 
på Urax bokförlag, ritas en ny, unik logga. Illustratören ombeds att teckna en logga till sitt 
bokomslag, som matchar titeltypsnittet. Antalet loggor växer allteftersom Urax publikation 
växer. Loggan används i alla sina utföranden och är aldrig statisk.

Bildlogga:
Urax loggor är placerade på en hylla som representerar förlagsverksamhetens kuratorskap 
och översyn, och fungerar som ramverk åt publikationerna. 

Expanderbar hylla:
Urax hylla återkommer som grafiskt element genom hela identiteten. Hyllan är 
expanderbar på längden. I sitt minsta format rymmer den loggan, och i sitt längsta 
förlagets alla publikationer. På så sätt växer hyllan allt eftersom Urax utgivning växer. 

Urax hyllsystem är förankrat i ett mönster. På trämönstret ryms hyllor, grafiska element och 
typografi. 

Grafiska element:
Urax identitet innehåller en uppsättning grafiska element, vilka fungerar som behållare åt 
information som ska kommuniceras. Varje element är en illustrerad form såsom: 
bokomslag, baksida bok, bokuppslag, lapp och bokkort. Varje element har sitt specifika 
kommunikationssyfte, har sin plats i informationshierarkin och sina egna typografiska 
riktlinjer och marginaler.

Typsnitt:
Urax hustypsnitt är Apercu. Typsnittsvalet refererar till typografin i Bertil Almqvists bok 
“Åsas ABC”, där en grotesk i stor grad och vid spärrning används. Apercu är en samtida 



omritning av en rad groteskttypsnitt (te.x. Gill Sans, Neuzeit, och Franklin gothic.) , med 
subtil karaktär och stor användbarhet för Urax layoutkriterier. Inga andra typsnitt används i 
Urax kommunikation. 

4.0 Reflektioner
Jag skrev och studerade kontinuerligt under hela framtagandet av den grafiska identiteten, 
med målet att formulera mig under ett antal rubriker jag länge varit intresserad av att 
djupdyka i. Identitetsskapandet kom att bli själva ryggraden i skapandet av reflektionerna. 
Alltså när jag i ett stadie av processen med att ta fram Urax identitet upplevde en känsla 
av mindervärdeskomplex i formgivaryrket, så skrev jag och läste också om 
mindervärdeskomplex.

I slutet av projektet sammanställde jag de reflektioner jag skrivit till fem stycken texter. De 
är skrivna i ett format som liknar essäskrivning, i dialog med författarna av de 
designkritiska texter jag studerat under processen.

4.1 Vilka jobb tar man?
Det känns viktigt att ta rätt jobb från början. Det ena leder till det andra, och helt plötsligt är 
man kanske på fel spår i sin praktik. Vad är det för jobb jag vill göra, vart vill jag slutligen 
vara?

Prestigefyllda uppdrag i min kontext på Konstfack är t.ex. identitetsskapandet av 
Konstfacks vårutställning. Grafiska designers tittar med beundran på profiler som Frieze 
Art Fair av Graphic Thought Facility.

Graphic Thought Facilitys identiet för Frieze Art Fair tycker jag fortfarande är något av det 
bästa som gjorts.
–Martin Frostner8

Mevis and Van Deursen har gjort en identitet åt Stedelijk museum i Amsterdam, som har 
tagit ett långt kliv bort från Wim Crouwels modernistiska form och blir hårt kritiserade av 
bl.a. amerikansk brandkultur på forum som Brand New,9 men i samtidigt hyllade10 för sitt 
arbete som inte liknar något annat. 

