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FÖR TÄRNABYS FR AMTID



Ryfjället har med sina karaktäristiska former blivit Tärnabys symbol. Vid toppen av  Ryfjället eller 
Ryjvejegaejsie som fjället heter på Samiska fanns förr en samisk offerplats. 



Detta projekt handlar om min hemort Tärnaby som i dagsläget står still i utvecklingen,  

företag läggs ned och kommunikationen mellan ortsbor, företag och kommun är knapp. 

Det finns även en avundsjuka till grannbyn Hemavan där utvecklingen blomstrar. Detta 

har bidragit till en negativ trend som sprider sig. Tillsammans med min klasskompis 

Hanna Weinmar tar vi oss an Tärnaby med hjälp av en metod som heter Participatory 

design – ett gemensamt skapande. Vi undersöker hur vi bäst applicerar denna metod på 

Tärnaby så att ortsborna får en chans att vara med att påverka och bidra med deras idéer 

och tankar. 

Genom en workshop ger vi Tärnaborna chansen att delta och dela med sig av sina tankar 

och idéer på ett annorlunda och roligt sätt. Vi använder oss av fyra olika workshopme-

toder för att bygga ihop vår workshop i Tärnaby. Vi får en hel hög med material som jag 

och Hanna sedan kan jobba vidare med. Då examensarbetet är självständigt krävs det 

att jag och Hanna tar fram varsin slutprodukt och skriver varsin rapport. Jag har jobbat 

vidare med vårt workshopkoncept ”Mitt Tärnaby” där jag har skapat ett forum för Tär-

naborna där de kan fortsätta att dela med sig av sina tankar och idéer. Tanken är att det 

ska öppna upp möjligheter till samarbeten och att idéer kan bli verklighet. 
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TACK!

Litteratur & från webben

Jag vill passa på att tacka mina handledare Maria Juhlin, 

Oscar Guermouche & Maria Koblanck som gav förslaget att 

jag och Hanna Weinmar skulle göra detta tillsammans. Utan 

dem hade projektet inte blivit såhär stort och bra, jag hade  

inte heller kunnat få en bättre arbetskamrat. Jag vill tacka 

Yours kommunikationsbyrå som delat med sig av sin exper-

tis till oss. Jag vill också tacka alla Tärnabor som har engage-

rat sig i detta projekt! 
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Det var någonstans i början av utbildningen som detta frö började gro. Jag 

kände en stark koppling till min hembygd Tärnaby och jag pratade ständigt 

om den både positivt och negativt. 

Jag är stolt över att vara Tärnabo. Inte minst för våra oerhört duktiga skid-

åkare men även för den lilla by som Tärnaby är. Det finns en trygghet där 

som jag aldrig kommer att finna någon annan stans. Alla känner alla och den 

känslan gillar jag. 

Men samtidigt som jag älskar min hembygd så är jag arg på den. Det finns 

en irritation i Tärnaby som alltid gör sig påmind kring köksbordet. Det är det 

ena och det andra, aldrig tar det stopp. Detta examensarbete ser jag som min 

chans att ge tillbaka något till byn, att bidra med mina kunskaper och det jag 

är bra på. Jag vill ändra på köksbordssnacket, jag vill att vi pratar positivt om 

Tärnaby, jag vill att vi öppnar upp ögonen och ser möjligheterna att lösa dessa 

problem tillsammans med hjälp av varandra. DÄRFÖR TÄRNABY!

VARFÖR ETT EXAMENSARBETE OM TÄRNABY?



8 B A K G R U N D

TÄRNABY ÄR KÄNT FÖR ATT ha fostrat flera fram-

gångsrika alpina skidåkare så som Ingemar Stenmark, 

Stig Strand, Anja Pärson och Jens Byggmark. Tärna IK 

Fjällvinden, klubben i byn som dessa skidstjärnor har 

tävlat för är en av de mest framgångsrika idrottsfören-

ingarna genom tiderna. Utav Sveriges 185 världscup-

segrar har Tärnabyåkare tagit hem 132 av dem.

  
Tärnaby ingår idag under destinationen Hemavan Tär-

naby. Hemavan ligger ca 2 mil från Tärnaby mot den 

norska gränsen. Tillsammans erbjuder dem skidåkning, 

fjällvandring och andra aktiviteter för den frilufts 

lystne. I Hemavan ligger även flygplatsen som under 

säsong erbjuder flyg till och från Stockholm dagligen. 

Turismutvecklingen i byn började redan 1927 då Svens-

ka turistföreningen satte upp en turiststation i Tär-

naby som kallas för Åkerlundska gården.  I mitten på 

1900-talet tog turismen fart, turisthotell och skidliftar 

byggdes. Idag lever Tärnaby på turismen. I Tärnaby har 

även rennäringen en framträdande roll. Flera hundra 

år innan nybyggarna kom till byn så bedrev samerna 

renskötsel här. 

LANDSKAP: Lappland   

LÄN: Västerbotten län  

KOMMUN: Storumans kommun  

FOLKMÄNGD: 482

Ryfjället har med sina karaktäristiska former blivit 

Tärnabys symbol. Vid toppen av Ryfjället eller Ryjveje-

gaejsie som fjället heter på Samiska fanns förr en samisk 

offerplats. På 50-talet fanns det en störtloppsbana med 

en fallhöjd på 950 meter på Ryfjällets sydvästra slutt-

ning. Backen ansågs vara för brant och svåråkt vilket 

gjorde att den övergavs. 

