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verktyg för tapetseraren
– Att enkelt förmedla ett komplext hantverk



Sammanfattning
I detta examensarbete undersöker jag hur tapetserare kan använda sig av grafisk 
kommunikation för att enkelt förmedla det komplexa och i många fall dolda 
hantverket i relation till prissättning inom yrket. Hantverk är redan som det är 
svårt att ta betalt för och att det delvis dessutom inte är synligt för kunden gör 
inte det hela enklare.
Det jag kommit underfund med under skrivandets gång har varit att detta även 
varit ett sätt för mig att på något vis förebygga att det gamla och traditionella 
yrke som tapetsering ju är inte riskerar att glömmas och försvinna bort. 
Genom att gå in på grunderna inom grafisk kommunikation och de olika 
elementen så som typografi, bild och form ges jag medel att skapa en genomar-
betad grafisk mall för utskrivet dokument som jag kan skicka med mina framti-
da kunder för att informera om vad just deras möbel genomgått. På så sätt blir 
min kund medveten om den omfattande hantverksprocessen och införstådd 
med vad hen betalar för vid köp av mina tjänster. Jag anser att detta sätt att 
kommunicera kan bidra till att sprida kunskap inom hantverket. 



Abstract
In this thesis “Graphic tools of communication - Unfolding the complexity of 
the upholsterers craft” I examine how upholsterers can use graphic communica-
tion to mediate the complex and often hidden handcraft.
Handcraft is already hard to charge and the fact that parts of the work is not 
even visible for the customers does not make the whole thing any easier. 
What I have become aware of during the process of writing is that this has also 
been a way for me to prevent the disappearance of the traditional and unique 
handcraft that upholstery is. 
By going in to the basics of graphic communication and the different parts that 
it contains like typography, photography, illustrations and layout, I am given 
the ability to create a simple and structured template for a printed document 
which I can give my future customers to inform them about what work has 
been done on their own piece of furniture. In that way they will become aware 
of the extensive process that the craft involves and understands what he or she 
is actually paying for when buying my expertise.
I reckon this way of communication can contribute in spreading knowledge 
about crafts, such as upholstery. 



Förord
Det mitt examensarbete behandlar är i stort sett vad jag lovade mig själv för ett 
par år sedan att absolut inte skriva om. Jag är less på att prata om tapetsering 
som hantverket som inte syns, för även om jag studerat på en möbelskola de 
tre senaste åren innebär inte det att svårigheterna med att få hantverket förstått 
varit frånvarande. Tyvärr tar min trötthet inte bort det faktum att det är ett 
problem. Ett problem som engagerar mig. Tillsammans med detta har min 
bakgrund inom grafisk form och mitt eget ganska extrema behov av lättill-
gänglig och strukturerad information lett till denna fördjupning inom grafisk 
kommunikation. I sista möbeltapetseringskursen på Malmstens fick vi i uppgift 
att skapa en broschyr för att presentera oss själva och vår möbel på skolans 
våruställning och när jag insåg hur mycket tid jag lagt på den och hur viktigt 
det var för mig att lyfta tapetserarhantverket blev det självklart att mitt examen-
sarbete behövde beröra just detta ämne. 



Innehållsförteckning 

1. Inledning..................................................................................1
    1.1 Problembeskrivning............................................................1
    1.2 Syfte...................................................................................1
    1.3 Mål.....................................................................................1
    1.4 Frågeställning.....................................................................1
    1.5 Källor och metod................................................................2
    1.6 Avgränsningar.....................................................................2

2. Behovsidentifiering...................................................................3
    2.1 Egen upplevelse..................................................................3
    2.2 Samtal med yrkesverksamma tapetserare.............................4
    2.3 Behovsanalys......................................................................7
    2.4 Varför ett produktblad?......................................................7

3. Grafisk kommunikation...........................................................8
    3.1 Definition..........................................................................8
    3.2 Typografi............................................................................8
          3.2.1 Antikvor..................................................................10
          3.2.2 Sanserifer.................................................................11
          3.2.3 Mekaner, skripter och extremer...............................12
          3.2.4 Läsbarhet och typografisk strukturering...................13
    3.3 Bild..................................................................................17
          3.3.1 Format....................................................................17
          3.3.2 Komposition...........................................................18
    3.4 Form................................................................................19
          3.4.1 Format....................................................................20
          3.4.2 Gyllene snittet.........................................................21
          3.4.3 Gestaltpsykologi......................................................21
          3.4.4 Fyra designprinciper................................................22



4.Grafisk kommunikation anpassad för ett hantverk...................24
    4.1 Typografi..........................................................................26
    4.2 Bild..................................................................................27
    4.3 Form................................................................................28

5. Avslutning...............................................................................31
    5.1 Resultat.............................................................................31
    5.2 Reflektion.........................................................................34

6. Referenser...............................................................................35
    6.1 Tryckta källor....................................................................35
    6.2 Muntliga källor.................................................................35
    6.3 Personlig kommunikation.................................................35
    6.4 Figurförteckning...............................................................36



1

1. Inledning

1.1 Problembeskrivning

Mycket av det arbete vi tapetserare utför är inte synligt i möbelns färdiga skick 
utan döljs under klädseln. Någon inre konstruktion blottas inte och insikten 
om hur många arbetsmoment, tekniker och handfast formgivning hantverket 
handlar om riskerar att utebli. Av denna anledning kan många kunder tycka att 
priset för att tapetsera sina möbler är högt. Därför är det viktigt att kunna kom-
municera sitt hantverk och vad det innebär så att kunden, både den som redan 
gjort sin beställning och den som ännu inte bestämt sig, är införstådd med vad 
hen betalar för vid köp av de tjänster en tapetserare erbjuder. Det handlar om 
att övertyga kunden om prisets rimlighet.

1.2 Syfte

Att främja mina kunders, både de som redan gett mig ett uppdrag och de som 
ännu inte gjort det, intresse för sina möbler och ge dem insikt i den process 
objektet genomgått genom att tydligt visa dem det komplexa och i många fall 
dolda tapetserarhantverket för att på så sätt oproblematiskt kunna ta betalt för 
det jobb jag gör och den faktiska tid jag lägger ned, och därmed i förlängningen 
sörja för yrkets och yrkeskunskapens överlevnad. 

1.3 Mål

Att med hjälp av god grafisk kommunikation ta fram en mall för utskrivet 
dokument som jag i framtiden kan använda mig av för att skicka med mina 
kunder ett personligt produktblad innehållandes text och bild om just deras 
objekt, i förhoppning om att dessa produktblad likt ringar på vatten ska kunna 
sprida kunskaper om hantverket även till de kunder som jag ännu ej kommit i 
kontakt med. 

1.4 Frågeställning

Hur kan tapetseraryrket använda sig av grafisk kommunikation för att enkelt 
förmedla ett komplicerat hantverk?
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1.5 Källor och metod

Litteratur om visuell kommunikation och grafisk form i kombination med 
mina tidigare studier inom grafisk design ger en bra grund i ämnet gällande 
den teoretiska kunskapen och det praktiska utförandet. Programmet jag valt att 
skapa mallen i är Adobe Indesign då detta specifikt är ett program för layout 
gällande trycksaker. 
För att få en verklig bild av hur tapetserare upplever hur kommunikationen om 
hantverket med kunderna fungerar i förhållande till prissättning har jag talat 
med några yrkesverksamma tapetserare om detta.

