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Tack

Anton, för allt.

Mamma som har hjälpt och stöttat mig, 
mina klasskamrater för alla skratt

och mina handledare.





Sammanfattning

Projektet 00.00.00 är namnet på en bok om löpning som tar sin utgångspunkt i personliga erfarenheter. 
Syftet med projektet har varit att finna nya sätt att gestalta löpning på, där text och bild verkar i samspel. 
Stora delar av designprocessen har därför ägnats åt experimentell fotografering i olika miljöer. Bokens tre 
kapitel handlar om upptäckter, smärta samt identitet, där avgränsningen för examensarbetet har legat i det 
förstnämnda. Förhoppningsvis kommer boken att inspirera andra att, genom löpning, utforska den egna 
relationen mellan sinne, kropp och omgivning.

Ledord

Löpning, bok, inspiration, fotografi, illustration, text, upptäckter, nytänkande inom genre.





Förord

Jag vill berätta för dig, en historia, inte bara om löpning, 
utan om sinne, kropp och natur, om mötet dem emellan.

Jag vill berätta för dig om en resa, min resa.
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1 Inledning

”I’ve seen another world. Sometimes I think it was just in my imagination”

Citatet är hämtat från The Thin Red Line1, en film som berör motsättningarna mellan två ”världar”; på den 
ena sidan den som många ser som den verkliga, faktiska och på den andra sidan den själsliga, andliga.  
Filmen har i sin framställning varit en stor inspirationskälla till mitt projekt eftersom även löpning handlar 
om mötet mellan två ”världar”. Dels den fysiska kroppen och den kontext som den rör sig i, dels den 
mentala biten som styr våra handlingar. Löpningen tar med oss på två resor, den yttre och den inre. Men 
det är i mötet mellan dem, som tjusningen ligger. 

1.1 Löpning

1.1.1 Löpning, människa och inre välbefinnande  

”Sometimes, the moments that challenge us the most, defines us”.2

Människan har sprungit ända sedan de första apmänniskorna lämnade träden för marken. När vi sedan 
utvecklade vår så kallade kylanläggning (svettkörtlarna) kunde vi även utnyttja löpsteget för överlevnad; 
då vi i grupp jagade slättens vilddjur tills de dukade under av värmeslag.3 Idag är löpning populärare än 
någonsin och förra året (2009) hade Stockholm maraton fler starter än något tidigare år.4 Nu behöver vi 
dock inte springa för överlevnad. Tvärsom så lever många, framförallt i västvärlden, ett liv där den fysiska 
kapaciteten varken utnyttjas eller utforskas. Istället måste vi i hög grad söka oss till fysiska aktiviteter.
   Kanske har löpning blivit ett sätt för många att revoltera mot ett samhälle präglat av bekvämligheter. 
Att springa är enkelt, med kroppen och viljan som enda redskap kan vi testa våra fysiska gränser. Vi kan 
utforska den egna kroppen, uppleva samspelet (men även kampen) mellan sinne och kropp och samtidigt 
lära oss hur mycket vi faktiskt klarar av. Kanske är det också därför löpning har blivit så folkligt; alla kan 
delta, när som helst, var som helst, oavsett kapacitet. 
   Löpning är liksom annan fysisk aktivitet en avgörande faktor för vår hälsa. Listan kan göras lång 
på de fysiska fördelarna som ett aktivt liv för med sig. Men det främjar även den mentala hälsan. En 
av anledningarna till att jag själv springer är känslan av självmedvetenhet. Inget skänker mig sånt 
självförtroende som de stunder då jag lyckats övervinna de mentala spärrarna och pressat kroppen till det 
yttersta. I de ögonblicken känner jag mig oövervinnlig, i allt. 

1  The Thin Red Line (1998), Malick, Terrence. Baserad på en novell av Jones, James. 
2  Kastor, Deena. Vinnare av Chicago Marathon 2005. Citat från filmen Spirit of the Marathon (2007), Jonathan
                   Harris Mark. Dunham Jon. Gwendolen Twist. Levy Sarah. 
3  Lodin, Nils: “Löpning är vår arvedel”, Runner’s world, nr 11, nov/dec 2009. 
4  www.stockholmmarathon.se 
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1.1.2  Min berättelse