Det verkar som att uppdrag inom kultursektorn är de mest eftertraktade. Jag ställer mig 
frågan varför. Kan bero på ideologiska skäl? Att slippa jobba kommersiellt, för en kund 
man inte tror på eller en sak man inte stödjer? Är man grafisk designer med åsikter som 
går emot rådande kommersiella och marknadsstyrda system så finns det ett problem, det 
finns betydligt fler jobb med försäljningsagenda och följaktligen normativt tänkande. 
Museer och kulturorganisationer går däremot lättare att motivera att ägna sin praktik åt, de 

8 Frostner, Martin. Skypesamtal, 2013-03-16

9 http://www.underconsideration.com/brandnew/

10 Falck, Martin Handledningsmöte 2013-05-03

http://www.underconsideration.com/brandnew/
http://www.underconsideration.com/brandnew/


behöver synas och dra till sig publik, men har ändå inte en uppenbar plats i de 
ekonomiska systemen.

We deliberately chose to work with Mevis and Van Deursen because they understand 
what the Stedelijk needs. They look at the future but they also understand the museums 
identity. Thats why we gave them a lot of freedom. They knew exactly what graphic 
expressions we needed. Within those guidelines they could choose a graphic identity. 
–Patrick van Mil, business director, Stedelijk museum11

Uppdagen inom kultursektorn erbjuder kanske också störst grad förtroende och 
tolkningsutrymme. Högst sannolikhet att få driva ett formspråk, kanske även en ideologisk 
agenda och störst svängrum att ge uttryck för de konstnärliga färdigheter man förskansat 
sig på en utbildning som Konstfack GDI. 

Jag hade ju rätt mycket tur att jag kunde börja arbeta med Färgfabriken direkt efter skolan. 
Jag undrar hur det hade gått annars. Det är svårt att verka i det här landet på det sättet 
som vi kanske är intresserade av. 
–Martin Frostner12

Får jag arbeta på det sättet jag är intresserad av så är jag nöjd. Sen tycker jag personligen 
att det inte spelar någon roll om uppdragsgivaren är ett stort statligt museum eller en 
kommersiell aktör. Men det återstår att ta reda på vilket sätt jag är intresserad av att arbeta 
på framöver.

With previous clients including the Victoria & Albert Museum, the ICA and London’s 
Camden Arts Centre, and another exhibition and catalogue design, for Radical Nature at 
the Barbican, due in June, De Bondt’s penchant towards the art world is noticeable, 
although it wasn’t based on a conscious decision. In fact, she wouldn’t mind more 
commercial projects in the future. 
–Sara deBondt.13

I think my advice would be: Keep doing the work you like doing. Keep finding people to 
collaborate with, even though it’s not great paid work. Over time, I believe that network will 

build and bear fruit. You might have to work in a magazine laying out things to pay the 
bills. Still, keep an eye on the work you want to do. 
–Andrew Stevens, Graphic Thought Facility14

11 Stedelijk Museum Amsterdam. The new graphic identity of the Stedelijk Museum by Mevis & Van Deursen. 2012

12 Jakobsson Mattias, Peter Ström (Konst&Teknik). Att välja - Fyra samtal om grafisk design, Samtal med Martin Frostner, 2007

13 Designweek. The humour of Sara De Bondt’s work. 2009

14 Untitled.Oslo, Interview Graphic Thought Facility,  Grafill. 



4.2 Vad är identitetsbärande?
Logotyper har en särställning inom grafisk design. Det är inte konstigt: det handlar om ett 
ensamt märke som ska kunna symbolisera ett helt varumärke, hur stort och komplext det 
än är. Ett märke som ensamt gör skillnaden mellan en 1 500 kronorströja, och en för 50. 
För vad händer med produkterna från Coca Cola, Prada, Sandvik eller Volvo om du tar 
bort logotypen? Är du fortfarande villig att betala mer än för alternativen?
–CAP&Design, “Så skapar du en perfekt logotyp.”15

Vad är det som bär en identitet? Är det alltid en logga, eller är fler faktorer 
karaktärsskapande, faktorer som man kanske är omedveten om? Går det då att skapa 
identitet utifrån en helt annan ingång en den givna, att först börja skissa på en logga? Är 
logotyper ens relevanta för visuell kommunikation idag, när formatet identitetsdesign 
föddes 1909 16 och mycket har hänt med världen och visuell kommunikation sedan dess? 

