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Abstract 

In our thesis, we aimed to deepen our knowledge in graphic design through the 
production of a wall decoration, menu and napkins. Our client has been the Peace 
and Love festival in Borlänge, Sweden. Peace and love organizes an annual festival 
with musicians, artists and poets. The festival stands for positive values and 
messages of peace, love, community, justice and alteration. These are the messages 
our client want us to communicate through our design. It is important that the 
graphic material interacts with Art Nouveau, to be dreamy and mainly contain 
colours such as red, green, yellow and purple, just as the festival's other graphic 
material. From these requirements, we designed the questions that follow. 

1. How to make Peace and love’s messages visible in a wall decoration 
so the client understands them in a correct way? 

2. How to combine Peace and love’s messages with their other design 
in a wall decoration so the messages still reaches out? 

To answer our questions, we agreed to do a theoretical literature study in which 
we considered how to convey messages, symbols and color significance, Art 
Nouveau and Typography. We also had contact with a reference group specialized 
in graphic design and printing technology. They helped us convey the messages to 
the image, prevent "home blindness" and gave us feedback and tips on the best 
way to approach the design process. Through the theoretical background and 
reference group, we found answers on how to make it easier for viewers to 
understand a message. We took the information to the creative process which led 
us to our final result. 

In order to convey the messages we have used symbols and images such as the 
peace dove, heart and rainbow that associates with the festival's messages. To 
make the decoration interact with Peace and love’s other design we used a lot of 
hair and vegetation, glitter, the desired colors, living beings and warm shades. The 
client was pleased and thought that we managed to meet his requirements and 
received all messages in the decoration. We think that the design interacts with the 
rest of their design and received most of the messages in the decoration ourselves. 
Except the message of justice that was difficult to convey in a clear manner and 
was the only message we did not manage to convey in a proper way. 

Something we discovered later on was that a further meeting with the festival 
organizers should have been necessary in the beginning of the project, where we 
also should have written terms of reference together with them. 
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Sammanfattning 

Under vårt examensarbete har syftet varit att fördjupa våra kunskaper inom 
grafisk design genom att framställa en väggdekoration, servetter och en meny. Vår 
uppdragsgivare har varit Peace and love-festivalen i Borlänge. Peace and love 
ordnar årligen en festival innehållandes artister, konstnärer och poeter. Den står 
för positiva värden och för budskapen fred, kärlek, gemenskap, rättvisa och 
förändring. Dessa budskap ville uppdragsgivaren att vi skulle få med i vår design. 
Samtidigt ska materialet samspela med Art Nouveau, vara drömskt och innehålla 
mycket rött, grönt, gult och lila, som festivalens övriga grafiska material. Utifrån 
dessa krav har vi utformat frågeställningarna på följade sätt.  

1. Hur synliggör man Peace and loves budskap i en väggdekoration så 
att de uppfattas korrekt av uppdragsgivaren?  

2. Hur kan man kombinera Peace and loves budskap och övriga design 
i en väggdekoration så att budskapen fortfarande når fram? 

För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att göra teoretiska 
litteraturstudier där vi går igenom hur man kan förmedla budskap, symbolers och 
färgers betydelse, Art Nouveau samt typografi. Vi har även haft kontakt med en 
referensgrupp som är specialiserade inom grafisk formgivning och tryckteknik. De 
har hjälpt oss att få fram budskapen i bild, motverka ”hemmablindhet” samt ge 
återkoppling och tips om bästa tillvägagångssätt i designprocessen. Genom den 
teoretiska bakgrunden och referensgruppen har vi hittat svar på hur man kan 
underlätta för betraktaren att förstå ett budskap. Detta har vi tagit med oss till 
skapandeprocessen som lett oss fram till ett slutgiltigt resultat.  

För att förmedla budskapen har vi använt oss av symboler och bilder till exempel 
fredsduva, hjärta och regnbåge som förknippas med festivalens budskap. För att 
dekorationen ska samspela med Peace and loves övriga design har vi använt oss av 
mycket hår och växtlighet, glitter, de önskade färgerna, levande varelser och varma 
nyanser. Uppdragsgivaren tyckte att vi lyckades uppfylla hans krav och få med alla 
budskap i dekorationen. Vi tycker att designen samspelar med deras övriga design 
och att vi fått med de flesta budskap i dekorationen. Det var svårast att förmedla 
rättvisa och vi anser att detta budskap var det enda vi inte lyckades förmedla på ett 
tydligt sätt.  

Slutsatser vi dragit var att vi hade behövt ytterligare ett möte med 
festivalarrangörerna vid projektstarten där vi även skulle ha skrivit en 
kravspecifikation tillsammans med dem. 
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1 Inledning 
Nästan alla företag har några kärnvärden eller budskap som de står för. Det är 
viktigt för företag att få fram dessa till den övriga världen. Ett problem som 
många formgivare dagligen stöter på är hur man ska förmedla dessa budskap. 
Eftersom det är upp till betraktaren att tolka budskapet måste man hjälpa den på 
vägen. Därför har vi valt att skriva vårt examensarbete om hur man ska göra för 
att underlätta för betraktaren att uppfatta budskap. Examensarbetet utfördes 
under våren 2010 i samarbete med festivalen Peace and love och uppdragsgivaren 
som är ansvarig för PR, marknadsföring och webb på Peace and Love. 

1.1 Bakgrund 
Peace and love i Borlänge är en förening som årligen har anordnat musikfestivaler 
sedan år 1999. De vill vara något mer än en vanlig musikfestival. Från början 
arbetade de mot våld, rasism och främlingsfientlighet men efter några år har de 
övergått till att göra arrangemang för positiva värden och det ständiga budskapet 
om mångfald, gemenskap och förståelse skapades. Föreningen Peace and love är 
religiöst och politiskt obunden. De är ständigt ute efter att skapa förutsättningar 
för förändring och utveckling och de samarbetar med andra organisationer för 
välgörande ändamål. Tack vare Peace and love finns det en årligen återkommande 
mötesplats för människor i alla åldrar, från alla kulturer och nationaliteter. Sedan 
festivalens start har en uppsjö av artister, konstnärer och poeter medverkat. 
 
Ett serveringstält på en festival är ofta avskalat och tråkigt. Tidigare år har Peace 
and loves tält stått på en asfaltsplan och varit möblerat med långa träbord, vilket 
inte ger det intryck de vill förmedla. Förra året försökte Peace and love ändra på 
detta genom att använda sig av röda dukar på alla bord. Det gav en bättre och 
trevligare atomsfär i serveringstältet. De vill gärna bygga vidare på detta och utöka 
utsmyckningen ytterligare i år. Därför gav de oss i uppgift att bland annat skapa en 
stor väggdekoration som livar upp tältet och som framförallt förmedlar Peace and 
loves budskap. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att bredda våra kunskaper inom grafisk design och 
uppnå de krav vi fått av Peace and love. Vårt uppdrag är att utsmycka ett av Peace 
and loves serveringstält genom en väggdekoration, servetter och meny. Peace and 
loves krav på utsmyckningen var:  

 Väggdekorationen ska gå i samma tema som festivalens övriga design (en 
känsla av Art Nouveau, drömskt och ska helst gå i färgerna rött, grönt, gult 
och lila) 

 Väggdekorationen ska synliggöra Peace and Loves budskap fred, kärlek, 
rättvisa, gemenskap, mångfald och förändring 
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 Väggdekorationen ska minska tristessen i serveringstältets kö genom att dra 
till sig uppmärksamhet 

 Menyn ska innehålla klar och tydlig information 

1.3 Frågeställningar 
Av dessa krav anser vi att den stora utmaningen är att förmedla dessa budskap i 
bild. Därför har vi valt att koncentrera oss på frågeställningarna:   

1. Hur synliggör man Peace and loves budskap i en väggdekoration så 
att de uppfattas korrekt av uppdragsgivaren?  

2. Hur kan man kombinera Peace and loves budskap och övrig design i 
en väggdekoration så att budskapen fortfarande når fram? 

1.4 Avgränsningar 
Någon djupare undersökning om målgruppen kommer inte att utföras.  
 
Vi kommer inte att genomföra några kvalitativa undersökningar om människor 
uppfattar budskapen i dekorationen.  
 
Vi kommer inte att ingående studera historia inom Art Nouveau eftersom det är 
bilderna som är relevanta för det här arbetet.  
 
De färger som studeras är endast de som Peace and Love vill ha med i designen 
och vi kommer inte studera några andra färger.  
 
Inom symbolik kommer vi endast studera de budskap som Peace and love vill 
förmedla vilka är fred, kärlek, mångfald, rättvisa, gemenskap och förändring. 
 
Eftersom Peace and love redan har ett typsnitt till menyn kommer vi inte studera 
typografi på djupet. 

