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Abstract

I den här rapporten redovisas ett designprojekt som utgår ifrån vårt 

kulturlandskap ängen. Arbetet undersöker den problematik som rör 

ängarnas försvinnande samt utforskar kulturella och biologiska värden. 

Med hjälp av illustrerad bild och text i ett bokformat, där designern 

står som avsändare, strävar projektet efter att kommunicera aspekter av 

ängen och dess situation samt belysa ett rådande förhållningssätt i vår 

tid. Som metod utforskas och inventeras spår i det urbana kulturland-

skapet och genom detta synliggörs såväl mänsklig aktivitet som tid och 

kulturella avtryck. Resultatet blir en bok med en blandning av text och 

bild i olika konstnärliga tekniker, som tillsammans målar upp en bild av 

författarens blick, minne och upplevelse av det som är och det som var. 

 Titeln Asfaltsstigar är en kombination av två begrepp som syftar till 

de olika landskap som människan rör sig i. 

Ledord

Ängen, kulturlandskap, försvinnande, bok, illustration, grafisk design,  

kommunikation, semiotik, hållbar utveckling.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Det här projektet utgår ifrån ängen; ett av våra äldsta och mest artrika 

kulturlandskap som idag riskerar att försvinna. För mig är den berät-

telsen om en relation mellan människan och naturen, där de båda är 

beroende av varandra. 

 Jag växte upp vid ängar, vilket har gett mig en känslomässig och 

nära relation till dem. De utgör också ett ramverk för mina minnen. 

Idag lever jag i ett annat landskap med asfalterade gator, hus och hörn, 

andra saker att plocka och med annorlunda ljud och intryck. Sättet jag 

rör mig på och de vägar jag tar i mitt dagliga liv är beroende av denna 

struktur. Men under allt har ängarna en gång legat. 

 Genom att lyfta objekt ur sitt sammanhang och genom att arbeta 

med skalor och perspektiv kan olika lager av kultur och kommunika-

tion synliggöras. Med ögonen som verktyg och med observationen 

som aktivitet har jag intresserat mig för spår och tecken, hur dessa kan 

fungera kommunicerande och ge uttryck för människans relation till 

sin fysiska omgivning. 

1.2 Problemområde

Kulturlandskap innebär ett landskap som mer eller mindre har om-

vandlats av människans aktivitet. De kulturlandskap som finns i vår 

tid kan i grova drag delas in i tre områden; odlingslandskapet, det 

urbana och det industriella landskapet.1 Ängen är ett av våra mest 

utrotningshotade kulturlandskap idag. Den är helt beroende av männ-

iskan för sin överlevnad och i det tidiga jordbrukssamhället hade den 

en central roll. Ekonomiska krafter och förödande jordbruksrationali-

seringar har dock lett till en minskning från 2 miljoner hektar i mitten 

av 1800-talet, till endast 6000 hektar idag.2 Minskningen av gröna 

kommunikationsleder påverkar i sin tur insekters pollinering, vilket 

leder till en förändrad livsmiljö där känsliga arter riskerar att dö ut.3 

1     Källa: Nationalencyklopedien
2    www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr3_10.pdf
3     www.slattergillet.se/hage/hage1.shtml
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På föreningen Kronobergs slåttergilles hemsida står följande om 

ängarnas situation:

               ”Dagens äng återstår endast som ett isolerat fragment 

           i landskapet lösryckt ur sitt sammanhang i tid och rum. 

           Härtill kommer en negativ miljöpåverkan från omgivningen, 

           luftföroreningar, gödselpåverkan m.m. som hotar att utplåna 

           de sista ängsresternas biologiska värden”4. 

I relation till hållbar utveckling finns det anledning att ta upp problem-

atiken med våra äldre kulturlandskaps försvinnande. Jordbruksverket 

menar att ängen, med sin artrika miljö, har en viktig funktion när det 

handlar om att bevara den biologiska mångfalden, som i sin tur stärker 

naturens förutsättningar för att hantera klimatförändringar och därmed 

har betydelse för människans framtid.5 Utöver de biologiska värdena 

kan även nämnas de kulturella funktioner som ängen kan ha för männ-

iskan. Jag syftar på ängens representativa värde. Som exempel på detta 

kan nämnas svenska sommarvisor, barnböcker, högtider samt begrepp 

som ”de evigt gröna ängarna”. Ängen kan därför vara meningsfull, på 

ett symboliskt plan, även för någon som aldrig själv upplevt en. Idag 

är ängen beroende av ideella krafter och av statligt skydd som regleras 

av Länsstyrelsen, där man i tidningen Smålandsposten uttrycker en oro 

för landsbygdens utveckling och för framtiden.6 Dess utarmning av 

arter kan stå för ett allmänt rådande förhållningssätt till naturen, där 

ekonomi och effektivitet i jordbruksmetoder har högst prioritet och där 

mångfalden inte nog värderats.

1.3 Problemområdets avgränsning

De aspekter av ängen som jag valt att avgränsa mig till upptar olika 

delområden. I första hand hanteras kulturlandskapet som begrepp, med 

den mänskliga aktiviteten i fokus. I detta innefattas relationen mellan 

människa och natur samt hur den kan se ut i olika perspektiv, såväl 

individuellt som historiskt och geografiskt. Detta leder i sin tur arbetet in 

på det kulturella avtrycket i form av kommunikation, spår och tecken. 

4  www.slattergillet.se/hage/hage1.shtml
5 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr3_10.pdf
6  De vårdar arvet efter Erik och Sigvard, Smålandsposten, 2013-10-31, sid 19
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Ett traditionellt exempel på detta är så kallade ängslador; små fyrkantiga 

byggnader som ofta går att finna i anknytning till ängen eller åkern. 