TÄRNABY /  DEARNA

EN L ITEN BY  I  SÖDRA LAPPLAND
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INGEMAR STENMARK - alpin skidåkare, 
86 världscupsegrar.   

STIG STRAND - alpin skidåkare, 
2 världscupsegrar.   

ANJA PÄRSON - alpin skidåkare, 
42 världscupsegrar.   

JENS BYGGMARK - alpin skidåkare, 
2 världscupsegrar, VM-silver i slalom -11.  

BENGT FJÄLLBERG - alpin skidåkare, 
VM-brons i slalom 1982. 
 
BENGT-ERIK GRAHN - alpin skidåkare, en 2:a- och en 
3:e-plats i 1960-talets motsvarighet till världscupen. 

HAMPUS MOSESSON - snowboardåkare, 
juniorvärldsmästare i halfpipe.
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PROJEKT +  METOD = SAMARBETE

Med tanke på storleken på detta projekt hade det varit svårt att driva det till 

sin spets på egen hand. Med lite tankar och samtal med handledare blev vi 

två. Min klasskompis Hanna Weinmar ville som sitt examensarbete utforska 

en metod som heter Participatory design men hon visste inte vad hon skulle 

applicera metoden på och jag visste inte hur jag skulle gå tillväga för att 

handskas med ett helt samhälle, detta resulterade då i ett samarbete. Jag hade 

ett projekt och Hanna hade en metod för hur projektet skulle ta sig framåt. 

Två glada tjejer påväg till Tärnaby.
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PROBLEMET I TÄRNABY IDAG ÄR bland annat 

den negativa attityden som finns hos ortsborna. Denna 

negativitet har vuxit fram ur att det inte händer något, 

utvecklingen står stilla. Företag läggs ned och kom-

munikationen mellan ortsbor, företag och kommun är 

knapp. Tärnaborna känner sig utanför och bortglömda 

i många fall.  I grannorten Hemavan som ligger ca 2 mil 

från Tärnaby mot norska gränsen blomstrar turismen 

och handeln. Här görs stora satsningar inom turism och 

näringsliv. En galleria har nyligen byggds i Hemavan 

där man kan finna bland annat ett systembolag, ett fik, 

en sportbutik, en inredningsbutik och en klädaffär. Då 

Hemavan ligger närmast den norska gränsen och tack 

vare den nya gallerian är det väldigt många norrmän 

som besöker byn. Detta har dock bidragit till ett mins-

kat intresse och handel för Tärnabys del då de flesta 

norrmän stannar i Hemavan. 

Denna negativitet som har vuxit fram lyser igenom 

mer och mer, så mycket att besökare märker av det. Då 

turismen i orten är viktig och behövs nu mer än någon-

sin är det på tiden att vända på denna negativa trend. 

Detta upptäcktes vid en förstudie i Tärnaby som gjordes 

i uppstarten av projekt. Förstudien visar också att det 

finns en stor stolthet för sin by, att det finns en stor 

kapacitet och entreprenörskap dock en brist i kommu-

nikation och engagemang. Enligt många är räddningen 

en stor investerare som vågar satsa på Tärnaby. 

SYFTET MED DETTA ARBETE ÄR att undersöka 

hur man integrerar användaren i den kreativa 

processen för att ge dem en chans att vara med att 

forma slutresultatet efter deras behov. För att ska-

pa ett så hållbart och användbart slutresultat som 

möjligt är användaren en viktig del i processen. 

Vi vill utforska hur man applicerar participatory 

design på en landsbygd och involverar ortsborna 

i ett projekt för att utveckla deras by efter deras 

behov.  

Participatory design är en intressant och kreativ 

arbetsmetod som kan locka fram oväntade re-

sultat. Metoden går att applicera på flera områ-

den inom ämnet Mediedesign och detta arbete 

visar på fördelen att integrera användaren i den 

kreativa processen. Detta för att skapa något som 

verkligen fungerar. En skräddarsydd slutprodukt. 

PROBLEM & SYFTE
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Hä löns int’ förklar’ för 
dem som int’ begrip...

”
/ INGEMAR STENMARK
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PARTIC IPATORY DESIGN

ETT  GEMENSAMT SKAPANDE

PARTICIPATORY DESIGN GÅR UT PÅ ATT ta in 

användaren tidigt i den kreativa processen och lära sig 

om användaren för att kunna ta fram en idé/produkt 

som återspeglar användarens behov. 

Participatory design har sitt ursprung i Skandinavien. 

I början av 70-talet användes metoden i Norge där 

datortekniker jobbade med fackliga ledare och medlem-

mar i metall och järn branschen för att utveckla deras 

arbetsplats. Flera projekt i Skandinavien involverade 

tvärvetenskapliga forskningsgrupper som samarbetade 

med fackliga ledare och medlemmar i fabriker, varu-

hus och verkstäder. Detta för att jobba på problem som 

kretsade kring datortekniken och hur den påverkade 

arbetsplatserna. (Martin, 2012).

Sedan dess har omfattningen av participatory design 

vuxit och blivit mer accepterad som en metod för att 

forska och tillämpa på många olika användningsområ-

den. Metoderna inkluderar dagboksstudier, fotostudier, 

kollage, kreativa verktyg och design workshops. Partici-

patory design respekterar kreativiteten hos deltagarna 

för att inspirera och hjälpa till att föra processen framåt 

och även för att ge kritik på färdig design. En designers 

kunskap paras ihop med deltagarnas input. Därefter 

översätter designern detta till en slutgiltig artefakt, en 

designlösning (Martin, 2012). 

EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA SIG AV 

METODEN.