1.6 Avgränsningar

Jag har valt att genomföra detta examensarbete med mina framtida privat-
kunder i åtanke och riktar den färdiga produkten mot dem problemet med att 
utföra ett kostsamt hantverk främst angår. Därför fokuserar jag inte på utförliga 
förklaringar gällande specifika tillverkningsmetoder utan främst på att belysa 
tapetsering i stort och bidra med lättillgänglig och lättförståelig information till 
oinsatta. Detta gör jag utan att lägga in värderingar kring materialval och miljö 
utan ser snarare sådant som del i en eventuell utveckling av detta arbete.
Gällande grafisk formgivning går jag inte in på de olika elementens histo-
ria utan går främst in på sådant som berör ämnet så som läsbarhet och ge-
staltpsykologi. 
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2. Behovsidentifiering

2.1 Egen upplevelse

Under mina år som tapetserarstudent har jag lärt mig vikten av att dokument-
era de möbler jag arbetar med innan, under och efter arbetet. Detta har främst 
varit för min egen skull för att minnas hur till exempel en fåtöljs armstödsveck 
sett ut innan jag slagit av den eller hur arbetsprocessen varit gällande en sär-
skild möbel tills nästa gång jag ska göra en liknande. Att ha vanan inne av att 
dokumentera och fotografera har hjälpt mycket i att informera andra om yrket, 
något jag började med på Instagram samtidigt som möbelstudierna startade.
I kursen TCM042 Möbeltapetsering III - Industriella stoppningstekniker- och 
material var min projektmöbel en sliten Duxfåtölj som lämnats in på skolan av 
ett äldre par. I vanlig ordning fotograferade och antecknade jag hela processen 
och när kursen var slutförd och samtliga studenter i tapetserarklassen var klara 
med sina möbler ställde vi ut dem i skolans galleri. Jag satte ihop ett kollage 
med bilder på fåtöljen för att lyfta alla de arbetsmoment som dolde sig under 
klädseln. Detta kollage skrev jag sedan ut och fäste på väggen i galleriet. 

Figur 1. Kollage av arbetsprocess för Duxfåtölj
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När paret kom för att hämta sin fåtölj hann jag träffa dem personligen och fick 
möjlighet att för första gången möta en kunds glada reaktion. Efter att de fått 
syn på kollaget kulminerade fascinationen och jag fick en stark bekräftan på att 
det fanns nyfikenhet och intresse för den förändring deras möbel genomgått. 
De fick med sig det utskrivna kollaget hem och efter några dagar fick jag via 
mail tillsammans med tack och lovord ett foto som visade fåtöljens nuvarande 
plats. På fotot syns även kollaget, som numera är inramat, liggandes på bordet. 
(Risinggård, Börje & Margareta, 2017.02.14) De förklarar i senare mailkontakt 
att de med glädje visar både fåtöljen och det inramade kollaget för vänner och 
besökare. (Risinggård, Börje & Margareta, 2018.05.31)

Figur 2. Kundens fotografi av fåtölj och kollage

2.2 Samtal med yrkesverksamma tapetserare

Jag har en stark misstanke om att behovet finns av att man som tapetserare kan 
visa det arbete man utfört som i en möbels färdiga skick oftast inte är synligt 
för kunden. Eftersom jag själv ännu inte hunnit ut i arbetslivet har jag pratat 
med tre yrkesverksamma tapetserare för att få min misstanke bekräftad eller 
dementerad.
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Jag har ställt följande fyra frågor till tre tapetserare:

1. Upplever du det svårt eller enkelt att ta betalt för det arbete och den tid du
    lägger ned?
2. I allmänhet, brukar kunderna reagera på något vis när de får offert eller
    prisuppgift?
3. Behöver eller brukar du förklara vad för arbete du utfört på kundernas möbler 
    och isåfall, hur?
4. Upplever du att det finns intresse för hantverket från kunderna?

Gruv Stina Hellquist

1. Upplever du det svårt eller enkelt att ta betalt för det arbete och den tid du
    lägger ned?
    Svårt för det mesta men ibland kan det vara enkelt beroende på kund.

2. I allmänhet, brukar kunderna reagera på något vis när de får offert eller
    prisuppgift?
    Oftast får kunderna offert via mail och då vet man inte kundens egentliga 
    reaktion, svaret kan vara “Okej, då vet vi” och då kanske de återkommer 
    senare eller inte alls eller så svarar de bara “Ja, vi kör på det!” Det kan hända 
    att vissa svarar med att det är för dyrt och någon gång har jag fått höra
    jämförelsen med IKEA, att de kan köpa två soffor för priset det tar att göra
    om deras. 

3. Behöver eller brukar du förklara vad för arbete du utfört på kundernas möbler 
    och isåfall, hur?
    Ja, är kunden i verkstaden kan jag visa på möbler som står här, då är det 
    oftast resårhus som behöver förklaras. Annars ger jag en beskrivning på
    offerten av vad som ska göras på möbeln. 

4. Upplever du att det finns intresse för hantverket från kunderna?
    Generellt, ja. De som är intresserade har större förståelse för att det är 
    kostsamt. Sedan finns det såklart vissa som inte är intresserade alls.
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Johanna Hård af Segerstad

1. Upplever du det svårt eller enkelt att ta betalt för det arbete och den tid du
    lägger ned?
    Svårt. Folk vill sällan betala för hantverk. De är ofta mer okej med att lägga 
    pengar på det tyg de vill ha än tiden hantverket tar. Det har hänt att 
    kunder inte vill rusta upp möbeln när de hört vad det kommer att kosta.

2. I allmänhet, brukar kunderna reagera på något vis när de får offert eller
    prisuppgift?
    Ja, de anser ofta att det är dyrt. 

3. Behöver eller brukar du förklara vad för arbete du utfört på kundernas möbler 
    och isåfall, hur?
    Ja, det brukar finnas något i verkstaden att titta på och visa. Ibland om ett 
    jobb visar sig annorlunda än jag trott från början kan jag fota och skicka bild 
    till kunden för att komma överens om åtgärd.

4. Upplever du att det finns intresse för hantverket från kunderna?
    Ja, mycket. Klassikern är när kunderna uttrycker “Om jag bara valt ett annat 
    spår..” och menar att de själva gärna skulle velat arbeta i en verkstad.

Andrea Manston-Shorter

1. Upplever du det svårt eller enkelt att ta betalt för det arbete och den tid du
    lägger ned?
    Svårt. Jag själv tycker priset låter mycket och det tar tid att lära sig stå på sig 
    när det kommer till prissättning. Ofta händer saker man inte räknat med 
    som tar av ens tid, till exempel att jobb visar sig mer omfattande än man 
    trott eller att tråd tar slut och man behöver åka och köpa mer.

2. I allmänhet, brukar kunderna reagera på något vis när de får offert eller
    prisuppgift?
    Ja, många tycker det är dyrt. Då får man komma överens med kunden om 
    en lösning som passar dem och deras plånbok. Till exempel genom att på en 
    traditionell möbel göra modern stoppning som är billigare och går snabbare, 
    utan att göra skada på stommen förstås, men där kunden ändå har möjlighet 
    att i framtiden göra om den enligt traditionellt vis när den kan investera mer.
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3. Behöver eller brukar du förklara vad för arbete du utfört på kundernas möbler 
    och isåfall, hur?
    Jag brukar visa på det som finns i verkstaden. Då kan de klämma och
    känna. Sedan är Instagram ett bra sätt att visa och nå ut.

4. Upplever du att det finns intresse för hantverket från kunderna?
    Ja, intresset är stort, många är nyfikna och tycker det är spännande, särskilt 
    när det gäller deras egna möbler. Den har ett personligt värde om den kanske 
    varit en släktings eller om man själv köpt den för att man tycker om den. 

2.3 Behovsanalys

Självklart beror det på person men kunden har enligt min egen reflektion och 
efer samtal med yrkesverksamma tapetserare i sig sällan ett behov att mätta av 
att lära sig ny kunskap om tapetsering. Däremot tycker jag det är klart att det 
finns ett behov från yrkesutövarnas sida att kunden upplyses om hantverkspro-
cessen då samtliga jag frågat anser det svårt att ta betalt för den faktiska tid de 
lägger ned.  
Chansen att nå kunden verkar vara större när det handlar om deras egen möbel 
eftersom de redan har ett intresse och på så sätt är mer mottaglig för informa-
tion än om det hade gällt en möbel de inte har någon relation till. Ett tydligt 
exempel på att information och kunskap kan sprida sig är just att paret vars 
fåtölj jag gjorde om berättar att de visar upp kollaget för vänner och besökare. 

