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Abstrakt 
This is a Critical Design project that focuses on E-number additives in food. The aim is 

not to criticise the use of these additives, but rather to encourage consumers to question 

the industries that use them. This project is based on research in the purpose and 

manufacturing of additives. The research has been collected and used as a base for a 

cookbook. The book is a collection of fictional recipes and descriptions of additives 

based on industrial production of E-number additives. Chemistry, contrast and structure 

are the key focus in the graphic design work. The resulting publication is a conceptual 

work and will need further development before it can be considered complete.  

Detta är ett Critical Design projekt som fokuserar på tillsatser i mat. Målet är inte att 

kritisera användningen av tillsatser utan att uppmuntra konsumenter att ifrågasätta 

dessa. Projektet är baserat på forskning kring användningen och tillverkningen av 

tillsatser. Denna information har samlats och används som underlag för en kokbok. 

Boken är en samling av fiktiva recept och beskrivningar, baserade på industriell 

produktion av E-ämnen. Kemi, kontrast och struktur ligger som fokus för det grafiska 

arbetet. Den resulterande publikationen är ett konceptuellt arbete och kommer att 

behöva ytterlig utveckling innan det an anses färdigt. 

Nyckelord 
Grafisk design, E-ämnen, tillsatser, Critical Design 

Tack 
Stort tack till min handledare Carolina Laudon, och alla lärare som har hjälpt mig under 

processensgång. Det har varit en fantastisk och lärorik process som har hjälpt mig 

utvecklas som designer.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vår kost har förändrats mycket de senaste åren. Mat produceras på ett helt annat 

sätt, det köps in i stora upplagor och säljs i lika stora.
1
 Enligt mina egna

uppfattningar av den research jag har gjort har det helt enkelt blivit en lyx med 

naturliga och rena ingredienser, då syntetiska ersättningar i form av så kallade E-

ämnen kan tillverkas i stora mängder av billiga material.  

[food technology] has continued ever since then to meet the needs of 

growing urban populations and changing lifestyles...Food additives have 

been developed over the years to meet the needs of food production, as 

making foods on a large scale is a very different task to making them in the 

kitchen at home. Additives are needed to ensure processed food remains in a 

good condition throughout its journey from the factory to the shop and to the 

consumer at home.
2
 

Den mat som säljs i butiker ska köpas in i stora kvantiteter för att pressa priserna. 

Detta har resulterat i flera konserveringsmedel, också i form av E-ämnen, som ska 

förlänga livslängden på produkterna både i hemmet och i butiken.
3
 De används

också i stor utsträckning för att härma naturliga ingredienser, som Mats-Eric Nilsson 

beskriver i sin bok Äkta Vara: guiden till or förfalskad mat. 

De färska och fina råvaror som finns på förpackningarna och i 

reklamfilmerna förekommer endast sparsamt i själva produktionen. Där 

behandlas de sedan så industriellt och maskinellt hårdhänt att mycket av de 

ursprungliga egenskaperna, som smak och näringsinnehåll, går förlorade. 

Vad gör man då för att få dessa utarmade produkter att ändå upplevas som 

de matvaror konsumenten tror sig köpa? Man använder aromämnen, 

smakförstärkare, färgämnen, stabiliseringsmedel, ytbehandlingsmedel och 

andra tillsatser som på ett sinnrikt sätt har utformats för att bedra våra 

sinnen. Smaken, lukten, synen och till och med hur maten känns i munnen 

kan manipuleras.
4
 

Även om negativa påverkningar på människor ej är bevisade argumenterar 

organisationer som Äkta Vara att dessa inte borde finnas i vår mat för att de inte är 

naturligt förekommande.
5
 Utöver detta så lever vi konsumenter i en skyddad värld

1
 FOOD ADDITIVES AND INGEDIENTS ASSOCIATION, FAIA Why do We Need Food Additives, 

(u.å) [hämtat mars 2014] [] http://www.faia.org.uk/food-additives/why-do-we-need-food-additives/ 
2
 Ibid 

3
 Nilsson, Mats-Eric Äkta Vara, Guiden till Oförfalskad Mat Ordfront Förlag, Stockholm 2009 s. 15 

4
 Ibid s. 15 

5
 Äkta Vara, Guiden till Oförfalskad Mat, s.11-19 

http://www.faia.org.uk/food-additives/why-do-we-need-food-additives/
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och tar inte del av produktionen av de saker som vi konsumerar. Detta kommenterar 

Christien Meindertsma på i hennes föreläsning på TED X Amsterdam 2009: 

The consumer, as in us, also had no idea of the pigs being in all these 

product. We don’t have a clue of what all these products around us are made 

of. 
6
 

Trots vår okunskap finns det ett växande intresse för mat, en ”gryende folkrörelse”
7

som Mats Eric-Nilsson kallar det i en intervju med Expressen, Primetime. Han 

fortsätter i samma intervju att förklara det växande intresset för vad vi äter, och 

konsumenternas ifrågasättande av livsmedelsindustrin.  

1.2 Mål och syfte 
Syftet är att skapa ett grafiskt kommunikationsmedium som belyser produktionen av 

så kallade E-ämnen genom att använda kokboken som gränssnitt. Syftet med arbetet 

är att enkelt visa, hur ämnena framställs, på ett igenkännbart sätt i hemmets 

köksmiljö, där dessa ämnen befinner sig. Projektet ska uppmuntra till diskussion 

genom att visa vad ämnena innehåller och hur de framställs, vilket inte är hemma i 

en köksmiljö, men ändå befinner sig i den, indirekt. 

