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Konst eller Klotter?

Designern som går sin egen väg
Helene  Rydén



Graphic Generation är ett nytt magasin som lyfter fram unga lovande 
designers. Magasinet är till för att inspirera unga människor att utveckla 
sin design och visa dem att det går att lyckas. I detta numret tittar vi 
närmare på Graffiti som av många ses som ren skadegörelse. Trots 
detta finns det en hel del talang och konstnärer som lyckats väldigt 
bra med sin graffitikonst. Vi har även fått en intervju med ”Hille” som 
är en ung grafisk designer som lyckats väl trots sin ringa ålder på 22. 
Sedan har vi självklar många fler spännande artiklar… Trevlig läsning!
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Graffiti - Konst eller klotter?

Text: Tobias Gunnarsson & David Klaar  Foto: Kristina Jönsson & Linnea Karlsson
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Konst eller klotter?

Inom graffit ikulturen finns många talanger, men prislappen för sanering av all olovlig 
målning är orimlig. Vad ska man göra? Kan man uppmuntra begåvningarna och samtidigt 
minska vad som uppfattas som skadegörelsen…

Graffiti utvecklades 
av ungdomar i USA på 
1970-talet där de flesta 
utövarna, precis som idag, 
signerade sina alster med en 
slags sprejsignatur som kallas 
”tag”.  Verken utfördes/
utförs ofta olovligt på 
offentliga platser så som 
bussar och tunnelbanevagnar 
och betraktas av många som 
rena skadegörelsen. Men det 
finns de som lyckats få sin 
graffitikonst accepterad. Ett 
exempel är Banksy som fått 
ställa ut sin konst på bland 
annat Louvren i Paris och 
Metropolitan museum i New 
York. 

I Svenska Dagbladets 
artikel ”Graffiti – konst med 

en dyr prislapp” behandlas 
områdets största nackdel: just 
saneringskostnaden. Enbart 
under 2005 fick Stockholms 
läns landsting spendera 
115 miljoner kronor på att 
rengöra tunnelbanevagnar, 
bussar och stationer från 
graffiti; eller som de största 
motståndarna kallar det: 
”vandaliserande klotter”. Ett 
sätt för kommunerna att 
minska den olovliga konsten 
är att upprätta lagliga väggar 
där alla får måla. Malmö stad 
kan nämnas som ett lyckat 
exempel med sina två legala 
graffitiväggar. Minskningen 
av ”klotter” och ”tags” har 
där minskat avsevärt jäm-
fört med Lund som istället 

praktiserar nolltolerans 
mot detsamma. Att sedan 
somliga graffitimålare mest 
är ute efter spänningen de får 
från att spreja olovligt, kan 
dessa metoder inte råda bot 
på.  Kanske är det rent av 
omöjligt. 

Även om väldigt mycket 
graffiti anses av allmänheten 
vara skadegörelse, måste 
ändå nämnas att det bland 
dessa ”vandaler” finns många 
begåvningar. Det tråkiga för 
dessa graffitikonstnärer, vilka 
har talang få förunnat, är 
att deras fulla potential ofta 
går samhället fullständigt 
obemärkt förbi, istället för 
att nyttjas positivt. Ett bra 
exempel på detta är Mats 

Waaras och Miska Saarikkos 
som startade designföretaget 
Enter2Xit, vars grundkoncept 
är graffiti. Namnet kommer 
ursprungligen från deras tags.

Vad vill de då uttrycka 
med sin konst? Precis samma 
sak som vilken konstnär som 
helst: de vill uttrycka sina 
känslor och åsikter.