På en ö som heter Panda Island har man tagit fram en 

busslinje så att de som bor på norra delen av ön kan ta 

sig till den södra delen och vise versa. Då de tog fram 

denna busslinje drog dem en sträcka rakt genom ön, en 

person tog fram en tidtabell och en hittade en buss och 

en chaufför. Efter tio års tid började de undra varför det 

var så lite folk som åkte med bussen. De ville undersöka 

detta och ta reda på hur man kan få fler att åka buss. 

De bjöd in fler personer till detta projekt för att reda 

ut problemet. De började med att åka runt och prata 

med människorna på ön för att höra vad de tycker om 

busslinjen som finns och om de brukar åka med den. 

Människorna svarade att de gärna ville åka buss men 
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att de hade långt till närmsta hållplats, det var svårt att 

ta sig på bussen om man var rulstolsbunden, det fanns 

ingen stans att stoppa sitt bagage mm. För att ta reda 

på mer skapade dem ett event för att förbättra denna 

busslinje. De bjöd in hela ön där de fick diskutera med 

varandra. Detta spelades in och användes senare som 

material för att förbättra busslinjen. 

VAD KOM DE FRAM TILL?

Genom att prata med människorna på ön kom de fram 

till att bussen bör ha en ramp så att rullstolsbundna kan 

ta sig på, de byggde ett räcke på busstaket för bagaget 

och de gjorde en ny tidtabell anpassat efter de på ön 

samt ändrade vägen bussen skulle köra så att fler hade 

möjlighet att hoppa på den. Allt detta kom de fram till 

bara genom att ta in användaren i deras process. 

Detta visar på hur bra denna metod är när det kommer 

till att skapa något hållbart och som är anpassat efter  

en användare. Den visar även hur lätt det är och hur 

fort man kan komma fram till en bra lösning som pas-

sar alla bara genom att prata med användaren. 

Det svåra med participatory design är när det kommer 

till att involvera användaren i designprocessen, hur 

formen på denna produkt ska se ut. Här är det desig-

nern som har kunskapen men det är fortfarande viktigt 

att användaren får vara med i denna del också för att 

komma med kommentarer hur de uppfattar formen. 

Men samtidigt bör man inte lyssna för mycket på 

användaren när det kommer till färg och form då det 

är designern som sitter på kunskapen när det kommer 

till att balansera färg, form, bilder och texter. Dessutom 

sitter på kunskapen när det kommer till vad som passar 

till vilket ändamål, till exempel när det kommer till 

typografi och färgval. 

Vi ser att participatory design passar ypperligt att app-

licera på Tärnaby när situationen är som den är, negativ 

och med en dålig kommunikation mellan ortsbor, före-

tag och kommun. Denna metod ger Tärnaborna chan-

sen att vara med och berätta vad de vill med Tärnaby 

och utforma en slutprodukt som de sedan kommer vara 

användare av. Slutprodukten kommer att vara hållbar 

och Tärnaborna får känna att de fått chansen att vara 

med att utforma detta vilket vi tycker är viktigt. 

Vi hoppas också att genom denna metod lyfta fram 

potentialen i det som finns och i det som Tärnaby har 

idag. Att plocka fram stoltheten och engagemanget 

för att kämpa för Tärnabys framtid. Vi hoppas att med 

denna metod kunna sätta en boll i rullning och visa på 

att genom att samarbeta, prata och lyssna på varandra 

kan man komma långt.
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Genom participatory design vill vi hjälpa ortsborna 

lösa de problem som finns och ge dem en chans att vara 

med att påverka. 

För att ta sig an detta projekt behövs en stadig grund. 

Därför har research varit viktigt för oss. Vi har under-

sökt och utforskat participatory design för att senare 

kunna bestämma hur vi applicerar metoden på en 

landsbygd. Vi har även grävt i Tärnabys historia för att 

utveckla ett brett kunskapsområde för vårt projekt.

I  UPPSTARTEN AV PROJEKTET





20 A R B E T S P R O C E S S

I uppstarten av projektet gjordes en resa till Tärnaby 

för att ta reda på hur ortsbornas tankar går idag. Vilka 

problem finns det och vad kan förbättras. För att ta 

reda på detta gjordes ett antal intervjuer med ortsbor 

på plats där vi frågade dem vad de tycker är bra/dåligt 

med Tärnaby och vad de tycker kan förbättras. 

FRÅGELÅDAN. Vi placerade även ut en frågelåda på 

bensinmacken i Tärnaby för att samla in fler tankar 

och åsikter. Bensinmacken var en bra plats för lådan då 

det är mycket folk som besöker macken, det finns även 

bord och stolar så att man i lugn och ro kan sätta sig 

ned och svara på våra frågor som löd: 

Vad är bra med Tärnaby? 

Vad är dåligt med Tärnaby? 

Vad kan förbättras? 

Lådan fick vara framme i ca en och en halv vecka så att 

vi kunde ta reda på svaren och använda oss av dem för 

att skapa mer kunskap om Tärnabornas tankar. 

Utifrån denna förstudie kunde vi dra slutsatsen att en 

stor irritation ligger på hur kommunen arbetar med 

Tärnabys utveckling. Vi valde därför att höra av oss till 

dem för att höra mer hur kommunen tänker när det 

gäller just utvecklingen i Tärnaby. Vi kom i kontakt med 

Jimmy Lindberg, projektledare för ”Attraktiva Storu-

man” då han ville höra mer om vårt arbete. Vi passade 

även på att fråga honom om planerna för Tärnaby.