1.3 Problemområde 
Problemet som projektet behandlar ligger i vår okunskap, och vår brist på koppling 

till industrierna som vi är beroende av. Som konsumenter saknar vi till stor del 

kunskap om matindustrin. Detta projekt kritiserar denna okunskap genom att visa 

ingredienserna i några vanliga tillsatser, för att uppmuntra till ett ifrågasättande och 

diskuterande hos mottagaren.    

1.4 Problemområdets avgränsning 
Att belysa produktionen av tillsatser i form av E-ämnen i maten, så att folk senare 

kan göra ett informerat val om huruvida de vill konsumera dessa ämnen. Övriga, 

omdiskuterade ämnen inom mat såsom transfetter och snabbmat kommer inte att 

behandlas i detta projekt. Kokboken kommer att vara ett konceptuellt arbete, och 

därmed kommer bara tre recept tas fram med tillhörande grafisk material, samt 

6
 TED x Amsterdam Christien Meindertsma: How Pig Parts Make the Wolrd Turn (July 2010) [hämtat 

mars 2015] https://www.ted.com/talks/christien_meindertsma_on_pig_05049#t-511405 
7
 Expressen Prime Time, Mats-Eric Nilsson: ”Det finns en gryende folk rörelse” [hämtat april 2015] 

http://www.expressen.se/tv/nyheter/primetime/mats-eric-nilsson-det-finns-en-gryende-folkrorelse/ 
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förord och beskrivningar på andra vanliga E-ämnen. Verkliga recept på mat kommer 

inte att förekomma i boken då det i mina ögon skapar oskärpa i projektet. 

Researchen på E-ämnen har också till stor del begränsats till Äkta Varas Excel-

dokument på E-ämnesproduktion (bilaga 1) och kända hälsorisker, samt deras 

hemsida. Detta på grund av att tiden är begränsad, och arbetet i själva verket bör tas 

fram med en kemist.  

1.5 Frågeställning 

Hur kan grafisk formgivning och kommunikation informera om E-ämnen i mat och 

uppmana till diskussion? 
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2 Teori & Metod 

2.1 Teoretisk ram 
2.1.1 Critical Design  

Det som kallas för Critical Design är en rörelse som har följt den banbrytande 

italienska rörelsen Radical Design.
8
 Målet med denna typ av design är att ifrågasätta

och utmana accepterade och ingångna konventioner både inom och utanför 

designsfären.
9
 Real fiction, som många Critical Designers jobbar med, handlar om

att skapa designlösningar till fiktiva framtidsituationer.
10

Reality is seen as just one limited possibility[…] [critical design] blurs the 

boundaries between the real and the fictional […] reality becomes just a 

product of ideology, maintained through the uncriticised design of a sufeit of 

consumer goods 
11

  

Det viktiga med detta arbetssätt är att resultatet innefattar en tekniskt fungerande 

lösning, det vill säga en prototyp som skulle kunna produceras om så önskas. Detta 

för att utföra en kritik som påverkar betraktaren och uppmanar till diskussion. 

[Critical Design] should be scientifically possible and second, there should 

be a path from where we are today to where we are in the scenario […] a 

believeable series of events that lead to the new situation is necessary, even 

if entirely fictional 
12

 

Andra designers som arbetar med Critical Design jobbar mer parallellt med 

marknaden och målgrupper. Designers som Jugen Bey jobbar med något som 

Maxine Naylor och Ralph Ball har valt att kalla för ”embedded visual narrative”.
13

Målet här är att integrera kritiken i den slutgiltiga produkten istället för att den ska 

existera som en separat berättelse.
14

8
 The Art History Archive Anti-Design(augusti 2011) [hämtat February 2015] 

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/antidesign/ 
9
 Dunne, Anthony and Raby, Fiona Speculative Everything: Design, Fiction and Social Dreaming, MIT 

Press London England 2013 s. 8 
10

 Dunne, Anthony Hertzian Tales MIT Press, Cambridge Massachusetts 2005 
11

 Ibid 
12

 Speculative Everything: Design, Fiction and Social Dreaming s. 4 
13

 Ball, Ralph och Naylor, Maxine Form Follows Idea: An Introduction to Design Poetics London, Black 

Dog Publishing 2005 
14

 Malpass, Matthew Perspectives on Critical Design, a Conversation with Ralph Ball and Maxine 

Naylor (2010) [hämtat april 2015] http://www.designresearchsociety.org/docs-

procs/DRS2010/PDF/079.pdf  

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/antidesign/
http://www.designresearchsociety.org/docs-procs/DRS2010/PDF/079.pdf
http://www.designresearchsociety.org/docs-procs/DRS2010/PDF/079.pdf
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We are interested in what we call ‘embedded visual narrative’. The idea is 

that we’re trying to use a visual narrative. What we are looking for is to have 

the object speak for itself or declare its intentions directly. The story ideally 

is embedded in the object rather than existing as a separate narrative. You 

don’t have to have a piece of text to go with it.
15

 

2.1.2 E-numreringssystemet 

E-numreringssystemet är ett klassifikationssystem av livsmedeltillsatser specifikt till 

Europa och Schweiz där ”E” står för Europa. Alla tillsatser som finns på listan är 

godkända av EFSA (European Food Safety Authority).
16

 För att få ett E nummer

godkänt måste tillsatsen testas på en mängd olika vis, och över en specifik period för 

att bevisa att den är säker att konsumera.
17

2.1.3 Användning av tillsatser: En överblick 

E-ämnen används i dagens mat för att kunna hålla ned kostnaden, försköna maten 

och öka livslängden. Detta förklarar Evelyn Jansson Elfberg från Livsmedelverket i 

programmet Här Har Du Din Mat: Om Tillsatser av Nisse Edwall för Matmagasin: 