1.5 Disposition 

1.5.1 Teoretisk bakgrund 

I teoretisk bakgrund går vi igenom vad man ska tänka på när man förmedlar ett 
budskap. Vi tar också upp de symboler och färgers betydelse som är relevanta för 
våra frågeställningar. Eftersom dekorationen ska ha inslag av Art Nouveau har vi 
valt att studera dess innebörd och framförallt koncentrerat oss på att studera 
bildkonsten. Teoretisk bakgrund avslutas med ett stycke om typografi. 

1.5.2 Metod och genomförande 

I denna del berättar vi om vilka metoder vi använder oss av under arbetet och hur 
vi har gått tillväga under hela arbetsprocessen för att hitta svar på våra 
frågeställningar. 
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1.5.3 Resultat och analys 

Här beskriver vi hur resultatet blev och ger svar på våra frågeställningar.  

1.5.4 Diskussion och slutsats 

Här diskuterar vi vad som gick bra under projektet och vad som kunde göras 
bättre. Vi redogör också för våra slutsatser om vad vi tyckt om projektet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I denna del fördjupar vi oss i hur man förmedlar ett budskap så att mottagaren 
uppfattar det korrekt samt vad symboler har för betydelse för uppfattningen. Vi 
går även igenom konstformen Art Nouveau. Slutligen tar vi upp betydelsen av 
färg och typografi som är relevant för frågeställningarna och uppdragsgivare krav. 

2.1 Att förmedla budskap 

Det är en svår process att nå fram med ett budskap och det finns ingen försäkran 
om att alla tolkar en bild på samma sätt. Meddelandet ska passera från sändaren 
(skaparen) förbi bruset (moment som hindrar meddelandet) och nå fram till 
mottagaren. Mottagaren ska sedan tolka meddelandet på ett korrekt sätt. Hur vi 
tolkar bilder beror på våra tidigare upplevelser och erfarenheter. För att veta 
mottagarens tidigare upplevelser och erfarenheter måste man lära känna 
mottagaren (Bergström, 2004).  

En annan viktig aspekt för att få fram sitt budskap är sammanhanget. En bild i sig 
innehåller i undantagsfall tillräckligt med information för att tolkas på rätt sätt. 
Sammanhanget, betraktarens tidigare erfarenheter och en text gör att bilden mer 
lättolkad (Eriksson, 2009). 

För att ett budskap överhuvudtaget ska nå fram måste bilden dra till sig 
uppmärksamhet. För att fånga betraktarens intresse ska man använda sig av 
avvikande färger (Eriksson, 2009). Ett lättköpt men effektivt knep är att använda 
sig av nakenhet och blod för att väcka uppmärksamhet. Använder man sig av 
dessa attribut måste det vara relevant annars känner sig betraktaren lurad och 
uppmärksamheten får istället en negativ effekt (Bergström, 2000).  

Bilder med mycket kontraster anses inte vara lika harmoniska som bilder som går 
ton i ton (Eriksson, 2009). Däremot så frambringar bilder med mycket kontraster 
uppmärksamhet. För att skapa kontraster i en bild kan man dels använda sig av 
mörka och ljusa färger men man kan även dra nytta av relationen mellan varma 
och kalla färger (Bergström, 2000). 

Genom konturer kan vi lättare skilja på objekt och se dess form, dessutom blir det 
enklare att uppfatta vad som ligger i bakgrunden respektive förgrunden. Det är i 
första hand formen som avgör identifikationen av objektet, sedan färg och textur 
(Arnheim, 2004). Om man använder sig av ojämna linjer i en bild frambringar det 
en ängslan medan mjuka linjer skapar harmoni i bilden (Eriksson, 2009). 

När man vill förmedla ett budskap i en bild är det viktigt att tänka på 
bildkompositionen som hjälper oss att tolka budskapet i bilden. En bra 
bildkomposition fångar betraktarens uppmärksamhet och orienterar betraktaren så 
att den vet vilken väg den ska följa när den läser av bilden (Bergström, 2000).  

Symmetri är något som människan gillar på grund av att det frambringar balans 
och ordning. Bilden blir med hjälp av symmetri lugn och harmonisk vilket är bra 
att använda sig av om det är vad man önskar förmedla i bilden. Vill man däremot 
ha liv och rörelse i bilden ska man inte använda sig av symmetri som kan medföra 
att bilden blir tråkig och ointressant, använd istället asymmetri.  
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Vid en asymmetrisk komposition kan man med stor fördel använda sig av 
tredjedelsindelning ”Rule of Thirds” (se figur 1). Det innebär att man delar in 
bilden i tredjedelar på det horisontella och vertikala hållet. Det medför att man får 
fyra kors i bilden. På något av dessa kors placerar man det viktigaste i bilden, det 
man vill ska synas (Bergström, 2000).   

 

Figur 1. Rule of Third. http://www.photography101.org 

Det finns olika riktningar i bilden som är viktigt att tänka på så att man inte 
förvirrar betraktaren vid tolkningsprocessen. Dessa är följande: 

objektet för sig framåt 

objektet rör sig bakåt 

ett objekt jagar ett annat 

två objekt möter varandra 

(Bergström, 2000) 

Om en figur är placerad diagonalt skapas en rörelseriktning över bildens yta och 
den ses som mer levande och dynamisk på grund av att den bryter mot bildens 
ram. Figurer som är placerade vertikalt eller horisontellt upplevs som harmoniska 
och stabila. Om figurerna däremot är utspridda oregelbundet och asymmetriskt 
kan bilden frambringa oro (Eriksson, 2009).   

När man använder sig av text och bild är det viktigt att veta att de måste samspela 
med varandra. Om samspelet inte fungerar kan budskapet bli för övertydligt vilket 
gör att informationen också blir övertydlig och betraktaren kan tycka att det blir 
förutsägbart och trist. För att undvika detta ska man kontrollera att betraktaren 
inte förstår budskapet i text och bild var för sig utan att budskapet uppfattas 
korrekt först när text och bild samspelar (Bergström, 2000).  

När en design ska förmedla ett budskap ska sändaren vara noga med att inte 
drabbas av ”hemmablindhet”. Det innebär att man själv inte kan se om budskapet 
når fram till mottagaren. För att undvika detta bör man kontakta någon som inte 
är inblandad i projektet som kan komma med synpunkter och testa om budskapet 
verkligen når fram (Bergström, 2004).  
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2.2 Symbolers betydelse 

Peace and love använder sig av många symboler i sin nuvarande grafik och vi har 
därför valt att studera symbolerna för de budskap Peace and love vill förmedla.  

Fred har både en positiv och negativ betydelse. I en negativ bemärkelse betyder det 
frånvaro av krig, alltså att man är mellan två krig. Medan det i positiv mening 
används när man strävar mot fredliga relationer. Det finns olika sätt att 
symbolisera fred. Fredsmärket (se figur 2) består av runan R omsluten av en cirkel. 
I Klassiska symboler skriver Jan-Öjvind Swahn. 

Peacemärket kännetecknar en antikärnvapenrörelse och nedrustning och fred i 
största allmänheten (Swahn, 2006, s. 74). 

En annan symbol för fred är fredstecknet (se figur 3) som görs med fingrarna. 
Pekfingret och långfingret bildar ett V med handflatan vänd utåt. Tecknet kan 
även användas som segertecken (av engelskans victory) inom fredsrörelsen. En 
ytterligare symbol för fred är fredsduvan (se figur 4) som ofta bär ett olivlöv i 
näbben, den härstammar från Gamla Testamentet då Noa vill veta om 
syndafloden försvunnit. Han släpper ut duvan som sedan återkommer med ett 
olivlöv i näbben som ett tecken på att en ny värld har vuxit fram från den gamla 
onda världen (Nationalencyklopedin, 2010). 

 

Figur 2. Fredsmärke                 Figur 3. Fredstecken                    Figur 4 Fredsduva,  

                                                                                                    Douglas Schneider 

Kärlek sammankopplas ofta med kärleksguden Amor som i symboler är försedd 
med vingar och pilbåge. Amor är det latinska ordet för kärlek. Kärlek symboliseras 
ofta med ett hjärta och den röda färgen (Swahn, 2006). 

Det latinska ordet för rättvisa är Justitia som är en personifierad symbol för rättvisa 
(se Figur 5). För att visa sin opartiskhet bär hon en bindel över ögonen och håller 
två vågskålar i ena handen och ett draget svärd i den andra. Vågskålarna ska visa 
den åtalades fördelar och nackdelar i domstolen och svärdet är ett emblem för att 
straffet utförs (Swahn, 2006).  