När jag var fem år gammal sprang jag min första tävling; en engelsk mil på löparbanorna i Hudiksvall. 
Jag fick stående ovationer och sprang i mål på 9 minuter och 45 sekunder. Kanske var det då som jag 
blev löpare. Jag fortsatte med terränglöpning och orientering innan jag vid 14 års ålder valde att satsa på 
friidrotten. I de svenska ungdomsmästerskapen var jag bland de bästa i alla distansgrenarna, det gick bra. 
Så när jag var 15 år gammal flyttade jag till Sollentuna och började på Löpargymnasiet. Resultaten fortsatte 
att förbättras och jag fick representera Sverige i Nordiska Juniorlandskamper. Efter gymnasiet fick jag 
möjligheten att åka till USA där jag tränade och tävlade för Northern Arizona University under två terminer. 
Men sommaren 2007 valde jag att lägga satsningen på hyllan. Drömmen om en start i ett internationellt 
seniormästerskap infriades aldrig. Men jag var nöjd, för med mig i bagaget hade jag inte bara guldmedaljer 
från Ungdoms- och Junior SM, utan även massor av upplevelser som jag endast kan tacka löpningen för. 
Jag slutade dock aldrig att springa, och hösten 2009 genomförde jag mitt första maraton. Idag är nya mål 
med löpningen uppsatta; vi kommer nämligen aldrig att lämna varandra. 
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1.2 Problemområde

Jag brukar säga att löpning inte bara är att springa, att springa är snarare utgångspunkt. När man väl börjat 
springa kan man börja upptäcka. Löpning för mig handlar om att upptäcka allt det i omgivningen som man 
annars skulle gått miste om. Men framförallt handlar det om att upptäcka sig själv. För många har just 
löpning blivit en inre metod för att tillfredsställa mer grundläggande behov. Om detta talar Ann Thorpe 
i sin bok Design för hållbar utveckling: ”Historiskt sett förlitade sig människor på inre metoder (de som 
kom inifrån dem själva), såsom reflektion och kreativitet, för att möta sina behov. I vårt århundrade har vi i 
hög grad övergått till yttre metoder/…/”1 Exempelvis går mycket idag ut på att äga materiella ting och söka 
bekräftelse hos andra. Men enligt behovsteorin så fungerar de inre metoderna bättre än de yttre i det långa 
loppet. Livskvalitet och välmående påverkas även starkt av trygghet och gemenskap; något som bland annat 
går att finna i föreningslivet. Löpning är en individuell sport men inom idrottsföreningarna möts människor 
som umgås, tränar och kämpar tillsammans. För oavsett om man deltar i ett distriktsmästerskap på 800 
meter eller i ett maraton med tusentals deltagare finns gemenskapen och vi känslan ständigt närvarande. 
Idrottsföreningarna är även en starkt bidragande orsak till den sociala hållbarheten i samhället.2 
   Tyvärr finns det många som inte inser tjusningen med löpning och det är dom som jag i första hand vill 
rikta mig till i detta projekt. Jag vill inspirera andra att finna glädjen med löpning.      

                      
Just inspiration till löpning går egentligen att finna överallt. Men för mig finns de bästa inspirationskällorna 
i filmens värld. Dokumentärfilmerna Running on the Sun3 och Spirit of the Marathon4 är båda inspirerande 
på ett djupare plan då man framförallt får följa löparnas inre resa. Söker man sig till litteraturens värld 
så är utbudet tvådelat. Den största delen består av så kallad ”faktalitteratur” där konkreta träningstips 
varvas med materialförslag och nybörjarguider. Här handlar det alltså mer om att guida och vägleda än att 
inspirera. Men det finns även en del självbiografiska böcker som liknar dokumentärfilmernas upplägg. De 
flesta av dessa är dock på engelska. Det jag saknar är böcker som med ord och bild gestaltar löpning med 
syfte att inspirera. 

1  Thorpe, Ann: Design för hållbar utveckling, ekologi-ekonomi-kultur. Stockholm: Raster förlag 2008. Sid. 142-146. 
2  Berglin, Magdalena, Länsstyrelsen Gävleborg, Socialaenheten: Social hållbarhet i Gävleborgslän., 2005 års tjugoförsta rapport.
                   De refererar här till Putnam, Robert D: Den fungerande demokratin. Medborgarnas rötter i Italien.SNS Förlag, 1993. 
3  Running on the Sun, the Badwater 135 (2003), Stuart, Mel. 
4  Spirit of the Marathon (2007), Jonathan Harris, Dunham, Gwendolen, Levy.
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1.3 Mål, syfte och frågeställning

Målet med mitt projekt är att inspirera andra, inte bara till att testa löpning, utan att fysiskt utmana sig 
själva och samtidigt utforska den egna relationen mellan sinne och kropp. Detta vill jag göra genom att 
ta fram en bok som, med text och framförallt bild, gestaltar löpning utifrån mina egna erfarenheter; från 
den mentala kampen på friidrottsbanan till de små fysiska upptäcktsfärderna ute i naturen. Syftet med 
projektet är att hitta nya sätt att gestalta löpning på. Men hur långt kan jag gå i min gestaltning utan att 
tappa kontentan i ämnet? Och vad krävs av ord och bild för att de ska inspirera? 