Man är ute efter en viss funktion, som att det ska hålla bättre, eller att maten 

ska se bättre ut, smaka bättre eller andra funktioner som kan behövas […] 

utan [E-ämnen] skulle alla livsmedel bli dyrare.
18

 

E-ämnen änvänds oftast för att ersätta något som har tagits bort från maten, som fett 

eller råvaror ur ekonomisk synpunkt till exempel.
19

 De används även för att

förstärka smaker i maten, kreera smaker, undvika förändringar i mat, polera ytor på 

färska råvaror och hålla maten stabil.
20

 De är en så pass integrerad del av vår kost att

organisationer som FDA (Food and Drug Administration) i USA hävdar att 

färgämnen är en viktig del av vår moderna kost.
21

 I ett utdrag från FDAs

kommentarer på användning av färgämnen i mat står det att: 

15
 Perspectives on Critical Design, a Conversation with Ralph Ball and Maxine Naylor 

16
 EU Upplysningen, Inom EU ska bara säkra livsmedel säljas (2014)  [hämtat april 2015] 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Inom-EU-ska-bara-sakra-livsmedel-saljas/ 
17

 Gates, Stefan E Number: An Edible Adventure (2010) BBC Two [TV dokumentär] 
18

 Edwall, Nisse Här Har Du Din Mat: Om Tillsatser (2011) Matmagasin [TV program, hämtat mars 

2015] http://www.ur.se/Produkter/165904-Har-har-du-din-mat-Om-tillsatser  
19

 Äkta Vara, Guiden till Oförfalskad Mat s.11-19 
20

 E Number: An Edible Adventure 
21

 FDA, FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (April 2010) US Department of Health and Human 

Services Overview of Food Ingreditens, Additives & Colors [hämtat mars 2015] 

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm094211.htm  

http://www.ur.se/Produkter/165904-Har-har-du-din-mat-Om-tillsatser
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm094211.htm
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Food additives give colour to colourless and ’fun’ foods […] without colour 

additives colas wouldn’t be brown, margarine wouldn’t be yellow and mint 

ice cream wouldn’t be green […] colour additives are now recognised as an 

important part of nearly all processed foods.
22

   

 

I BBC Two dokumentären E Numbers: An Edible Adventure förklarar 

programledaren Stefan Gates att nästan all mat som vi äter idag inte skulle 

kunna finnas utan E ämnen. 

 

2.1.4 Kritik av kritikerna  

Det har iakttagits att FDA och BBC dokumentären E Number: An Edible Adventure 

tycks ha starka band med matindustrin och att informationen som dokumenteras har 

en tydlig partisk inställning till E ämnen, och är mycket positivt inställda till dess 

användning. Det finns viss spekulation kring sådana forskningsarbeten. Robert H. 

Lustig kritiserar dessa i sin föreläsning Sugar: The Bitter Truth: 

 

Those studies that were funded by the food & beverage industry showed 

consistently smaller effects then those that were independent… 

wonder why? 
23

 

 

I ett annat program av BBC Two, Jaques Peretti vid namn The Men Who Made Us 

Fat förekommer en annan inställning. Kontrasterande till E Numbers: An Edible 

Adventure diskuterar Peretti ämnet om matindustrin med chefredaktörer i 

livsmedelsindustrin och politiker i stor utsträckning. Trots sin negativa inställning 

till branschen är han mer opartisk än Stefan Gates som säger att han är objektiv i sin 

dokumentärserie. En stor del av de som Peretti intervjuar i sin dokumentärserie är 

forskare. Många av dessa kommenterar att de som reglerar livsmedelsindustrin står 

för nära livsmedelsbranschen, och att de är mer intresserade av pengar.
24

  

 

2.1.5 Hälsorisker och E-ämnen 

Användning av E-ämnen har varit löst kopplat till olika hälsorisker som exempelvis 

blodförtunning hos barn under 6 månader och för att ha cancerframkallande 

                                                 
22

 Overview of Food Ingreditens, Additives & Colors  
23

 Robert H. Lustig Suger: The Bitter Truth (jul. 30 2009) University of California TV (UCTV) 

[föreläsning, hämtat februari 2015] https://www.youtube.com/watch?v=dBnniua6-oM  
24

 Jaques Peretti, The Men Who Made Us Fat (part 3) BBC Two 2012 [hämtat april 2015] 

http://www.ur.se/Produkter/177343-Maten-som-gor-dig-fet-Forforda-konsumenter  

https://www.youtube.com/watch?v=dBnniua6-oM
http://www.ur.se/Produkter/177343-Maten-som-gor-dig-fet-Forforda-konsumenter
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egenskaper.
25

 Forskare på Georgia State University har undersökt effekten av olika 

emulgeringsmedel på försöksmöss. Här visades det att mössen som konsumerade 

dessa medel utvecklade tarmsjukdomar, cancer och fetma.
26

 Paralleller har även 

dragits mellan vår moderna livsstil och ökningen av dessa sjukdomar.  

 

The dramatic increase in these diseases has occurred despite consistent 

human genetics, suggesting a pivotal role for an environmental factor
27

 

 
 

Åsikterna kring huruvida tillsatser är säkra att konsumera är mycket splittrade. 

Enligt ovanstående kommentar av Robert H. Lustig, finns det även en problematik 

kring vad reglerande organisationer som FDA har för inställning till användning av 

tillsatser.  