Jag vill betrakta formaten jag ska hantera kritiskt, och inte blint acceptera ramverk som 
man inte förstår. Gör jag det, så får jag grundligare förståelse i hur systemen fungerar, och 
kan bemästra dem bättre. Det tar längre tid, men hellre det och djupare insikt i frågan. 
Formatet jag försöker greppa i det här fallet, är en grafisk identitet, corporate identity-
formatet. Det innehåller vokabulär som man associerar till effektivitet och ökade intäkter. 
Det innehåller också ett bestämd uppfattning om vilka enheter som utgör en identitet. Jag 
tillåter mig inte att börja designa i en viss ände utan att veta varför. Om en logga ska 
användas i identiteten så ska det bevisas att den behöver användas.

Metoderna i att ta fram identitet verkar också vara ett format som accepteras och tillämpas 
utan kritisk diskussion. Det finns kanske ingenting att vara kritisk mot, men jag har i alla fall 
svårt att förstå varumärkesplattformen. I mina ögon verkar det vara ett 
baklängesresonemang – ett slutskede av en kreativ process, ett stadium där designbeslut 
förankras i “logiska” resonemang och motiveras för att kunna säljas in till den betalande 
kunden. Metoden har sedan nedärvts och blivit ett sätt att föregå processen istället för att 
reflektera den. För mig grumlas synen på vad som är syftet med identitetsdesign av de 
färdiga metoderna och det affärsmässiga vokabuläret. Dock är de säkert till glädje för 
många, elever som ska lära sig visuell kommunikation, och byråer som behöver 
kommunicera sin expertis. 

I Apples riktlinjer för användande av deras grafiska identitet blir det uppenbart att små 
saker som marginaler bekräftar avsändaren och kommunicerar autenticitet.

Jag skulle inte få förtroende för en Apple-återförsäljare med fel marginaler i skyltningen. I 
min och Apples tysta överenskommelse ingår att jag fortsätter köpa mina datorer där (trots 
att de är dyrast på marknaden), i utbyte mot att de (bl.a.) håller konsekvens i typsnitt och 
dropshadows. Min respons till Apples identitet är uträknad av identitetsdesigners, minsta 
marginaldetalj är bärare eller bristare av identitet.

15 Per Torberger, CAP&design. Så skapar du en perfekt logotyp, 2010

16  Hollis, Richard. Graphic Design a Concice History,1996



En av intervjuerna på designbyråerna i Stockholm gav mig sin definition av 
identitetsskapande; att ett sådant skapande och grafisk design i mångt och mycket 
handlar om ett städjobb. Samla information, analysera den, organisera den, och städa upp 
i den. Det kan räcka långt. Man kanske inte behöver en logotyp, man behöver kanske bara 
städa. (Intervju, anonym designbyrå Stockholm 2013)

I CAP&designs artikel17 menar de att logotypen är den självklara ingången till 
identitetskapandet. För att spränga griden och ifrågasätta formatet så borde man kunna 
träda in i processen genom vilken som helst av faktorerna i den fyrsiffriga koden; Logga, 
men även symbol, typsnitt, färg etc. Detta var också min avsikt i de första tre 
konceptspåren.

Tittar man på kontemporär identitetsdesign finner man många exempel på flexibla 
identiteter, logotyper som är dynamiska och föränderliga. MIT Media Lab's logga av E 
Roon Kang och Richard The är algoritmiserad. Den visar en grafisk illustration av 
spotlights, i tre överlappande former som kan organiseras på 40000 sätt. I kombination 
med 12 färger genereras en unik bild till var och en av MIT's media laboratorer.18

Andrew Blauvelt* tillträdde som Design Director och Curator på Walker Art Centre kring 
2005, och fick samtidigt möjlighet att se över centrets grafiska identitet. "Walker 
Expanded" heter resultatet av Blauvelts arbete, och är en samling grafiska mönster som 
kompletterar det redan existerande typsnittet Walker. Ord och mönster tillsammans bildar 
en grafisk identitet som fungerar som ett typsnitt. 19

The result is beautiful. A Times Square-like streaming river of information full of 
reverberating graphic patterns; it seems to be continuously flowing and changing. This is a 
brilliant example of a multi-voiced, reflexive, graphic (not corporate) identity that does what 
it says. 20

Det verkar som att det finns ambition att tänka nytt och kreativt, bort från eventuellt 
utdaterade kommunikations-format och ställa ärliga frågor om karaktär och vad som bär 
identiteten. Vad blir identitetsbärande i min identitet?