Han berättde att ett beslut om en stor gruvetablering 

tas inom 5 år. Då Tärnaby står som etableringsort står 

byn inför stora beslut angående utvecklingen. En gruva 

skulle alltså generera flera nya jobb och bostäder för 

Tärnaby.  Dock finns det en riskfaktor då gruvan kan 

medföra en negativ påverkan på naturen. Det är en 

nickelgruva det rör sig om och naturen i Tärnafjällen är 

viktig då byn i stort sätt lever på fjällturism.

EN FÖRSTUDIE  I  TÄRNABY
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Den bästa 
skidåkningen 
finns inte än!

Jimmy menar att eftersom kommunen väntar på ett 

beslut angående gruvetableringen görs det inte så 

mycket i Tärnaby för tillfället. Detta kan medföra att 

byn uppfattas som ”vilande”. 

TÄRNABORNAS TANKAR OCH ÅSIKTER UPPFAT-

TADE VI SÅHÄR:  Byn uppfattas som vilande eller 

som Tärnaborna säger byn håller på att dö ut, detta är 

ett stort problem för de som bor i Tärnaby. Det är detta 

”vilande” stadie som har väckt en del i den irritation 

som idag finns i byn. Det är detta som har lett till att det 

inte går runt för vissa företag. Tärnaby har länge väntat 

på att något ska hända men hittills har det bara gått 

nedför och efter vägen har Tärnaborna tappat hoppet 

och irritationen har tagit över. 

Det är här vi ser vår chans med vårt projekt att kunna 

hjälpa till i alla fall en liten bit på vägen. Att visa för alla 

hur tankarna går i byn, visa på vad det är som behöver 

göras i detta nu för att det ens ska finnas något Tärnaby 

i framtiden. Vi måste alla börja kommunicera med var-

andra. Participatory design – ett gemensamt skapande, 

det leder till hållbara lösningar anpassade efter dem 

som är användare. Det är här vi ser hur perfekt denna 

metod är för situationen i Tärnaby. 

”
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VAD ÄR BRA MED TÄRNABY?

Vacker miljö och fantastisk natur.
Trevlig bofast befolkning. 
Lugnt och tryggt. 
Trivsamt. Harmoniskt. 
Många möjligheter. 
Förutsättningarna för alpinsport och 
turism är nästintill oslagbar. 
Bra skidbackar, längdspår och friluftsliv
Världsberömt namn. 
Familjevänligt. 
Alla skidstjärnor

RESULTAT FRÅN FÖRSTUDIEN

VAD ÄR DÅLIGT?

Centrum i Tärnaby med alla tomma lokaler. 
Ett tomt folketshus. 
Negativiteten angående utveckling. 
Få aktiviteter. 
Få boenden. 
Inget gym. 
Få affärer 
Utvecklingen står still. 
Varför heter det Hemavan-Tärnaby? 
Infrastrukturen. 
Avundsjukan på Hemavan

VAD KAN FÖRBÄTTRAS?

Ta vara på möjligheterna. 
Bättre och större marknadsföring. 
Centrum. 
Attityden. 
Öppna Bowlingen. 
Fler boenden. 
Ett bättre samarbete mellan företag, 
mer VI anda. 
Erbjuda ungdomsföreställningar, 
temahelger, disko. 
Fler aktiviteter. 
Liftsystemet. 
Alla behöver dra åt samma håll
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Ingemarbacken

Anjabacken
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RESELE ÄR EN LANDSBYGDSORT SOM har gjort 

en otrolig resa och som har inspirerat oss mycket i vårt 

arbete. De visar på hur bra det är att jobba tillsammans 

och hur långt man kan komma med samarbeten mellan 

alla parter i en landsbygdsort och hur viktigt det är att 

alla går åt samma håll. Så vi hörde av oss till Emelie 

Kåren som är en av initiativtagarna för att höra mer 

om Resele och hur de jobbar med sin by. 

Resele ligger vid Ångermanälven i Västernorrlands 

län och har idag ca 600 invånare. Det hela började med 

att skolan i Resele var nedläggningshotad och man såg 

vikande barnkurvor. Reseleborna såg då en chans att 

åtgärda detta och startade ett utvecklingsarbete. Det 

fanns också många tomma hus som behövde fyllas med 

liv. Reseles vision var att öka befolkningen, ett större 

mångfald, få fler företag till byn och utveckla samhälls-

servicen. Genom att marknadsföra byn i alla kanaler 

tog de sig an problemet, bland annat idéen om att lägga 

ut Resele på blocket där dem argumenterar för varför 

man ska flytta hit. De ser också till att prata gott om 

byn och välkomnar alla besökare med öppna armar till 

deras gemenskap, de vill att alla känner sig hemma och 

välkomna till Resele. 

 

I Resele finns ett byalag som alla bybor automatiskt 

blir medlemmar i. Alla får bidra och engagera sig i vad 

man vill, när man vill och på det sättet man vill. Inom 

byalaget finns det olika ansvarsgrupper som ansvarar 

för t e.x skola, asylflyktningsarbete och inflyttning. 

Något som har varit en framgångsfaktor för Resele är 

att de ser allas olika kompetenser som ett stort värde. 

Genom att arbeta tillsammans och värna för sin by har 

nya företag etablerat sig i Resele, barnkurvan går uppåt 

och 25 familjer har flyttat till Resele under en fem års 

period. Det finns en framtidstro och en framtidsanda 

som sprider sig som ringar på vattnet, de har egen makt 

att skapa den by de vill ha i framtiden och de har goda 

samarbeten med myndigheterna. 