 

2.2 Praktiskt utförande 

     Detta är ett kommunikationsprojekt, som handlar om att förmedla information till en 

specifik målgrupp. För att kunna utföra detta arbete måste mycket research göras i 

själva ämnet, E-ämnen. Detta för att få en förståelse för området samt att kunna 

återberätta informationen på ett tydligt och lämpligt sätt. Sedan måste stort fokus 

läggas på att bygga upp en förståelse för den målgrupp som valts för att kunna skapa 

ett kommunikationsmedium som är uppfattbart av dessa personer. Utefter det måste 

hänsyn tas till kraven som denna målgrupp har på produkten för att försäkra att det 

finns ett intresse i projektet. Utseendet av boken är också en del av 

kommunikationen, då det är viktigt att layouten och bilderna skapar en känsla som 

passar med innehållet.  

 

 

 

 

                                                 
25

 Se bilaga A 
26

 Olson, Samantha (Febuary 2015) You Are What You Eat: Food Emulsifiers Inflames Mouse Gut and 

Causes Obesity [hämtat mars 2015] http://www.medicaldaily.com/you-are-what-you-eat-food-additive-

emulsifier-inflames-mouse-gut-and-causes-obesity-323528  
27

Ibid 

http://www.medicaldaily.com/you-are-what-you-eat-food-additive-emulsifier-inflames-mouse-gut-and-causes-obesity-323528
http://www.medicaldaily.com/you-are-what-you-eat-food-additive-emulsifier-inflames-mouse-gut-and-causes-obesity-323528
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3 Resultat  

3.1  Gestaltningsprocess 
3.1.1 Målgrupp (bilaga B, C, D & E) 

För att ge mitt arbete en mer konkret riktning valde jag först en målgrupp att 

fokusera på. För att göra detta förenklade jag de potentiella målgrupperna till fyra 

olika; aktiva och medvetna, medvetna och inaktiva, aktiva och omedvetna och till 

sist de inaktiva och omedvetna. Med detta menar jag att de som är medvetna vet om 

den senaste hälsoinformationen och E ämnen och är informerade om ämnena, och 

de som är aktiva fattar beslut kring denna information. För att analysera denna 

information skapade jag en ”grid” (se bilaga B) för att jämföra de olika 

målgrupperna. 

 

Jag valde sedan att fokusera på de medvetna men inaktiva, och att ha de omedvetna 

men aktiva och de medvetna och aktiva som sekundär målgrupp. Den sista 

målgruppen, de omedvetna och inaktiva valdes bort då jag i konversation med min 

handledare Carolina Laudon kom fram till att denna typ av människa kräver väldigt 

mycket för att förändra deras beteende, och till och med en annan typ av 

kommunikationsmedium. Utifrån intervjuer (se bilaga C) skapades sedan tre 

personas (se bilaga D) för dessa tre målgrupper. Detta för att få en bättre förståelse 

för hur de tänker och vad de tilltalas av. Med hjälp av den här informationen 

skapade jag en moodboard (se bilaga E) för att hjälpa mig rikta in utseendet på min 

bok, och gjorde en analys av denna.  

 

3.1.2 Kommunikation (bilaga F) 

Detta arbete handlar om att informera på ett spännande sätt om ett tämligen nytt 

ämne. Stor fokus ligger på att visualisera informationen på ett sätt som speglar 

innehållet. I och med att boken handlar om E-ämnen och dess produktion vill jag ha 

ett kemiskt uttryck i boken, och därför gjorde jag en imageboard (se bilaga F) på 

naturvetenskapsböcker som jag skulle plocka inspiration ifrån.  

 

Jag visade detta för folk i min målgrupp. Denna använde jag som utgångspunkt i 

mina första skisser, och som referens till mina senare skisser för att säkra att mitt 

arbete inte gick ifrån mitt ursprungliga syfte.  
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3.1.3 Språk & Textinnehåll 

I början av min process ville jag att mitt arbete skulle följa samma diskurs som 

Anthony Dunne förklarar i sin bok Hertzian Tales. I boken förklarar han att Critical 

Design ska vara så verklighetstroget att betraktaren har svårt att avgöra om det är på 

riktigt eller inte. Han skriver även att det är en sorts intellektuell underhållning. 

Detta hade jag i åtanke när jag skrev första utkastet av mina texter. Efter att ha bett 

två personer läsa dem, fick jag kritiken att de var tunga, och jobbiga att läsa. Jag 

valde därför att skriva om dem med tydlig ironi, för att göra det lättare för läsaren att 

uppfatta vad boken hade för syfte. Jag bad sedan samma personer läsa texterna. 

Texterna som tydligt visade att boken kritiserade något var mer uppskattat av min 

målgrupp, och därför valde jag att uttrycka mig på detta viset. Jag valde även detta 

då mina försökspersoner sa att de fann texterna underhållande, vilket jag anser ger 

min bok ett mervärde, då den inte har någon praktisk funktion, i och med att man 

förmodligen inte kommer att laga det som stor i boken.  

 

Recepten som jag skrev togs fram genom research, och är mestadels baserade på 

kemiexperiment som finns på nätet, material samlat från producenter och Äkta 

Varas hemsida. Dessa gjordes om med vanliga köksredskap och skrevs med samma 

ironiska ton som nämnts ovan. För att fylla ut boken mer hittade jag andra vanliga 

tillsatser med hjälp av Ivar Nilsson från Äkta Vara som jag skrev korta texter om. 