1.4 Målgrupp

Min bok riktar sig till människor som inte är löpare. Löpning blir, som jag tidigare nämnde, mer och mer 
populärt. Men den stora massan är trots allt de som aldrig har haft viljan, orken eller tiden att testa. De som 
aldrig har funnit argument nog till att trötta ut sig i löparspåren och som aldrig riktigt har förstått tjusningen 
med det. Jag riktar mig till de människor som inte bara vill motionera, utan som också vill eller behöver få 
ut någonting mer utav det. 

1.5 Avgränsning

Långsiktigt är projektet omfattande då det inkluderar allt från idé och koncept till text, fotografi, illustration, 
typografi, layout och slutligen produktion av boken. Jag kommer att dela in innehållet i tre huvudkapitel; 
identitet, upptäckterna och smärta. Men för examensarbetet har jag valt att begränsa mig till kapitlet 
om upptäckterna som kommer ha stark anknytning till naturen. Detta kommer att resultera i en dummy 
där kapitlet visualisas tillsammans med tillhörande texter. Dummien kommer även att visa på format, 
pappersval, omslag och bindning. På grund av projektets omfattning (samt min idé om att få med alla 
årstiderna i bildmaterialet) så kommer projektet att fortskrida efter examensarbetets slut. 
  Bilderna kommer att vara det primära i projektet och texterna kommer därför att fungera som en ingång 
till bildmaterialet. Texterna kommer att baseras på mina egna personliga upplevelser och tankar kring 
ämnet och jag kommer att utelämna ren fakta kring löpning och träning. 

1.6 Ledord till gestaltning

Mystik, magi, saga, fantasi, poesi, natur, lugn, frihet, sinne och själ. 
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2 Teori och metod

Den litteratur som har varit till hjälp vid beslut angående material och produktion är Arne Heines bok om 
typografi5 samt Grafisk kokbok6. Under gestaltningsarbetet med bild, text och layout har Effektiv visuell 
kommunikation7 varit till stor nytta eftersom mitt projekt går ut på att kommunicera en känsla. Att förmedla 
ett budskap som intresserar och berör mottagaren är en svår uppgift, det finns inga skrivna regler. Men det 
finns mycket man bör tänka på vilket boken hjälpt till med på ett lättförståeligt sätt. 
   Jag har en stark tilltro till löpningens positiva inverkan på hälsan. Men för att det inte ska förbli antaganden 
har jag använt mig av Fysiskt aktivitet och folkhälsa8 och Idrottspsykologi9 som båda förankrar dessa teorier. 
Författarna till den förstnämnda menar bland annat att ”Fysisk aktivitet har en stor potential att positivt 
påverka livskvalitet, humör, självtillit, självkänsla och kognitiv funktion för både vuxna och barn.”10 På 
liknande sätt har Thorpes kapitel om ”kultur” i Design för hållbar utveckling11 fungerat eftersom jag anser 
att löpning kan vara ett sätt att tillfredsställa behov på. 
   Inspiration till upplägget i boken har jag funnit i Jag har sett12 samt Emma13 som båda är så kallad 
fotolitteratur. Framförallt har den förstnämnda boken varit en förebild eftersom den på ett kreativt sätt 
varvar dikter med fotografier utan att för den delen binda dem till varandra. Boken känns på så sätt 
lättillgänglig och personlig eftersom den öppnar upp för läsarens egna tolkningar.  

Efter undersökningar om vad som finns och inte finns inom ämnet ute på marknaden (nationellt och 
internationellt) kunde jag konkretisera mitt problemområde. Därefter samlade jag inspiration från filmer, 
dokumentärer, böcker och bloggar. Jag gick sedan vidare med att skissa upp innehållet (kapitelindelningen) 
till boken. Med den klar kontaktade jag bokförlaget Artéa i Växjö för diskussion kring koncept, helhet och 
produktion. Jag besökte även Davidssons tryckeri samt Beckers & Svanbergs bokbinderi i Växjö för att få 
grepp om produktionsmöjligheterna.
    Under gestaltningsprocessen jobbade jag parallellt med texterna och fotografierna. Detta innebar 
bland annat en studieresa till Järvsö för vinterfotografering. Jag gjorde även kontinuerliga material- och 
formtester för att kontrollera helheten. 