Resele visar verkligen hur viktigt det är med samarbete 

och hur långt man kan komma med bara det. Byborna 

vill verkligen att Resele ska växa och hjälper till på de 

sätt dem kan. Det vi har tagit med oss från Resele är 

att man kan komma långt genom att samarbeta med 

varandra. 

Resele påminner lite om Tärnaby. Det är en landsbygds-

ort med ungefär lika många invånare. Det som skiljer 

sig är att Resele inte är ett känt namn, Resele är ingen 

turistort som Tärnaby. Tärnaby är ett namn som många 

känner igen även utanför Sveriges gränser. Folk åker 

till Tärnaby på semester, och där finns i stort sätt alla 

möjligheter i världen för utveckling. Det Resele gjorde 

var att gå från en vanlig by i Norrland som ingen kände 

till – till att barnfamiljer från Göteborg flyttar upp 

till Resele för att dem såg en annorlunda annons på 

blocket. Och detta gjorde dem genom att jobba med det 

som redan finns i byn, att utveckla det som finns idag 

genom att bara samarbeta och ta hjälp av varandras 

kunskaper.

RESELE
BYN SOM LA  UT  S IG  SJÄLV  PÅ  BLOCKET
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”Alla människor är inte intresserade av för-
eningsarbete, dataarbete etc. Men de kan-

ske istället bakar något till mötet, målar om 
något, lagar något, fixar viktiga kontakter, 

hjälper till med finansiering etc etc. 
Engagemang kan se olika ut!

 

Säger Emelie Kåren i en intervju vi gjorde över mailen.
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TOMAS ”HÅKKI” ERIKSSON KOMMER FRÅN 

en landsbygdsort som heter Ljungaverk och ligger i 

Västernorrlands län. Han har studerat på en konstskola 

i Trondheim och det var där projektet Håkki föddes 

för att ifrågasätta globaliseringen och bevara kulturen 

och den lokala identiteten. Ljungaverk var tidigare 

en av Sveriges största bruksorter, men då frabriken 

som fanns i Ljungaverk lades ned så flyttade många 

därifrån.

Tomas var trött på att skämmas över att komma från 

glesbygden så istället bestämde han sig för att vända på 

det. Han odlade hockeyfrilla och polisonger, köpte gles-

bygdskavaj och gick i träskor på krogarna. Han tryckte 

även en tröja där det stod ”Eriksson – Ljungaverk – 

Medelpad”. Han gjorde stereotyperna från Norrland till 

något charmigt. 

Håkki började som ett konstprojekt med annorlunda 

tryck på t-shirts men växte snabbt till ett lönsamt före-

tag. Med hjälp av konstnärskollegan Björn Kowalski och 

PR-agenten Mats Stenslet som visste vilka kanaler man 

skulle trycka på för att intressera media lyckades dem 

sprida legenden om Håkki. 

Håkkibutiker finns nu i tre städer i Norge, Ljugaverk 

och som webshop. De har även kunnat finansiera spe-

cialtryckta tröjor till Ljungaverks fotbollstjejer och tid-

ningsprenumerationer till bibliotek. Ljungaverks lokala 

fotbollslag fick även chansen att spela med ett skottskt 

fotbollsproffs som rekryterades för att spela med dem i 

två säsonger. Det Tomas vill göra är att ge något tillbaka 

till sin hembygd. Han är villig att kämpa för glesbygden  

genom att föreläsa och genom Håkki.

Håkki gjorde något kul och något annorlunda av ett 

problem som fanns i hans hemby. Detta har inspirerat 

oss för att han lyckades göra ett konstprojekt till något 

stort och till något bra som idag bidrar till utvecklingen 

i Ljungaverk. Detta har han gjort genom att trycka på 

de rätta kanalerna för att sprida Håkki och dessutom 

brinna för sin hemby och ha viljan att göra något för 

den, att bidra med något som han kan. Det är lite så 

som vi tänker med vårt projekt, vi vill bidra med det vi 

kan och det vi är bra på för att göra något för Tärnaby.

HÅKKI
ET  KONSTPROJEKT
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Jag vill få folk på små orter att förstå att de 
inte behöver flytta om de inte vill. Livet på 
landet duger. Personligen kan jag inte tänka 

mig något annat. 

Säger Tomas i en intervju från tidningen FOKUS (2008, 28 november).

”
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Tidigt i processen kom vi fram till att vi skulle hålla en 

workshop i Tärnaby. Workshop är en enkel metod att 

använda sig av för att samla människor och diskutera 

samt ta sig an ett aktuellt ämne eller problem. En kre-

ativ workshop är även en metod under Participatory 

design. Då vår användare är ortsbor i Tärnaby behöver 

vi samla dem för att ta reda på mer om vad de tycker 

och tänker vilket gör workshopmetoden till en utmärkt 

metod att använda i detta projekt. En workshop är ett 

slags möte där man samlar ett antal deltagare för att 

praktiskt ta sig an och lösa problem. En workshop krä-

ver att alla deltagare är involverade och de kan se olika 

ut beroende på workshopens ändamål. 

HUR GÖR VI EN WORKSHOP I TÄRNABY?

Med hjälp av förstudien i Tärnaby som gjordes i början 

av projektet fick vi en insikt om vilka frågor och pro-

blem som var aktuella idag. Detta gav oss kunskap om 

hur workshopen bör vara uppbyggd. Vi hade redan i 

detta skede börjat välja ut personer som var lämpliga 

att bjuda in till detta event.   