Efter vidare arbete tillsammans med min målgrupp visade det sig att de tyckte att 

det var roligare att läsa en blandning av recept och texter. Här valde jag att den 

slutgiltiga boken, efter arbete med ihop med en kemist, också skulle vara en 

blandning, men med mest fokus på recept.   

 

3.1.4 Skissprocess (bilaga G, H & I) 

Utifrån informationen i mina styleboards började jag skissa fritt i datorn för att 

komma igång med olika koncept. Jag valde att jobba digitalt från början då jag 

jobbade med mycket text, och detta lät mig arbeta snabbare med mer 

verklighetstrogna resultat. ”Fas 1” skisserna (se bilaga G) som jag har kallat dem, 

gjordes utan något regelverk, då jag ville arbeta så fritt som möjligt. Jag använda 

olika tysnitt för att hitta det som gav rätt uttryck, och experimenterade med 

spalttjockleken.  
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Efter en del snabba skisser gallrade jag bort hälften. Jag baserade mina val på lösa 

parameter, som ”stora rubriker” och ”kontraster” för att få en mer enhetlig känsla i 

texten. Jag arbetade vidare med dessa som jag kallade för ”Fas 2” skisser (se Bilaga 

H) Jag utvecklade dessa parallellt med försökspersoner i min målgrupp. Sedan valde 

jag ut ett förslag målgruppen tilltalades av, samt ett eget förslag som jag själv tyckte 

var spännande att utveckla som kontrast (se bilaga I). 

 

3.1.5 Urval & Utveckling (bilaga J &K) 

Först fokuserade jag på typsnitten. Jag valde två typsnitt att arbeta vidare med; 

Josefin Slab och Avenir Next som jag hade jobbat med i mina förslag. Dessa valde 

jag då de hade en ”ultra light” variant samt ”bold” och ”heavy” så att jag kunde leka 

med kontraster. Jag valde Avenir Next då det är en ren och tunn san serif som även 

fungerar att läsa i längre texter. Det finns mycket luft i typsnittet vilket tilläger 

ytterligare ett kontrast element i boken. Josein Slab valdes då det var en tunnare slab 

serif som jag tyckte hade samma stuk som Corier utan att vara för egenkännbar.  

 

Utifån de två utvalda förslagen, och utvalda typsnitt utvecklade jag den ena 

layouten, som målgruppen hade valt ut genom att skapa en strikt grafiskt strategi (se 

bilaga J) för att kunna placera ut informationen snabbt, och leka med typografin 

inom dessa parametrar. Detta gav mig en stor befrielse. Genom att bestämma vissa 

delar av layouten och typografin fick jag större utrymme att leka inom dessa ramar 

och fortfarande få en enhetlig känsla i layouten. Den andra layouten fortsatte jag att 

jobba med fritt. Efter att jag jobbat klart med dessa skrev jag sedan ut dem, gjorde 

dummies och visade för olika personer i min målgrupp och fick feedback. 

 

Det visade sig sedan att layouten som målgruppen hade valt ut från första början var 

den som de fortfarande föredrog, även de som inte hade sett de tidigare skisserna. 

Typsnittsstrategin där endast Avenir Next används i olika punkter och tjocklekar var 

den som gav det mest ”kemiska” uttrycket enligt mina försökspersoner. Min 

experimentella layout uppskattades endast av personer som var grafiskt intresserade, 

försökspersoner som inte hade någon bakgrund i design föredrog den striktare 

layouten. I och med att jag fokuserar på en bred målgrupp valde jag därför den 

första layouten, som kunde uppfattas av fler personer. När jag började jobba vidare 

med texten insåg jag att bara Avenir Next var lite för begränsande, och därför 

beslutade jag att använda mig av Avenir i rubriker och Avenir Next i brödtexten.  
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Sedan skapade en styleboard för att visa bestämt vilka färger tysnitt och 

kombinationer jag ville använda (se bilaga K). 

 

När jag började jobba vidare med layouten skapade jag ett gridsystem i min A-

master som jag utgick ifrån på alla sidor i boken. Jag valde att jobba med 

niondedelar efter en konversation med Marie Sterte. Jag fixerade all text i boken på 

samma vertikala marginal men flyttade den fritt horisontellt för att få mer rörelse i 

texten. För att underlätta arbetet har jag jobbat med Character Styles, och ställde in 

olika typsnitts inställningar i dessa format mallar som jag sedan applicerade på 

rubrikerna och texten. Senare efter handledning med Carolina Laudon lärde jag mig 

arbeta med Paragraph Styles, för att formatera all text i samma textruta. Jag 

fixerade även texten på en baseline grid så att all text skulle linjera.  

 

3.1.6 Grafiska Element (bilaga L, M & O) 

För att göra boken mer spännande ville jag ha med en grafisk komponent. Jag 

bestämde tidigt att det viktigaste med detta var att uttrycket speglade bokens 

innehåll, det vill säga vidhöll samma kemiska uttryck. Därför valde jag att ta 

inspiration från kemin bakom E-ämnena. Jag började med att skapa svartvita 

geometriska mönster baserade på molekylära uppbyggnaden av 

huvudingredienserna i receptet (se bilaga L). Resultatet kändes stelt och opassande. 