2.4 Varför ett produktblad?

Av de olika mediala tekniker som finns för att sprida information och attity-
der har jag valt produktbladet. Skälen för detta, som kommer att framgå mer 
tydligt i kapitel 4, är att produktbladet enligt min uppfattning är det lämpli-
gaste verktyget. Den är smidig att dela ut, skicka med kunderna och ha med 
sig vid kundbesök. Den ger möjlighet till att exponera både den konstnärliga 
frihet och den skicklighet samt ordning och reda jag vill ska förmedlas till mina 
kunder.
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3. Grafisk kommunikation

3.1 Definition

Grafisk kommunikation kan beskrivas som resultatet av tre samspelande kom-
ponenter som tillsammans har ett budskap att skicka från en sändare till en 
mottagare. De tre komponenterna är typografi, bild och grafisk formgivning 
(Bergström m.fl. 2008, s. 9).
Typografi - Typografering av text innebär att man väljer typsnitt och arrangerar i 
bland annat brödtext, spalter, rubriker och bildtexter.
Bild - Fotografier eller illustrationer används för att informera, väcka uppmärk-
samhet och komplettera text.
Grafisk formgivning - Även kallat grafisk design är sättet att skapa layout, alltså 
arrangera de två ovanstående, text och bild, till en helhet där budskapet går 
fram tydligt och begripligt samt fångar intresse och skapar trovärdighet hos 
mottagaren.
Frank & Pettersson (2004, s. 291) menar att “Grafisk form är bäst när den 
inte syns, en god känsla, ett tilltalande utseende som inte känns påträngande. 
God grafisk form underordnar sig budskapet samtidigt som den förtydligar och 
lyfter fram det.”

3.2 Typografi

Typografi är läran om bokstavsformerna, deras användning och de arrangemang 
de uppträder i. Den typografi vi använder oss av idag kommer från hundraåri-
ga traditioner och har utvecklats i takt med tekniska framsteg och människors 
behov (Frank och Pettersson, 2004, s. 208). 
I formgivningssammanhang är det vanligt att tala om synlig och osynlig typo-
grafi. Synlig typografi syftar till karaktäristiska typsnitt som förstärker känslan 
eller budskapet man vill förmedla. Detta är vanligt i rubriker och expressiva 
sammanhang då texten snarare blir en bild än en informativ text. Gällande 
osynlig typografi skapas en länk mellan mottagare och författare utan att 
läsaren blir påmind om att hen läser. Detta används i informativa och pedago-
giska sammanhang. 
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I typograferingen måste formgivaren se till att texten kan läsas utan svårighet. 
Här är det viktigt att veta att vi i läsprocessen från vänster till höger scannar 
av ordbilder och inte varje bokstav i sig. Våra ögon ser bokstäverna och sänder 
signaler till hjärnan som sätter samman dem till en bild. Det sätt ögonen rör 
sig över bokstäverna kallas saccadiska rörelser. För vana läsare betyder detta att 
ögonen stannar till med jämna mellanrum, fixerar vid 6-8 tecken under ca 1,25 
sekund och läser samtidigt några ord runt om (Bergström, 2017, s. 134).

Figur 3. Illustration av hur ögat med vissa nedslag och fixeringspunkter rör sig över en text

Bokstäver är uppbyggda av olika beståndsdelar som var och en har sin benämn-
ing. Att känna till dessa detaljer gör det enkelt att härleda vilken familj ett 
typsnitt tillhör. En bokstav kan bland annat bestå av grundstreck (stapel), kon-
soll, nedstapel, hårstreck, anslutning, ansvällning, uppstapel, ögla och serif. 

Figur 4. Bokstävers uppbyggnad

De två stora typsnittsfamiljerna är antikvor och sanserifer och de tre mindre 
familjerna är mekaner, skripter och extremer.
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3.2.1 Antikvor

Dessa kännetecknas av sina serifer, eller klackar som de också kallas, och sin 
växlande tjocklek i de olika beståndsdelarna. Antikvorna delas i sig in i tre olika 
grupper - diagonalantikvor, transantikvor och vertikalantikvor. 

Diagonalantikvor - Även kallade Geralder är mjuka och tilltalande med rundade 
seriffer och sned ansvällning som betonar läsriktningen. De har hög läsbarhet 
och har varit mycket vanliga i böcker ända sedan 1500-talet. Garamond, Ber-
ling, Galliard och Sabon är exempel på diagonalantikvor. 

Transantikvor - Benämns ibland som Realer och konstruerades under 1700-ta-
lets senare del (Bergström, 2017, s. 128). Dessa har större kontrast mellan 
grundstreck och hårstreck än diagonalantikvorna och dess serifer är oftast spet-
siga. Exempel är Baskerville, Caledonia, Caslon och Century.

Vertikalantikvor - Kan också kallas för Didoner och ses som eleganta typsnitt 
med sin starka kontrast mellan grundstreck och hårstreck. Dessa utvecklades 
under 1800-talets mitt och känns igen på sina tunna horisontella serifer och 
raka ansvällning. Typsnitt som Bodoni, Didot och Walbaum är exempel på 
vertikalantikvor. 

Figur 5. Diagonalantikva          Figur 6. Transantikva                Figur 7. Vertikalantikva
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Forskare och formgivare vet att antikvornas konstruktion har en stor betydelse 
för läsbarheten (Bergström, 2017, s. 134). Seriferna ger orden och raderna 
en slags linje eller räls för ögonen att läsa utmed. Dessutom anses allmänt att 
växlingen mellan tjocka och tunna partier göra bokstäverna till tydliga karak-
tärer. Dessa underlättar för ögonen när bokstäverna ska identifieras och sättas 
samman till ordbilder. Diagonal- och transantikvor anses överlägsna vertikalan-
tikvor eftersom det sneda i dessa minskar monotonin och hjälper läsaren vidare 
i texten. Det sneda ger med andra ord en sorts skjuts medan det raka stoppar 
upp läsningen mer. 

3.2.2 Sanserifer

Som namnet, med anspelning på franskans sans som betyder utan, betonar är 
detta typsnitt helt utan serifer. De kallas ofta för linjärer och är i sin konstruk-
tion jämn och inte sällan helt utan växling i grovlek gällande de olika uppbygg-
nadsdetaljerna. Dessa typsnitt utvecklades under senare delen av 1800-talet och 
påverkades mycket av funktionalismen i europa under 1930-talet som föror-
drade enkla och funktionella former (Bergström, 2017, s. 130).
Sanseriferna kan delas in i fyra grupper - primform, neoform, geometrisk form 
och humanform. 

Primform - Är från tidigt 1900-tal och har med sin öppna form tydlig rörel-
seritkning. Den hjälper alltså till vid läsningen och binder lätt ihop bokstäver 
till ord. News Gothic, Franklin och Akzidenz är exempel på primformslinjärer.

Neoform - Har sitt ursprung i 50-talets Schweiz då en väldigt avskalad och 
enkel grafisk form, The International Typographic style även känd som Swiss 
style utvecklades. Dessa har en sluten rörelseriktning och passar därför bättre i 
rubriker än i löpande text. Exempel på typsnitt är Helvetica och Univers. 

Geometrisk form - Är som namnet avslöjar strikt bunden till geometriska for-
mer. Dessa gör sig precis som neoformen bättre i kortare texter som rubriker 
eller på affischer och bokomslag. Futura och Avant Garde är båda sanserifer i 
kategorin geometrisk form.  
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Humanform - Är mindre geometrisk och mjukare med en öppen rörelserikt-
ning. Gill Sans, Frutiger och Kabel är goda exempel på linjärer i humanform. 