Ängslador var under många hundra år en vanlig bild i det svenska 

kulturlandskapet, men är idag en av våra mest anonyma och perifera 

byggnader. De användes till att förvara hö i under vinterhalvåret innan 

de, efter andra världskriget, ersattes av nyare metoder. Detta berättar 

antikvarie Anders Franzén på Jönköpings läns museum för Sveriges 

radio, i samband med en inventering som genomfördes 2012.7 Idag är 

ängsladornas huvudsakliga funktion att vara betydelsebärare i land-

skapet och ett folkligt kulturminne över vårt gamla jordbrukssamhälle.8

 En aspekt som leder ämnet in på min personliga ingång i projektet 

är den om ängen som biotop, dvs den livsmiljö som är en organisms 

typiska levnadsplats, där den oftast finner för sitt levnadssätt optimala 

förhållande.9 Här kommer mina personliga erfarenheter och upplevelser 

av levnadsplatser att utforskas. Jag tittar även till viss del på rummets 

strukturella avgränsning och innehåll, arters utbredning och livssitua-

tion samt på begrepp som mångfald och utrotning.

1.4 Mål och syfte

Målet med arbetet är att undersöka betydelsen av ängen utifrån kul-

turella, ekologiska och sociala värden. Med boken som verktyg och 

format vill jag illustrera och kommentera relationen mellan kultur och 

natur i vår tid, samt skapa ett intressant flöde med bild och gestaltande 

ord i samspel. Syftet är att analysera delar av kulturlandskapet, bidra 

till medvetenhet om dess mening och betydelse samt bevara en kunskap 

inför framtiden. I detta ligger mitt personliga engagemang.

1.5 Frågeställning

Hur kan jag med hjälp av illustration, grafisk design och en strävan om 

hållbarhet, förmedla och kommunicera ett kulturellt och symboliskt 

värde, med inspiration ifrån den utrotningshotade ängen? 

Vilka metoder kan användas i utforskandet av kulturlandskapet och 

hur kan den erhållna kunskapen omsättas till en gestaltning?  

7    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5337066 (2012-11-06)
8    http://byggnadsvardjonkoping.wordpress.com/tag/angslador/
9    http://www.fiskbasen.se/ordforklaringar.html
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2.TEORETISK RAM

2.1 Kommunikationsteorier

Det gestaltande arbetets teoretiska struktur utgår ifrån principer för 

kommunikation och grafisk design. Kommunikation som begrepp 

innebär ett utbyte av tankar och reflexioner mellan individer.10 Det 

som utmärker den mänskliga kommunikationen är de symboliska 

dimensionerna tolkarna, tecknen, tekniken och tiden. Dessa sätter 

ramarna för form och innehåll, bygger upp det kommunikativa rummet 

samt möjliggör olika kommunikationsprocesser.11 Grundläggande är 

att det finns något som gör att vi kan uppleva det vi pratar om, trots att 

det inte finns där i egentlig mening. Något finns som kan existera och 

i sin tur överföras till den som tar emot budskapet. Dessa kallas för 

inre och yttre representationer.12 Språk, texter och bilder används för 

att representera verkligheten. Som exempel kan illustration ses som 

en visualisering av något i form av en grafisk representation. Läran om 

tecknen kallas för semiotik och myntades av den amerikanske filosofen, 

fysikern och matematikern Charles Sanders Peirce (1839-1914). Han 

menade att ett tecken är allt som på ett eller annat sätt står för något 

annat för någon. Det innebär att allt är tecken, verbalt och visuellt, i 

den mån den betyder något för oss. Detta påverkar vad som kan tolkas 

in i ett budskap och vad som avgör hur det tolkas.13 Tecknen ger oss 

möjlighet till att reflektera och gör att vi kan betrakta en upplevelse 

utifrån.14  Den schweiziske språkteoretikern Ferninand de Saussure 

(1857-1913) definierade tecknet som bildat av två samhörande kompo-

nenter; uttryck och innehåll. Dessa är skilt ifrån dess yttre referens, 

verkligheten.15 Teckenbegreppet kan brytas ned i tre delar; ikon, index 

och symbol. Ikon står för likhet och avser ett tecken som avbildar ett 

objekt. Index står för närhet, ett del-helhetsförhållande eller indikation 

av någon annan egenskap hos objektet. Symbol står för en godtycklig 

överenskommelse.16 Den semiotiska kommunikationsmodellen ser 

kommunikationstillfället som en samling av tecken som bygger upp 

helheter. Till detta hör också begreppen kod och kultur. Koder är 

10   Bergström, Bo, Effektiv visuell.., Carlsson Bokförlag, Stockholm, 2007, sid 286
11   Bergström sid 290
12   Bergström sid 21 
13   Gripsrud, Jostein,  Mediekultur..., Bokförlaget Daidalos AB, Finland 2011, sid 155
14   Bergström sid 286
15   Gripsrud sid 152
16   Bergström sid 286 
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intryck som förbinder uttryck med innehåll. Kultur definieras inom 

semiotiken som kodgemenskap, dvs det finns vissa uppfattningar om 

vad tecken betyder och hur de får sättas ihop, som är gemensamma 

för en större eller mindre grupp av människor. Kultur är därför en 

förutsättning för kommunikation.17 Likaså är kulturella koder en 

förutsättning för att tecken ska kunna tolkas av människan.18 Den 

som kommunicerar agerar alltid i ett konkret sammanhang. Betydelser 

kan överföras och förstås genom två steg; denotation och konnotation. 

Denotation innebär själva grundbetydelsen medan konnotation är 

kulturellt etablerade och kodifierade betydelser.19 Förförståelsen skapar 

alltså i kommunikationssituationen betydelser för de enskilda budskap 

och meddelanden som uttrycks.20 

2.2 Visualisering och grafiskt arbete

Gripsrud kallar berättelsen, narrationen, för en kulturell grundform.21 

De berättande elementen kan i det här projektet delas in i text, bild och 

grafisk helhet. Språket är inte bara ett kommunikationsmedel, utan ett 

instrument som ger fast form åt tanken. Poesi är en form av berättande 

som bland annat bygger på rytm och ljudmönster. Som exempel på ett 

diktverk som tematiskt och språkligt behandlar ämnet kultur/natur kan 

nämnas Pär Hanssons bok Vi plockar bär i civilisationen (2012).22 

 Vad gäller bildframställning är fotografiet det som mest liknar vårt 

mänskliga seende. Den illusion av tredimensionell rymd som bildens 

plana yta visar kan ha olika djup. Det så kallade bildrummet kan t ex se 

ut som ett nutida rum, ett historiskt rum eller ett framtida rum. Bildens 

betydelse förändras beroende av i vilket sammanhang det visas. Dessa 

konkreta relationer kan vara såväl inre som yttre och kallas kontexter. 