Jag började därför experimentera med organiska former för att bryta mot den strikta 

stela texten, och skapa spänning i boken. Först målade jag och ritade av 

huvudingredienserna så som de såg ut under mikroskop och testade att färglägga i 

Photoshop (se bilaga M). Uttrycket här blev för organiskt och sade emot uttrycket 

jag ville uppnå i boken. Här tänkte jag om, och började ta inspiration mer direkt från 

kemin. Jag tittade på redskap, och färger som förknippades med kemi. Här bestämde 

jag mig för att jobba med vattenfärg och bläck och att ta inspiration från droppen 

(när man droppar olika kemikalier för att blanda dem) och hur vätskor rör sig när 

man droppar dem in i varandra. Jag ville också jobba med kemi i själva grafiken, 

och experimenterade även med hur färgen betedde sig i olika sammanhang, till 

exempel tillsammans med salt, vinäger och socker (se bilaga N). Sedan färglade jag 

resultatet i Photoshop, genom att använda duotone-verktyget. Resultatet gav en 

artificiell känsla men bilderna såg väldigt arbetade ut och den ursprungliga tekniken 

kunde fortfarande anas. Därför började jag arbeta med lager och färger samt 

blending changes för att färglägga bilderna. När jag jobbade på detta viset försvann 
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den hantverkliga känslan och bilderna blev mer som fotografier, vilket var det 

uttrycket jag ville ha (se bilaga O). 

 

3.1.7 Omslaget (bilaga P & Q) 

I och med att bokens innehåll har ett starkt uttryck och en uträknad balans mellan 

strikt text och flytande bilder ville jag inte att omslaget skulle konkurrera med detta. 

Här skapade jag också en imageboard (se bilaga P) för att klargöra för mig själv 

vilket uttryck jag siktade på. Jag testade olika förslag i svartvitt men tyckte att dessa 

minskade spänningen av innehållet. Jag tittade därför på hur stora mängder 

kemikalier paketerades, här fann jag bruna, glansiga påsar som de fraktades i. Jag 

samlade bilder i en inspirationboard (se bilaga Q) som jag tittade på i samband med 

min första board. Den bruna färgen skapade en kontrast till innehållet som inte tog 

över. Trots detta ville jag vara säker på att den bruna färgen inte gav ett 

”hållbarhetsuttryck”. För att undvika detta var jag noga med att omslaget skulle vara 

glansigt och brunt, med enkel svart text. Pappret fick inte ha någon ojämn struktur 

eller vara ett så kallat naturpapper.  

 

3.1.8 Finjustering 

För att texten ska vara så enkel som möjligt att läsa tänkte jag på antalet nedslag per 

rad som ska vara mellan 35-65 nedslag per rad för optimal läsbarhet. De smalaste 

spalterna i texten ligger omkring 35, vilket gör att de korta meningarna inte bryts för 

ofta och att informationen uppfattas som en mängd information inte en samling 

fragmenterad text. I de längre texterna har jag jobbat med omkring 65 nedslag per 

rad för att meningarna inte ska kännas jobbiga att läsa. I min prolog och i 

introduktionen har jag även styckindelat för att göra texten mer inbjudande samt 

lättare att läsa. Utöver detta har jag brutit vissa meningar manuellt för att en mening 

inte ska brytas på en olämplig punk som till exempel ordet ”Jag”. Detta för att texten 

ska gå att läsa på ett flytande sätt.  

 

Kerning användes för att finjustera mellanrummet mellan bokstavarna och för att 

jobba med ordbilden, särskilt i de stora rubrikerna där mellan rummen är mer 

känsliga. Mellanrummen mellan siffrorna behövde jag också jobba med kerningen, 

då siffror som ”0” sväller och smalare siffror som ”1” försvinner i kombination med 

dessa och skapar en obalanserad ordbild. Utöver detta har jag jobbat med stora 
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punktstorlekar i mina rubriker, vilket ställer andra krav på typsnittet. Små skillnader 

i mellanrum mellan bokstäver eller siffror blir mer markanta i större storlek.  

 

3.2 Material & Produktion 

Boken kommer att tryckas på Eklundens Grafiska i Växjö. Tryckeriet har ett 

miljödiplom, och de klimatkompenserar för all biltrafik till och från tryckeriet både 

av kunder och anställda. Utöver detta använder de sig enbart av miljömärkta papper. 

Gällande bläck använder de sig inte av kemikalier, och tvättar med vatten för att 

minska miljöpåverkan. Jag har valt att trycka min bok på 130 grams FSC märkt 

papper som heter Coccoon Offset. Omslaget kommer att tryckas på ett 300 grams 

FSC märkt papper också Coccoon Offset och kommer att limbindas, vilket 

rekommenderades av Stanley Ekros på Eklundens Grafiska. Trycksaken som 

kommer att vara det slutgiltiga resultatet av detta projekt kommer att vara ett första 

utkast. Arbetet är endast ett printjobb, som är mer påkostande än om man trycker i 

större upplaga där kostnaden per enhet minskar. Tanken är att boken eventuellt ska 

tryckas av ett förlag, då är det mer prisvärt att ha saker som hårdpärm och partiell 

uvlack, enligt Stanley Ekros. Den slutgiltiga boken kommer att ha en hård pärm. 

Trots att hårda pärmar inte är lika miljövänliga som pocketböcker, inser jag att detta 

kommer att göra boken mer slittålig och öka dess livslängd. Dessutom kommer 

boken, ifall den går i tryck, att vara tryckt på Åkessons Tryckeri AB i Emmaboda, 

som är ett Svanenmärkt tryckeri nära Växjö. Efter samtal med Peter Ekdahl fick jag 

liknande råd som av Stanley Ekros, att använda ett FSC och FTI märkt obestruket 

papper, som heter Multi Offset i 140 gram. Peter avrådde användning av partiell 

uvlack på framsidan då det inte är en Svanenmärkt teknik, och föreslog istället en 

blind prägling på omslaget. Värt att notera är att svanenmärkta tryckerier inte är 

tvungna att samarbeta med Svanenmärkta underleverantörer. I fallet av pärm 

produktionen lanserar Åkessons ut arbetet till en underleverantör som måste vara 

miljövänliga till viss del, men inte Svanenmärkta. Han rekommenderade fortfarande 

hårdpärm gällande bokens slittålighet och storlek, men nämnde även att det är svårt 

att trycka i få upplagor, och att detta måste göras i minst 100 antal.  