Figur 8. E:n i Primform, Neoform, Geometrisk form samt Humanform. Neoformen här är ett bra 
exempel på en sluten form medan de andra exemplifierar mer öppna former. 

Linjärernas jämna form och geometriska uppbyggnad kan göra det svårt att 
skilja mellan vissa specifika bokstäver, framförallt i, j, och l. De enskilda kar-
aktärerna är därför i jämförelse med antikvornas svårare att tyda. Eftersom en 
sorts monotoni uppstår i sanseriferna anses de passa bättre för kortare texter, 
rubriker och skyltar. På bokstäverna s, a, c och e syns tydligt den slutna och öp-
pna form som nämnts tidigare. Den öppna formen hjälper ögats rörelseriktning 
och gör det enklare att binda samman bokstäver till en ordbild. Den stängda 
formen gör att varje bokstav är sluten i sin egen rörelse och ger därför ingen 
skjuts i rätt riktning. Dessutom kan dessa stängda bokstäver lätt förväxlas med 
andra liknande tecken. (Koblanck, 2003, s. 38).
Gällande text för skärm finns det anledning att välja sanserifer framför antikvor 
då antikvornas användbarhet blir begränsad i mindre än 13 punkter på starkt 
lysande skärmar. Den bränner nämligen ut de tunna seriferna och dess egen-
skaper går förlorade (Bergström, 2017, s. 135).

3.2.3 Mekaner, skripter och extremer

Figur 9. Exempel på utseende för mekaner, skripter och extremer

Mekaner - Ritades under 1800-talets senare del och är med sina raka, kantiga 
serifer kraftfulla och kan uppfattas som klumpiga i formen. Dessa är vanliga på 
affischer och exempel är Memphis, Rockwell, Clarendon och Beton.

Mekaner       Skripter           Extremer
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Skripter - Ska ge ett handskrivet intryck och används för speciella ändamål som 
inbjudningskort och restaurangmenyer. Citadel, Basilica och Bankscript är 
exempel på skripter. 

Extremer - Kallas även fria stilar och hör till en vild familj och gränslös familj. 
De kan vara oläsliga, lekfulla och vara del av logotyper.

3.2.4 Läsbarhet och typografisk strukturering

Bortsett från kunskaper om typsnitt är det viktigt att man för texters läsbarhet 
även är medveten om bland andra följande typografiska uttrycksmedel och de-
ras påverkan - Gemena och versala bokstäver, teckengrad, radavstånd, radlängd, 
spaltarrangemang, ordmellanrum, teckenmellanrum, text mot bakgrund, färg 
och papper, språk och textinnehåll och typografisk strukturering så som ru-
briker, mellanrubriker, nytt stycke, indrag, anfang, kursiv stil, halvfet stil samt 
kapitäler.

Gemener och versaler - Gemena (små) bokstäver har tydliga skillnader mellan 
nedstaplar och uppstaplar och blir på så sätt enkla för ögat att sätta samman i 
ordbilder. Versaler (stora bokstäver) uppträder ständigt i full höjd och bildar 
av den anledningen ingen tydlig siluett och försvårar alltså ögats identifiering 
av tecken. Versaler fungerar i titlar, rubriker samt extremt korta texter men för 
längre löpande text rekommenderas gemener. 

Teckengrad - Det mest traditionella mått på teckenstorlek är punkter som är ett 
gammalt måttsystem från blysättningens tid och syftar till en punkt på 0,376 
mm (Frank och Pettersson, 2004, s. 214). Storleken behöver justeras beroende 
på avstånd mellan öga och det som ska läsas. 30-40 centimeters avstånd är det 
vanligaste för till exempel läsning av tidning eller bok och då bör en längre 
löpande text vara mellan 9-12 punkter. Är det smala spalter kan storleken min-
skas för att undvika för få tecken per rad. 12 punkters storlek i ett typsnitt kan 
upplevas som större eller mindre satt i ett annat typsnitt men i samma storl-
ek. Detta beror på att storleken inte syftar till versalernas höjd utan tecknens 
Åp-höjd, alltså avståndet mellan den översta delen av den versala bokstaven Å 
och den nedersta delen av den gemena bokstaven p.
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        Figur 10. Beskrivning av Åp-höjd

Radavstånd - Är avståndet mellan textraderna för litet smälter raderna samman 
och är avståndet för stort blir det tvärtom svårt att hålla ihop texten. Radav-
stånd anges också det med punktmått som brukar kallas kägel och syftar på 
avståndet mellan textradernas baslinje (Se figur 9). Måttangivelsen 9/11,2 anger 
att teckengraden är 9 punkter och kägeln 11,2. Det betyder att det alltså finns 
2,2 punkters utrymme mellan textraderna. Många formgivare anser att en, två 
eller tre punkters större kägel än teckengraden är bra för läsbarheten. Upp till 
teckengrad 14 punkter bör radavståndet ökas proportionellt (14/16) för att vid 
18 punkter vara lika med teckenstorleken (18/18). Vid ännu större teckengrad 
bör radavståndet minskas för att undvika ett alldeles för stort avstånd mellan 
raderna. (Bergström, 2017, s. 136)

Radlängd - Spaltbredden är viktig för att läsningen inte blir ansträngd utan 
behaglig för mottagaren. En lämplig regel är att inte ha mer än 60 eller mindre 
än 35 tecken per rad. Är raden för lång riskerar man att läsaren tappar bort sig 
och behöver söka sig tillbaka i texten för att hitta rätt och är den för kort kan 
den upplevas som styltig. I korta texter fungerar det med färre tecken per rad 
eftersom man tar till sig innehållet relativt snabbt (Frank och Pettersson, 2004, 
s. 213).

Spaltarrangemang - Formgivaren kan välja mellan följande olika typer av 
arrangemang och på så sätt påverka hur läsaren tar in texter - vänsterställd, 
högerställd, centrerad eller marginaljusterad. Den vänsterställda texten anses 
vara enklast att läsa eftersom vi läser från vänster till höger och det då är lätt för 
ögat att hitta till nästa rad. Centrerad text passar främst för titlar eller korta
texter då den i längre text ger ett rörigt intryck. Marginaljusterad text innebär
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att samtliga rader fylls ut och blir lika långa. Detta fungerar bra för att svälja 
många ord men man behöver se till att korrigera texten så det inte skapas större 
gluggar som gör avbrott i texten. 

Ordmellanrum - Mellanrummen mellan orden ska självklart vara så pass stora 
att de enskilda orden blir tydliga men får aldrig vara större än radavståndet 
eftersom läsarens ögon då riskerar att förvillas och kan isåfall läsa ihop ord på 
olika rader istället för att läsa raden enskilt.

Teckenmellanrum - Även bokstävernas mellanrum behöver vara lagom stora. 
Att generellt minska avståndet mellan bokstäverna kallas knipning. Kerning 
innebär att formgivaren minskar avståndet mellan vissa bokstavskombinationer 
och ökar vid andra för att få en harmonisk uppfattning av texten. Att spärra ord 
innebär att öka utrymmet likvärdigt mellan samtliga bokstäver. Detta kan göras 
på versaler men bör inte användas på gemener då ordbilden enklare slås sönder. 
Sådant här sker automatiskt i datorprogram men kan med fördel ses över av 
formgivaren för att få en fin text.

Text mot bakgrund - Kontrasten mellan bokstäver och bakgrund har stor be-
tydelse och de flesta föredrar svart text mot vit bakgrund men även till exempel 
mörkt grön eller blå text mot vit botten fungerar bra. Det som bör undvikas 
är kombinationer av komplementfärger som röd text mot grön botten. Detta 
är mycket svårt för ögat att ta in och skapar dessutom en ganska psykadelisk 
effekt. Negativ text, alltså ljus text mot mörk bakgrund kan även den vara svår 
att ta in och bör undvikas i längre löpande text. Vill man placera text över bild 
fungerar det bra för läsbarheten om bakgrunden är någorlunda enhetlig och 
jämn i sin färg.