 
Figur 5. Justitia, Edwin Merks 
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Känner man en positiv samhörighet är det gemenskap. Det kan till exempel vara en 
grupp människor med samma tankar och funderingar eller en känsla av 
välbefinnande inom en grupp (Nationalencyklopedin, 2010). För att spegla 
gemenskap i en bild måste objekt finnas i närheten av varandra. Det gör att vi 
omedvetet tolkar det som att objekten tillhör varandra. Kroppsspråket förstärker 
bilden av gemenskap, när objekt ter sig likartat och har lika utseende uppfattar 
betraktaren det som att objekten hör ihop (Eriksson, 2009). 

Ingemar Lundkvist skriver om regnbågens betydelse för mångfald i Svenska 
Dagbladet 15 mars 2009. 

Regnbågens gäckande skönhet har givit den plats i sagor, myter och trossystem, den 
symboliserar tolerans och förståelse och mänsklighetens mångfald (Lundkvist, 
2009). 

2.3 Art Nouveau 

Art Nouveau är den franska benämningen på en stilart som i en direkt 
översättning betyder ny konst. Jugend är den tyska termen som betyder ungdom 
och den liksom Art Nouveau uppstod under sekelskiftet runt 1900-talet i Europa. 
Art Nouveau var en helt ny konstart som bröt mot de klassiska formerna vilka 
haft övertaget inom konsten fram tills starten av Art Nouveau (Brännmark, 2009). 
Art Nouveau har starka inslag av växtlighet, ornament och böljande linjer som 
utsmyckar allt från glas och möbler till reklamaffischer (Hardy, 1986). Alphonse 
Mucha är en känd konstnär inom Art Nouveau och nedan syns fyra av hans verk 
(se figur 6). 

 

Figur 6. Study for The Moon, 1902. Study for The North Star, 1902. Zodiac, 1896. F. 
Champenois Imprimeur-Editeur, 1897. 

2.4 Färgers betydelse 

När man ska förmedla ett budskap ska man ha i åtanke att människor tolkar färg 
på olika sätt och att upplevelsen är helt individuell (Bergström, 2004). Färg 
uppfattas annorlunda i olika kulturer och vi har valt att koncentrera oss på den 
västerländska kulturen med tanke på att Peace and love arrangeras i Sverige.  
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Den röda färgen har många betydelser. Inom den västerländska kulturen 
förknippas den framförallt med kärlek och passion (Nationalencyklopedin, 2010). 
Rött är också en symbol för makt, mod och kraft. Den framkallar impulsivitet, 
rättframhet, allvar och värdighet (Sisefsky, 1995). Den röda färgen har en stark 
lyskraft som drar till sig stor uppmärksamhet vilket gör den användbar som 
signalfärg i till exempel trafiken där den agerar stoppfärg (Nationalencyklopedin, 
2010).  

Grönt associeras till verbet ”gro” som kopplas till ungdomlighet, oerfarenhet samt 
spirande och växtlighet inom naturen. Den gröna färgen står även för 
förhoppningar (Nationalencyklopedin, 2010). Den verkar även lugnande, drömsk, 
harmonisk och skapar balans (Helweg, Asplund, Friberg, 2001). I 
trafiksammanhang är grönt motsatsen till rött och betyder ”klar” (Swahn, 2006).  

Den gula färgen har varierande betydelser i olika kulturer. I dagsläget 
sammankopplas gult med glädje och munterhet, förr associerades det med guld 
vilket förknippades med kunglighet och makt (Bergström, 2004). På grund av att 
den gula färgen är uppseendeväckande signalerar den aktivitet och fart. Dess 
starka lyskraft gör att den gula färgen irriterande i för stor mängd (Helweg, 
Asplund, Friberg, 2001). Gult symboliserar också ungdom och oerfarenhet 
(Nationalencyklopedin, 2010). Färgen framkallar vakenhet, klarhet, visdom och 
nyfikenhet (Sisefsky, 1995). 

Lila är en kraftfull färg som ofta används för att förstärka konstnärliga tendenser 
och entusiasm (Helweg, Asplund, Friberg, 2001). Det är också en färg som 
förmedlar en känsla av mystik och andlighet (Sisefsky, 1995).  

2.5 Typografi 

Bo Bergsström förklarar i Effektiv visuell kommunikation typografi enligt följande. 

Typografi är läran om bokstavsformerna, deras användning och de arrangemang 
de uppträder i. Bokstavsarrangemanget är tillsammans med bilden det viktigaste 
elementet i visuell kommunikation.(Bergström, 2004, s. 123) 

Med andra ord är typografi ett grafiskt sätt att kommunicera genom. Allt från val 
av utformningen på typsnitt, storlek på texten, placering av text till tryck på 
dokument räknas som typografi. De som studerat typografi vet hur man ska 
utforma en text för att den till exempel ska bli så lättläst som möjligt. Typografins 
regler kan man följa eller bryta emot för att få den effekt man söker. Ska man 
använda färgad text är det viktigt att ha i åtanke att bakgrunden och texten ska ha 
kontrast gentemot varandra för att man ska kunna urskilja vad det står. Vid valet 
av teckensnitt ska man tänka på att de ska passa in i sammanhanget, i textens 
innebörd och samspela med bakgrunden (Bergström, 2004). 
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3 Metod och genomförande 
I detta avsnitt går vi igenom våra metodval och hela genomförandet under 
designprocessen. 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av litteraturstudier och samtal med en referensgrupp 
för att få svar på våra frågeställningar. En referensgrupp är en 
undersökningsmetod där personer tillfrågas om deras personliga åsikt. Under 
litteraturstudierna går vi endast igenom sekundärdata, fakta som redan finns 
skrivet i böcker och artiklar, om hur man förmedlar ett budskap, symboler, Art 
Nouveau, färgers betydelse och typografi. Genom litteraturstudier erhålls vi 
kunskap om hur man förmedlar ett budskap i största allmänhet och genom 
referensgruppen koncentrerat oss på Peace and loves budskap och att förmedla 
den känsla Peace and love vill påvisa. Referensgruppen har dessutom motverkat 
”hemmablindhet” som kan hindra betraktaren att uppfatta budskapen fel (se 2.1 
Att förmedla budskap). 

För att ta reda på hur vi skulle utforma materialet valde vi att använda oss av 
moodboards och inspirationsbilder. En moodboard gör man för att få en 
helhetsbild av det uppdragsgivaren vill ha. Det kan handla om känsla, material, 
form, och färgsättning. För att skapa en moodboard letade vi efter bilder som vi 
tyckte passade det vi skulle designa, när man sedan sätter tillsammans alla bilder 
till en så ser man helheten. För att veta vilken riktning man ska gå mot i 
designprocessen är det bra att använda sig av inspirationsbilder. Inspiration 
underlättar idéframställningen. 

3.2 Val av litteratur 

När vi valde litteratur utgick vi från de böcker och artiklar som fanns på 
Stadsbiblioteket i Jönköping. Vi har även använt oss av webbsidor från 
Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet, Stockholms bibliotek och Peace and 
loves egna hemsida. Vi började med litteraturstudierna i slutet på januari och de 
fortskred till början av april.  

3.3 Start av projektet 

Genomförandet startade med utformningen av ett Gantt-schema som är ett 
flödesschema som används mycket i projekt. I det ingick alla delar som skulle vara 
med i arbetsprocessen och en uppskattad tidsåtgång till varje delmoment.  

Eftersom ingen av oss har varit på Peace and love-festivalen tidigare bad vi vår 
uppdragsgivare att svara på 19 frågor [Bilaga 1] angående serveringstältet, 
serveringstältets målgrupp. Uppdragsgivaren mejlade även bilder på ett 
serveringstält från tidigare år. Han svarade på frågorna och skickade bilder på 
tältet. Dessutom bifogade han bilder på hur de designade serveringstältet förra 
året och en kort utvärdering om hur det uppfattades [Bilaga 2].  
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3.4 Val av referensgrupp 

Till vår referensgrupp valde vi tre personer. Vi valde dem på grund av deras stora 
och olikartade kompetenser inom den grafiska branschen. En av dem har studerat 
grafisk design på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg där han 
främst studerade i England men även Spanien. Efter sin examen arbetade han på 
diverse olika byråer och nu är han Creative Director, ansvarig för den kreativa 
processen, på en kommunikationsbyrå i Jönköping. Han har dessutom ett stort 
intresse för Art Nouveau och har precis avslutat ett projekt som var Art Nouveau-
inspirerat.  

En annan medverkande i referensgruppen har stor erfarenhet av tryckteknik och 
har tidigare arbetat på ett digitaltryckeri samt föreläst på högskolor om 
tryckteknik. Hon har länge framställt grafiskt material och nu arbetar hon på en 
kommunikationsbyrå som grafisk producent. Vår tredje medlem i referensgruppen 
har arbetat som grafisk formgivare i sju år och arbetar nu på en 
kommunikationsbyrå som Art Director, visuellt och kommunikativt ansvarig. 