*Grafisk formgivare och f.d. elev till Katherine Maccoy på Cranbook Academy of Art, 
utbildningen där postmodernism inom grafisk design formulerades och praktiserades21 

17 Torberger, Per CAP&design. Så skapar du en perfekt logotyp, 2010

18 Labarre, Suzanne. co.Design. MIT Media Lab’s Brilliant New Logo Has 40,000 Permutations, 2013

19  Bell,Nick m.fl, Eye Magazine. Unfurling Artwords, 2006

20 Cramsie, Patrik. The Story of Graphic Design. 2010.

21  Wikipedia, Katherine McCoy, 2013-05-01



4.3 Mindervärdeskomplex?
Jag kämpar genom hela arbetet med infall att vilja göra något mer än bara formen till ett 
innehåll. Identitetsdesign som koncept för ett examensarbete på Konstfack känns 
emellanåt inte tillräckligt idérik, utställningsbar och innehållande. Halvvägs in i processen 
börjar jag författa nya koncept.

Jag skissar på en applikation för digitalt bruk, som genererar identitetsdesign utifrån 
frågeformulär. Frågorna i formuläret är baserade på metoder i att ta fram identitet, metoder 
som jag lärt mig under intervjuer med identitetsskapare på designbyråer i Stockholm 2013. 
Tjänsten skulle fungera som en kommentar till att mycket identitetsdesign är grundad på 
generiska värdeord, och resulterar i form och format som också är generiska. Konceptet 
skulle ge mig tillfälle att jobba formalistiskt utifrån de tekniska förutsättningarna i 
algoritmiserad form, vilket skulle vara en utmaning och ett formexperiment. Det skulle även 
möjliggöra för små aktörer som Urax, som inte har råd med identitetsdesign, att skaffa sig 
ett utseende.

Jag blir varse mitt flyktförsök från min ursprungliga examensarbetes-tes, i följande 
konversation med min handledare.

Martin Frostner: senaste nytt? 
Minna Sakaria: har varit runt på byråer i veckan 
Minna Sakaria: SDL 
Minna Sakaria: this way up 
Minna Sakaria: BAS 
Minna Sakaria: Fellow designers 
Martin Frostner: oj, hektiskt 
Minna Sakaria: och hört om deras metoder i att ta fram identitet 
Minna Sakaria: japp
Minna Sakaria: håller på att sammanfatta en metod 
Minna Sakaria: och jobba med urax samtidigt 
Martin Frostner: ok, cool 
Minna Sakaria: tänker att det skulle va sjukt kul att göra metoden användbar för fler 
Minna Sakaria: kollar på lösningar till det. 
Martin Frostner: ok, glöm inte bort ditt uraxjobb bara, och kolla in projekt som kanske 
utmanar idéen om vad identitet kan vara.

It seems to me as there’s an urge for graphic designers to combine graphic design with 
another profession, maybe in order to enhance the notion of the graphic designer? I can’t 
help but wonder if we’re not underestimating our profession, as if being solely a graphic 
designer isn’t good enough. Do we have to be authors, journalists, producers, engineers 
etc in addition to being designers?
–Moa Pårup22

22 Pårup, Moa. Death of the Graphic Designer, 2012



Ingången till mitt arbete handlade om att behandla formgivning av någon annans 
innehåll som lika värdig sysselsättning som att skapa sitt eget innehåll. Att inte behöva 
skapa ett innehåll, utan fokusera på form och kommunikationen av innehållet. Detta nya 
konceptskapande var ett försök i att falla tillbaks i mina rutiner och jobba som jag alltid 
jobbat, i egeninitierade projekt, multidiciplinärt i olika riktningar.