       

3.3 Gestaltningsanalys  
Arbetet har resulterat i ett koncept, som har visualiserats och textualiserats i fyra 

recept och 17 förklaringar av E-ämnen (se bilaga R). Boken är alltså ett förslag som 
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kan byggas på tillsammans med kemister för att i framtiden skriva fler recept. Det 

slutgiltiga uttrycket är en blandning av strikt typografi som tar inspiration från den 

naturvetenskapliga processen, och de organiska formerna i grafiken som tar 

inspiration från själva ursprungsingredienserna. Bokens uttryck är byggt på en 

grafisk strategi där kontrast ligger i fokus, för att spegla kontrasten mellan syntetiska 

E-ämnen och naturlig mat.  

 

3.4 Hållbarhet 
3.4.1 Idé & Kommunikation 

Detta projekt fokuserar på att uppmärksamma konsumenter om tillsatser, specifikt 

om E-ämnena i vår mat. Projektet består av en samling recept som har syftet att 

belysa ingredienserna i dessa tillsatser, genom att översätta de industriella 

produktionsmetoderna till en motsvarande process anpassad för hemmiljö. 

Meningen med detta projekt är att uppmuntra till diskussion och ett ifrågasättande 

hos läsaren. Arbetet faller under disciplinen Critical Design där kritiken är diskret 

riktad åt konsumenterna. Genom att belysa ursprunget av några av dessa ämnen kan 

konsumenterna få en inblick i en annars hemlighetsfull industri, för att sedan fatta 

ett eget beslut om deras val som konsumenter och tänka vidare på hur deras val kan 

påverka.  

 
3.4.2 Materialval  & Lifscykel  

För att bättre förstå kretsloppet av min bok har jag gjort en förenklad 

livscykelanalys (se bilaga S) Boken kommer att tryckas på papper, vilket framställs 

från träd. Detta innebär oftast att kommersiell skog odlas i syfte av att hugga ner och 

göra papper av. Det uppstår en mängd olika problem med detta, många djur förlorar 

sin naturliga livsmiljö och introduktionen av maskiner skapar oro i naturliga miljöer 

samtidigt som dessa förbrukar bensin och släpper ut skadliga ämnen.
28

 Dock finns 

det hållbara skogar, som de som FSC märkningen och Svanen uppmanar till, där 

verksamheten som odlar dem i kommersiellt syfte tar mer hänsyn till miljön. 

Pappersbruk använder sig av maskiner för att producera pappret vilka kräver mycket 

energi.  

 

                                                 
28

 WWF Impacts of Pulp and Paper Production (u.å)  [hämtat mars 2015]  

http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_conversion_agriculture/impacts

pulppaper/  

http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_conversion_agriculture/impactspulppaper/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_conversion_agriculture/impactspulppaper/
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Jag har också funderat på att lägga ut boken som E-bok istället för att trycka den. 

Dock har jag insett att läsplattor som iPads och Kindle har en större miljöpåverkan 

än böcker. Materialet som används i dessa produkter är svåra för miljön att bryta 

ned, dessutom kräver de ström under användningen. Denna industri rör sig också 

betydligt snabbare, det finns nya modeller var eller vartannat år, och uppgraderingar 

är oftast ett måste. Böcker har funnits it hundratalsår utan att ha sett några stora 

förändringar i utseende eller syfte. Papper, om det är ett miljömärkt papper, har 

mindre påverkan på miljön och är dessutom ett organiskt material som kan brytas 

ner lättare och återvinnas till andra pappersprodukter som vi är beroende av. Dock 

kan papper inte återvinnas förevigt, för varje gång det återvinna blir fibrerna kortare 

och svagare. Papper kan återvinnas ungefär 5 gånger i sin livstid och bli nya 

produkter såsom äggkartonger, maskeringstejp, plåster och bilisolering.
29

 

 

3.4.3 Miljömärkning på Trycksaker 

FSC är en organisation som tittar på ett pappers miljöpåverkan baserat på 

ursprungsskogen certifiering och spårbarhet. De jobbar enligt vision, 

 

FSC
®
 (Forest Stewardship Council) skall främja ett miljöanpassat, socialt 

ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 

Svenska FSC ska sprida kunskap om FSC och övervaka användningen av 

FSC:s varumärke i Sverige. Svenska FSC förvaltar och utvecklar också 

FSC:s svenska skogsbruksstandard
30

 

 

Svanen märket är ett bredare märke som kan appliceras på en mängd olika branscher 

och produkter och tittar på hela livscykeln av en produkt eller en process. Det finns 

även Svanen märkta tryckeri, vilka har följande krav, 

 

Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det 

handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta 

förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ. Ett tryckeri 

med fokus på miljöarbetet kommer sannolikt också att kunna sänka 

kostnader för avfall och papper (i form av mindre makulatur). Svanen är ett 

kostnadseffektivt och enkelt redskap för att förmedla företagets 

miljöarbete.
31

 

 