3.5 Grafiska verktyg 

I slutet av litteraturstudierna började vi arbeta parallellt med några grafiska 
verktyg. Först utformade vi en moodboard [Bilaga 3] som förmedlar de färger och 
den känsla vi trodde att Peace and love är ute efter. Bilder till vår moodboard 
letade vi upp på Googles bildsökning. Vi jämförde de bilder vi hittat och letade 
efter en gemensam nämnare. Sedan plockade vi bort två stycken på grund av att 
de inte överensstämde med känslan vi ville påvisa. Därefter letade vi enskilt 
inspiration bland bilder på webbsidorna Behance, Computer Arts, Abduzeedo och 
Art-Dept. De bilder som passade in på Peace and loves krav och överrensstämde 
med vår moodboard sparade vi i en gemensam mapp. Sedan gick vi igenom varje 
bild och diskuterade varför vi hade valt just den bilden. Alla bilder skrevs ut med 
en liten text om hur man kan använda idén till uppdraget [Bilaga 4].  

De program vi använt oss av genom hela arbetet har varit Adobe Illustrator och 
Photoshop CS3. 

3.6 Första mötet med referensgruppen 

Inspirationsmaterialet, moodboard och Peace and loves krav tog vi med oss till 
mötet med referensgruppen. Vi presenterade materialet och berättade om våra 
idéer. Samtliga deltagare tyckte att vi hittat rätt och de kom med vidare förslag på 
hur vi skulle fortsätta arbetet på det mest passade sättet anpassat till våra krav. De 
tipsade oss också om bästa arbetssättet med tanke på tidspressen. För att 
underlätta vårt arbete gav referensgruppen oss länkar till webbsidor innehållandes 
texturer, bakgrunder, vektorer, fotografier, typsnitt och inspirationsbilder som var 
fria att använda, utan skydd från upphovsrättslagen. Detta material skulle hjälpa 
oss att minska tidsåtgången avsevärt. 
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Referensgruppen ansåg att det kunde bli svårt att koncentrera sig på skapandet när 
vi hade så många krav och budskap att uppfylla. De rekommenderade oss att inte 
fokusera för mycket på alla budskap som ska fylla väggdekorationen. De ansåg att 
mycket troligtvis skulle komma naturligt under arbetsprocessen. Det berodde 
delvis på att designen skulle bli väldigt färgglad och innehålla inslag av Art 
Nouveau som i sig förmedlar dessa budskap på sitt sätt. Fokusgruppen tyckte inte 
att vi skulle koncentrera oss på att försöka få med alla symboler i dekorationen, 
delvis på grund av att alla människor troligtvis inte förstår symbolernas innebörd.  

3.7 Idéarbete och skiss 

Efter mötet med referensgruppen förde vi diskussioner med varandra och delade 
våra tankar och idéer om hur väggdekorationen skulle kunna utformas. Eftersom 
det är mycket växtlighet i Art Nouveau funderade vi på att skapa en värld full av 
liv och små detaljer som fångar betraktarens intresse, denna värld skulle kunna 
bestå av en stor blomma eller svallande hår. Med mer eftertanke på hur bilder 
framställs inom Art Nouveau där man oftast målade kvinnor med stor fokus på 
håret och växtligheten bestämde vi oss för att det skulle vara huvuddelen i vår 
väggdekoration. Detta samspelar även med Peace and loves nuvarande kampanj. 
Vi började skissa på hur väggdekorationen skulle kunna se ut och pusslade ihop 
håret med växtligheten. Nu såg bilden ut som att ett träd växte fram ut kvinnans 
svallande hår. Vi placerade kvinnan och trädet i kanten för att leda betraktaren in i 
bild och hjälpa henne läsa av bilden enligt Bo Bergströms teori (se 2.1 Att 
förmedla budskap). I håret och trädet skulle texten Peace and love växa fram 
[Bilaga 5].  

Eftersom våra tankar var fast i att göra en värld letade vi efter olika attribut som 
skulle kunna utsmycka världen och samtidigt förmedla Peace and loves budskap. 
Dessa attribut var exempelvis en öppen fågelbur och en fredsduva. För att visa 
referensgruppen hur vi tänkt med färger och former placerade vi som hastigast 
texturer på kvinnans klänning, håret och trädet. För att få bilden mer levande och 
skapa ett djup placerade vi en stor suddig blomma i ett hörn för att visa att den var 
nära betraktaren och därmed blir fokusen på kvinnan. Förslaget [Bilaga 6] tog vi 
med till ett andra möte med referensgruppen.  

3.8 Andra mötet med referensgruppen 

Under andra mötet med referensgruppen visade vi upp vårt förslag. 
Referensgruppen hade svårt att förstå vår idé då vi var ganska otydliga med att 
förklara hur vi ville ha det. Under mötet kom det fram mer och mer hur vi hade 
tänkt utforma bilden. Referensgruppen berättade för oss att hur man presenterar 
sitt arbete är minst lika viktigt som själva arbetet man skapat. De föreslog att vi till 
nästa möte skulle förbereda en ordentlig presentation som en övning inför ett 
kommande möte med Peace and love. När vi rett ut hur våra tankar kring 
designen såg ut var det lättare för referensgruppen att komma med återkoppling.  
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För det första så tyckte de att vi lagt ner för mycket tid på att skapa smådetaljer i 
bilden, till exempel hårlockar och kvistar. De trodde att det skulle bli lättare att 
utveckla idén mer om vi framställde en bakgrund. Inspiration till bakgrunden kom 
från en av våra inspirationsbilder som hade den känsla vi ville förmedla. Det skulle 
vara en enkel och ganska ljus bakgrund som inte tar fokus från kärnan i bilden. 
Referensgruppen ansåg att vi skulle försöka göra bakgrunden för hand för att ge 
dekorationen en personlig känsla. De tipsade oss om att inhandla akvarellfärger 
och måla i kalla färger som framkallar en känsla av att något är avlägset. De ansåg 
också att vi skulle göra många olika varianter på bakgrunder.  

Referensgruppen undrade om Peace and love hade ett eget teckensnitt eller 
logotyp vi skulle använda oss av och bad oss ta reda på det. Eftersom vi ville att 
bilden skulle innehålla mycket detaljer tyckte referensgruppen att vi skulle leta upp 
mängder av föremål som vi sedan kunde flytta runt i bilden för att komma fram 
till en fungerande komposition. En önskan från Peace and loves sida var att 
dekorationen skulle ge besökarna i kön något att titta på i väntan på att få beställa. 
De ville att betraktaren efter cirka tio minuter fortfarande skulle upptäcka något 
nytt i bilden. Referensgruppen ansåg då att vi behövde få upp tempot för att hinna 
med alla smådetaljer i bilden. Vi planerade att träffas igen om en vecka, två dagar 
innan mötet med Peace and love.  

3.9 Utformning av bakgrund och komposition 

Inspirationen flödade efter mötet med referensgruppen och vi ville sätta igång 
direkt. Vi införskaffade akvarellfärger, papper, penslar och svampar. Väl inne i 
butiken kom vi att tänka på fler sätt att framställa bakgrunder till exempel 
marmorering och sockerlagsmålning. Vi ville testa det istället för eller som 
komplement till akvarellmålningarna. Resten av dagen tillbringade vi med att måla 
och testa oss fram med de olika metoderna vi valt ut. Bakgrunderna scannades in 
och de bästa skrevs ut på A4-papper [Bilaga 7].  

Arbetet fortskred genom att vi tog fram föremål genom att leta på de webbsidor 
referensgruppen rekommenderat samt tillverka och skapa egna föremål som vi 
kunde tänka oss att använda i dekorationen. Dessa föremål gjordes i Adobe 
Illustrator CS3 och skrevs ut i olika storlekar på overheadpapper för att få en 
genomskinlig bakgrund [Bilaga 8]. Föremålen placerades på bakgrunderna för att 
hitta en fungerande komposition. Varje komposition fotograferades [Bilaga 9] och 
skrevs ut, på det viset kunde vi se hur dekorationen kunde se ut och vid nästa 
möte visa upp vår idé för referensgruppen.  