Det är sällan vi gör uppdrag på skolan, vilket resulterar i att vi därmed sällan diskuterar 
och bedömer applicerad form; form given åt någon annans innehåll än sitt eget och de 
självinitierade projekten. Jag har svårt att känna värde, lågt eller högt, åt något som jag 
aldrig diskuterat, och det är lätt att ett mindervärdeskomplex uppstår ur den balansen. Vad 
jag konstant under hela arbetets gång behövde påminna mig om, var att 
formgivningsprocessen är ett innehållande i sig självt. Att formge betyder att jag får lov att 
berätta en historia i hur jag väljer att ge form till något.

A director can be the esteemed auteur of a film he didn’t write, score, edit or shoot. What 
makes a Hitchcock film a Hitchcock film is not the story but a consistency of style, which 
winds intact through different technologies, plots, actors, and time periods like a substance 
of its own.
–Michael Rock 23

Designers also trade in storytelling. The elements we must master are not the content 
narratives but the devices of the telling: typography, line, form, color, contrast, scale, 
weight. We speak through our assignment, literally between the lines.
–Michael Rock 24

“Without saying that graphic designers shouldn’t develop content, the essay “Fuck 
Content” 12 was pointing at a certain anxiety that seemed to occupy the field. As if we 
didn’t believe that the ideas of HOW something is made also makes a WHAT, that it carries 
a story in itself. Or as we didn’t believe that the role of being communicator, the person 
who enables a content to be read – was noble or complex enough to research, develop 
and discuss endlessly”
–Johanna Lewengard25

4.4 The Designer as Author
Tibor Kalman och hans redaktörskap för Bennettons tidning Colors med start 1991, var en 
av de mest slående exemplen på när grafisk design blir skapande av innehåll. Kalmans 
intentioner var öppet didaktiska, han var utled på att designa förpackningen till någon 
annans produkt, han ville istället använda sina färdigheter som kommunikatör för att 
“förändra världen”26

23 Rock, Michael. Multiple signatures - on Designers, Authors, Readers and Users. 2x4 Fuck Content. 2009

24 Rock, Michael. Multiple signatures - on Designers, Authors, Readers and Users. 2x4 Fuck Content. 2009

25 Lewengard, Johanna. invigningstal GDI Professur, 2012.

26 Poynor, Rick. Obey the Giant: Life in the Image World. 2007.



Michael Rock gör i essän “the Designer as Author” skillnad på att säga “designer as 
author” och “designer and author”. 27 Med det menar han att designern kan verka som 
skapare av innehållande formgivning, men att man däremot inte behöver skapa sitt eget 
innehåll för att vara formgivare.

Utbildningen på Konstfack har inneburit den mest givande kunskapen och erfarenheten i 
mitt liv hittills, men jag känner mig osäker på vad det innebär att vara formgivare. Det kan 
bero på att arbetet och diskursen i mångt och mycket rört sig kring självinitierat arbete, att 
driva projekt samtidigt som man funderar på formgivning.

Vad som förväntas av mig som formgivare är bl.a. att jag ska ha koll på visuell 
kommunikation, rådande visuell kultur, historia, estetik och ideologi och ett kritiskt 
tänkande kring kommunikationsnormer. Formgivarskapet kräver också insikt i läsbarhet, 
informationshierarki, systemtänk, typografi, bildhantering, illustration och komposition.

Alla dessa faktorer är ämne att diskutera och lära sig mer om. Allt detta gör ett “VAD” lika 
mycket som skapandet av innehåll, och jag upplever att det är så jag måste formulera min 
praktik för att kunna greppa den och vara formgivare. 

