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Jag bestämde mig för att skapa en 
diktsamling för mina dikter som jag 
skrivit under en tid. Det jag vill 
undersöka är hur man kan använda sig 
av Storytelling för att skapa en helhet 
för en diktbok. Jag ville införa detta 
element i både innehållet i dikterna, 
vilken plats de skulle få i boken samt få 
in det i formgivningen. 

Jag tog och använde mig av 
litteratur för vägledning inom hur jag 
skulle få fram den historia som jag hade 
att berätta.

INLEDNING
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STORYTELLING

Storytelling kan användas både 
muntligt och skriftligt genom 
berättelser, myter, fabler och bilder. 
Att använda sig av Storytelling blir det 
lättare att komma ihåg en berättelse 
eftersom en historia sätts in i ett 
sammanhang. Man kan koppla ihop 
saker på ett lättare sätt och göra det 
mer intressant för läsaren. Genom detta 
så kunde jag förstärka den historia som 
jag ville berätta. Detta ledde till att 
några dikter plockades bort för att 
skapa en bättre historia. 

Jag försökte hitta de olika stegen som 
jag fått lära mig genom Storytelling 
inom mina dikter. Vem är hjälten? När är 
The Point Of No Return i min historia? 

Det fi nns fyra punkter man bör tänka 
på när man skapar sin historia.  Dessa 
är Budskapet i boken. Det gäller att ha 
ett budskap som ska förmedlas i berät-
telsen. Om en berättelse har fl er än ett 
budskap som ska förmedlas fi nns det en 
risk att berättelsen blir för 
ostrukturerad. (Fog, Budtz & Yakaboylu, 
2005)

BAKGRUND

Skapa en konfl ikt. Konfl ikter är en 
drivande faktor i en bra berättelse.
Ingen konfl ikt, ingen berättelse.
 Konfl ikter får oss människor att handla 
instinktivt eftersom vi vill hitta en lös-
ning på ett problem. En konfl ikt får 
oss människor att fortsätta lyssna och 
komma fram till en lösning på problem. 
(Fog, Budtz & Yakaboylu, 2005)

Ha en tydlig karaktär. En berättelse 
startas oftast med huvudpersonen, 
hjälten, som försöker nå ett mål. Det är 
viktigt att vi som läsare/lyssnare ska 
fastna och bli involverade i berättelsen 
så måste vi kunna identifi era oss med 
karaktärerna och gärna problemet. Jag 
valde att hjälten är jag och på så sätt 
även läsaren. Genom att göra detta tar 
man med sig läsaren på en resa. (Fog, 
Budtz & Yakaboylu, 2005)

När väl Budskapet, Konfl ikten och 
Karaktärerna är bestämda är det dags 
att tänka på hur berättelsen ska 
utvecklas. Flödet av berättelsen och 
vad som inträffar är viktigt för att fånga 
publikens intresse. Boken börjar med en 
dikt som jag delade upp i två delar för 

att få ett tydligt början och slut. Så för-
sta delen är den första dikten och den 
andra delen är den sista. (Fog, Budtz & 
Yakaboylu, 2005)
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J. CAMPBELL

En bok som jag använde mig mycket 
av för att få ihop helheten var The Hero 
With Thousand Faces av Joseph 
Campbell. För att få fram namnen på 
kapitlen utgick jag ifrån kapitlet The 
Adventure of the Hero. Den blev också 
utgångs punkt till vart dikterna ska 
hamna. 

Denna bok har även infl uerat vissa 
dikter och det kändes naturligt att ta 
användning av denna bok. Det fi nns en 
tydlig struktur och historia som är lätt 
att följa. 

Hjälten startar i den vanliga världen och 
tar emot en kallelse till en ovanlig värld 
av främmande krafter och händelser. 
Om hjälten antar kallelsen till att gå 
in den här främmande världen måste 
hjälten möta uppgifter och prövningar. 
Dessa prövningar kan han få möta 
ensam eller kanske få hjälp. När det 
är som mest intensivt måste hjälten 
överleva en sträng utmaning, ofta med 
den hjälp tjänat längs resan. Om hjälten 
överlever, kan hjälten åstadkomma en 

stor gåva vilket ofta resulterar 
upptäckten av hur viktig kunskapen om 
sig själv är. Hjälten måste då avgöra 
huruvida han vill återvända med denna 
välsignelse, ofta möta utmaningar 
på vägen tillbaka. Om hjälten lyckas 
återvända kan den välsignelse eller 
gåva han förtjänat att användas till att 
förbättra världen. (Campbell, 1993)

Genom att följa denna berättelse för 
hjälten, som även följer den berättelse 
väg som jag fått lära mig i Storytelling 
så blev det mycket lättare att lägga in 
dikterna i sina rätta kapitel. Med hjälp 
av dessa fi ck jag fram fem stycken 
kapitel, Escape, Fight, Trail, Believe och 
Birth.
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STORYBOARD

Jag ville få in illustrationer men ville inte 
göra dem allt för tydliga till vad dikten 
handlar om. Så efter att ha letat
 inspiration så ville jag få in illustratio-
ner som var mer som siluetter och inte 
så detaljrika. Jag ville heller inte att de 
skulle ta över boken för mycket utan 
låta dikterna bli den huvudsakliga 
punkten i boken.