Det gemensamma sammanhanget håller processen vid liv.23

 I ett grafisk projekt finns det fyra designprinciper att arbeta med; 

kontrast, balans, linje och rytm. Samspelet mellan text och bild är be-

tydelsefullt då dessa har olika tempon. Bilden har förmåga att gå direkt 

in och beröra andra skikt hos betraktaren. Texten lugnar ner bilden som 

i sin tur skyndar på texten. Detta innebär att ett bra samspel ger ett 

17   Gripsrud sid 139, 150, 171
18   Hansson, Karlsson, Z Nordström sid 16
19   Gripsrud sid 148
20   Bergström sid 291
21   Gripsrud sid 247
22   Hansson Pär, Vi plockar bär i civilisationen, Nordstedts, Stockholm 2012
23   Hansson, Karlsson, Z Nordström sid 65, 38
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enhetligt och gemensamt tempo, som i sin tur lyfter fram budskapet 

på ett effektivt sätt.24 

 Boken som ett medel för kommunikation har sett olika ut genom 

historien. Dess mening för användaren undersöker Kristina Lundblad 

i sin avhandling Om betydelsen av böckers utseende (2010). Föremåls 

betydelse, den mening de producerar, förändras genom att form, funk-

tion och användning förändras. Bilden är inte endast en representa-

tion utan också alltid ett föremål som vi skapar olika relationer till. 

Denna relation har förutom bildens innehåll också att göra med dess 

materialitet och taktila aspekter. Möjligheten att hantera bildbärande 

föremål är betydelsefull och när det gäller bokens yttre har det en roll 

som material för personliga processer; för fantasi och föreställnings-

förmåga, men också för reproduktion av såväl kunskap som drömmar.25 

Bokens samhällsfunktion har över tid förändrats och idag i stor om-

fattning ersatts av digitala medier. Samhällskritiska röster framhåller 

boken som något viktigt som skapar kontinuitet i livet. I en artikel i 

tidningen Svenska dagbladet står bland annat:

                ”Inte minst de stora svenska förlagen gör allt fulare, allt

           sämre producerade pappersböcker, omsorgen om böckernas 

            utseende verkar bli mindre viktig för många av de som gör dem.           

  Kanske har man börjat ge upp tron på den taktila boken, boken    

 gjord för handen?”26. 

2.3 Bildanalys 

Bildanalys är nödvändigt i ett grafisk visuellt arbete för att kunna 

avgöra om en bild har en kommunikativ kraft eller inte. Bergström 

redovisar en analysmetod där man tittar på följande områden; bildens 

föreställande, uppbyggnad, kontext, mottagare, avsändare samt syf-

te.27 Den franske filosofen och författaren Roland Barthes resonerar i 

texten Bild, förnuft och oförnuft (1964) kring bilder utifrån ”tingets vi-

suella poesi”. Intressant är hans koppling till kommunikation. ”Männ-

iskan spränger in mänskliga tecken överallt i naturen”28. Språket och 

24   Bergström sid 288
25   Lundblad sid 242-243
26   http://www.svd.se/kultur/karleken-till-boken_7783412.svd 2012-12-28
27   Bergström sid 210
28   Ur Skriftserien Kairos : Design och konst.., Raster förlag, Litauen, 2006 sid 24
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bildens poesi ger materiell kunskap om samverkande betydelser och ger 

en föreställning om tinget. Genom att bearbeta naturen och blottlägga 

det dolda, avskilja elementen från deras praktiska sammanhang och 

genom att tilldela tingen ett abstrakt väsen ges bilden på sätt och vis 

en överlägsen position.29

2.4 Försvinnande 

Reflektioner över det synliga, rörelsen, hastigheten och tiden görs 

i boken Försvinnandets estetik (1989) av Paul Virilio. För att förstå 

förändringar i samhället måste vi se hastigheten, och den nära för-

bundna tekniken, som den drivande faktorn i historien. Detta påverkar 

våra föreställningar om tingen och världen. Teorin kan sättas i relation 

till dagens kommunikationsformer där rummet är förintat till förmån 

för tiden. Allt sökande efter form är, enligt Virilio, således istället ett 

sökande efter tid.30 

 Herbarium är ett koncept inom det biologiska fältet, som innebär 

”en samling av pressade växter, svampar och alger, vanligen uppfästa 

på pappersark eller inlagda i konvolut och försedda med etiketter med 

artens vetenskapliga och ev. också andra namn, insamlingsplatsens 

geografiska läge och beskaffenhet, insamlingsdatum samt insamlarens 

namn”31. Metoden kan användas till att, på sätt och vis, stanna rörelsen 

och tiden. 

 Exempel på ett bokprojekt som gestaltar ett förändrat samhälle 

utifrån tid och försvinnande, är Avgrunden (2011) med Jan Jörnmark 

och fotografen Annika von Hausswollf. Med hjälp av fotografi och 

text gestaltas försvinnandet av tomma, övergivna platser där spår ifrån 

människan definierar dess frånvaro. Slssn - ett försvinnande nu (2012) 

av Anna Jadvi och Anna Blomberg är ett delvis bokbaserat projekt där 

man genom att samla kulturella spår och flyktiga värden, har sparat ett 

minne för framtiden. Projektet bygger på ett engagemang och en vilja 

att förändra. 

29   Barthes sid 36, 40
30   Virilio sid 29
31   Nationalencyklopedien
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3. METOD OCH PRAKTISKT UTFÖRANDE

Med ängen som inspiration och med mig själv som designer och av-

sändare skapas ramarna för projektets gestaltning, där resultatet ska 

bli en bok. Här utgör olika aspekter av ängen applicerbara metoder 

i utforskningen av kulturlandskapet. Som bärare av ett engagemang 

kommer jag att vara min egen metod där personliga erfarenheter, för-

ståelse och konstnärliga iscensättande har betydelse. Projektet riktar 

sig till alla i samhället. Men för att kunna ta vissa designbeslut kommer 

jag att avgränsa mig till vuxna i en konst- och designkontext. 