Gra

Friedrichshain, Berlin
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Hon är retrotjejen som går sin egen väg och har planer på att upptäcka 
världen. 

intresserar mig inte så 
mycket. Så jag brukar inte 
alltid göra som läraren vill i 
uppgifterna, men det blir fint 
ändå. Man måste gå sin egen 
väg och hitta sin stil för att 
lyckas i den här branschen.
   Din stil säger du, hur 
skulle du beskriva den?
- Oj vad svårt, men jag skulle 
nog beskriva mig som lite 
retro. Jag går gärna tillbaka 
flera år i min design och jag 
är inte så jätteförtjust i det 
stela och kontrastfulla som 
är modernt nu. Utan jag 
inspireras mycket av 60 och 
70-talet. 
   Men åter till utbildningen 
du läser, är den bra tycker 
du?
- Den är bra, men i början 
var jag lite tveksam för i den 
första grafisk designkursen så 
hade jag redan förkunskaper 
i programmen de lärde ut. 
Det var lite segt att sitta på 
föreläsningar och lyssna på 
sådant som man redan visste. 
Nu i den andra kursen lär vi 

Hej Helene, eller ska vi kalla 
dig för ditt  
smeknamn Hille?
-Hej, Hille går bra. 
    Hur kommer det sig 
att du har hamnat här i 
Jönköping?
-Ja jag är ju ifrån Nässjö så 
det är inte så konstigt, det 
blev ett ganska naturligt 
val då det ligger nära. Och 
efter att tidigare ha läst på 
en folkhögskola så kände jag 
att jag ville läsa vidare och 
inrikta mig mer på grafisk 
design. 
    Vad läste du på folkhög-
skolan?
-Jag gick grafisk form. 
Skapandet har alltid varit 
ett stort intresse för mig så 
jag har läst bild och form 
på gymnasiet och började 
studera på folkhögskolan 
direkt efteråt. 
    Vad är grafisk form, eller 
grafisk design som du läser 
nu, för dig?
- Jag är mer för den konst-
närliga biten, det tekniska 

oss betydligt mer. Fast det 
är fortfarande lite ojämnt då 
vissa kurser kräver betydligt 
mer än andra. Men det sättet 
man lär sig mest på tycker jag 
är faktiskt genom att studera 
och ta del av andras erfaren-
heter och kunskaper. Det är 
jättenyttigt och man lär sig 
massor.
  Berätta, vad tycker du är 
det roligast/tråkigast i den?
- Jag tycker nog faktiskt att 
det är roligast att redigera 
foton, för jag fotar väldigt 
mycket på fritiden, både 
digitalt och analogt. Men att 
skissa och illustrera är också 
väldigt skoj.  Det tråkigaste, 
i alla fall svåraste är nog 
webbutvecklingen. För jag 
förstår det verkligen inte och 
det blir aldrig bra. Så det vill 
jag inte syssla med i fram-
tiden.
   Vad vill du göra i fram-
tiden då?
- I början ville jag jobba 
på en reklambyrå men nu 
känner jag mer för att starta 

ett eget företag, och driva en 
liten second handbutik. Men 
först av allt så vill jag läsa ett 
år utomlands för att se något 
nytt. Kanske backpacka runt 
lite i Asien också, jag har bara 
sett norden och Gran Canaria 
hittills. Jag vill upptäcka nya 
saker och inspireras. Helt 
enkelt för att kunna utvecklas 
och få möjligheten till att 
relatera till mina kunders 
önskemål på ett annat sätt. 
   Det låter förnuftigt, i vilket 
land vill du studera?
- Jag har några favoriter, det 
är Skottland, Australien och 
USA. Men vi får se vart jag 
kommer in först och främst. 
Men jag börjar med att åka 
till Kina nu i vår med klassen. 
Det ska bli jätteroligt.   