En bok som jag tittade på för att få lite 
ny inspiration för att få igång processen 
var Grafi sk Design en introduktion av 
Lennart Hansson, Mattias Kristiansson, 
Erika Palmqvist. Den hjälpte mig med 
att tänka på planering och tanken på 
layout. Denna bok gav mig idén till att 
göra en storyboard över layouten för 
boken. Något som var mycket hjälpsamt 
under arbetets gång. 
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De tankar jag fått under arbetets gång 
var först hur jag skulle få ihop boken 
eftersom dikterna skiljer sig ganska 
mycket från varandra. Varje dikt har sin 
egen berättelse och dikterna har skrivits 
under många år. Så mycket har hänt 
mellan första och sista dikten skrevs. 
Samtidig hur skulle jag göra för att få 
läsaren att tolka dikten på sitt egna sätt. 
Jag vill ha med illustrationer men hur 
skulle jag göra dem så att de inte blev 
allt för tydliga på vad dikten handlar 
om.

En sak som hände under processen var 
att jag kom in på att allt var tvungen att 
vara typografi skt korrekt. Jag ville mer 
leka runt med text och form i ett mer 
konstnärligt sätt än att vara mer 
typografi skt korrekt. Hur skulle man 
kunna göra något på ett nytt sätt och 
skapa något fräscht, något som blev ett 
riktigt test. 

Något jag så väl ville från början var att 
ha färger med i boken. Något jag inte är 
så duktig på att använda. Hur skulle jag 
kunna få in färger i en bok som kanske 

REFLEKTION

Jag bestämde mig för att boken skulle 
vara 20x20cm. Anledningen till det var 
att jag hade tittat på en del böcker och 
jag tycker om när böcker inte är allt 
för stora. Jag ville ha en fyrkantig form 
mest för att kunna leka runt med formen 
mer med typografi n och illustrationer. 
Jag kände mig mer konstnärligt fri med 
denna storlek.

Jag tittade på en hel del fonter för att 
försöka få ett intryck om vad som skulle 
funka bra. Försöka hitta någon font som 
kändes som mig och som skulle passa 
bra i en bok med dikter och historia som 
jag ville berätta.

Illustrionerna ska vara enkla och inte ta 
över texten allt för mycket men ändå 
kunna förstärka en text eller hjälpa till 
och ställa frågor. Jag ville ha vektori-
serade illustrationer dels för att kunna 
lära mig Illustrator ännu mer och kunna 
utveckla mig ännu mer inom detta 
men också för att jag tycker att det är 
snyggt och passar de sorts illustrationer 
som jag skulle göra. 

PERCEPTION

inte anses som jätte positiv? Jag ville 
var att få fram en lätthet eftersom det 
fi nns en tyngd i texterna. Men det fi nns 
även en ljus sida och hur skulle jag 
kunna lyfta fram den? 
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Ett år tidigare hade jag börjat med en 
diktsamling i ett tidigare projekt och 
tog  med den till den första handled-
ningen. Fick många idéer på hur man 
kunde utnyttja andra sinnen än ögonen. 
Jag började tänka mer på mina fråge-
ställningar som vi redan hade skrivit ner 
och se hur jag skulle kunna jobba mig 
fram till någon av dem. Men kände inte 
riktigt att någon passade. Jag lade 
frågeställningen lite åt sidan ett tag och 
började med att leta lite inspiration till 
layout för text och hur jag ville att illus-
trationerna skulle se ut. 

Den sida jag tog mig användning av 
var http://vi.sualize.us vilket är en sida 
där jag hämtar mycket av min inspira-
tion. Genom denna sida hittade jag fl era 
fyrkantiga böcker och tyckte det var 
snyggt och en rolig design att kunna 
göra mycket med. 

Efter att ha bestämt mig för storleken 
20x20cm för boken så satte jag mig ner 
och gjorde en storyboard där jag ritade 
och lekte runt med olika layouter. Detta 
har hjälpt mig inom processen med att 
jag kunde se vilka som passade bra ihop 
och få en mer överblick av designen.