5  Heine, Arne: Arne Heines bok om typografi. Askersund: Bild & Kultur, 2005. 
6  Johansson, Kaj. Lundberg, Peter. Ryberg, Robert: Grafisk kokbok, guiden till grafisk produktion. Malmö: Bokförlaget Arena,   
                   2008. 
7  Bergström, Bo: Effektiv visuell kommunikation. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2007. 
8  A.a. Liselott Schäfer Linder och Johan Faskunger, 2006. 
9  Hassmén, Peter och Nathalie. Plate, Johan: Idrottspsykologi. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 2003. 
10  A.a. Schäfer Linder och Faskunger, 2006. Sid. 32.
11  A.a. Thorpe, Ann, 2008. 
12  Lahall, Jan-Peter och Johnsson, Arne: Jag har sett. Örebro: Gullers förlag, 2001. 
13  Hedströ, Åke: Emma. Helsingborg: Aktuell Fotolitteratur Fyra Förläggare AB, 1980. 
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Uppslag ur Emma. 

Uppslag ur Jag ser.
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3 Resultat

3.1 Argument för designlösningar

3.1.1 Vad finns på marknaden

Som nämnt under Problemområde har jag inte funnit någon bildbaserad bok på marknaden som handlar 
om just löpning. De löparböcker som finns tillgängliga på svenska bibliotek och bokhandlare lägger oftast 
fokus på praktisk fakta kring träning, näring och utrustning. Dessa böcker vänder sig till en målgrupp som 
redan har bestämt sig för att testa löpning.14 De självbiografier som finns kan fungera som inspiration både 
till nybörjaren men kanske framförallt till den erfarne löparen eftersom innehållet i dessa böcker oftast 
är skrivna av elitlöpare.15 Vill man dock få ut mer av sin läsning får man söka sig till de engelskspråkiga 
böckerna som har ett brett och mycket läsvärt utbud.16 Men ingen av dessa böcker har bilden som 
utgångspunkt. De lägger heller inte lika mycket fokus på utseendet och känslan av boken som på innehållet. 

14  T.ex. Murphy, Sam: Spring för livet: löpningsguide för den medvetna kvinnan. Hestra: Isaberg, cop, 2005.
15  T.ex. Ewerlöf, Malin och Feldreich, Sten: Malins löparbok: din guide till bättre löpning. Stockholm: SISU, 2000. 
16  T.ex. Burfoot, Amby: The runner’s guide to the meaning of life. What 35 years of running taught me about winning, losing,
                   happiness, humility and the human heart. Daybreak books, 2000.   
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3.1.2 Kapitelindelning och text

Eftersom texterna till boken inte är det primära i projektet har jag försökt att hålla dem korta och 
koncisa. Utmaningen har legat i att få texterna och bilderna att tala för sig själva men samtidigt få dem 
att samarbeta till en större helhet. Gundula Adolfsson talar i sin bok Människa och objekt i smyckeskrin 
om utställningstextens betydelse: ”Som en direkt förfelad text-bild-relation måste man betrakta de fall 
där texten rätt och slätt upprepar bildens synliga innehåll. /…/ ’Männen hade skägg’. Bredvid ser man en 
streckgubbe med skägg. I detta fall har bilden trängt ut texten.”17 Detta var något som jag absolut ville 
undvika även i omvänd mening. 
   Ett annat svårt moment har varit att skriva med vetskapen om att det ska läsas av andra. För att undvika 
”skrivkramp” bestämde jag mig därför att skriva åt någon, en person i min närhet. Även om jag skrivit utifrån 
mina egna förutsättningar så har jag haft i åtanke de tips som går att finna i Effektiv visuell kommunikation18 
bland annat om att variera sitt språk, inte glömma att vara konkret och inte vara rädd för att låta banal. 

Bokens innehåll kommer som tidigare nämnt delas in i tre kapitel, varav ett av dem är identitet. Det kommer 
att handla om löpning som identitetsbärare och därmed även livsstil. Jag berättar om mina första steg som 
löpare och hur sporten har format mig som människa. Det andra kapitlet (som alltså kommer att visualiseras 
under detta projekt) handlar om löpningen i sin kontext; om upptäckterna, naturen, upplevelserna och 
fantasierna. Kapitlet återspeglar magin som kan uppstå i mötet mellan människa, djur och natur. Det sista 
kapitlet kommer att berätta om den inre, mentala kampen under tävling, om smärtan. Här delar jag med 
mig av mina upplevelser som tävlingslöpare och hur det har påverkat mig. 