Färg och papper - Att ha papperskvalitet i åtanke vid typograferingen är att 
rekommendera för att undvika tråkiga överraskningar. Att föra dialog med try-
ckeriet om färgmängd och papper är en god idé. En antikva som trycks på ett 
grovt och ojämnt papper kan göra att de tunna seriferna försvinner och i de fall 
kan en fet sanserif vara att föredra. Ett glättat papper av hög kvalitet ger inga 
begränsningar i val av typsnitt men kan däremot reflektera ljus som irriterar 
läsaren i vissa vinklar (Bergström, 2017, s. 139).



16

Språk och textinnehåll - Utöver formgivningen av de typografiska faktorerna är 
givetvis själva språket, ordval, meningsuppbyggnad och läsarens möjlighet att 
förstå avgörande för om budskapet kan nå fram eller inte. Att korrekturläsa och 
korrigera text är ett måste för att lyckas.

Typografisk strukturering - Rubriker, mellanrubriker, nytt stycke, indrag, blank-
rad, anfang, kursiv stil, halvfet stil samt kapitäler är förstärkningar som kan 
hjälpa formgivaren i att skapa ordning och kontrast i texten så att läsaren lätt 
kan orientera sig. 
Rubriker bör ha en tillräckligt stor teckengradsskillnad mot övrig text för att 
utmärka sig och ska helst inte avstavas. För att mellanrubriker ska skilja sig 
från brödtext kan man till exempel göra den halvfet, kursiv eller sätta den i 
4-6 punkter större. Här ska också mellanrummet beaktas då det behöver vara 
tydligt att mellanrubriken hör till nedanstående text och inte svävar mellan den 
övre och nedre texten (Bergström, 2017, s. 141).
Nytt stycke, indrag och blankrad är olika sätt att underlätta för läsaren att hitta 
rätt i texter och eventuellt ge en intention av när ett nytt ämne berörs.
Anfang är ett effektivt sätt för att markera början av en text, kursiv stil kan 
tydligt utmärka eller betona ett ord i en text och halvfet markering kan passa 
bra i faktatext.

I slutändan är det som nämnts i kapitlet tillsammans med ett kritiskt öga, tes-
tutskrifter och kongenialitet (att det passar in i sammanhanget) en väg till bra 
typografering.
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3.3 Bild

Inom begreppet ryms flera olika bildtyper som till exempel fotografier, illus-
trationer och konstnärliga bilder. Oavsett typ är bild ett av de element formgi-
varen arbetar med för att få fram en kommunikativ helhet. Bilder kan delas in 
i kategorierna informativa, explikativa, direktiva och expressiva. (Bergström, 
2017, s. 161).

Informativa - Ger relevant information som registrerar verklighetens händelser. 
Hit hör bland annat produktbilder och bilder från dokumentära reportage. 

Explikativa - Förklarar en händelse eller ett skeende som till exempel röntgen-
bilder eller bilder för bruksanvisning. 

Direktiva - Anvisar eller uppmanar till en viss åsikt. Här framträder sändaren 
och budskapet denne har och det är tydligt att någon vill påverka mottagaren 
då regit kan vara uppfordrande som i exempelvis reklam. 

Expressiva - Uttrycker känslor och visar personligt uttryck. Dessa kan vara poet-
iska, experimentella och även ickeföreställande. 

3.3.1 Format

Alla format har en energi som skapas av spänningen mellan höjd och bredd. I 
ett rektangulärt format blir energin och dynamiken stark och attraherar därför 
mottagarens öga. Ett liggande rektangulärt format ses som inbjudande och öp-
pet. Det stående rektangulära skapar dynamisk rörelse i höjdled och scannas av 
uppifrån och ned. Detta format är vanligt men kan ibland uppfattas som trångt 
och aningens ogeneröst i jämförelse med det liggande.
Innan Instagram, som med sitt fyrkantiga format anspelar på polaroidbilden, 
blev populärt upplevdes det kvadratiska bildformatet som statiskt och inte 
vidare spännande men den synen kan nog många tycka har förändrats. 
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3.3.2 Komposition

En bild behöver genom komposition få en ordnad form och det finns många 
saker som är avgörande för hur en bild avläses. Valet mellan närbild, halvbild 
eller helbild har stor betydelse. En närbild ger liv, väcker ofta nyfikenhet eller 
skapar intimitet, en halvbild tydliggör och helbild ger utrymme för kontext, 
miljö och atmosfär. Dessa tre kan samverka med varandra på ett väldigt effek-
tivt och informativt sätt. 
A & O är ett återkommande uttryck när man talar om bilders viktiga bestånds-
delar i komposition och struktur. A:et står för attraktion och med det menar 
man det utvalda dominerande i bilden som åskådarens blick automatiskt dras 
till. O:et står för orientering och handlar om den ordning en bilds olika el-
ement ska läsas av. Värt att komma ihåg är att allt för överlastade och röriga 
bilder är svåra för mottagaren att ta in och därför kan enkla avskalade bilder 
ofta fungera bättre. En bilds inneboende rörelse drar med mottagaren och för 
dennes blick i riktningar. Horisontalen, vertikalen, diagonalen, cirkeln och tri-
angeln har olika egenskaper i bildens komposition. (Bergström, 2017, s. 194). 
Den horisontala rörelsen som upplevs som lugn och harmonisk får en förstärkt 
vågrät rörelse av liggande format men hämmas i stående. Tvärtemot är den 
vertikala rörelsen som känns händelserik och förstärks av det stående formatet 
men motverkas av det liggande. Diagonalen är en livfull riktning som ses som 
intressant och annorlunda och som inte lämnar någon oberörd. Cirkeln är 
också den harmonisk, en obruten rörelse och en universell symbol för helhet 
och fulländning. Triangeln kan uppträda i vilande eller stående position där den 
vilande ses som lugn och pålitlig och den stående som mer livlig.

Placering av objekt i bild och beskärning hör även det till bildens komposition 
och struktur. Ofta är det naturligt att placera det som ska fotograferas centalt 
i bilden. Det mänskliga ögat har en kärlek till det symmetriska och gillar den 
balans och ordning det skapar men detta kan också upplevas som enformigt. 
Asymmetri kan sätta fart i en bild och trots olika tyngd till höger och vänster 
faktiskt ändå skapa balans. I en bra asymmetrisk bild uppstår en spänning mel-
lan kontrasterande ytor. Större, mindre, tomma och fyllda (Bergström, 2017, s. 
185).
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3.4 Form

Grafisk form är ett kreativt och konstnärligt språk som används för att tydligt 
föra fram ett budskap. Detta görs genom att sätta samman grafiska element så 
som rubriker, illustrationer, fotografier och texter på en yta. Hur formgivaren 
går tillväga är avgörande för om läsaren kommer vilja ta in budskapet eller inte. 
Det ska vara självklart vilken ordning de visuella elementen ska läsas i och for-
men ska få mottagarens öga att hitta rätt i innehållet så att det blir intressant. 
Möts man av en ordnad och enkel form är chansen större att förstå den, enkelt 
ta in information och läsa vidare än om man möts av en rörig och överlastad 
form som då blir krävande att ta sig an. Lyckas man inte ge ett gott första intry-
ck får man i denna situation sällan en andra chans. Det finns en anledning till 
varför det kända uttrycket “Less is more” är välanvänt inom formgivning.