 Den inledande fasen utmärks av ett undersökande arbete med ett 

praktiskt insamlande av material. De delområden som kommer att stu-

deras är ängen, det urbana rummet, människan samt relationen kultur/

natur. Jag kommer kvalitativt att inventera och utforska olika kultur-

landskap utifrån de spår av mänsklig aktivitet som finns. Med avsikten 

att hejda en rörelse utgår jag delvis ifrån herbariumet som koncept, 

genom att pressa, kategorisera och arrangera såväl objekt som intryck. 

Det insamlade materialet kommer att genomgå en urvalsprocess samt 

analyseras utifrån semiotiska begrepp. I detta arbete kommer jag att titta 

på ämnesbärande egenskaper och vad de kan tillföra åt helheten. 

 De konstnärliga metoder som kommer att användas genom hela 

processen är såväl digitala som analoga. Detta för att jag avser att 

arbeta med olika berättande lager samt förhålla mig till bokformatet, 

dess roll och historia. Kollage, skiss, teckning och akvarell är några 

exempel på metoder som kommer att användas. 

 Under en föreläsning med designern Katrin Greiling talades bland 

annat om ”Att inse att man ser när man ser”32, vilket syftar på en med-

vetenhet om sig själv och sin kulturella omgivning. Detta är något som 

jag kommer att ta fasta på. Dessutom kommer jag att utesluta en 

geografisk definition av platser och istället utgå från min egen rörelse. 

Här kommer bland annat fotografering att användas som förlängning 

av ögat och som avbildningsmetod. Avsikten är inte att ta perfekta 

bilder utan att fånga en rörelse, definiera ett minne och skapa för-

utsättningar för en berättelse. Därför kommer vissa bilder tas med 

enklare mobilkamera medan andra tas med systemkamera. Bilderna 

kommer att bearbetas i Photoshop.

32   Föreläsning med Katrin Greiling, 10/2 2014
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En ytterligare del av gestaltningen är textarbetet, som innefattar både 

form och innehåll. Syftet med texten är att adressera min egen berättel-

se, egna tankar och reflektioner samt att tillföra en osynlig dimension. 

Nämligen det inre och den mänskliga rösten. Innehållsmässigt kommer 

texten att röra sig inom poesins fält. Detta för att poesin inbjuder till att 

arbeta öppet, fragmentariskt och utan linjära processer. I gestaltning-

en av orden kommer jag att undersöka olika typografiska uttryck och 

söka efter ett personligt och direkt kommunikationsverktyg. Intressant 

är också att förhålla sig till det analoga/digitala och hur det påverkar 

människan.

 Den struktur som kommer att forma bokens inre ordning bygger på 

olika principer. Dessa utgår dels ifrån berättandet och dels ifrån seendet 

och läsandet. I berättandet avser jag att förhålla mig till boken som rum 

och inte som innehavare av en linjär handling. Däremot kommer jag att 

ta hänsyn till användarens kulturellt inlärda förförståelse av begreppet 

bok och arbeta med ett inledande och ett avslutande i anslutning till 

bokens yttre omslag. Detta kommer att utgöras av text (exempel på 

bilaga 14). Avsikten är då att leda läsaren in i rummet där det egna 

seendet och lusten att utforska ska driva bläddrandet vidare. Fortsätt-

ningsvis ska boken kunna bläddras genom i den ordning man själv 

önskar, då jag vill att varje uppslag ska fungera fristående och enskilt. 

I urval och inbördes ordning kommer jag att sträva efter kriterier som 

harmoni och dynamik, där varje text eller bilds inre och yttre egen-

skaper kommer att ha betydelse. Variationer i storlek samt betoning 

genom upprepning, inramning och kontrastverkan är alla metoder 

för att i största möjliga mån maximera seendet och bildernas uttryck. 

Läsandet av boken ser jag som ett förtroende som läggs i mina händer. 

Därför är detta arbete en viktig del i projektet.

 Den avslutande fasen i gestaltningen kommer att vara formgivning-

en av boken. Här ska alla delar knytas ihop till en samspelande helhet. 

Jag kommer att göra research i den mån tiden för projektet tillåter. 

Detta för att få insikt om hur andra löst olika problem. Diverse beslut, 

som till exempel val av papper, kommer att grundas på aspekter som 

miljö, kvalitet och hållbarhet samt mina egna erfarna preferenser. Min 

inställning är att processen är viktig. Bokens omfattning kommer 

därför att bero på hur denna ser ut.  
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4. RESULTAT:  Skiss- och gestaltningsprocess

Jag har tidigare nämnt min relation till ängen som något jag bär med 

mig ifrån min uppväxt. När projektet inleddes kändes det dock svårt 

att arbeta handfast med ängen, på grund av att den inte stod i blom 

vid tillfället. Den var helt enkelt inte synlig för ögat och jag fick hitta 

andra metoder för att närma mig den. Vid handledning med Stephanie 

Carleklev fick jag rådet att utforska med alla sinnen och att arbeta med 

aspekter av ängen. Detta öppnade upp för en problematiserande pro-

cess, där jag kunde vända och vrida på olika begrepp samtidigt som 

jag själv kunde stiga in i gestaltningen. 