Det fortsatta arbetet utfördes i Adobe Photoshop och Illustrator CS3. Vi tittade 
närmare på de kompositioner vi använt oss av och valde ut det vi tyckte var bäst i 
bilderna och placerade in det i samma dokument. De fotograferade bilderna såg 
röriga ut. Vi ville ha en harmonisk komposition eftersom den skulle innehålla 
mycket saker. Enligt Bo Bergströms Bild & Budskap ska man då göra en 
symmetrisk komposition (se 2.1 Att förmedla budskap). Bilden såg nu tämligen 
ostabil ut och behövde något att vila på så att inte allt hängde i luften. Vi ville ha 
balans i bilden och skapade därför en grön ängslik mark med berg i bakgrunden 
[Bilaga 10].  
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När vi placerade in marken i dokumentet uppfyllde den ändå inte sitt syfte utan 
den tog för mycket plats. Vi tonade ner den, förminskade den avsevärt och lade in 
gräs. För att få en passande bakgrund valde vi att blanda två stycken 
akvarellmålningar och målade i Photoshop på lite starkare färgpartier. De texturer 
vi lagt in från förra mötet med referensgruppen behövdes göras om och vi lade in 
trä- och hårtextur som vi smälte samman i Adobe Photoshop. Vi valde att göra 
trädet i en mörk nyans för att skapa kontraster mot bakgrunden. Detta gör att 
bilden får mer uppmärksamhet (se 2.1 Att förmedla budskap). Uppdragsgivaren 
skickade årets logotyp till oss och vi valde att placera in den på trädet som att 
någon ristat in den [Bilaga 11].  

Enligt de litteraturstudier vi gjort om hur man förmedlar ett budskap brukar ett 
föremål som har en rörelseriktning åt höger uppfattas av betraktaren som att det 
rör sig framåt, därför spegelvände vi kvinnan och trädet så att det växer framåt. Vi 
vände även djur och föremål så att de tittar mot varandra för att frambringa 
känslan av gemenskap [Bilaga 12] (se 2.1 Att förmedla budskap). Vi valde att göra 
kvinnan hudfärgad så att hon ser naken ut, detta för att fånga betraktaren genom 
uppmärksamhet som är ett effektivt knep (se 2.1 Att förmedla budskap). 

Dekorationen började ta form och det var dags för ett nytt möte med 
referensgruppen. Vi skrev ut allt vi gjort och bestämde hur och i vilken ordning vi 
skulle presentera det för dem.  

3.10 Tredje mötet med referensgruppen 

Det första vi gjorde när vi träffade referensgruppen var att börja med 
presentationen. Vi gick igenom allt från början till slut och berättade vad vi hade 
tagit med och vad vi hade sållat bort och anledningarna därtill. Referensgruppen 
reagerade mestadels positivt men de tyckte att gränsen mellan marken och 
bakgrunden var för hård och skarp. De föreslog att vi skulle byta ut den mot en 
bit av våra bakgrunder som liknande ett landskap. Kanterna på föremålen i bilden 
borde också göras oskarpa för att bilden skulle bli mer verklighetstrogen. Något 
som de gillade var det lite galna i bilden som till exempel en TV vi placerat på en 
rens rygg. De ansåg även att det var bra att vi lyckats få in lagom med föremål i 
dekorationen eftersom det lätt kan bli rörigt. Referensgruppen tyckte också det var 
bra att vi varit så kreativa med bakgrunderna vilket gav bilden ett personligt 
intryck. De ansåg att vi var så gott som klara med bilden och det var bara några 
smådetaljer som behövde justeras.  

Referensgruppen poängterade upprepade gånger hur viktigt det var att ta reda på 
hur stor väggdekorationen skulle vara. Peace and love hade fortfarande inte 
bestämt sig för några ungefärliga mått vilket försvårade arbetet då vi mestadels var 
tvungna att arbeta i vektorgrafik, bilder uppbyggda av matematiska formler. Detta 
för att kunna förstora bilden utan att upplösningen minskas. Kurvbaserade bilder 
är uppbyggda av kurvor som beskrivs av matematiska formler. Denna typ av 
bilder har ingen upplösning, vilket innebär att de bland annat kan förstoras och 
förminskas utan att kvalitén påverkas 
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3.11 Möte med Peace and love 

På mötet med Peace and love presenterade vi vår design, för vår uppdragsgivare 
samt ansvarig för serveringstälten, på samma sätt som vi gjort för 
referensgruppen. Vi fick även träffa Peace and loves konstnär som gjort Peace and 
loves grafiska material. De tyckte att vi var på rätt spår med kvinnan och hennes 
hår som växer ut till ett träd, men att det övriga var för modernt och inte 
samspelade med Peace and loves övriga grafiska material. De ville att logotypen 
skulle göras mycket större, all teknik skulle tas bort och att vissa föremål, 
exempelvis luftballongerna, använts föregående år och inte borde vara med i år 
igen. Dekorationen skulle gå i varmare färger, vara mjuk och tidlös och innehålla 
mycket mer växter och djur.  

Vi skrev ner en lista på det de ville ha med i dekorationen. 

 Såpbubblor 

 Glitter 

 Fåglar – gärna kolibri 

 Mer blommor som slår ut 

 Större logotyp 

 Varmare färger 

 Mjukare 

 Ta inspiration av en gammal teaterscen 

 Göra bilden mer sagolik och drömsk genom exempelvis sagodjur som 
kimeror, kentaurer och ekorrar  

 Tidlöst – helst ingen teknik, det får inte vara för modernt 

 Tydligare kurbits, dekorationer i hörnen 

 Peace and loves VD ogillar limegrön och orange 

Vår uppdragsgivare visade oss deras café och gav oss en bok om Peace and love 
för att ge oss inspiration [Bilaga 13]. Ansvarig för serveringstälten berättade att de 
precis bestämt storlek på serveringstälten och vi skulle utgå från att höjden på 
dekorationen skulle vara cirka två meter. Uppdragsgivaren hade kommit fram till 
att det blir för svårt och dyrt att trycka upp så många servetter som kommer gå åt. 
Därför bestämdes att servetterna endast skulle vara helt röda vilket medförde att 
vår uppgift att designa servetter uteblev.  

Innehållet i menyn var fortfarande inte bestämt men uppdragsgivaren ville att 
menyn skulle vara så stor att besökarna skulle kunna läsa innehållet på flera meters 
håll. Uppdragsgivaren tyckte dessutom att vi istället för att utforma en 
väggdekoration skulle utforma 15-20 stycken olika dekorationer som kunde 
hängas upp i alla serveringstält. Vi försökte då förklara för uppdragsgivaren att vi 
aldrig skulle hinna med det under examensarbetet och när examensarbetet väl är 
slutfört ska beställningen vara färdig och skickas till tryckeriet. Uppdragsgivaren 
ville ändå ha fler än en dekoration och för att vi skulle hinna med det var vi 
tvungna att förenkla arbetet. Vi pratade om att antingen ändra på detaljer och 
föremål i dekorationen, exempelvis  
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bakgrunden, som gör att det blir en liten variation i varje bild. Ett annat förslag var 
att göra utsnitt ur den bild vi redan framställt, alltså ta ut närbilder på vissa delar ur 
dekorationen.  

Uppdragsgivaren ville även att vi skulle ta reda på ett bra material att trycka på 
som passar deras förutsättningar, det skulle tåla väta och hänga i serveringstältet i 
två veckors tid samtidigt som det inte fick vara allt för kostsamt.  

3.12 Designprocess efter uppdragsgivarens nya 

önskemål 

Det första vi ändrade i dekorationen var det referensgruppen nämnde om att 
smälta in marken med bakgrunden. Istället för den hårda starka gröna vi hade från 
början valde vi att placera in en del från en annan bakgrund i samma stil som den 
övriga bakgrunden. Bakgrunderna gjorde vi i en röd ton, istället för den blå som 
referensgruppen tyckte, för att tillämpa Peace and loves önskemål om varmare 
färger. För att tillgodose deras övriga önskemål placerades sedan mer djur, 
blommor, såpbubblor och mera glitter i dekorationen. Vi tog också bort TV:n och 
telefonen. För att anpassa dekorationen till materialet i boken som konstnären 
gjort valde vi att måla på ett alvöra på kvinnan i bilden. Vi förstorade logotypen 
ordentligt och lät den smälta in i bakgrunden [Bilaga 14].  

För att öka arbetstempot valde vi att göra varsitt utsnitt från olika delar av 
”huvudbilden”. Vi placerade dit lite fler föremål på dessa bilder för att det skulle 
finnas mer att upptäcka [Bilaga 15]. Vi tog med ”huvudbilden” och de två 
utsnitten till ett möte med referensgruppen.  

3.13 Fjärde mötet med referensgruppen 

När vi träffade referensgruppen berättade vi för dem om mötet med Peace and 
love. De berättade att det är vanligt att uppdragsgivare ändrar sig och att man 
måste vara tydlig från första början om vad det är som ska utföras. De rådde oss 
att skicka ett mejl till vår uppdragsgivare och specificera exakt vad vi kommer att 
leverera och varför vi har valt att designa väggdekorationerna som vi har gjort. 
Egentligen tyckte referensgruppen att vi bara skulle ha designat en väggdekoration 
på grund av att det var det vi hade bestämt från början. Men eftersom vi redan 
påbörjat två nya dekorationer ansåg de att vi skulle tillverka max fyra stycken.  