3.1.3 Fotografi och illustration 

Att använda sig utav fotografi för gestaltningen har varit en utmaning. Min önskan har varit att skapa 
berättande bilder som samtidigt ger utrymme åt mottagarens egna tolkningar. Kontrasten och samspelet 
mellan text och bild har även varit en konstant process (se diskussion kring Adolfssons bok). 
   Jag ville absolut inte återskapa några förutsägbara löparbilder som förekommer i var och varannan 
löparbok, utan sökte istället efter nya sätt att gestalta löpning på. Men gränsen har visat sig vara vag 
mellan originella och svårtolkade fotografier och därför har jag med jämna mellanrum testat dem gentemot 
människor i min omgivning.

 Fotografi och illustration talar olika språk och de är båda starkt kommunikationsbärande på sitt vis. Men 
fotografiets avbild av verkligheten  kompletteras i detta fall väldigt väl av illustrationens många möjligheter. 
Illustrationerna kan helt enkelt visa det fotografierna inte kan och vice versa. Jag anser att en kombination 
dem emellan förstärker bokens budskap. Just därför har jag, beroende på vad som lämpar sig bäst, använt 
mig av både fotografi och illustration  för gestaltningen.

17 Adolfsson, Gundula: Människa och objekt i smyckeskrin, en analys av arkeologiska utställningar i Sverige . Stockholm: 
                  Stockholm Symposion, 1987. Sid. 51-69. 
18  A.a. Bergström, Bo, 2007, sidan 144-145. 
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3.1.4 Material och produktion

Helhetskänslan kommer att vara avgörande för om boken känns sann eller inte. Allting påverkar helheten 
och ingenting får därför avvika från den. Just därför har val av format, papper och bindning känts minst 
lika viktigt som själva innehållet.19 
   I de produktions- och materialval jag stått inför har jag utgått ifrån en del ledord. Några av dem (magi, 
poesi, frihet, kropp och vilja) nämnde jag under inledningskapitlet. Men jag har även strävat efter att det 
ska kännas öppet, inbjudande, ursprungligt och enkelt. Magiskt på ett naturligt sätt helt enkelt.

Många faktorer har spelat in vid valet av format. Vid en större upplaga hade det förmodligen lönat sig 
att välja ett standardformat både ur produktionstekniskt- och ekonomisk synpunkt. Det hade dessutom 
inneburit mindre spill vilket påverkar trycksakens miljöpåverkan. Men formatet bör i första hand styras av 
trycksakens funktion och visuella uttryck.20  Därför valde jag att bortse från standardformaten för att istället 
gagna bokens identitet. 
   Efter diverse tester valde jag ett stående rektangulärt format på 228 × 340 mm. Formatet gynnar både 
stående och liggande bilder samtidigt som spänningen mellan höjden och bredden bringar dynamik till 
sidorna. Fotografierna kom även att spela en avgörande roll vid detta val eftersom jag inte ville beskära 
dem (deras komposition hade redan arbetats fram under fotograferingstillfället). Det relativt stora formatet 
gör fotografierna rätta samtidigt som det möjliggör otryckta ytor; något som ger utrymme åt berättelsen 
och låter innehållet andas. Jag anser att denna typ av trycksak känns mer inbjudande och lockande med ett 
något större format än med ett mindre.  

Även om ett bestruket papper generellt ger den högsta tryckkvalitet så har jag valt att använda mig utav ett 
obestruket. Känslan av äkthet när fingrarna möter ett obestruket papper, när dess struktur inte göms av en 
bestrykning, passar bokens budskap. Idag finns det dessutom obestrukna papper med lika lång livslängd 
som bestrukna. Att kontrasten i bilderna inte blir lika hög utan en bestrykning ser jag inte som något 
negativt för detta projekt. 
  De två stora pappersleverantörerna MAP och Arctic paper har båda ett stort utbud av obestrukna, 
åldersbeständiga papper av hög kvalitet. Scandia 2000 och Lessebo Linne (MAP) var de två papper som 
gav bäst resultat från provutskrifterna. Det slutliga valet föll dock på Scandia 2000 eftersom det bland 
annat innefattade min valda ytvikt på 170 gram. En ytvikt vars höga opaciteten minskar risken för att bilder 
lyser igenom till närliggande uppslag. 

Mitt önskemål har varit att trådbinda boken för sedan lämna ryggen öppen; något som visar upp bokens 
hantverk samtidigt som det i min mening ger en känsla av ursprung. Men för ett fåtal exemplar skulle 
det  bli väldigt dyrt. Därför får jag i nuläget anpassa mig efter vad tryckeriet kan genomföra, vilket är ett 
heltäckande omslag där innehållet limbinds. Däremot kommer jag inte att släppa mitt önskemål med öppen 
trådbindning under vidareutvecklingen av boken. 
   Jag har samarbetat med Davidssons tryckeri här i Växjö, vilket har möjliggjort min närvaro under 
produktionsprocessen.