4.1 Bild 

En fråga jag ställde mig var; hur kan jag hitta ängen i det liv jag lever 

idag? Under dagliga promenader och med målsättningen att observera 

och få kunskap om min urbana omgivning, började jag samla små kul-

turellt laddade spår längs min väg. Dessa var föremål där människans 

aktivitet kändes närvarande, som till exempel tuggummin, cigarett-

fimpar, rester ifrån nyårsraketer och skrynkliga snabbmatsservetter 

(bilaga 1). Jag registrerade också hur skuggor såg ut, hur olika ytor 

kändes samt vilken yttre struktur som låg till grund för tempo och 

rörelser. Min tanke var att i gestaltningen komponera dessa spår och 

iakttagelser tillsammans och på så vis hänvisa till traditionella avbild-

ningar av ängen. Olika formexperiment utfördes genom att jag pres-

sade, tecknade och fotograferade. Jag kopierade även analogt genom 

en teknik som kallas för frottage, då jag ritade med blyerts på papper 

över olika strukturer, till exempel asfalt och tegel (bilaga 1). Jag ville 

skapa ett kulturellt herbarium över staden att spara för eftervärlden, 

som ett instrument för att öppna upp människors ögon. När jag sedan 

överförde materialet digitalt, upptäckte jag att uttrycket blev stagnerat 

och att bilderna kändes uppradande istället för flödande. Detta passade 

inte det berättelseformat som jag strävade efter. Jag behövde utveckla 

och se mig om efter andra ingångar och gestaltningsformer. För att 

tillföra ett mått av slump och lekfullhet gjorde jag då till exempel 

fjärilar av tjock akrylfärg som jag pressade mellan papper (bilaga 2).
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Något som också intresserade mig var att fundera på vad som legat 

under all bebyggelse och asfalt. Jag tittade på gamla kartor över var 

ängarna har legat. Dessa var dock något abstrakta och svåra för mig 

att läsa av. Med insikten om att jag rörde mig i ett lager beroende av 

tid och kultur, letade jag istället efter spår av dem i verkligheten. Här 

kom jag i kontakt med stadens stenmurar och så småningom vattendrag 

och bevarade naturområden. Genom kameralinsens objektiv kunde jag 

avbilda och definiera det jag sett. När jag sedan placerade dessa bilder 

bredvid varandra tyckte jag om känslan av upprepning, som i sin hel-

het tillförde små dynamiska skillnader och skiftningar(bilaga 2).

 En betydande händelse i gestaltningsprocessen var då jag var ute 

och åkte på landet utanför Växjö och stannade för att fotografera en 

förfallen ängslada i mörkret. I skenet av bilens strålkastare uppträdde 

ladan som ett tomt skal och med en kommunicerande tysthet. Jag 

experimenterade hemma i datorn genom att lyfta ur den ur sin miljö, 

arbeta med kontrasterande element och att lägga in tecken ifrån mina 

samlingar. Det jag såg var inte bara att den var estetiskt vacker med 

sina urvattnade färgskiftningar och sin genomskinliga förgänglighet, 

utan också att den kunde fungera som ikonisk och symbolisk förmed-

lare av hela ängsproblematiken. Ängsladan kommunicerade det enkla 

värdet och försvinnandet med sina formmässiga kvaliteter men också 

med sin situation. Detta ville jag använda mig av i gestaltningen. När 

jag gjorde research i området hittade jag Länsstyrelsens inventering av 

ängslador i Småland som gjordes år 2013.33 Dessa experimenterade jag 

med i arbetet med illustrationerna. Jag använde mig även av akvarell-

måleri, vars transparenta egenskaper jag tyckte stämde väl överens 

med ladornas försvinnande karaktär (bilaga 3).

 När illustrationerna börjat ta form var det dags att fundera mer på 

paketeringen; formgivningen av boken. Detta var något som jag tidigt 

i projektet tänkte främst handlade om yta, kontext och att binda ett 

innehåll. Efter handledning med Carolina Laudon, där hon pratade om 

boken som objekt, ändrades dock min inställning. Jag insåg att mitt 

tankesätt varit begränsande och att jag behövde fördjupa mig mer i 

formatet. Det ledde till en utforskning av böcker genom en workshop, 

där jag provade på att vika böcker utan limning eller bindning, av enkla 

målade A4 papper. Jag tittade på delarna och helheten samt testade olika 

33   http://www4.g.lst.se/scripts/lador/sok.asp
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typer av vikningar (bilaga 4). Syftet var att få en förståelse för att en 

bok kan vara olika saker, beroende på vad man bestämmer att den 

ska vara. Tung eller lätt, fri eller bunden. Jag lärde mig att jag kunde 

bestämma vilket liv boken skulle få och beslöt samtidigt att försöka 

vända min bristande erfarenhet av området till en fördel. 

4.2 Textarbete

Parallellt med ovanstående process, arbetade jag även med gestaltande 

text. Denna var inte helt självklar till en början, eftersom tidsramen 

för projektet ställde vissa begränsningar. Texten började som trevande 

minnesanteckningar och utvecklades så småningom till större, mer 

eller mindre sammanhängande ordflöden. Dessa ord handlade om 

ängen utifrån minnen och platser men också om mig själv som den 

som upplever, iakttar och iscensätter. Jag arbetade intuitivt med det 

språk som kändes nära och beskrivande, tänkte på rytm och visuella 

kompositioner. Ett försök till en övergripande struktur med rubrik-

sättning och kategorisering, ledde till förvirring kring den egentliga 

avsikten och jag funderade återigen på att utesluta texten ur projektet. 

Jag tänkte alltför mycket på hur man borde göra och var dessutom 

osäker på typsnitt, utifrån begrepp som visuell kommunikation och 

kontext. På min fackhandledares inrådan, valde jag då att frigöra mig 

ifrån detta och istället arbeta analogt och flödande med ordens former 

och mitt eget uttryck, i relation till helheten. Detta ledde till att jag 

kunde se och förhålla mig till texten på samma vis som till bilderna. 

Handens typografi gjorde att jag fick tillgång till ett personligt och 

direkt kommunikationsverktyg. Jag valde att använda en äldre typ av 

reservoarpenna och skriva med svart tusch i varierande format, med ett 

experimenterande förhållningssätt till bokstävernas inbördes hierarki, 

linje och form. 

4.3 Helhet 

När allt material samlats ihop återstod slutförandet av boken. För att 

hitta en bra rytm arbetade jag med utskrifter och enkla dummies. 