WORKSHOP
FÖR ATT  SAMLA TÄRNABORNA

BRAINSTORMING MED YOURS

Vi tog hjälp av kommunikationsbyrån Yours genom 

att samla några av dem till ett brainstorming möte för 

att komma fram till hur vi bäst arrangerar och bygger 

upp vår workshop i Tärnaby. Hur lång tid ska det ta? 

Hur många deltagare? Hur engagerar vi deltagarna? 

Vilka frågeställningar bör vi ha med? var några av de 

frågor vi sökte svar på. Innan detta möte informerade 

vi Yours hur läget i Tärnaby ser ut så de fick ett inblick i 

problemen som finns där idag. 

Utifrån detta möte kom vi fram till följande saker: 

Bjuda in 20 engagerade personer, starta workshopen 

med en inspirationsföreläsning, använda oss av en 

workshop metod som heter world café, eventuellt 

negativ brainstorming, hålla workshopen mellan 9.00 - 

15.00 och bjuda på fika.
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WORKSHOP - PLANERING DEL 1

Utifrån resultaten från brainstormingen med Yours 

började planeringen för den riktiga workshopen i 

Tärnaby. Vi behövde sätta ett datum, bjuda in dessa 20 

personer, planera upplägget på workshopen och sätta 

våra frågeställningar som deltagarna skulle diskutera, 

hitta en lokal och anpassa world café efter Tärnaby.

WORLD CAFÉ går ut på att dela in gruppen i fyra 

mindre grupper. Det finns ett bord för varje grupp och 

en frågeställning på varje bord som deltagarna tillsam-

mans ska diskutera. Efter 10-15 minuter roterar man 

men lämnar en person från varje grupp kvar vid bordet 

som får berätta vad den tidigare gruppen har diskute-

rat. Detta gör man fyra gånger så att alla får chansen 

att diskutera alla frågor. 

Mars månad är mitt i Tärnabys högsäsong vilket bety-

der att det är många slalomtävlingar och evenemang 

som pågår i byn. De flesta ortsbor har oftast med en 

fot någon stans i dessa tävlingar och evenemang. Detta 

PLANERINGEN AV WORKSHOPEN
HUR SKA V I  GÖRA?

gjorde det svårt för oss att hitta ett passande datum för 

vår workshop som både passar in i vår tidsplan och som 

inte krockar med någon av tävlingarna. Slutligen hitta-

de vi ett datum som passade för oss och för majoriteten 

av dem vi bjudit in. Lördagen den 22 mars blev datumet 

för vår workshop.

Utifrån vår förstudie i Tärnaby sammanställde vi 

fyra frågor som är relevanta och aktuella för Tärna-

by idag. De fyra frågorna skulle senare användas till 

workshopen och de fyra borden i world café. 

DESSA FRÅGOR KOM VI FRAM TILL

– Hur ska vi skapa ett mervärde?

– Hur ska vi utnyttja det som är bra med Tärnaby idag?

– Hur driver vi byn framåt tillsammans?

– Hur ska Tärnaby upplevas? 

 

Vi använde oss av hur-frågor för det kräver ett svar 

istället för om vi hade använt vad-frågor. 
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WORKSHOP - PLANERING DEL 2

Vändpunkten. Någonstans efter vägen hade vi glömt 

en del av participatory design. Participatory design går 

ut på att ta in användaren i den kreativa processen. Vår 

användare är ortsborna i Tärnaby, alla ortsbor inte bara 

20 stycken utvalda. Detta kom vi fram till under hand-

ledningen den 11 mars. Genom att välja ut 20 personer 

till vår workshop gör vi ett urval bland Tärnaborna, 

vilket inte vi vill göra då detta handlar om att ge alla i 

Tärnaby chansen att bidra med sina tankar, idéer och 

åsikter. Vi vill inte utesluta någon. Dessutom vill vi ta 

reda på så mycket som möjligt om Tärnabornas tankar 

och idéer då vi inte har ett problem vi vill ha svar på 

utan flera. 

WORKSHOP - PLANERING DEL 3

Utifrån de tankar som uppkom efter handledningen 

byggde vi upp en ny workshop anpassad efter en större 

mängd människor. Vi behåller datumet 22 mars och ti-

den 9.00 - 15.00  men istället för att bjuda in endast 20 

personer öppnar vi upp dörrarna för hela Tärnaby. Det-

ta ger alla i Tärnaby chansen att medverka och känna 

sig välkomna att bidra till något. Ingen behöver känna 

sig utesluten och vi slipper handskas med frågan varför 

vi endast bjöd in några stycken, och varför just dem.

 

Nästa steg är att planera en workshop som kan hante-

ra en större grupp människor och öppnar upp för fler 

tankar. Då vi bjuder in hela Tärnaby kan det komma 

allt från tio till 500 personer. En tanke växte upp om 

att göra det mer till en mässa, där deltagarna fritt får 

gå runt och besöka olika montrar med olika frågor och 

uppdrag. Nackdelen med detta är att det blir svårt för 

oss att dokumentera vad som sägs och se till att alla 

bidrar och är engagerade. 

Lisa Helmer har tidigare varit lärare för upplevelsepro-

duktion på Luleå Tekniska Universitet men som nu dri-

ver eget på GoBussines. Vi valde att prata med henne 

för att fråga hur de jobbar när de anordnar större event 

och workshops. Vi fick tillgång till ett gäng metodböck-

er som hon använder sig mycket av när det gäller att 

komma fram till oväntade och annorlunda idéer. Hon 

visade även några metoder ur böckerna som skulle pas-

sa bra till vårt projekt och det syftet vi hade med det. 