PRODUKTION

En bit in i projektet kom jag fram till att 
jag skulle ta mig an att skapa en layout 
med hjälp av Storytelling. Jag gjorde 
om strukturen i boken som jag hade 
från tidigare projekt och tog bort vissa 
dikter jag inte tyckte passade in längre 
och några kapitel ändrades och bytte 
namn.

Sen var det lagom dags till att förbere-
da inför 50% redovisningen. En mycket 
intressant dag som gav väldigt mycket. 
Eftersom det fanns Amerikaner med 
denna dag så fi ck man se saker från en 
annan synvinkel eftersom det fi nns en 
viss kultur skillnad. Många idéer och 
tankar väcktes till liv som hur man skulle 
kunna göra layouten mer intressant och 
om hur man skulle kunna använda sig 
av färger. Det som jag kände gav mest 
var att man fi ck bekräftelse att det man 
gjorde och tänkte var faktiskt bra och 
intressant.

Inspiration hämtad från sidan http://vi.sualize.us
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ARBETE MED TEXTERNA 
& LAYOUT

Jag började med var att jobba med 
texterna. Läste igenom och gjorde 
några små förändringar. Sedan lade jag 
in dem i InDesign och började leka runt 
med storlekar och placeringar. Eftersom 
jag redan hade börjat jobba med just 
denna bok i ett annat projekt så hade 
jag redan texterna utskrivna och jag 
hade då använt mig av Book Antiqua 
och kände att det inte riktigt kändes att 
det skulle passa in i denna design. 
Texterna skickades i väg till en vän som 
bor i Los Angeles för att korrekturläsas 
och sen bar det in i InDesign för att 
fortsätta arbetet.

Jag skrev ut sidor med jämna 
mellanrum för att se hur det skulle se ut 
som ett uppslag. Mest för att få en idé 
om hur slutprodukten skulle se ut och 
för att se vad som skulle kunna ändras. 
Vad jag tyckte om storleken på texten 
och hur jag utnyttjade de vita ytorna. 
Men även för att kunna få ett hum om 
tempot i boken.

layout av två dikter i början av processen

tittar på layouten i slutet av processen



99

FONTER

Efteråt jag gjorde storyboarden började 
jag jobba i InDesign och försökte få nå-
gon början på boken. Det val jag gjorde 
inom typografi n var att jag valde 
Gotham och Bickham Script Pro. Jag 
ville ha en sanserif som inte var så smal 
och någon man inte har sett så ofta 
inom böcker. Jag tycker det passade 
bra ihop med formatet på själva boken 
och jag tycker den är lättläst. Jag ville 
även få in något som var mjukare för att 
få ett nytt intryck och lättar upp ögat 
en aning därför valde jag en script font, 
Bickham Script Pro.

Fontstorleken i brödtexten texten valde 
jag 9pt. Detta eftersom jag inte ville 
ha texten alltför liten eller allt för stor. 
Jag kände att 8pt skulle bli lite liten och 
10pt förstort. Genom att de fl esta dikter 
i boken är ganska korta så skulle jag ha 
en större storlek skulle det se ut som en 
barn bok och om den var för liten skulle 
det kännas som en tom bok.

GRAFISKT ELEMENT

Jag ville skapa något grafi skt element i 
boken och bestämde mig för att gå på 
Candy Cane (polkagris) temat. Detta 
ledde till många olika versioner under 
tidens gång. Det slutgiltiga blev en 
violett färg för att jag ville få någon 
sorts lugn med två olika tjocklekar på 
ränderna för att inte få det lika statiskt. 
Med dessa visar jag vart dikterna börjar 
och när den tar slut.  
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ILLUSTRATIONER

Illustrationerna skapades genom Adobe
 Illustrator och Adobe Photoshop. Jag 
jobbade med fotografi er och skisser 
som jag tagit och gjort själv som jag 
sedan bearbetade i Illustrator och 
Photoshop. Vissa illustrationer är några 
jag gjorde till den första versionen av 
boken som till dikten Under The Candy 
Cane Tree och The Underground. 

Anledningen till att jag återanvände 
dessa två var för att jag verkligen 
gillade  illustrationerna och tycker att 
de passar alldeles utmärkt till dikterna. 
Var tvungen att bearbeta dem i 
photoshop lite innan jag tog in dem i 
Illustrator.  Vissa illustrationer är helt 
gjorda i illustrator som Into The Wild 
och The Army of War som är baserade 
på foton jag tagit. Vissa illustrationer 
skapade jag i först i Photoshop för att 
sedan ta in i Illiustrator för att 
vektorisera. 