Genom detta ville jag se vilka bilder som var starka respektive svaga 

samt göra olika justeringar. På grund av bindningstekniska orsaker 
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valde jag att utgå ifrån 48 stycken pappersark som viks i buntar om 

fyra eller åtta stycken, vilket i slutändan ger 192 sidor. Detta var högre 

än min inledande ambitionsnivå, men jag insåg en bit in i projektet att 

jag kunde få ihop material till detta. Bokens mått, 180 x 240 mm, är ett 

resultat av tester där jag tittade på bildernas uttryck i olika format samt 

proportionella relationer till bokens väntade tjocklek som blir ungefär 

25-30 mm. Dessutom tog jag fasta på mer eller mindre abstrakta värden 

som handens upplevelse av bokens tyngd och känsla. Jag frågade också 

människor i min omgivning vad de tycker om. Måttet som jag valt vill 

jag ska ge boken en känsla av vara betydelsefull, där innehållet får 

utrymme och där man som läsare erbjuds en lugn och tydlig blädder-

känsla. I val av papper var min utgångspunkt att välja ett miljövän-

ligt sådant. Men jag ville också att det skulle vara kvalitetsmässigt 

hållbart och kommunicera detsamma. Dessutom skulle det attrahera 

målgruppen. Scandia 2000 är ett av våra mest miljövänliga papper 

och är tillverkat i Lessebo, Småland.34 Detta kändes som ett bra val 

då det också är framställt i närheten av bokens tillkomst. Av Patrik 

Sundström på designbyrån Bläck i Växjö, fick jag hjälp med att titta 

på olika alternativ för papperets yta och vikt. Jag kom fram till att 

ett lite grövre, 150 grams, obestruket, naturligt vitt papper kunde 

vara lämpligt för mitt projekt och beslöt mig för att testa det. Här fick 

jag dock ta ställning till den miljömässiga påverkan ett grövre papper 

innebär. Mer om det skriver jag om i diskussionsdelen.

 Med bindningen ville jag arbeta hantverksmässigt, med en naken 

rygg och någon form av traditionell bindningsteknik. Detta för att jag 

tycker att det är en fin detalj som lyfter fram skörheten och transparen-

sen. Det passar också det semiotiska temat samt ger en känsla av om-

sorg och värde. En koptisk bindning med naturvit lintråd kändes som 

ett bra val i relation till uttryck och antal sidor. I mina experiment fann 

jag att jag kommer kunna göra bindningen själv (bilaga 5). Av tidsskäl 

har jag inte gått in närmare på teknikens kontext och historia. Vad 

gäller omslaget hade jag länge inställningen att pärmen och innehållet 

ska vara likvärdigt. Med ett genomgående grovt papper skulle man 

ändå få ett stadigt intryck. Vid närmare eftertanke insåg jag att pappe-

ret kommer att upplevas väldigt oskyddat och känsligt för yttre om-

ständigheter. Jag ville ge boken den värdighet som ett omslag innebär, 

34   http://responsibilityonpaper.com/the-true-story
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men hålla fast vid det känsliga. Efter fackhandledning började jag titta 

på transparenta papper, vilket jag tyckte överensstämde med övriga 

element gällande form och innehåll. Med ett transparent papper som är 

tonsatt i en svag vit kulör, kommer boken till en början vara tyst men 

ändå inbjudande, då nästföljande sida kommer att vara synlig. 

5. ANALYS

Ängen och dess värden har gestaltats genom olika illustrationstekniker 

och symboliska element i ett berättande bokformat. Innehållets urval 

har präglats av dynamik, form och rytm samt intuitiva och konstnärliga 

processer. Resultatet blev ett designprojekt med flera dimensioner och 

berättande lager.

  Genom att utforska kulturlandskapet utifrån spår av människan 

kunde jag knyta an till problemområdet. Symboliskt sätt plockade jag 

stadens blommor. Utspottade tuggummin visar, inte bara en förströdd 

aktivitet, utan även en handling och ett ställningstagande som blir 

påverkande på naturen och andra människor. Likaså gäller cigarett-

fimparna som ännu tydligare står för ett rådande kulturellt skikt och 

berättar om vilken tid och kontext vi lever i. Båda föremålen är intres-

santa att titta på, då de är små unika skulpturer över kroppsliga förhål-

landen. Att omsorgsfullt teckna av dessa icke-objekt tillskriver dem ett 

större egenvärde, som i sin tur kan ge en effektfull kontrast till herba-

riumets traditionella kontext. Det engagemang som läggs på denna typ 

av skräp kan ifrågasättas, vilket lyfter fram fenomenet till diskussion. 

(bilaga 6) 

 Asfalt står för det urbana grundämnet. Dess målade, vita linjer är 

tecken för stadens strukturer som människan grundlagt. Dessa påverkar 

hur man rör sig och förhåller sig till yta. Stigar symboliserar den natur-

liga instinkten och att röra sig utanför strukturen. Under asfaltslagret är 

det naturen som bestämmer förutsättningarna (bilaga 7).

 Vattenpölar, som är index för regn, står för naturkrafter och är 

intressanta variabler i den urbana miljön. Att titta på regnet och stilla 

vatten, kan vara en sorts relation till naturen. Komponenter som dim-

ma, skuggor och solljus är också de naturliga variabler. I projektet an-

vänds de som subtila verktyg för att beskriva flyktighet, försvinnande 

och närvaro. De fungerar som ett naturligt analogt filter som inte går 
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att påverka, till skillnad ifrån det digitala (bilaga 8).

 Hästen symboliserar ett berättande jag som förhåller sig till olika 

biotoper. En ensam häst i staden har ingen funktion, är osäker och har 

svårt att förstå den konstruktion som staden är. Hästen är natur men 

den kan anpassa sig. Den har sina uråldriga instinkter men vill samti-

digt samarbeta och leva tillsammans med människor. Hästen dras till 

ängen (bilaga 9).

 Med fotbollsplanen visas ett stycke natur som är tuktad och rums-

ligt definierad. På håll och tillsammans med himmelen ser den ut som 

vild natur, men snart framträder små spår ifrån människan i form 

av arkitektoniska element. Syftet med fotbollsplanen är spelet som 

människan byggt upp. Känslan att gå på gräset är präglad av dess 

förutsättningar (bilaga 9). 