5

Intervju - Helen Rydén

elene  
ille Rydén

Namn: Helene “Hille” Rydén 
Ålder: 22 
Bor: I Nässjö med pojkvän  
och kanin 
Utbildning: Grafisk design 
& webbutveckling 

H
Text: Matilda Karlsson  Foto: Linnea Karlsson & Matilda Karlsson
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elene  
ille Rydén

Namn: Helene “Hille” Rydén 
Ålder: 22 
Bor: I Nässjö med pojkvän  
och kanin 
Utbildning: Grafisk design 
& webbutveckling 

“Jag brukar inte alltid göra som läraren vill”
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1989 rullade tryckpressarna 
för fullt i den lilla lokalen i 
Jönköping. I inlednings-
skedet tillverkades först och 
främst byggnadsritningar. 
Dessa står idag endast 
för ca trettio procent av 
tillverkningskapaciteten 
då efterfrågningar från 
kunderna inbjudit till att 
utöka sortimentet. Tryke-
riet i Jönköping är en del av 
franchisingkoncernen Akitekt-
kopia. De har fyra anställda 
och omsätter ca 5,5 miljoner 
kronor om året. 

Kundklientelet varierar 
från stora företag och organi-
sationer, så som kommuner, 
landsting, Skanska och Elmia-
mässan till privatpersoner. 
Även storleken på uppdragen  
skiftar från stort till smått. 

Det viktigaste är dock, 
oberoende av vem kunden är 
och vilken storlek på deras 

order har, att de ska känna 
sig så väl omhändertagna 
som möjligt. Därför satsas 
mycket på social kompetens, 
vilket kunden tydligt märker 
då denne får hjälp av samma 
person genom hela produktions-
kedjan.

Under året är arbetet ganska 
jämt fördelat. Mäklare vill 
ha broschyrer till hus- 
och lägenhetsvisningar. 
Privatpersoner beställer 
almanackor, bröllopshäften 
och kanvastavlor. Däremot, 
vid midsommar och veck-
orna före och efter Jul, går 
pressarna på högtryck. Då 
beställs, bland annat, väldigt 
många kalendrar. Även 
mindre klienter som vill ha 
stora kvantiteter broschyrer 
hör av sig.  Anledningen till 
det är troligtvis att tekniken 
utvecklats och pressat ner 
priserna.

Till stora företag görs 
mest rollups, broschyrer och 
visitkort. Även skyltar i alumi-
nium tillverkas.  Trycktiden 
varierar beroende på trycksak, 
storlek och om orginal-
objektet är analogt eller 
digitalt. Kunden får räkna 
med minst fem dagar innan 
ordern är klar. Vid digital-
tryck används helst pdf som 
originalfilformat. 

Företaget erbjuder även 
montering. De snickrar 
ihop och färdigställer själv 
produkterna på plats. 

Kunderna erbjuds fyra 
olika trycksätt för sina 
beställningar: vaxbläck-, 
bläck och digitaltryck.

Vaxbläcktryck är ett nytt 
sätt att trycka som började 
användas av företaget i 
våras. I Jönköping är Arkitekt-
kopia det enda företaget som 
använder sig av tekniken, vilken 

bland annat används till att 
trycka byggnadsritningar. 
Företagets scanner i fyrfärg 
klarar 1200 dpi/ppi, är 
Jönköpings största och kan 
skanna objekt som är 90 cm 
breda. Stora bläckstråle-
skrivaren har 8 huvuden, 
klarar att trycka 160 cm brett 
och företaget garanterar att 
utomhustrycken håller för 
väder och vind i minst tre år. 

Största problemet som 
stöts på i tillverknings-
processen är huruvida färgen 
blir bra eller ej. Nyansen måste 
vara rätt för att färgerna ska 
harmonisera med varandra. 
Miljöaspekterna är också 
viktiga att ta hänsyn till. 
Därför försöker företaget att 
uppfylla så många miljö-
certifikat som möjligt. Allt 
papper som används vid 
tillverkningen har som minsta 
miljömärkning, svanen.

För att bli ett lyckat och framgångsrikt företag behövs kunder. Nöjda kunder. Detta förstod 
smålandsföretaget Arkitektkopia tidigt då de tydligt fastslog att ”kunden, kvalitén, och bra 
leverenstider måste gå före låga priser.” Drygt tjugo år senare visar sig denna filosofi ha 
fungerat alldeles utomordentligt bra. 