Figur 11. Exempel på more och less

För många olika formelement i en och samma produkt kan vara en anledning 
till svårigheter för läsaren att hitta och förstå. Därför är det bra att välja några få 
grundformer att hålla sig till som gör navigeringen bekväm för mottagaren. 
När det kommer till symmetri och asymmetri är känslan dessa olika uppbygg-
nadssätt ger samma som tidigare nämnt för bilder. Den symmetriska där allt 
är centrerat upplevs som lugn och den asymmetriska som mer spänd. Läsaren 
har lätt att ta till sig budskapet i en symmetrisk form men det kan också bli lite 
enformigt. Med hjälp av asymmetrin man kan skapa liv och dynamik om den 
ändå balanseras på något sätt. 
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En grundprincip att ha med sig i formgivningsarbetet är den optiska mittpunk-
ten. Om en bild eller en rubrik placeras på en ytas absoluta mittpunkt kommer 
ögat uppfatta att den glider ned. Den optiska mittpunkten ligger strax ovanför 
den egentliga mittpunkten och ger till skillnad från den egentliga mittpunkten 
harmoni till en form  

Figur 12. Den faktiska och den optiska mittpunkten

3.4.1 Format

Funktion, budskap och distribution är några av de saker som är bra att tänka 
igenom inför val av format (Bergström m.fl. 2008, s. 125). Funktionen ger ofta 
svaret då till exempel en affisch kräver stort format för att kunna läsas på håll 
och reseguiden kräver ett litet för att lätt kunna tas med i väskan eller fickan. 
Budskapet är något som kan förstärkas genom formatet. En broschyr om Eif-
feltornet till exempel kanske bör vara stående snarare än liggande. Distribution, 
hur formen ska användas och spridas är viktigt att ta hänsyn till. Gäller det en 
broschyr mottagaren själv väljer att ta i en butik eller skickas den ut och får en 
högre portokostnad ju tyngre den är? Olika situationer och syften kan kräva 
olika format. 
A-serien är vad vi kallar för standardformat och används i de flesta länder. 
Systemet är enkelt då till exempel ett A2 är dubbelt så stort som ett A3 och ett 
A3 dubbelt så stort som ett A4. Viks ett A4 blir det ett A5-format och så vidare.  
Dessa avviker från gyllene snittets proportioner och anses därför inte passande 
för böcker då spaltbredden bidrar till för långa textrader. Däremot passar 
A-serien utmärkt för produktblad, broschyrer, kataloger och tidskrifter och ger 
formgivaren goda möjligheter i sin utformning.
Man behöver inte låsa sig vid standardformaten utan kan istället välja special-
format. Något som stämmer överens med gyllene snittet är romanformatet som 
med sina 130 x 210 mm anses harmoniskt och läsvänligt. 
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3.4.2 Gyllene snittet

När man talar om grafisk formgivning eller design över huvud taget är det 
svårt att utelämna “det gudomliga måttet”. Redan 300 år f.Kr. talade grekerna 
om gyllene snittet. Det uttrycker proportioner som man återfinner i naturen 
och inom arkitekturen har man sedan antiken använt gyllene snittet som en 
norm för harmoniska förhållanden och mått. Dessa principer som används 
flitigt inom design går att applicera på storleksförhållanden i typografi och 
mellan ytor och marginaler i form. Pedagogiskt kan skalan förklaras enligt 
följande klassiska talserie: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 och så vidare där summan av 
de två föregående talen bildar nästa tal. Man kan räkna fram proportionen för 
en rektangulär form om man har ett av måtten. Har man den kortare linjens 
mått multipliceras den med 1,618 för att få ut den längre linjens mått. Har 
man måttet på den längre multipliceras den med 0,62 för att få veta den korta 
linjens mått (Koblanck, 2003, s. 144).

3.4.3 Gestaltpsykologi

Till gestaltpsykologi eller psykologisk form hör några lagar som har stor be-
tydelse för grafisk formgivning. Närhetens lag, likhetens lag och slutenhetens 
lag (Bergström m.fl. 2008, s. 131) handlar om sådant man inte alltid ser eller 
tänker på men som för det undermedvetna är extremt tydligt.

Närhtens lag - Innebär att de former som ligger nära varandra upplevs höra 
samman. Detta kan man utnyttja i formarbetet för att med luft hålla isär eller 
föra samman olika delar. 

Likhetens lag - Former som liknar varandra hör samman. Detta kommer väl till 
användning i till exempel kataloger där om man vill uppmärksamma vad som 
hör ihop med hjälp av ikoner, färger eller typografi. 

Slutenhetens lag - Att avgränsa viss information med hjälp av en ram eller en 
färgplatta ger den grafiska formen tydlig struktur.
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Figur 13. Exempel på närhetens lag, likhetens lag och slutenhetens lag

3.4.4 Fyra designprinciper

Inom formgivning poängteras fyra betydelsefulla och klassiska formprinciper - 
Kontrast, balans, linje och rytm (Bergström, 2017, s. 236).

Kontrast - En viktig komponent som skapar dynamisk, spännande form, före-
bygger det monotona och bidrar till en ingång i det visuella arrangemanget. Ett 
behov finns av att någonting framträder mer än något annat för att uppnå tyd-
lighet. Kontraster kan bidra till en mer dynamisk form och det finns fyra olika 
kategorier. Storlekskontrast är den vanligaste och betyder, som det låter, att 
sätta något större i kontrast till något mindre till exempel en stor eller liten bild. 
Styrkekontrast kan visa sig i form av tunga mörka bilder och luftig typografi 
eller ljusa illustrationer. Formkontrast kan innebära att man låter en frilagd 
bild kontrastera mot en traditionell kvadratisk eller en rund. Färgkontrast ger 
oändliga möjligheter där man bland annat kan sätta en rubrik i färg mot svart 
eller lägga bakgrundsfärg på ena sidan i ett uppslag.

Figur 14. Statisk och dynamisk form
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Balans - Ögat föredrar balans framför obalans och de grafiska elementen måste 
samspela för att skapa en helhet. Det vanligaste är att arbeta symmetriskt och 
arrangera bild och text i mitten av ett format men en mer spännande metod 
är att skapa balans trots viss asymmetri. Detta är möjligt men kräver tid och 
träning. Man kan också skapa obalans för att till exempel främja en riktning 
men även detta ska göras med medvetenhet från formgivaren. 

Linje - Eller linjering som det kallas innebär att formen följer ett slags system 
eller grid/mönster för att huvudrubriker och bilder ska hamna på samma höjd 
från första till sista sidan och på så sätt följa samma enhetliga mall. Detta hjälp-
er formgivaren att vara konsekvent i sina val.

Rytm - Visuell framåtrörelse skapas, precis som i ett genomarbetat musikstycke,  
med hjälp av variation och att de olika elementen växlar på ett spännande sätt 
som för mottagaren vidare. Kontrast mellan hårda och mjuka former, närbilder 
och avståndsbilder, kalla och varma färger. Innehållet ska vara pålitligt men inte 
förutsägbart så att läsaren blir uttråkad. En röd tråd ska koexistera med varia-
tion. 

Regler i all ära men grafisk kommunikation kan förstås fortfarande vara bra 
även om den inte följer alla nämnda fingervisningar. Det handlar om att väcka 
intresse och nå ut och att träna sitt öga i kombination med att prova sig fram 
kan vara en väg till ett bra resultat. 
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4. Grafisk kommunikation anpassad för ett hantverk

FramsidaBaksida

Halvt uppslag

Detaljbild
Bild föreBild efter

www.katinaschutz.com
info@katinaschutz.com

Rubrik
Eventuell underrubrik

Detaljbild
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Processbild
Processbild

Processbild
Processbild

Vis assum zril
Lorem ipsum dolor sit amet, ex 
his animal salutatus, doming 
fuisset periculis mel an, ea vis 
alienum mnesarchum. At sit 
populo utroque, no aliquip 
epicuri assentior mea. 

Id delectus
Lorem ipsum dolor sit amet, ex 
his animal salutatus, ka doming 
fuisset periculis mel an, ea vis 
alienum mnesarchum. At sit 
populo utroque, no aliquip 
epicuri assentior mea. Harum 
errem temporibus per id. In 
quas aperiam pro, nihil non.

Novum commune
Lorem ipsum dolor sit amet, ex 
his animal salutatus, ka doming 
fuisset periculis mel an, ea vis 
alienum mnesarchum.