Självinitierat arbete innebär att kunna experimentera och utveckla praktik och form helt 
fritt. Skolan blir en fristad där sådan här forskning kan förekomma, vilket är en 
nödvändighet i ett samhälle där allt styrs av marknaden och formgivaren är beroende av 
kundens vinstintressen. Det är komplicerat att formge för en målgrupp, eftersom 
målgruppen är baserad på rådande ideal, både estetiska och strukturella. Formgivningen 
riskerar att reproducera stereotyper.

Att driva en praktik som består av självinitierat arbete innebär dock förlust av några i min 
mening viktiga aspekter:

1. Kompromissad spetskunskap? 
Jag upplever att jag inte har tid nog i min enda livstid att lära mig bli både skapare av 
innehåll och skapare av form. Däremot har jag under lång tid drömt om en 
samarbetssituation där olika personer bidrar med sin kompetens, tillsammans jobbar man 
sedan mot ett gemensamt mål. Vill jag t.ex. kommunicera i en feministisk fråga, gör jag 
hellre ett samarbete med någon som har skrivit vetenskapligt godkända uppsatser i 
genusvetenskap, och bidrar med min kompetens att kommunicera materialet. Tillsammans 
kan vi skapa koncept och budskap, så länge jag kan stå för och ta ansvar för min del av 
arbetet.

I also believe that when we’re merging two professions into one, we’re missing some 
important parts of both. There are of course designers capable of creating both the content 

27 Rock, Michael. The designer as Author. 1996.



and the visual outcome but they are few and far between. In the same way, not all writers 
are suited for designing their own texts. 
–Moa Pårup28

2. Innehåll styrt av form?
Att vara upphovsman och formgivare på samma gång ger att innehållet riskerar att bli styrt 
av formen, snarare än att formen följer innehållet. Om jag är skapare av mitt eget innehåll 
kan jag tillåta innehållet att styras utifrån formmässiga preferenser. Jag riskerar att bli 
formgivare av innehållet, och inte formgivare åt innehållet. Detta riskerar att formgivningen 
fastnar i estetik, vilket jag inte önskar. Om jag istället låter någon annan skapa innehållet 
kan jag träna mig på att bli bra på att behandla, omsätta och kommunicera information. 
Vara formgivare. Med en fast variabel i ekvationen, te.x. att kommunikationen driver 
formen, så är det mer uppenbart var min kompetens kommer in i bilden och vad som 
förväntas av mig.

3. The Designer as Author
I konceptskapandet är jag författare, researcher och konstnär. Jag reserachar i alla 
periferier kring organisationen efter beståndsdelar som går att bygga en värld av visuell 
kommunikation av. För fågelperspektiv associerar jag tre steg från kunden, (i detta fallet 
Urax bokförlag) Urax–>Åsa–>Bertil. Vem var Bertil Almqvist, vilken var tiden han verkade i, 
hur ser hans livsverk ut och vad lämnade han för arv? För research i närskådande frågar 
jag; vad är karaktären i hunden Urax? Vad har den karaktären för gemensamma nämnare 
med förlaget Urax? Kan en svansviftning stå som symbol för både förlaget och hunden? 
Jag använder min erfarenhet i vad typografisk hantering och typsnitt kan göra med ett 
utseende och kommunikationen. Jag frågar mig vad som ska vara bärare av identiteten: 
materialet? typografin? bildhanteringen? Jag kombinerar med de önskemål på applikation 
jag fått av uppdragsgivaren, och de samtal vi haft om organisationen. Den informationen 
säger något om den faktiska identiteten, hur rörelsemönstret i organisationen ser ut. Jag 
försöker lära känna karaktären i organisationen och odla den, det ger en intressant 
plattform för formen att ta vid. Jag formar utifrån någons innehåll, dyker in i olika ämnen, 
lär mig om saker jag inte hade kunnat komma på att lära mig om själv och formar vad jag 
vill forma. Hade jag skapat mitt eget innehåll, hade jag inte haft lika mycket tid för grafisk 
formgivning och konceptskapande.  