19  Efter samtal med Christina Ekström från Artéa Förlag AB. 
20  A.a. Heine, Arne, 2005. Sid. 222-225. 
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Limbindning. 

Trådbindning.

Trådbindning med öppen rygg.

Valt format.
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3.2 Skiss- och gestaltningsprocess

3.2.1 Omslag 

Eftersom omfånget i slutprodukten bara kommer att ligga runt 60-70 sidor så har jag valt ett tjockare 
papper för omslaget; Scandia 2000 klarvitt med ytvikten 440 gram. Under samtal med Christina Ekström 
från Artéa Bokförlag talade vi bland annat om omslagets innebörd för helheten, att det inte får lova för 
mycket och inte heller överträffa innehållet. Ett bättre alternativ är då om innehållet överraskar. Med detta 
i åtanke vill jag hålla omslaget enkelt och inte använda mig utav hårdpärm, något som jag tycker passar 
bättre till böcker med något större omfång. 
   Eftersom jag ville ha ett omslag som väcker nyfikenhet så valde jag att hålla det väldigt enkelt. Hos 
Lindströms tryckeri i Växjö fick jag hjälp med att prägla in titeln «00.00.00» på omslagspappret.  Det ligger 
något poetisk över en prägling, kanske för att det talar till mer än bara ett sinne. 

3.2.2 Titel

Precis som med mina bilder så ville jag finna en tolkningsbar titel. Jag valde «00.00.00» just därför att 
den kan referera till så mycket. I det stora hela handlar löpning väldigt mycket om tid, både på gott och 
ont. Många gånger blir den ett bevis på hur duktig löpare man är. Men tiden kan också vara oväsentlig 
när löpningen innebär en verklighetsflykt. «00.00.00» är både en början och ett slut, det är det första och 
sista jag ser under en löprunda. Det kan vara det viktigaste för stunden eller helt betydelselöst. För mig 
återspeglar «00.00.00» kontrasterna och mångfalden i löpning. 

3.2.3 Typografi 

Min ursprungsidé var att använda mig utav en serif till brödtexterna och ett tecknad typsnitt för rubrikerna. 
Detta för att ge boken en personlig prägel där handens avtryck blir tydligt. Slutligen valde jag dock att 
hålla mig till endast serifen för både rubrikerna och brödtexterna eftersom det tecknade typsnittet blev ett 
bildelement för mycket. 
   I valet av serif sökte jag efter ett klassiskt, vackert och sagolikt typsnitt. Något som jag tycker passar både 
till formatet på boken samt mina korta berättande texter. Här nedan ser ni de tre typsnitt som jag i slutändan 
valde mellan. Men med sina vackra versaler och läsvänliga gemener (både i standard och kursiv) så blev 
det till sist Bell MT . 
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in ursprungsidé var att använda mig utav en serif  till brödtexterna och ett 
tecknad typsnitt för rubrikerna. Detta för att ge boken en personlig prägel 
där handens avtryck blir tydligt. Jag tror jag att kontrasten mellan synlig 

och osynlig typografi kan bringa spänning. BELL MT. 
M

in ursprungsidé var att använda mig utav en serif  till brödtexterna och ett tecknad 
typsnitt för rubrikerna. Detta för att ge boken en personlig prägel där handens 
avtryck blir tydligt. Jag tror jag att kontrasten mellan synlig och osynlig typografi 

kan bringa spänning till. CENTAUR. 
M

in ursprungsidé var att använda mig utav en serif till brödtexterna och ett 
tecknad typsnitt för rubrikerna. Detta för att ge boken en personlig prägel där 

handens avtryck blir tydligt. Jag tror jag att kontrasten mellan synlig och 

osynlig typografi kan bringa spänning till. ADOBE GARAMOND LT. 
M

Manuell prägling av omslaget hos Lindströms tryckeri. 

De tre typsnitten som jag valde mellan. 



3.2.4 Fotografi

Min fotografiska skissprocess har följt en väldigt krokig väg. Jag har skissat, testat, misslyckats och testat 
igen. Detta innebar att det tog väldigt lång tid innan jag kunde hitta en gestaltningsform som passade just 
mitt projekt. 
   Mina allra första skisser uppkom utan några direkta idéer kring motiv och utförande. Bilderna gestaltar 
visserligen löpning, men de är inte speciellt nyskapande. 