 Stenmurarna är knutna till äng och åkermark genom sin position 

och historia. I de fall där ängen vuxit igen finns stenmuren kvar som 

ett minne och kommer att göra så i lång tid. De synliggör värden ifrån 

äldre dagar då man arbetade med andra metoder och förhöll sig till 

landskapet, tid och ekonomi annorlunda. Dokumenterande och nära 

utsnitt ur stenmurar vill kommunicera det tunga arbetet men också 

den skiftande mångfalden (bilaga 2). 

 Fjärilen symboliserar det utrotningshotade på ängen och är teck-

en för vår och sommar; ängens högtid. Det är en insekt som många 

förknippar med naturtypen och uppskattar för dess utseende. Men den 

är inte bara vacker utan har också en viktig funktion att pollinera. Jag 

ville skapa fjärilar som är inte enbart står för estetisk perfektion och 

fulländning, för att visa på att de är arbetande individer. Metoden att 

pressa färg mellan ett vikt papper som sedan öppnas, ger en lekfull 

ansats. Men det har också en allvarlig aspekt då det anspelar på männ-

iskans position och makt att döda eller reducera dem till något dekora-

tivt. Kulturellt skapade fantasifjärilar är kanske det enda som kommer 

finnas i framtiden om inte ängen tas om hand (bilaga 2). 

 Med ladornas situation och fragmentariska uttryck i landskapet 

kommuniceras försvinnandet. Det glömda, orörda, tystnaden och 

tomheten som jag upplevde i mötet av en förfallen lada, påverkade 

mig. Detta ville jag skildra. Ängsladorna fungerar som symbol för 

ängen, relationen och de bortglömda värdena. Akvarellmåleri beskri-

ver den genomskinliga karaktären och färgskiftningarna (bilaga 10). 
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Fotografiska utsnitt av träytor gestaltar det orörda, tidens påverkan och 

den materiella kroppen. 

 Övriga bilder i boken är subtila minnesanteckningar och berättar 

om tid, känslighet, förfall, orördhet och sprickor. Med dessa är av-

sikten att förmedla en ton och känsla som jag själv upplevt. Kollagen 

handlar om att rikta berättelsen genom att konstruera olika samband 

(bilaga 11).

 Texten gestaltar mina egna tankar. Den tillför en utvecklad betydel-

se åt budskapet då den har förmåga att säga andra saker än bilderna. 

Samspelet mellan text och bild påverkar resultatet, där även tomrum-

met har ett syfte genom att tyst berätta, skapa tempo och att leda ögat. 

Texten tillför helheten en ton och enkelhet. Det handskrivna ger betrak-

taren en känsla av berättarens värld och sinnesstämning (bilaga 12). 

 Bokformatet skapar förståelse för kontexten och sätter ramarna för 

användarens sätt att närma sig och hantera objektet. Den skapar också 

förutsättningar för den berättelse som ska förmedlas. En synlig bind-

ning blottlägger konstruktionen, kommunicerar öppenhet och inbjuder 

till fysisk kontakt. Det tunna, transparenta omslaget är tongivande och 

ger en inbjudande men skör känsla. I takt med att tiden går kommer 

omslaget att förändras och präglas av hur och av vem den används. 

Detta är en ytterligare gestaltning av ängen (bilaga 14). 

 Med ett ämne som hanterar ekologisk och social hållbarhet samt 

genom att välja lokaltillverkade och miljövänliga alternativ för grafisk 

produktion, har hänsyn till hållbara aspekter tagits. I diskussionen 

reflekteras mer över detta.

6. DISKUSSION

Så här i efterhand drar jag slutsatsen att arbetets huvudsakliga uppgift 

har varit att gestalta något svårgreppbart. Kultur, mening, försvinnande, 

känslighet, tid, samspel, struktur och relation är ämnen som på olika 

sätt hanterats. En längtan och ett personligt sökande samt en vilja att 

kommunicera har varit de drivande krafterna som fört arbetet framåt. 

Att avsiktligt hålla gestaltningens ramar öppna och tillåta ett introvert 

tillbakablickande har gjort mig medveten om min personliga relation 

till naturen. Detta ser jag som värdefullt. I mitt sökande efter ängen 

och dess värden fann jag flera dimensioner. Vad jag framförallt lärde 
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mig var att hur en äng ser ut inte är samma sak som hur den borde se ut. 

 Bildernas urval och uttryck tycker jag visar på ett problematiserande 

förhållningssätt till ämnet och tillför bredd och variation till boken. 

Processen ledde arbetet in på flera olika områden och jag insåg inte 

till en början vilken omfattning projektet skulle få. Bara att göra ett 

bokomslag kändes som ett helt projekt i sig och tidsbegränsningen 

gjorde sig ofta påmind. Detta gjorde att jag inte kunde fördjupa mig 

i specifika arbetsområden, utan fick ta intuitiva beslut. I ett fortsatt 

arbete behöver jag arbeta och experimentera mer med illustrationerna 

samt även lägga tid på utvärdering. Jag skulle också utveckla mina 

kunskaper i boktillverkning, både hantverksmässigt och strukturellt. I 

formgivning och materialval har detaljerna hela tiden känts viktiga. På 

grund av ärlighet till ämnet har vissa beslut därför varit enkla att ta. I 

mina ögon vore det konstigt att göra en bok om ängen och samtidigt 

använda ett formspråk som signalerar effektivitet, massproduktion och 

ekonomiskt drivande värden. I början tänkte jag att projektet skulle leda 

till endast en unik bok, som en kommentar och en hälsning till tiden då 

böcker ännu inte massproducerades. Jag inser förstås att det var naivt 

och motsträvigt. En boks innersta längtan är väl att kommunicera och 

nå ut? Däremot kan jag se motiv för att ha en tillverkning i liten skala 

på tryckeri och ge ut själv. Dagens digitala verktyg och medier gör detta 

möjligt. Av många intressanta små bokförlag har jag framförallt fastnat 

för två. Ett av dessa är Sailor press, som är ett mindre, oberoende förlag 

i Malmö.35 Drucksache är ett annat intressant förlag, baserat i Stock-

holm, som fokuserar på kritiska böcker, poesi-, och konstböcker.36 Jag 

har inte varit i kontakt med något förlag i nuläget. Konst-ig books är en 

svensk internetbaserad bokhandel som säljer böcker inom nutida konst, 

design och hantverk.37 Detta skulle kunna vara en potentiell möjlighet 

för boken att nå ut.