Jag uppskattar jag ramarna och begränsningarna som ett uppdrag ger, och kan med 
stolthet säga att jag tränar på att bli en bra formgivare.

4.5 Formgivare–Normgivare
Designers who devote their efforts primarily to advertising, marketing and brand 
development are supporting, and implicitly endorsing, a mental environment so saturated 
with commercial messages that it is changing the very way citizen-consumers speak, 
think, feel, respond and interact. To some extent we are all helping draft a reductive and 
immeasurably harmful code of public discourse. 

28 Pårup, Moa. Death of the Graphic Designer, 2012



–First things first manifesto29

Detta innebär också att vi har makten att förändra beteenden till det bättre. Vill vi driva 
estetiken framåt? Se till att den relaterar till faktiska förutsättningar idag? Vill vi att kräva 
mer utrymme på marknaden? Vi är utbildade och medvetna i diskurs om normkritk, 
hållbarhet och kollektivt tänkande, och vi kunde ta chansen att ha något att säga om vissa 
aspekter av dagens kommunikationshygien som t.ex. "sälj grej med tjej"-fenomenet (Att 
sälja produkter med kvinno- och manskroppar som medel trots att de inte är direkt 
relaterade till produkten) och annan användning av stereotypa kommunikationsmedel. Är 
det möjligt att påverka som en Trojansk häst, politiskt för hållbarhet? Formulera ideologi 
och personliga manifest är metoder för att ta kontroll över sin utveckling, försöka se till att 
hamna där man vill vara. Var vill jag vara? Ännu viktigare, var vill vi som grafisk design-
bransch vara? Tillsammans bestämmer vi vad branschen är.

5.0 Resultat
Materialet jag skapade under processen; reflektioner, processdel och designmanual 
sammanställde jag till den publikation jag från början förutbestämt att arbetet skulle 
resultera i.Titeln till publikationen kom att bli Urax grafiska identitet/Min design identitet. 

Bild 23: Publikationen med sina tre delar

29 Garland, Ken. First things first manifesto, 1964



Bild 24: inlaga designmanual

BIld 25: Publikationen

De olika delarna märktes ut från varandra med hjälp av olika designbeslut: Processdelen 
är i A5-format, med tvåspaltig typografi i liten textgrad med många bilder infogade, vilket 
ger ett intryck av flöde i processen. Berättandet är transparent formulerad, med all 
forskning som bedrevs i frågor kring processen tydligt redovisad. Manualen är i A4-format, 



luftigare med större textgrad för att ge en känsla av resultat och produkt. Reflektionerna 
ligger som lösa instick i publikationen, i samma färger som omslaget. Omslaget fungerar 
som en mapp för de tre delarna.

Bild 26: Inlaga processdel

Till Konstfacks vårutställning visade jag boken med sina tre delar på ett podium, och 
omslaget utskrivet i större storlek, som en affisch. 

Bild 27: Publikationen på Konstfacks vårutställning 2013

6.0 Slutreflektion
Att ställa ut arbetet på vårutställningen var från början sekundärt ambitionen att söka insikt 
om branschen och öppna upp för diskussion om de kommersiella aspekterna av grafisk 
design. Konstfacks vårutställning var inte optimalt för min typ av textbaserat och 
branschspecifikt arbete. Examineringen/opponeringen gav bättre chans för arbetet att 
komma till tals. Diskussionen under opponeringen kom att handla om två frågor i 
huvudsak:



1. Praktiska designfrågor 
En student i åskådarskaran som utexaminerades förra året (2012) uttryckte sin 
igenkänning i mina frågeställningar, entusiasm för att driva designformat framåt och 
ifrågasätta vokabulär kring praktiken och de låsta formaten. Han förslog att det kanske inte 
behövs en logga på Urax bokryggar trots att konventionen är sådan. Kanske kan ett 
materialval fungera lika identitetsbärande? I samtal med opponenten Kerstin Hansson, 
gick vi in på detaljfrågor om just loggan. Vi diskuterade om jag varit feg eller modig som 
valt att behålla alla de befintliga loggorna. En relevant fråga eftersom den handlar om 
huruvida vi som formgivare jobbar progressivt med våra format eller ej. Jag blev glad över 
denna respons, och diskussionen kring de praktiska designfrågorna, eftersom min 
intention med arbetet varit att jobba fokuserat med form för att på så sätt föreslå en 
djupare diskussion om ämnet.  