Logotypen var större än sist men referensgruppen tyckte att den var för färgsvag 
och syntes dåligt. De tyckte att det såg ut som ett tomt hål i bilden och de ansåg 
att vi skulle framhäva den ordentligt så att fokus låg på logotypen. 
Referensgruppen tyckte att logotypen skulle växa fram som en del av bilden och 
inte ligga i bakgrunden. De påpekade också att det var viktigt att ha en egen stil 
och inte försöka härma konstnären. Det var viktigt att vi skapade efter våra 
tolkningar av de ledord vi fått av Peace and love och inte försökte härma någon 
annans design. Dessutom fick vi se konstnärens bilder i slutfasen och det skulle då 
vara svårt att ändra allt om det skulle vara i hennes stil. Referensgruppen tyckte att 
de dekorationer vi gjort hittills var vackra och framhävde de budskap och tema 
Peace and love sagt att de ville ha från allra första början.  
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Eftersom en av medverkande i referensgruppen arbetat på ett tryckeri och har stor 
kunskap inom området frågade vi henne om råd om material. Hon 
rekommenderade ett tryckeri som är specialiserade inom stora trycksaker. Hon 
rekommenderade även att trycka på något material i plast och fästa dekorationen 
med öljetter vid upphängning. 

3.14 Möte med handledaren 

Vi träffade vår handledare för att han skulle veta hur vi låg till i arbetsprocessen. 
Vi berättade även om mötet med Peace and love för att se om han har några bra 
förslag som kan förbättra dekorationen ytterligare. Handledaren höll med det som 
referensgruppen sagt om att det var mycket viktigt att tala om för Peace and love 
exakt vad de kan förvänta sig för resultat. 

3.15 Slutgiltiga designen 

Det vi började med var att skapa varsitt förslag [Bilaga 16] på hur logotypen skulle 
kunna framhävas mer i bilden, för att sedan välja ut det alternativ som vi tyckte 
passade bäst in. Båda gjorde förslag som växte fram som ett träd. Det gjorde 
däremot att bilden blev väldigt mörk och dyster. Därför var det svårt att välja 
något av förslagen så vi funderade på andra alternativ. Vi kom på att vi kunde göra 
logotypen av glitter som ju var ett av önskemålen [Bilaga 17].  

Vi bestämde oss för att följa referensgruppens råd om att skapa fyra bilder som 
Peace and love kunde använda sig av i sina serveringstält, därmed är alltså tre 
bilder utsnitt av ”huvudbilden”.  

Eftersom vi fått fria händer att designa menyn med enda krav att det skulle vara 
tillräckligt tydligt att läsa på långt avstånd, började vi fundera på hur den skulle 
kunna utformas. Sedan innan hade vi bestämt att den skulle gå i samma tema som 
resten av materialet. Vi började med att rama in hela menyn med en guldram och 
sedan använde vi oss av kvinnan, glitter och samma varma färger som i 
väggdekorationen. Halva kvinnan placerades i vänster övre hörn in mot bilden. 
Hon blåser ut glitter runt Peace and loves logotyp längs med överkanten. Vi valde 
att placera glitter på en liten yta längst upp för att få mycket plats till texten. Vi 
lade lager med glitter på varandra så det blev tjockare med glitter längre ner tills 
det gick över till helvit yta. Vi valde ett typsnitt som exempel för att kunna visa 
textfärg och skrev ett fåtal menyalternativ [Bilaga 18].  

Vi kontaktade ett tryckeri som referensgruppen rekommenderat och förklarade 
Peace and loves situation för tryckeriet. De sa att det enda material att trycka på 
som skulle klara av slitaget på festivalen var PVC, en vanlig plastsort. 

Till Uppdragsgivaren skickade vi informationen från tryckeriet med de fyra 
väggdekorationerna, menyn och information om hur vi har gått tillväga efter 
mötet. 

De fyra väggdekorationerna och menyn var nu klara [Bilaga 19].
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4 Resultat och analys 
I resultatdelen går vi endast igenom den väggdekoration som projektet handlade 
om från början, eftersom det är utefter den vi formulerat våra frågeställningar. 
Först går vi igenom hur resultatet på frågeställningarna uppnåtts efter de teoretiska 
litteraturstudier vi gjort och till sist berättar vi hur uppdragsgivaren tycker vi 
uppnått hans krav. Nedan kan resultatet av väggdekorationen ses (se Figur 7).  

 

Figur 7. Slutgiltig väggdekoration. 

4.1 Frågeställning 1 
1. Hur synliggör man Peace and loves budskap i en väggdekoration så 

att de uppfattas korrekt av uppdragsgivaren?  

De budskap Peace and love ville förmedla i väggdekorationen var fred, kärlek, 
rättvisa, gemenskap, mångfald och förändring. 

Fred förmedlar vi i väggdekorationen genom att placera en fredsduva som flyger ut 
ur en öppen bur. Dessutom lever människor tillsammans med djur vilket 
symboliserar att alla kan leva tillsammans i fred. I bilden finns en kvinna som 
blåser ut hjärtan och glitter, av glittret bildas Peace & Love, texten återfinns 
inristat i trädet. Detta symboliserar både fred och kärlek. 

Kärlek har vi tagit fram genom röda små hjärtan i glitter som kvinnan blåser ut 
över landskapet. Kvinnans hårlockar bildar även de hjärtan. Blomman 
Löjtnantshjärta är formad som hjärtan och finns i högra nedre hörnet. Vi har även 
förmedlat kärlek genom att placera in två fjärilar som sitter tillsammans i trädet 
och tittar mot varandra. En betraktare uppfattar det som att fjärilarna möts (se 2.1 
Att förmedla budskap). Samma sak gjorde vi med två hästar som vi placerade i en 
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ram för att synliggöra dem och visa att de hör samman. I trädet har vi lagt in en 
röd uggla som har ett hjärta på magen. Färgen röd symboliserar kärlek (se 2.2 
Symbolers betydelse) och den har vi använt i bakgrunden, i kvinnans hår, på 
blommor, på en häst, på vissa fjärilar och på hjärtan.  

För att förmedla gemenskap i bild måste objekt finnas i närheten av varandra. I 
väggdekorationen visas gemenskap genom att människor och djur är nära 
varandra, vissa mer än andra till exempel fjärilarna, hästarna och renarna. Dessa 
djur visar även gemenskap genom att de har lika utseende vilket medför att en 
betraktare uppfattar det som att de hör ihop (se 2.1 Att förmedla budskap). 

Mångfald kan hittas i bilden genom en regnbåge som symboliserar mångfald bland 
mänskligheten.  

Eftersom rättvisa och förändring inte har någon allmän begreppsförklaring finns det 
inget att utgå ifrån för att förmedla budskapen (se 2.2 Symbolers betydelse). 
Därför hittas inte dessa budskap i väggdekorationen om man inte använder sin 
egen fantasi. 

4.2 Frågeställning 2 
2. Hur kan man kombinera Peace and loves budskap och övrig design i 

en väggdekoration så att budskapen fortfarande når fram? 

Festivalens övriga design innebär en känsla av Art Nouveau, drömskt och 
dekorationen ska helst gå i färgerna rött, grönt, gult och lila.  

Art Nouveau innehåller mycket inslag av slingriga former, växtlighet, ornament (se 
2.3 Art Nouveau), mycket hår och en del påfåglar enligt de bilder vi analyserat. 
Det har vi framhävt i dekorationen genom kvinnans hår och trädet som innehåller 
böljande linjer. Men också genom att ha blommor i förgrunden samt ornament i 
de övre hörnen. Peace and loves logotyp har även inslag av de runda former som 
används mycket inom Art Nouveau. Inramning av fönster, dörröppningar och 
växtlighet är också något som vi analyserat fram genom att studera bilder från Art 
Nouveau. Detta har vi återspeglat genom att placera ornament i de övre hörnen, vi 
har ramat in bilden genom kvinnan och hennes växande hår, genom blomster på 
marken samt genom tavelramar som omsluter påfågeln och hästarna i bilden.  

Eftersom Peace and loves krav var att väggdekorationen skulle gå i samma tema 
som deras övriga design valde vi att analysera hur de framställt en drömsk känsla. 
Bilderna ur boken Peace and love – De första tio åren innehåller mycket glitter och på 
varje bild har människorna alvöron. För att ge vår väggdekoration en drömsk 
känsla växer ett träd med bebodda fågelholkar fram ur kvinnans hår. Kvinnan 
blåser också ut glitter och hjärtan över landskapet, där glittret bildar Peace and 
loves logotyp, hon har också fått ett alvöra. Bilden innehåller också flygande älvor 
som är sagoväsen.  