Skisser, ett urval. 
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I mina fortsatta skisser försökte jag istället att jobba med «rummet intill» som Bergström kallar det i 
Effektiv visuell kommunikation; det vill säga det som betraktaren inte ser, men kanske anar.21 Genom att 
inte visa allt som sker, tillåts betraktaren att skapa sin egen berättelse kring bilden och det som sker utanför 
dess ramar. Många av dessa skisser gestaltar vägen eftersom den är starkt förknippad med just löpning. Jag 
gillade stämningen i många av dessa bilder. 

 

                         

21  A.a. Bergström, 2007. Sid. 206-207. 

Skisser, ett urval. 

23



Men jag fortsatte att söka efter bilder där löparen själv ger betydelse åt «rummet intill» (alltså det som 
finns utanför fotografiets ramar, det man kan ana men inte se). Jag insåg även att jag hade varit alldeles för 
fokuserad på motiv, och för lite på ljus och färg i bilderna. Årstidens (februari/mars) färgskala var minst 
sagt begränsad, men istället för att se det som ett hinder försökte jag dra nytta av det. 

Skisser, ett urval. 
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Eftersom syftet med projektet var att testa gränser så bestämde jag mig dock för att prova något helt nytt. 
Många av de skisser jag nu kommer att visa har ingen självklar koppling till löpning utan de återspeglar 
istället en viss känsla, grundad i texterna.  Låt säga att texten berättar om det lugn som sprider sig i kroppen 
under en tidig morgonrunda i skogen. I det fallet behöver inte bilden vara så bekrivande, utan kan istället 
fokusera på stämningen. Men hur långt skulle jag egentligen kunna gå för att skapa rätt känsla? 

 

NATUR - LUGN
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MAGI - LÖPARGLÄDJE - SKOG



LEK - GLÄDJE - KYLA
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ETT MED NATUREN - DJUR
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UPPTÄCKTER - LJUS - MAGI - SKOG
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UPPTÄCKTER - NATUR - DETALJER
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3.2.5 Illustration

Med illustrationsskisserna har jag försökt gestalta de känslor och upplevelser som inte går att fånga i ett 
fotografi. Jag började att teckna ganska figurativt för att sedan övergå till mer abstrakta motiv. De jag 
slutligen valde att gå vidare med var berget (som ursprungligen är ett fotografi) och stjärnhimlen, båda starkt 
förknippade med personliga upplevelser. För det är något alldeles speciellt, att springa under en kolsvart 
stjärnhimmel eller omsluten av höga toppar. Himlen som jag tecknade i skala 1:1 fick i slutprodukten ta 
upp ett helt uppslag medan «bergstopparna» fick «väga upp» fotografierna för att tillföra dynamik och 
spänning i uppslagen. 
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VIKTLÖSHET - LÄTTA STEG - SVÄVA
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3.3 Slutligt resultat

Jag har haft en utforskande skiss- och gestaltningsprocess då jag har testat väldigt många idéer. Men det 
innebar även en hel del utsvävningar.  Därför fick jag ta några ordentliga steg tillbaka för att se över vilka 
bilder som var tillräckligt relevanta för kapitlet. De som jag slutligen valde ut kan stå på egna ben samtidigt 
som de tillför något extra till budskapet i texterna. De små detaljerna i bilderna har haft stor betydelse; 
detaljer som avviker eller utmärker sig på något vis. Likaså ljuset och kontrastverkan. 
   Här följer kapitel ett (upptäckterna) med text och bild. Ordningen är densamma som i den slutliga 
dummien men exempel från layouten följer efter. Resultatet kräver dock sin kontext (boken) för att fungera 
fullt ut, och om den har vad som krävs för att inspirera är upp till er. 

. 
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000000. .
en inre en yttre resa
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Jag vill berätta för dig, en historia, inte bara om löpning, 
utan om sinne, kropp och natur, om mötet dem emellan. 

Jag vill berätta för dig om en resa, min resa. 
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Bild dold
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Bild dold
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UPPTÄCKTERNA
kapitel 1