Duo luptatum omittantur
Lorem ipsum dolor sit amet, ex 
his animal salutatus, ka doming 
fuisset periculis mel an, ea vis 
alienum mnesarchum.

Helt uppslag
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4.1 Typografi

Till rubriken har jag valt typsnittet Calibri och satt den i light, 69% svart, 
storlek 40 samt spärrat den något. För rubriceringen håller jag mig till följande 
system: Har objektet ett namn väljs det i första hand som rubrik (“Sjuan”) och 
får då en underrubrik med formgivare/tillverkare. Har möbeln inget namn men 
märket är känt kommer den rubriken i andra hand (“Duxsoffa”). I andra fall 
väljs objektets stil eller årtal som rubrik (“Funkisfåtölj” eller “60-talsstol”).
Underrubrikerna är i Arial storlek 11 och brödtexten Garamond storlek 10. 
Spalterna som är vänsterjusterade rymmer ungefär 30 tecken per rad och radav-
ståndet är ökat till 13 punkter. 

Rubrik Calibri
Underrubrik Arial

Brödtext Garamond

Motivering
Det är informationen samt att den ska nå ut som ligger i fokus för produkt-
bladet, därför vill jag uppnå en så hög läsbarhet som möjligt. Jag vill använda 
osynlig och tydlig typografi så att processen i att läsa och förhoppningsvis ta in 
kunskap inte ska distraheras av karaktäristiska typsnitt. 
Calibri är en mjuk, inbjudande och öppen sanserif i humanform och funger-
ar därmed bra att läsa i större storlek. Att jag dessutom satt den i light och 
mörkgrå förstärker konstrasten mellan den stora och tunga detaljbilden på 
framsidan. Detta eftersträvar jag eftersom kontrast sägs skapa liv och förebygger 
monotoni enligt en av de fyra designprinciperna.
Arial är även den en linjär men i neoform, alltså en mer stängd variant. Att an-
vända ett välkänt typsnitt kan ha en positiv påverkan gällande igenkänning och 
läsbarhet. Trots bara en punkts skillnad till den mindre brödtexten är den lätt 
att särskilja. För att ändå förstärka skillnaden har jag valt att spärra, alltså öka 
teckenmellanrummet på underrubrikerna något. 
Brödtextens Garamond är en diagonalantikva och alltså den mest läsvänliga av 
antikvorna. Jag ser en styrka i att ett enkelt typsnitt används för att förklara
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tapetsering som för den oinsatte är komplicerat. När texten och hantverket i sig 
kan vara svårt att förstå vill jag därför inte på något vis riskera att läsaren dis-
traheras av en karaktäristisk stil. 10 punkter räcker för produktbladet som ska 
läsas på kort avstånd och ha ett litet format. 30 tecken per rad är på gränsen till 
för lite om man strävar efter hög läsbarhet men eftersom texten ska hållas kort 
fungerar detta och gör de smala spalterna lätta att ta sig an. Att texten är vän-
sterjusterad beror på att ögat då lätt ska hitta i texten. Eftersom jag inte valt att 
marginaljustera har jag kunnat öka radavståndet till 3 punkter utan att riskera 
att luften mellan orden i sidled i vissa fall blivit längre än ordens mellanrum i 
höjdledd. Min logotyp på baksidan är av sorten synlig typografi och drar med 
min handskrivna stil uppmärksamhet till sig. Jag vill att den ska vara personlig, 
tilltalande och samtidigt läggas på minnet så att man blir nyfiken på mig, min 
hemsida och mitt arbete.

4.2 Bild

Det som möter läsaren är en expressiv och samtidigt informativ detaljbild som 
täcker ungefär två tredjedelar av framsidan. I nästa steg, alltså halvuppslaget, 
syns två bilder i stående format. Detta är de informativa före- och efterbilderna 
på objekten i helbild tagna ur liknande vinkel och med en ren bakgrund.
De fyra både informativa samt explikativa bilderna på heluppslaget turas om att 
vara stående och liggande. Samtliga av dessa bilder är menade att vara process-
bilder av den aktuella möbeln och bör skildra objektet mest i halvbild men 
ibland även i hel- eller närbild beroende på hur det som ska visas bäst syns. 
Dessa bilder får gärna innehålla verktyg och material.

Motivering
Med en närbild på framsidan vill jag visa vackra och välgjorda detaljer och sam-
tidigt väcka nyfikenhet kring produktbladets innehåll. Före- och efterbilderna 
ska vara väldigt informativa och mer rena produktbilder för att läsaren ska 
kunna fokusera på möbelns omvandling snarare än något i bakgrunden.
Att de är fotograferade ur samma sneda vinkel visar möbeln bra och ökar 
chansen till att verkligen jämföra objektet på bilden. Det stående bildformatet 
matchar produktbladets format och gör att bilderna kan bli ganska stora och 
därmed tydliga.
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På heluppslaget har jag också valt det rektangulära bildformatet och här har jag 
en tanke med att stående och liggande format blandas. Dels vill jag inte riskera 
ett monotont intryck och eftersom en stående bild scannas av uppifrån och ned 
hoppas jag att den översta vänstra bilden kan göra att ögat dras ned till texten 
under den och sedan mot det inbjudande liggande formatet till dess högra sida.
Att dessa bör vara i halvbild har att göra med att de pdagogiskt ska visa hant-
verksprocessen och min tro är att en oinsatt läsare har lättare att ta till sig in-
formationen om de ser mer av möbeln. En närbild på en vulst kan till exempel 
vara svår att veta placeringen på om man inte har tapetserarkunskap. Processbil-
derna är i jämförelse med före- och efterbilderna inte tagna mot avskalad bak-
grund utan i verkstaden mitt i arbetsmomenten. Att se möbeln i verkstadsmiljö 
med material och verktyg kring sig tror jag bidrar till större insikt i hantverket.

4.3 Form

Formatet jag valt är A4. Pappret viks två gånger och det färdiga måttet för pro-
duktbladet blir alltså ett A6 som kan vecklas ut.
På första sidan valde jag att gå efter den mer dynamiska och livfulla formen och   
satte bilden över ungefär två tredjedelar av sidan och rubriken luftigt i den tom-
ma tredjedelen längst ned. 
Det halva uppslaget är symmetriskt och lugnt med två lika stora bildrutor som 
är placerade med lite mer luft i underkant än i överkant i enlighet med den 
optiska mittpunkten. 
Heluppslaget med processbilderna är asymmetriskt men balanserat med en bild 
och en textruta per A6-del som vecken bildar och i mitten av dessa har jag en 
illustration föreställande en stor häftnål samt mindre nubb. 