Den röda färgen används till bakgrund, håret, blommor, fjärilar, ugglan, cirkustält, 
pariserhjul, hjärtan och i regnbågen.  

Grönt används som mark och till bakgrund, påfågeln, trädet, blommor, fjärilar, 
kolibri och i regnbågen.  
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Den gula färgen finns i bakgrund, blommor, påfågeln och i regnbågen.  

Lila finns på kvinnans klänning, bakgrund, blommor, fjärilar, häst och i 
regnbågen. 

4.3 Krav på meny 

 Menyn ska innehålla klar och tydlig information 

Kravet för menyn var att den skulle vara så stor att besökare i serveringstältet 
skulle kunna se texten från flera meters avstånd. Vi kom överrens om att den 
skulle innehålla delar ur väggdekorationen för att den skulle gå ihop med 
väggdekorationerna. Det finns mycket plats för text på menyn och vi har anpassat 
storleken så den kan bli upp till 2 x 3 meter. Ramen, kvinnan och bakgrunderna 
lades dit för att tillsammans med väggdekorationerna få en enhetlig design (se 
Figur 8). 

 

 

Figur 8. Slutgiltiga menyn. 

4.4 Uppdragsgivarens uppfattning om resultatet 

Nedan har Uppdragsgivaren svarat på om han tycker vi lyckats uppnå de krav han 
ställde. Dessa krav har vi skapat våra frågeställningar utifrån. 

4.4.1 Uppdragsgivarens uppfattning om vårt svar frågeställning 1 

1. Hur synliggör man Peace and loves budskap i en väggdekoration så 
att de uppfattas korrekt av uppdragsgivaren?  
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Uppdragsgivaren tycker att budskapen absolut finns med i väggdekorationen. 
Mångfald kan man se genom alla figurer, former och färger. Fred och rättvisa 
hittar man i hela bilden som utstrålar harmoni. Förändring ser uppdragsgivaren 
tydligt i trädet som lever sitt egna liv (se Bilaga 20). 

4.4.2 Uppdragsgivarens uppfattning om vårt svar frågeställning 2 

2. Hur kan man kombinera Peace and loves budskap och övrig design i 
en väggdekoration så att budskapen fortfarande når fram? 

Uppdragsgivaren anser att väggdekorationen har lyckats blanda in deras design på 
ett bra sätt samtidigt som budskapen är lätta att upptäcka. Den stil Peace and 
Loves konstnär använder sig av kan återfinnas i väggdekorationen även om vi 
hållit oss fast vid vår egna stil. Känslan Peace and Love vill förmedla kan man 
hitta i färgerna. Han anser även att vi har lyckats blanda in föremål som ligger 
Peace and Love varmt om hjärtat, men några är lite för moderna. Allt ryms i 
väggdekorationerna, både Peace and Loves design och budskap (se Bilaga 21). 

4.4.3 Uppdragsgivarens uppfattning om menyn 

Uppdragsgivarens krav på menyn. 

 Menyn ska innehålla klar och tydlig information 

Uppdragsgivaren hade inte så mycket att säga om menyn, men ansåg att det var ett 
bra förslag. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Här reflekterar vi över de metoder vi använt och redovisar våra egna åsikter om 
hur vi uppnått resultatet. Vi drar också slutsatser och vilka erfarenheter vi kan ta 
med oss till framtida projekt. 

5.1 Metoddiskussion 
Det har varit svårt att hitta litteratur och svar på våra frågställningar om hur man 
framställer budskap i bild. Det beror troligtvis på att man kan framställa ett 
budskap på flera olika sätt, därför är det svårt att säga att något specifikt i en bild 
förmedlar just det budskap. Den litteratur vi hittade om hur man ska förmedla ett 
budskap i bild hade en gemensam bild av hur man kan underlätta för betraktaren 
att uppfatta budskapet korrekt. 

Vårt val av referensgrupp ansåg vi från projektets start var ett väldigt bra val då de 
hade mycket kunskap om det vi arbetade med. De var väldigt professionella och 
de har bidragit med många tips om hur vi ska gå tillväga för att förmedla budskap. 
De har också lärt oss hur viktig en presentation är samt att man ska hålla fast vid 
det som är bestämt från början för att undvika komplikationer med 
uppdragsgivaren. Referensgruppen var dessutom väldigt modern, de hade en 
inblick i hur grafiskt material och nya tekniker utvecklas. För Peace and love är det 
inte lika viktigt att vara rätt i tiden. Därför har referensgruppen och Peace and 
love inte samma smak, vilket har försvårat vårt arbete. När referensgruppen tyckte 
att vi i stort sett var klara tyckte Peace and love att det fortfarande fanns saker 
som behövdes ändras. Detta medförde att vi fick göra mer arbete än vad som 
behövts. Ett exempel på detta var när vi skulle göra bakgrunderna. Då sa 
referensgruppen att kalla färger i bakgrunden framkallade ett djup i bilden medan 
Peace and love inte tänkte på djupet utan på de färger de ville ha med. 

Vi stötte på problem under projektets gång och det beror på att vi missade en 
viktig del under processen. På grund av att vi inte hade en kravspecifikation, 
kontrakt med bestämmelser över vad som ska utföras, ändrade Peace and love sig 
under tiden. Servetterna togs bort helt från projektet, de ville ha 15-20 olika 
väggdekorationer och de ansåg att vi skulle leta fram tryckmaterial och pris. Vårt 
möte med Peace and loves konstnär var bra eftersom hon hade tydligare krav än 
uppdragsgivaren om vad väggdekorationen skulle innehålla. Vi tog kraven vi fått 
av vår uppdragsgivare och sammanställde den information vi fått av Peace and 
love till en moodboard och var överrens om att vi skulle utforma en 
väggdekoration, meny och servetter. Listan på kraven, moodboard och en 
planeringsrapport om hur arbetet skulle utföras skickades till uppdragsgivaren som 
godkände det. När det var bestämt skulle vi ha skrivit en kravspecifikation med 
bådas underskrifter. På det viset hade båda parter haft en klar bild av vad som ska 
göras och vad som kommer att levereras.   
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Innan vi började designen skulle vi ha pressat uppdragsgivaren på mer 
information om vad dem ville ha. Vi skulle inte skickat frågorna i ett mejl utan 
haft personlig kontakt. Det skulle gett oss en tydligare bild på vad som fick och 
inte fick vara med. Mötet skulle däremot ha hållits vid projektets start eftersom vi 
redan kommit en bra bit på designen när mötet med Peace and love hölls. 
Anledningen till att vi valde att inte träffa uppdragsgivaren och visa designen 
tidigare var på grund av att man inte ska visa en uppdragsgivare sitt material innan 
det är klart. Detta eftersom de har svårt att se hur resultatet kommer bli (Jonasson, 
2002).  

5.2 Resultatdiskussion 
Vårt syfte med examensarbetet har varit att bredda kunskaperna inom grafisk 
design och det tycker vi att vi har uppfyllt. Genom examensarbetet har vi 
fördjupat våra kunskaper inom de program en grafiker använder sig av, hur man 
förmedlar budskap, presenterar ett arbete och arbeta mot en riktig kund med ett 
riktigt projekt. Uppdragsgivarens uppfattning om presentationen var. 

Presentationen ni gjorde på plats visade att ni gått in för uppgiften och jag 
uppskattar de olika tester av bakgrunder och lösningar som lett er fram till dessa 
fyra motiv. 

1. Hur synliggör man Peace and loves budskap i en väggdekoration så 
att de uppfattas korrekt av uppdragsgivaren?  

Eftersom alla människor tolkar bilder på olika sätt är det svårt att förmedla ett 
budskap. Med tanke på det tycker vi ändå att vi har lyckats förmedla budskapen 
fred, kärlek, gemenskap och mångfald på ett bra sätt. Kunskapen vi fick i den 
teoretiska bakgrunden låg som grund i skapandet av väggdekorationen. Då visste 
vi hur man kunde förmedla dessa budskap. Däremot har det varit svårt att få med 
rättvisa och förändring. Vi tycker ändå att vi kan se förändring i bilden, men det är 
inte självklart. I glittret och de hjärtan som kvinnan blåser över landskapet ser vi 
förändringen. Hon vill förändra världen och göra den mer kärleksfull genom att 
blåsa ut kärlek till alla över landskapet. Rättvisa har varit svårt att få fram i 
väggdekorationen tillsammans med Peace and loves övriga krav och design och vi 
anser att vi inte har lyckats förmedla det på ett tydligt sätt. Hela bilden förmedlar 
en harmonisk känsla vilket kan bero på att vi placerat objekten i bilden vertikalt 
och horisontellt. 