Eftersom att vår nya workshop mer går ut på att 

hitta så många lösningar och idéer som möjligt än att 

fokusera på några få, vilket world café gör har vi valt 

att använda oss av flera olika workshopmetoder. Dessa 

metoder hittade vi i de metodböcker som vi fick av Lisa. 

Vi valde ut fyra olika metoder att använda oss av som 

vi sedan gjorde om lite för att dem skulle passa Tärnaby.  
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En by med en gammal 
själ med med ett friskt 

och ungt hjärta

”
/ MARLÉN LINDGREN
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NEGATIV BRAINSTORMING

I boken Idéagenten 2.0, en handbok i idea management 

(Michanek & Breiler, 2007) skriver dem såhär: ”Negativ 

idé generering bygger på principen att det ibland både är 

enklare och roligare att försöka förstöra, misshandla och 

smutskasta än att bygga upp”(s.117) 

Då det finns en stark negativ trend i Tärnaby valde vi 

att använda oss av denna metod. Den här metoden går 

ut på att skriva ned negativa saker och därefter skriva 

ned en motsats till dessa. Till exempel, Negativt: Liften 

är stängd, Motsatsen: Öppna liften. Eftersom att vi vill 

hjälpa ortsborna hitta snabba och enkla lösningar valde 

vi att utveckla metoden och sätta till ytterligare ett 

moment. När man har hittat motsatsen till alla negativa 

saker ska man svara på frågan: Hur löser du/ni det?  

Denna metod gör att man får rensa ut alla negativa 

tankar och samtidigt se hur fort det går att hitta en 

lösning på det negativa. Deltagarna fick 5 minuter på 

sig att skriva ned negativa saker med Tärnaby, därefter 

fick de byta lapp med varandra för att lätta upp stäm-

ningen och börja samarbeta redan här. Därefter fick 

de 5 minuter på sig att hitta motsatsen till det negativa 

som den tidigare personen hade skrivit. Slutligen fick 

de byta lapp igen och hitta lösningen till det negativa 

och motsatsen som de tidigare personerna hade skrivit. 

Här fick de extra tid på sig då frågan kräver lite mer 

eftertanke. 

VAD HÄNDER OM?

Detta är en metod som finns i boken Idéer, Kreativa 

verktyg och metoder för idé-och Konceptutveckling 

(Nielsen, 2003) Denna metod är väldigt positiv och 

framåtsträvande då man blir tvungen att tänka utanför 

boxen. Ett exempel på en ”Vad händer om” fråga skulle 

kunna vara: ”Vad händer om Tärnaby inte hade några 

liftar?” Det man kan tänka på när man tar fram dessa 

frågor är att hitta motsatsen till något självklart. I 

Tärnaby är det självklart att det finns liftar då det är en 

skidort. 

Det vi gjorde med den här metoden i Tärnaby var att 

vi skrev färdiga frågor som relaterade till Tärnaby och 

la dem i en burk så att deltagarna fick dra en lapp och 

därefter i grupp diskutera frågan och komma på svar. 

Frågorna var: Vad händer om det alltid var sommar i 

Tärnaby? Vad händer om det alltid var vinter i Tärna-

by? Vad händer om det inte fanns några liftar? Vad 

händer om Tärnaby var Sveriges huvudstad? Vad hän-

der om ni runt detta bord bestämde i Tärnaby?

Denna metod sätter igång tankarna och låter en hitta 

lösningar och idéer som man tidigare kanske inte har 

tänkt på. 

DE FYRA METODERNA
SOM V I  ANVÄNDER PÅ  WORKSHOPEN
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OM DU VAR NÅGON ANNAN?

I Boken Idéer, Kreativa verktyg och metoder för idé-och 

Konceptutveckling (Nielsen, 2003) skriver dem såhär: 

”Genom att använda dig av en utomstående person får 

du helt enkelt ett par nya ögon för att se på det du arbetar 

med. Metoden ger nya infallsvinklar och öppnar upp din 

tankegång” (s.70)

För att se något från någon annans perspektiv valde vi 

att ha med denna metod som ursprungligen går ut på 

att låta någon annan lösa ditt problem genom att sätta 

in en valfri person i frågan: ”Hur skulle … lösa mitt 

problem?” Då det inte finns ett specifikt problem att lösa 

i Tärnaby valde vi att ändra på denna metod. Istället för 

att lösa ett specifikt problem tog vi fram en fråga delta-

garna skulle svara på utifrån någon annans perspektiv 

som är kopplat till Tärnaby. Frågan löd: ”Om du var … 

och fick bestämma – hur skulle Tärnaby vara då?” Vi 

skrev namn på lappar som deltagarna sedan fick dra 

och placera in i det tomma utrymmet. Det kunde vara 

personer som: Zlatan, Elvis, Tiger Woods, en lastbils-

chaufför, en turist, en miljonär. Därefter ska man sätta 

sig in i personens huvud, diskutera med gruppen och ge 

så många svar som möjligt på frågan. Här gäller det att 

man verkligen sätter sig in i personen och tänker vad 

denne skulle göra med byn, vilka förändringar skulle 

göras?