Löpning är inte bara att springa, att springa är snarare en början, en 
utgångspunkt. För när du väl börjat springa kan du börja upptäcka, de 
små sakerna som du annars skulle gå miste om. Och du kanske inte vet. 
Men det finns lite magi under varje sten, det finns vindar som ger svar 
och det finns sagor om du vänder dig om, du måste bara tillåta dig att se. 
Någonstans långt borta, där de andra inte ser. 
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Tidigt, innan allting hunnit blivit något, låser jag min dörr. 
En rå tystnad vandrar mellan husen och dina lampor är fort-
farande släckta, i februari. Jag springer med kalla andetag, 

med jämna steg mot asfalten, ibland så metodiskt att det blir läskigt och 
som alltid, smak av koppar på tungan den första biten. Jag springer, och 
du sover. 
 Jag tar en av många vägar, förbi det vita tornet och trädet som aldrig 
är tyst, vidare mot den ledsna vägen. Jag kallar den så, en bortglömd 
väg av grus där maskinerna lämnar stora spår i marken. Ibland kan jag 
känna av tyngden från skogen, de djupa suckarna när de varit där. Men 
idag är det tyst.
 Och så ligger hon bara där, mitt på vägen. Det måste vara en hon för 
hon ser precis så ömtålig ut som jag. Jag lägger mig ned bredvid, ser 
henne nära och tänker att egentligen är jag rädd för döden. För kanske 
kan den smitta av sig. Men hennes är så oförstörd, inkapslad, i en kropp 
som levde. Kanske är det så att hon sover, kanske har hon sovit då frosten 
etsat sig fast runt hennes nätta kropp, i varje hårstrå. Tanken känns bra.
 Jag vet inget om henne, men hon är fin när hon är hemlig. Jag ser 
på henne länge och önskar att hon kände. Men istället så förändras hon. 
Frosten på bröstet, glittret, försvinner, precis som att hon i nästa stund 
ska slå upp ögonen och le. Men det är fortfarande tyst, nästan tystare än 
innan då snön inte föll. För en stund missade jag den varma dimman 
från mina egna andetag. 
 Jag lämnar henne vid sidan av vägen, under snö och frusen jord. 
Sedan springer jag hem. Men inte någon gång kan jag släppa tanken på 
henne, livet som på något vis tog slut där på den ledsna vägen. Kanske 
har hon ny frost runt sin kropp nu.
 Jag tänker inte att du dog, jag tänker. Vi har båda levt. 



42

Bild dold
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Bild dold
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Bild dold
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Bild dold



46

Bild dold
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Bild dold
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Bild dold
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Bild dold
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Bild dold
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Bild dold



Dummy
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3.4 Slutsats

Syftet med projektet var att hitta nya sätt att gestalta löpning på; har jag då lyckats med det? Tittar man på 
de relaterade bilderna på marknaden så är det väldigt koncentrerat till huvudmotivet, alltså löparen. Finns 
det en tillhörande text så berättar den oftast samma sak som bilden; text och bild slår alltså ut varandra. 
Jag har istället försökt jobba med text och bild som kompletterar varandra utan att för den delen upprepa. 
I de fall huvudmotivet (löparen) finns med har jag jobbat mer med stämningar och avvikande detaljer som 
bringar djup (och därmed även större tolkningsmöjligheter) till bilden.  
   Min fotografiska skissprocess startade ganska försiktigt för att sedan övergå till mer experimentella tester. 
En process som var nödvändigt för att finna rätt uttryck. Frågeställningen om vad som krävs av ord och bild 
för att de ska inspirera är desto svårare att svara på. I slutändan är det ändå läsaren som måste avgöra det. 

4 Diskussion

Projektet befinner sig just nu i ett avstamp då jag fortfarande har en fot kvar i gestaltningsprocessen.  
Jag visste att jag tog en chans när jag bestämde mig för att jobba med hela boken, från koncept och 
gestaltning till produktion. Kanske kan det tyckas naivt. Men i mina ögon har jag lagt en stadig grund 
för ett fortsatt arbete. Dessutom var det inget alternativ för mig att jobba, och färdigställa, en del i taget 
eftersom alla komponenter (gestaltning, text, typsnitt, layout, material, produktion etc.) är så beroende av 
varandra för att fungera i sin helhet. Som jag tidigare nämnde (under rubriken Material och produktion) 
så är helhetskänslan avgörande för om boken kommer att kännas sann eller inte, och genom att jobba 
med alla delarna parallellt har jag kunnat påverka resultatet så som jag önskar. Nu när jag vet ungefär hur 
slutprodukten kommer att se ut så kommer det vara mycket lättare att jobba vidare. 
   Jag gillar verkligen mitt projekt, det förenar två av mina största intressen; löpning och grafisk design. Jag 
har fått testa fotografi som jag aldrig gjort innan och jag har lärt mig en hel massa. Framförallt så har jag fått 
utlopp för min kreativitet, även om många idéer fortfarande ligger och gror i väntan på att få förverkligas. 
Givetvis hade jag önskat att jag fått berätta om hela resan, om allt det som hör löpningen till. Men med 
tiden kommer även att de kapitlen att färdigställas. 
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