Dessutom så tycker vi att den förutom att vara harmonisk är livfull. Enligt 
Yvonne Eriksson så beror detta på att vertikala och horisontella objekt skapar 
harmoni, diagonala objekt gör bilden levande och dynamisk som vi lyckats 
åstadkomma genom glittret (se 2.1 Att förmedla budskap). 

2. Hur kan man kombinera Peace and loves budskap och övrig design i 
en väggdekoration så att budskapen fortfarande når fram? 
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Flera av de färger Peace and love ville ha med i dekorationen framhäver dessa 
budskap. Ett exempel är röd som står för kärlek och lila för entusiasm som kan 
framkalla förändring. Den gröna färgen står för drömskt och växtlighet som Peace 
and loves övriga design innehöll. Det underlättade arbetet när festivalens övriga 
design överrensstämde med budskapen. Peace and love ville även ha med inslag av 
Art Nouveau. Konstformen med sina slingriga former, växtlighet med mera har 
förenklat arbetet eftersom det i sig förmedlar de budskap arrangörerna ville ha 
med.  

 Menyn ska innehålla klar och tydlig information 

Det var svårt att framställa en meny med få krav och önskemål. Uppdragsgivaren 
hade inte bestämt antal menyalternativ och storleken på menyn. Vi fick anpassa 
menyn efter det och vårt förslag går att anpassa till antal menyalternativ och den 
storlek han bestämmer sig för. Anledningen till varför vi valde att lägga en ram 
runt menyn var för att Art Nouveau använder sig mycket av inramning.  

Servetterna uteslöts helt i utformningen. Uteslutningen av servetter hann inte 
påverka arbetet eftersom vi inte hunnit börja med utformningen när 
uppdragsgivaren meddelade det. Eftersom vi fick göra fler väggdekorationer än 
bestämt hade vi troligtvis inte haft så mycket tid som vi önskat till att utforma 
servetterna. Detta gjorde att det var bra att servetterna togs bort från arbetet. Om 
vi däremot bara hade gjort en väggdekoration och servetterna fallit bort hade 
arbetet blivit för tunt.  

Något vi märkt efteråt är att vi behövt ha ytterligare ett möte med Peace and love i 
projektets start. Det hade gjort att vi fått en tydligare bild av hur de ville ha 
väggdekorationen eftersom konstnären hade bättre koll på deras design och tänket 
bakom utformningen. Vi skulle dessutom ha skrivit en kravspecifikation direkt 
efter att vi var överrens om vad projektet skulle innehålla. Då hade vi haft mer tid 
att lägga på en väggdekoration som vi var överrens om från början och inte lägga 
tid på att framställa flera. Dessutom uteslöts utformningen av servetter helt. 
Uteslutningen av servetter hann inte påverka arbetet eftersom vi inte hunnit börja 
med utformningen när Uppdragsgivaren meddelade det. 

5.3 Slutsatser 

Det är viktigt att ha regelbundna möten med uppdragsgivaren under ett 
designprojekt. Har man regelbundna möten kan man slippa dubbelt arbete och 
onödiga missförstånd. Som leverantör är det dessutom viktigt att vara konsekvent 
och kunna stå på sig mot uppdragsgivaren. Därför är det viktigt att skriva en 
kravspecifikation så man har något att luta sig tillbaka mot. 

För att få en korrekt bild över hur budskapen uppfattas hade vi velat testa om våra 
budskap når fram till den riktiga målgruppen, besökarna i serveringstältet. Men det 
är tyvärr omöjligt eftersom projektet skulle vara avslutat långt innan festivalens 
början. Därför valde vi att låta uppdragsgivaren vara vår målgrupp och han 
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avgjorde om budskapen gick fram och om vi lyckats få med festivalens övriga 
design och känsla. En naturlig fortsättning på arbetet tycker vi hade varit att 
undersöka om Peace and Loves budskap når fram till den riktiga målgruppen i 
serveringstältet. 
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8 Bilagor 

 

Innehållsförteckning 

Bilaga 1. Frågeformulär till uppdragsgivaren  

Bilaga 2. Peace and loves serveringstält tidigare år 

Bilaga 3. Moodboard 

Bilaga 4. Inspirationsbilder 

Bilaga 5.  Första skissen på väggdekorationen 

Bilaga 6. Första skissen med texturer på väggdekorationen 

Bilaga 7. Bakgrunder 

Bilaga 8.  Ark med föremål till väggdekorationen 

Bilaga 9. Test av olika kompositioner på väggdekorationen 

Bilaga 10. Mark 

Bilaga 11. Väggdekoration 

Bilaga 12. Vänd väggdekoration med inplacerade objekt 

Bilaga 13. Peace and Loves café och boken Peace and Love – De första tio åren 

Bilaga 14. Väggdekorationen formad efter Peace and Loves önskemål efter 
mötet 

Bilaga 15. Utsnitt av väggdekoration 

Bilaga 16. Tester på hur man kan använda Peace and Loves logotyp 

Bilaga 17. Valt logotyp förslag 

Bilaga 18. Förslag på meny 

Bilaga 19. Det slutgiltiga resultatet på väggdekorationen 

Bilaga 20. Uppdragsgivarens uppfattning om frågeställning 1 

Bilaga 21. Uppdragsgivarens uppfattning om frågeställning 2 
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Bilaga 1 Frågeformulär till uppdragsgivaren. 
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Bilaga 2 Peace and loves serveringstält tidigare år 
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Bilaga 3. Moodboard 

 
 

Bilaga 4. Inspirationsbilder 
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Bilaga 5. Första skissen på väggdekorationen 
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Bilaga 6. Första skissen med texturer på väggdekorationen 
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Bilaga 7. Bakgrunder 
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Bilaga 8. Ark med föremål till väggdekorationen 
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Bilaga 9. Test av olika kompositioner på väggdekoration 
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Bilaga 10. Mark 

 
 

Bilaga 11. Väggdekoration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

42 

 

Bilaga 12. Vänd väggdekoration med inplacerade objekt 
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Bilaga 13. Peace and loves café och boken Peace and love- de första tio åren 
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Bilaga 14. Väggdekoration formad efter Peace and loves önskemål efter mötet 

 
 

Bilaga 15. Utsnitt av väggdekoration 
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Bilaga 16. Tester på hur man kan använda Peace and loves logotyp 
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Bilaga 17. Valt logotyp förslag 
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Bilaga 18. Förslag på meny 

 
 

Bilaga 19. Det slutgiltiga resultatet på väggdekorationerna 
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Bilaga 20. Uppdragsgivarens uppfattning om frågeställning 1 

 

Budskapen finns absolut med. Mångfalden talar ju för sig själv i och med alla 
olika figurer, former och färger. Hela bilden utstrålar harmoni, fred och rättvisa, 
de harmoniska färgerna, djuren som umgås tillsammans och fjärilar i luften. 
Förändringen kommer i form av de organiska elementen, trädet som sträcker sig 
framåt vars kvistar lever ett eget liv.  

 

 

Bilaga 21. Uppdragsgivarens uppfattning om frågeställning 2 

 

Vi gillar motiven, det känns mycket bra att ni spunnit vidare på konstnärens 
grafik och att besökarna kan känna igen sig i detaljer och känslan av Peace and 
love. Samtidigt har ni lagt in egna motiv och guldkorn som passar bra in, så ni 
har en egen touch på det hela. Färgerna känns bra, glada och uppmuntrande 
vilket passar bra för ett öltält, glada miner ska det vara! Med lite ljussättning och 
fina bordsdukar kan det bli en mycket bra inramning.  

För Peace and love har mångfald alltid legat oss varmt om hjärtat, detta har ni 
anammat i motiven och det glädjer oss, blommor i massor, stjärndamm, fåglar, 
fjärilar, påfåglar, cirkustält och hästar, allt ryms det i teckningarna. Positivt att 
det alltid finns någon del att upptäcka i motivet.  

När jag kollar på motiven känns det som ni gjort bra research och blandat in 
saker som betytt mycket för oss genom åren, svagt kan man märka ett pariserhjul, 
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fredsduvan skymtas, bergen ligger i bakgrunden. Mycket bra. Även om fokus inte 
ligger på dem så finns de med i bilden och sprider bra känsla.  

Regnbågsfärger och inslag av kurbits, kanonbra!  

Så i stora drag, kanonbra jobbat. Det enda som kan ses som negativt är att vissa 
element känns lite moderna och något motiv i motivet sticker ut lite konstigt. Men 
det är småsaker.  
Sammanfattningsvis är vi nöjda med denna färgexplosion och mångfaldshyllning.  

Bra jobbat!  