Arkitektkopia - Framtidens tryckeri

Arkitektkopia
– det omtänksamma företaget på väg mot framtiden

Text:: Kristina Jönsson  Foto: Kristina Jönsson & Linnea Karlsson
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I vårt förslag är de sista bok-
stäverna ”ai” placerade inuti 
ett stort c för att göra bilden 
mer kompakt. Det eleganta 
typsnittet med seriffer ger en 
känslan av tradition, vilket 
speglar företagets många år i 
branschen. Från början gavs 
c:et en guldig nyans för att 
påminna om Smålands vapen-
sköld med ett stegrande lejon. 
Istället valdes en blå färg som 
står för företagsverksamhet 
och ofta väcker positiva 
associationer hos betraktaren. 
De övriga bokstäverna är 
svarta för att inte var för 
mycket i fokus. Logotypen 
fungerar även i svartvitt och 
går mycket bra att brodera. 
Den är klassisk, stilren och 
passar utmärk på strump-
skaftet.

Redaktionen fick i uppdrag 
att redigera och omforma en 
redan existerande logotyp. Vi 
valde företaget Cai som har 
ett småländskt ursprung och 
har tillverkat strumpor sedan 
1946. Strumporna är av hög 
kvalitet och anpassade för 
arbete, sport och fritid. Deras 
slagord är ”Det naturliga 
valet” och loggan är röd. För 
oss på redaktionen kändes 
det som om logotypen inte 
speglade företaget särskilt bra 
och därför har vi utformat ett 
nytt förslag.

En ny logotyp

Den gamla loggan

Den nya loggan

Framtiden
Arkitektkopia säger sig vilja 
expandera, men då framtiden 
är oviss och expandering 
kostsam avvaktar företaget 
för närvarande för att inte 
förlora mer än vad de tjänar 
på denna expansion. Anled-
ningen är bland annat att 
människor kanske kom-
mer att vilja skriva ut och 
trycka upp i mindre skala i 
framtiden än förut. Kanske 
kommer veckotidningar att 
börja köpas i digital form via 
internet istället för i pappers-
format i butik.

Text & bild: Linnea Karlsson
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HDR - Steg för steg

HDR är en förkortning för High Dynamic Range och är ett samlingsnamn för bilder som kan 
återge väldigt mörka och ljusa partier. En HDR-bild får man genom att fotografera samma 
objekt med normal-, under och överexponering. Sedan lägga samman dem och få på så 
vis fler högdagar och skuggor som en ensam bild inte klarar att återge. Det här är en guide 
för hur du skapar en fake-HDR ur en ensam JPEG-bild.

Steg 5
Duplicera bildlagret (Layer 
> Duplicate Layer) och välj 
blending mode (se steg 4) 
”Soft Light” på det övre. Lägg 
sedan till ett filter (Filter > 
Distort > Diffuse Glow) i 
det undre lagret.

Steg 3
Nu är bilden grå och 
kontrastlös, för att få upp 
kontrasten använd Unsharp 
Mask (Filter > Sharpen > 
Unsharp Mask).

Steg 1
Öppna en bild i Photoshop. 
Högerklicka på bilden och 
välj ”Convert to Smart 
Object”. Detta gör att du 
kan lägga justeringsfilter 
som går att ändra under hela 
arbetsgången. Detta är bra då 
värdena kan behöva justeras 
för att uppnå bästa effekt.

HDR Steg för steg

Steg 2
För att få fram detaljer 
i bilden ändra Shadow/
High¬lights (Image > Ad-
justments > Shadow/High-
lights).

Steg 4
Lägg till ett Black and 
White-lager (Layer > New 
Adjust¬ment Layer > Black 
and White) utan att ställa 
in några värden. Ge sedan 
detta lager en blending mode 
”Overlay”. Dubbelklicka 
sedan på Black and White-
lagret och ställ in nya värden.

Efter

Text & foto: Linnea Karlsson
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