2. De stora frågorna
Jag förstår att frågorna jag ställer mig i arbetet (mindervärdeskomplex i branschen, 
uppdrag kontra självinitierat arbete, kompromissad spetskunskap o.s.v.)  är många och 
svåra för mig som kandidatexamensstudent att behandla. Jag har delvis under arbetets 
gång upplevt dem som överväldigande att hantera på egen hand. Frågorna skulle, som 
Johanna Lewengard (professor i grafisk design) själv föreslog i öppet samtal efter 
redovisningen, lämpa sig bättre för gruppdiskussion under utbildningens gång. Att jag med 
mitt arbete kunde föra fram dessa frågor och orsaka dialog, ser jag som en stor framgång 
för mitt projekt, trots att de omfattande frågeställningarna.  

Johanna Lewengard kommenterade i samtal efter redovisningen, mitt ordval 
"uppdragsbaserat praktik" som implicerar relationen och hierarkin uppdragsgivare – 
uppdragstagare, och föreslog alternativa synsätt på den arbetsrelationen. Hon talade om 
att se arbetet mer som ett samarbete. Samarbete är ett ord som jag själv spontant använt 
mig av när jag talat om mitt projekt och arbetet med Urax. I de officiella rummen har jag 
dock varit konsekvent med att använda ordet "uppdrag" för att vara tydlig med mina 
intentioner om att diskutera kommersiell praktik. 

Att bryta ett tabu i branschen och erkänna dess ev. mindre konstnärliga – mer 
kommersiella natur, och föreslå frågan hur man behandlar kommersen på ett konstnärligt 
sätt, var ett viktigt ändamål med projektet. Jag ska fortsätta studera grafisk design till 
hösten, på masternivå under titeln visuell kommunikation. Jag har valt att förlägga 
studierna till London och Royal College of Art, i förhoppning om att kommersiellt 
orienterade arbeten och akademi inte är åtskiljda i samma utsträckning utomlands. 

Arbetet med Urax 
Att det var någon annans innehåll som låg till grund för mitt arbete upplevde jag som 
stimulerande för designprocessen, uppdraget kändes inte begränsande. Jag och Urax 
strävade mot samma mål och det inte fanns någon motsättning i våra roller. Vad Urax 
slutligen tyckte om arbetet, och hur vi går vidare med identiteten återstår att se, på grund 
av sjukdom och utställningsarbete har vi inte kunnat följa upp den senaste månadens 
process. 

Arbetet med reflektionerna
Skrivandet, och studerandet av teori gav mig möjlighet att förankra åsiktsfragment kring 
praktiken i källor och referenser. Projektarbetet har gjort mig mer kapabel att uttrycka och 



diskutera åsikter. Det kan dock tyckas något ironiskt att arbetet i stor utsträckning kom att 
handla om författande av innehåll, min tes om uppdragsbaserad praktik till trots; jag ville ju 
avskriva mig själv som innehållsskapare, och fokusera min praktik till formgivning. Ändå 
blev skrivandet av reflektionerna en stor del av min process, och jag fick inte så mycket tid 
och fokus till formgivning som jag hade önskat. 

Jag vidhåller som slutreflektion att det framförallt är formgivning jag vill ägna mig åt, jag 
står gärna tillbaks som författare åt innehåll för att istället greppa kontextskapande i 
designarbetet. Jag vill bli en duktig formgivare och det här reflekterande sättet att utföra ett 
uppdrag, med metaarbete och praktiskt arbete, har varit utvecklande för det ändamålet. 
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