 I arbetets strävan efter hållbara produktionsalternativ har olika val 

ställts mot aspekter som kvalitet och tillgänglighet. Pappersvalet föll 

på Scandia 2000 för att det har många miljömässiga fördelar, då man 

arbetar för hållbarhet i hela kedjan; från den skog som huggs ned till de 

transporter som fraktar produkten till konsumenterna. I första hand är 

det mitt valda ämne som, ur ett hållbarhetsperspektiv, varit det relevanta 

i det här projektet. Att utforska och synliggöra har legat i fokus och 
35   http://www.sailorpress.com
36   http://www.drucksache.se
37   http://www.konstigbooks.com
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för det senare har det i kommunikationen känts viktigt med estetiska och 

taktila kvaliteter. Bra färgåtergivning och andra trycktekniska detal-

jer kan därför vara mindre bra för miljön än andra. Vad gäller bokens 

storlek och papperets grovlek, som också har betydelse i frågan, anser 

jag i det här fallet att de är relevanta för den typ av uppgift som jag 

åtagit mig. Detta är dock något som jag  kommer att utvärdera efter 

utställningen, då det är först då som jag kan avgöra hur den verkliga 

användaren upplever saken. Att välja ett Svanenmärkt tryckeri skulle 

kunna vara ett bra alternativ för en eventuell produktion i framtiden. 

Till utställningen kommer jag att trycka på Lindströms tryckeri i Växjö, 

därför att jag tycker om det lilla formatet, det lokala och den personliga 

känslan de har. Att ta ställning för och emot olika alternativ kan vara 

svårt och det går alltid att säga att det inte behövs ännu en sak i vår 

värld. Men jag hävdar att en digital bok aldrig kan frambringa samma 

upplevelse eller meningsfulla umgänge som en fysisk bok kan. 
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7. SAMMANFATTNING

Ett personligt designprojekt som behandlar vårt äldsta kulturlandskap 
ängen utifrån dess problematik, funktion och värde. Arbetet inleds med 
en fördjupning i ängens situation där hot om utrotning och bortglömda 
värden beskrivs. Detta sätts i ett historiskt perspektiv som synliggör 
tidsrelaterade och kulturella förhållningssätt. Genom problemområ-
dets avgränsning formuleras olika aspekter som ligger till grund för 
gestaltningsprocessen; försvinnande, relationen kultur/natur, betydel-
se och personliga erfarenheter. Med målet att undersöka betydelsen av 
ängen utifrån kulturella, ekologiska och sociala värden strävar projek-
tet efter att illustrera och kommentera. Därtill med syftet att bidra till 
medvetenhet samt beskriva och bevara en kunskap. Detta görs i ett bok-
format. I frågeställningen identifieras gestaltningens uppgift att för-
medla och kommunicera, vilket är grundläggande i det grafiska arbe-
tet. Teorikapitlet sätter projektet i ett konstnärligt och designmässigt 
sammanhang samt förklarar olika kommunikationsrelaterade begrepp. 
Målgruppen är vuxna i en design- och konstkontext där designern står 
som personlig avsändare. Gestaltningsarbetets ramar utgörs av diver-
se två- och tredimensionella metoder. Ett kvalitativt utforskande av 
mänsklig aktivitet i det urbana kulturlandskapet tillför kunskap och 
material. Metoder som nämns är kontextuella, konstnärliga och semio-
tiska. Dessutom redovisas analoga och digitala visualiseringstekniker 
som till exempel fotografi och akvarellmåleri. Bild, text och bokform-
givning utgör helheten där samspel och ett hållbart tänkande är viktigt. 
Processen utmärks av ett reflekterande och öppet förhållningssätt till 
olika uttrycksmedel samt ett experimenterande med kontexter och 
symboliska element, som till exempel ängslador. Olika lager av kultur 
och aspekter identifieras i en analys, där också ett argumenterande för 
olika val förs. Det slutliga resultatet är en hantverksmässigt inbunden 
bok som omfattar 192 sidor med illustrerande bild och text. Ett tunt, 
transparent omslag fungerar inbjudande och gestaltar ängen genom att 
präglas av sin användare.
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Bilaga 1 Skiss- och gestaltningsprocess
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Bilaga 2 Skiss- och gestaltningsprocess
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Bilaga 3 Skiss- och gestaltningsprocess
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Bilaga 4 Bok- och textarbete
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Bilaga 5 Koptisk bindning
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Bilaga 6 Resultat: bild
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Bilaga 7 Resultat: bild
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Bilaga 8 Resultat: bild
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Bilaga 9 Resultat: bild
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Bilaga 10 Resultat: bild
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Bilaga 11 Resultat: bild
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Bilaga 12 Resultat: text
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Jag ser på Ängen. 
En utrotningshotad relation 
mellan människa och natur.
Ett försvinnande kulturlandskap.
Ett bortglömt värde.

Jag ser på Människan. 
På minnen och spår.
De tysta berättelserna i landskapet.  På 
aktiviteter som ägt rum.
Äger rum.
Skiftningar och tid. 

Vågar jag tänka framtid? 
För alltid och aldrig. 

Utan människans omvårdnad 
försvinner ängen. 
Och med den fjärilarna. Bina. 
Sommarblommorna.

Jag inventerar en tid. 
Sparar. Dokumenterar. 

Hur kan jag fånga något som 
befinner sig i ett försvinnande?

Vad ängen är idag, är inte samma sak 
som vad den borde vara. 

Våren 2014  

Bilaga 13 Förord
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Bilaga 14 Resultat
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