OMSLAG

Jag valde att göra den svart med vit 
text för att få en enkelt utseende. Att 
det blev ett svart omslag var för att det 
passar med bokens innehåll. Den vita 
texten står ut och läsaren får skapa sig 
en egen vision av boken. Jag skapade 
en sida som heter Behind The Candy 
Cane Tree som är en introduktions sida 
där det står om vad boken handlar om. 
Jag gjorde på detta vis eftersom 
omslaget på boken har endast titeln 
och inget på baksidan som förklarar vad 
boken handlar om. Tycker även att det 
blev snyggare på detta vis än att ha det 
på baksidan.
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KAPITEL

Kapitlen har förändrats en aning genom 
att jag hade läst Storytelling. Innan kur-
sen var kapitlen döpta till Escape, Fight, 
Believe, Revenge och Beginning. Men 
detta ändrades när jag tog hjälp av J. 
Campbell’s bok och blev Escape, Fight, 
Trail, Believe och Birth. Att ha fem ka-
pitel är ett beslut jag hade tagit redan 
innan jag blev introducerad till Story-
telling. Anledningen till detta var för 
att det följer en process inom dikterna, 
lättare att hänga med och rent layout 
messigt att det blir snyggt. Man får en 
början en mitt och ett slut. 

Jag jobbade mycket med att försöka 
skapa en paus i boken. Detta eftersom 
bokens innehåll är ganska tungt på vissa 
delar samt att man ska kunna ta in det 
man läst och kunna refl ektera. Jag lade 
pauserna på slutet av varje kapitel vil-
ken resulterade i tomma uppslag.

Jag letade upp färgernas betydelser för 
att få rätt färg till rätt kapitel i början 
av boken. Mest för att sätta en ton och 
känsla för kapitlet men också för att 
knyta ihop det med Storytelling. 

Escape
Jag valde att skapa en illustration av en 
väg som leder bort för att symbolisera 
Escape. Jag valde orange för dess be-
tydelse, energi, mod, aktivitet, spänning 
och värme. (Morton. 1997) 

Fight
Jag valde att illustrera pilar som riktas 
mot varandra för att få en mer dramatik 
i boken och förstärka ordet Fight. Jag 
valde färgen röd eftersom den 
symboliserar krig, styrka, dominans, 
våld. (Morton. 1997) 

Trail
Jag valde att göra något som skulle 
göra en förundrad om vad det är. Trail 
är ett kapitel som tar upp olika val och 
jag ville ha något som en väg fast har 
olika slut. Som om man har fl era olika 
vägar för att komma fram till en 
slutdestination. Jag valde lila eftersom 
det symboliserar kännedom, det 
undermedvetna, mystik, inspiration. 
(Morton. 1997) 

Believe
Believe var det svåraste kapitlet att 
illustrera till. Jag började att jobba med 
att göra något kors liknande. Men ville 
inte ha det för religons baserat. I stället 
ville jag skapa något som skulle repre-
sentera den lilla strimma ljus som
 kommer fram efter ett oväder. Jag 
valde blått eftersom det symboliserar 
andlighet, förtroende, sanning, 
renlighet och förstående. Något kapitlet 
tar upp.(Morton. 1997) 

Birth
Jag valde att göra solstrålar som 
symboliserar en sol uppgång, en ny 
dag, en ny födelse och valde färgen 
gul som symboliserar mod, hopp, 
upplysning.(Morton. 1997) 
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Frågan är om en produkt någonsin blir 
helt 100% färdig. Det fi nns alltid någon 
liten detalj man vill ändra. Men vad jag 
har åstadkommit och hur arbetet har 
gått är jag mycket nöjd över hur 
resultatet blev. Har varit mycket läro-
rikt att försöka få in olika bitar in till en 
helhet som man lärt sig över dessa tre 
år på LTU och även få utmana sig själv 
och försöka hitta nya vägar och tanke 
banor till hur man skulle kunna göra för 
att komma fram till ett resultat man är 
nöjd med. 

Design processen har varit lite fram 
och tillbaka. Från att gå helt crazy till 
att tänka ”så här kan man ju inte göra” 
detta resulterade till att skapa en känsla 
av panik och till att jag kände mig klu-
ven. Skulle jag verkligen hinna skicka 
iväg boken till tryckeriet? Hinner jag bli 
klar? 

Jag är en person som jobbar mycket 
genom känsla än genom det logiska och 
det var frågan om folk skulle förstå 
tanken bakom boken utifrån det jag 
skapat.  

 Så här i slutet så kan jag säga att jag 
är stolt över vad jag har lyckats skapa 

DISKUSSION

under den tid vi fått. Det gäller att lära 
sig att ta ett steg bakåt och verkligen se 
vad man har gjort. Det är svårt när man 
är så inne i processen att det är svårt att 
riktigt se. Så där har handledningarna 
verkligen varit bra. Jag har fått sett mitt 
arbete genom andra och gett mig nya 
idéer och ny energi till att verkligen 
göra bra ifrån mig.
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