                                                 
29

 EPA Paper Recycling, Frequent Questions (februari 2014) [hämtat mars 2015] 

http://www.epa.gov/osw/conserve/materials/paper/faqs.htm  
30

  FSC Vårt Uppdrag (u.å)[hämtat april 2015] https://se.fsc.org/vrt-uppdrag.220.htm  
31

 Svanen 041 Tryckeri Trycksak Kuvert och Andra Förädlade Trycksaker (u.å) [hämtat april 2015] 

http://www.svanen.se/Vara-krav/Svanens-kriterier/kriterie/?productGroupID=22  

http://www.epa.gov/osw/conserve/materials/paper/faqs.htm
https://se.fsc.org/vrt-uppdrag.220.htm
http://www.svanen.se/Vara-krav/Svanens-kriterier/kriterie/?productGroupID=22
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TCF är en annan märkning som är relevant när man pratar om trycksaker, detta 

behandlar hur pappret är blekt. Enligt Papyrus hemsida ska detta vara 

TCF (Totally Chlorine Free) innebär att pappersmassan blekt helt utan 

klorhaltiga kemikalier, utan t ex med hjälp av syrgas, ozon eller 

väteperoxid.
32

 

Det finns även en mängd andra miljömärkningar som behandlar en produkts 

miljöpåverkan ur en mängd olika perspektiv men kommer inte att behandlas i detta 

projekt då ovanstående stor i fokus då de har rekommenderats av tryckeri som jag 

varit i kontakt med. 

32
 Papyrus Papper & Miljö (u.å) [hämtat april 2015] 

https://www.papyrus.com/svSE/aboutPapyrus.htm?uniqueName=aboutus&select=2500022&expand=25

00022 

https://www.papyrus.com/svSE/aboutPapyrus.htm?uniqueName=aboutus&select=2500022&expand=2500022
https://www.papyrus.com/svSE/aboutPapyrus.htm?uniqueName=aboutus&select=2500022&expand=2500022
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4 Diskussion 
 Detta projekt har syftet att kommunicera tillverkningsprocessen av tillsatser i mat 

för de som är intresserade eller de som är öppna till informationen. Det är även ett 

kommunikationsmedium för målgrupperna att sinsemellan sprida kunskap och 

intresse. Projektet spelar på kontraster, och detta genomsyrar hela arbetet från 

texterna, till den grafiska utformningen. Kontrast är också en viktig del av bokens 

kritiska röst, det kallas för en kokbok men det finns inga bilder på mat eller råvaror 

samt ett språk som är främmande i ett kökssammanhang. Allt detta är i syfte av att 

få igång ett ifrågasättande hos läsaren. 

Trots att min huvudsakliga avsikt var att vara objektiv ändrade jag detta då min 

målgrupp inte tilltalades av ett sådant språk. Även om boken i nuläget är öppet 

ironisk och kritisk anser jag att boken fortfarande uppfyller min avsikt att få 

människor att tänka och ifrågasätta. Innehållet är extremt, och därför tror jag att det 

kommer att få igång en tankeprocess som leder till ytterligare utforskande hos de 

som inte litar på mina ord helt och hållet, innan de bestämmer sin åsikt om ämnet. 

De som håller med kommer att underhållas av språket och kanske bli inspirerade att 

läsa vidare om ämnet. Texterna ska även fungera som ett sätt att förklara och visa 

för andra människor vad man tycker, eller vad man funderar på.  

Min avsikt med den här boken är inte att skylla på matindustrin, utan att uppmana 

till högre krav och mer intresse hos konsumenterna. Jag anser att det är här 

problemet ligger. Förordet till boken är en mycket viktig del av arbetet. Där delar 

jag mina tankar med läsaren, och förklarar bokens syfte. Mycket av arbetet är ett 

gestaltande av mina egna personliga reflektioner, tankar och frågor som jag, genom 

diskussion, har upplevt att andra delar. Mitt arbete siktar inte på att avgöra huruvida 

konsumtionen av tillsatser påverkar våra kroppar. Sådana stora slutsatser har inte jag 

kunskapen att kunna dra, utan avsikten är att väcka en hunger för information om 

vår konsumtion. Projektet började med ett mål, att informera om tillsatser och 

uppmuntra till ett kritiskt tänkande hos konsumenter, och där anser jag att projektet 

har slutat. 
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga A, Äkta Vara excel dokument. Helheten finns i författarens 
ägo. 

6.2 Bilaga B målgrupp grid 



21 

6.3 Bilaga C intervjufrågor 

Vart bor du: 

Hur gammal är du: 

Är du i ett förhållande: 

Är du intresserad av mat, och varför/inte: 

Vad gör du i fritiden: 

Vart får du din information om mat ifrån: 

Värderar du design: 

Väljer du att köpa ekologiskt: 

Varför/inte: 

6.4 Bilaga D personas 
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6.5 Bilaga E moodboard 

6.6 Bilaga F kemi imageboard 
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6.7 Bilaga G exempel på “Fas 1” skisser 
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6.8 Bilaga H exempel på “Fas 2” skisser 
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6.9 Bilaga I urval för utveckling 

Experimentelt altervativ 

Målgruppens val 
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6.10 Bilaga J grafisk strategi 

6.11 Bilaga K Styleboard 
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6.12 Bilaga L Mönster 1 

6.13 Bilaga M Mönster 2 
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6.14 Bilaga N exempel på målning med socker 
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6.15 Bilaga O exempel på bild efter redigering 
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6.16 Bilaga P imageboard för omslag 

6.17 Bilaga Q inspirationboard omslag 
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6.18 Bilaga R utvalda spreads från boken 
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6.19 Bilaga S, livscykelanalys 