Motivering
A4 är den vanligaste av alla pappersstorlekar och är standard och därför enkel 
för mig att skriva ut själv. Att det blir ett analogt blad på utskrivet papper är 
för att det inte kräver någon som helst handling av kunden till skillnad från 
ett USB eller datafil via mail där kundens väg till att kunna ta del av informa-
tionen blir längre. Dessutom ser jag ett värde i att kunden får ett eller ett par 
originalexemplar av mig i finare papper som ger en känsla av kvalitet. Eftersom 
yrket handlar om fysiska objekt är det enkelt att skicka med produktbladet med
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den färdiga möbeln. Pappret viks två gånger och det färdiga måttet för pro-
duktbladet blir ett A6 som kan vecklas ut. Efter utskrift kräver det alltså ingen 
fästningsanordning eller någon klammer. Första sidan som är tydlig, luftig och 
stilren ska både med sin intressanta detaljbild väcka uppmärksamhet men sam-
tidigt informera om vad häftet läsaren håller i sin hand kan tänkas innehålla. 
Första uppslaget ska med trygghet leda mottagaren in på vad som ska hända 
samtidigt som överblicken här är viktig för kommunikationen. Läsaren ska 
snabbt kunna anta att produktbladet handlar om möbelns omvandling från 
början till slut. 
Det stora uppslaget med processbilderna har en asymmetrisk men ordnad form. 
Jag ville inte att uppslaget skulle kunna bli enformigt men samtidigt ska läsaren 
snabbt kunna lokalisera sig i text och bild utan att bli förvirrad. De olika 
A6-delarna har jag därmed valt att behandla delvis för sig själva men ändå i en 
helhet och lämnat mycket luft i mitten av pappret. Jag hoppas detta ska bidra 
till ett lugnt intryck snarare än ett rörigt där jag behåller balansen och hittar en 
rytm.
Med de skissartade illustrationerna i mitten på heluppslaget vill jag sätta en 
personlig prägel och samtidigt bryta av det stilrena med detaljer ur min yrke-
smiljö. I verkstaden kommer kunden alltid mötas av att det ligger nålar, spik 
och klammer högt och lågt och med skisserna understryker jag det handgjorda.
Innehållet i produktbladen är enkelt och sparsmakat. Jag har för avsikt att bilda 
mina kunder men att avslöja för mycket eller att gå för djupt in kan ha motsatt 
effekt. De korta texterna tillhörande bilderna på heluppslaget är tänkta att ytligt 
beröra saker som stil, årtal, eventuell stämpel, om den klätts om förr, märkning 
och proveniens, de gamla materialen som finns i möbeln, de nya jag tillfört 
samt klädselmaterial.
Som stark anhängare till “Less is more” och som själv har svårt att ta in ostruk-
turerad och ologiskt utformad information har jag skapat produktbladet ganska 
minimalistiskt. Bara där tycker jag det finns en oerhört stark kontrast till yrket 
i sig som kan bli intressant. I en tapetserarverkstad kan miljön vara stökig och 
det finns många intryck för kunden att ta in. Att få med sig en stilren och ord-
nad information hem kan visa en annan sida än den kunden möter i verkstaden 
samtidigt som den sparsmakade layouten, den läsvänliga typografin och de 
lättförstådda bilderna maximerar chansen till kunskapsspridning. 
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Grafisk kommunikation handlar alltid om att nå mottagaren vilket kan vara 
svårt eftersom det sker på dennes villkor. Budskapet måste göra ett starkt 
intryck för att hålla kvar läsarens uppmärksamhet. Man kan till exempel väcka 
intresse genom att tillfredsställa ett behov, lösa ett problem eller kombinera 
iögonfallande färger och former. Det krävs något slagkraftigt för att verkligen 
nå fram. Genom att använda mig av kundens egen möbel som hen redan har 
ett intresse för anser jag ha en ingång och goda chanser att lyckas kommunicera 
det jag vill. 
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5. Avslutning

5.1 Resultat

Svaret blir “Exempelvis såhär” på frågan om hur tapetseraryrket kan använda 
sig av god grafisk kommunikation för att enkelt förmedla ett komplext hant-
verk:

40-talsfåtölj

www.katinaschutz.com
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Nytt resårhus
Ett nytt handsnört resårhus 
krävdes för att fåtöljen skulle bli 
brukbar och få bra svikt igen. 

Stoppning
Den gamla grundstoppningen 
var av krollsplint och den nya är 
nu av ädelfiber som är tunnare 
och finare kokosfiber.
Överstoppningen är av tagel och 
vävarna som använts är av linne.

Fåtöljen
Fåtöljen som var klädd i en rejäl 
blå sammet hade ingen stämpel 
eller märkning från tillverkare 
eller tidigare tapetserare.
Denna typ är en vanlig modell 
från 1900-talets första hälft.

Midnattsblå sammet
Den nya klädseln precis som den 
gamla är av blå sammet. Denna 
från Nevotex har en hög procent 
bomull i sig.
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Huruvida den grafiska kommunikationen fungerar för mitt syfte är något jag 
inte kan svara på utan att ha tagit det ett steg längre och faktiskt provat det på 
riktigt. Något jag kommer ha möjlighet att göra som numera yrkesverksam 
tapetserare.
För att testa den grafiska mallen använde jag mig av bildmaterial från en fåtölj 
jag gjorde under mitt andra år på Malmstens. Jag anser att mallen jag tagit fram 
kan fungera i att kommunicera hantverket och sprida kunskap. 
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5.2 Reflektion

Den mall som detta mynnat ut i vill jag redan jobba mer på och vidareutveckla. 
Jag är väldigt nöjd med formatet - ett A4 som blir ett A6 och kan se mig själv 
skicka med detta till kunder i framtiden samtidigt som jag efter att ha jobbat 
några veckor nu är medveten om hur lätt tiden i verkstaden försvinner till ad-
ministrativa saker snarare än praktiskt arbete. 
För mig har examensarbetet varit ett sätt att inse att jag inte endast behöver 
välja en väg att gå. Jag kan vara tapetserare men fortfarande ägna mig åt grafisk 
formgivning och faktiskt tillämpa och dra nytta av de kunskaper jag har inom 
det området. 

När jag tittar runt på flera tapetserares “webbliv” är det inte ovanligt att det 
inte finns så mycket information eller att den inte hålls vidare uppdaterad och 
angående detta tänker jag att anledningen kan vara mängden jobb som finns. 
Man behöver inte anstränga sig för en snyggare hemsida eller en mer välup-
pdaterad instagram än alla andra eftersom kunderna kommer ändå.
Det jag hoppas är att det kan finnas en annan drivkraft än den starkaste (peng-
ar) i att bilda och göra människor intresserade.
Inom hantverksyrken finns inte samma krav på att förhålla sig till den digital-
iserade världen som i vissa andra yrken som följer teknikutvecklingen mer tätt. 
Att använda sig av sociala medier, designa en hemsida eller för den delen ett 
produktblad är inte alltid något människor har tid eller kunskap för. De grun-
dregler inom grafisk kommunikation jag undersökt tror jag kan vara till stor 
hjälp för alla de som inte vet var man ska börja.
 
Jag har skrivit detta arbete med fokus på kundkommunikation i relation till att 
kunna ta rättvist betalt som utövare av ett dolt hantverk. Det problem jag lyfter 
är såklart större än prissättning i min egen karriär som tapetserare men när jag 
startade arbetet hade jag svårt att formulera det eller ens sätta fingret på vad det 
är som gör att jag engagerar mig.  
Det handlar om att yrket ska kunna förstås av andra och på så sätt respekteras 
och värdesättas så att det i sin tur kan få finnas kvar. För vem ska ta hand om 
våra antika och historiska möbler om ingen längre vet hur och vad händer med 
världen när alla möbler tillverkas med avsikt att slängas efter några få år? 



35

6. Referenser

6.1 Tryckta källor

Bergström, Bo, Lundgren, Pär E. & Flessa, Georg (2008). Grafisk kommu-
nikation. 4., [uppdaterade] uppl. Malmö: Liber

Frank, Lasse & Pettersson, Rune (2004). Bild och form för informationsdesign. 
Lund: Studentlitteratur

Bergström, Bo (2017). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, 
information och profilering i vår visuella kultur. Upplaga 11 Stockholm: Carls-
son

Koblanck, Henriette (2003). Typografi, bild och grafisk design. 2. [utök.] uppl. 
Stockholm: Bonnier utbildning

6.2 Muntliga källor

Manston-Shorter, Andrea, telefonintervju av Katina Schütz,
18.06.12, Malmstens

Hård af Segerstad, Johanna, intervju av Katina Schütz, 
18.06.19, Birkastans tapetserarbutik

Hellquist, Gruv Stina, intervju av Katina Schütz,
18.06.20, Södermalms tapetserarverkstad

6.3 Personlig kommunikation

Risinggård, Börje. Mailkontakt 2017.02.14 samt 2018.05.31  



36

6.4 Figurförteckning

Figur 1. Kollage
Figur 2. Kundens fotografi
Figur 3. Saccadiska rörelser
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