MINDMAPPING

För att ge deltagarna chansen att tänka mer fritt an-

vände vi oss av mindmapping. Mindmapping går ut på 

att man skriver ned ett ämne eller en fråga i mitten på 

ett papper. Därefter skriver man ned allt man tänker 

på och bygger vidare på dessa tankar, tillslut kommer 

detta likna en trädkrona med en stam omgiven av 

grenar, kvistar och nya skott. Detta är ett effektivt sätt 

att generera tankar och idéer på då vår hjärna jobbar på 

ett liknande sätt. Vi valde att göra tre olika mindmap-

pingbord ifall det blev många som besökte workshopen 

för att då kunde vi dela in dem i fler grupper. Ämnena 

på borden var: Traditioner i Tärnaby, Sommar i Tärnaby 

och Vad är Unikt med Tärnaby. Här får deltagarna skri-

va ned allt de tänker på när de hör de olika ämnena och 

även fortsätta bygga på det någon annan har skrivit.  
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DÅ VI VALDE ATT BJUDA IN HELA TÄRNABY till vår workshop var det viktigt att infor-

mera alla om att den fanns. Det var bara två veckor kvar till vår workshop så vi var tvungna att 

annonsera om detta så fort som möjligt. Vi satte ihop en form för en affisch och hittade ett slag-

kraftigt namn ”Mitt Tärnaby” som någon hade skrivit på en lapp i frågelådan, detta för att visa 

vad det här handlar om. Detta passade till vårt syfte med arbetet och känslan vi vill förmedla, 

en stolthet och en vilja att ta hand om sin hemort. Vi valde starka färger för att skapa en glad 

känsla och för att sticka ut i mängden. 

För att snabbt komma ut med informationen och även för att veta på ett ungefär hur många 

som kan tänkas komma på vår workshop skapade vi ett event på facebook. Snabbt var det över 

200 inbjudna och ca 20 personer hade tackat ja. Vi annonserade även i Storumanbladet som är 

ett annonsblad som går ut till alla i kommunen samt satte upp affischer i Tärnaby. Detta för att 

nå ut till så många som möjligt. 

ANNONSKAMPANJ

SÅ FÅR  ALLA  VETSKAPEN OM WORKSHOPEN
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9:00: Dagen börjar med mingel och fika. 9:30: Delta-

garna tar plats framför scenen och vi börjar med att 

berätta om oss, vårt projekt och hur dagen ser ut. 

Vi höll i en inspirationsföreläsning där vi berättar om 

Reseles resa från en nedläggningshotad skola till en 

blomstrande landsbygd. Vi berättar även om Håkki, ett 

litet konstprojekt som leder till något stort. Därefter 

berättar vi om de metoder som vi kommer att använda 

oss av under dagen. 

Vi började med negativ brainstorming. Eftersom att den 

negativa trenden i byn är väldigt stark vill vi ventilera 

dessa tankar innan vi går vidare. Vi gjorde så att de fick 

fem minuter på sig att skriva ned negativa saker med 

Tärnaby och därefter fick de byta lappar med varandra 

och skriva ned motsatsen till det negativa som perso-

nen innan hade skrivit. Efter fem minuter fick de byta 

lapp igen. Genom att byta lapp fick de samarbeta och 

börja prata med varandra för att se till att de inte fick en 

lapp de tidigare hade haft. De sista fem minuterna skul-

le de svara på hur du/ni kan lösa det problemet. Detta 

var en uppskattad metod och de var förvånad över hur 

fort och enkelt det kunde vara att lösa problem. 

Då antalet deltagare inte var så många delade vi in dem 

i två grupper. Ena gruppen fick börja med metoden 

”Vad händer om?” och den andra gruppen fick börja 

med ”Om du var någon annan”. Tillsammans i gruppen 

skulle de diskutera och ge så många svar som möjligt på 

frågorna. De fick 20 minuter på sig vid dessa stationer 

innan grupperna bytte plats och fick testa på den andra 

metoden.  Dessa metoder ledde till intressanta diskus-

sioner och annorlunda idéer och lösningar, det var 

nästan så att dem inte ville sluta diskutera dessa frågor. 

Med tanke på antalet deltagare valde vi att de fritt fick 

mingla runt de tre mindmappingborden som vi hade 

ställt fram med dessa teman: ”Traditioner i Tärnaby” för 

att se vad som har gjort Tärnaby till Tärnaby, ”Sommar i 

Tärnaby” för att se vad man kan göra under lågsäsong, 

”Vad är Unikt med Tärnaby?” för att se vad som är så 

bra med just Tärnaby, och för att se vilka möjligheter 

som man kan utnyttja idag. Här gav vi deltagarna 

chansen att fortsätta diskutera med varandra och även 

med mig och Hanna. 

Om vi hade fått många besökare hade vi delat in dem i 

fler grupper och placerat dem vid de tre mindmapping-

borden också istället för att mingla runt dem. 

Innan alla fick gå hem fyllde de i en kort utvärdering av 

dagen. Detta för att vi ska veta om det fungerade, om 

vi fick alla att känna sig delaktiga och vad vi kunde ha 

gjort bättre. 

WORKSHOP 22  MARS

SÅHÄR GICK  DEN T ILL





RESULTAT FRÅN MINDMAPBORDEN

DETTA SKREV  DELTAGARNA
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OM NI VAR EN SKOTERFÖRARE & FICK 
BESTÄMMA ALLT – HUR SKULLE TÄRNABY 
VARIT DÅ?

Bra, utmärkta leder

Enkelt att tanka - fler tankställen 

Frifartsområden + Lekområden 

Preparerade leder

Fler utflyktsmål + fikaställen 

Skotermuseum

Verkstad

Fler “småtävlingar” i byarna

OM NI VAR EN MILJARDÄR & FICK BESTÄM-
MA ALLT – HUR SKULLE TÄRNABY VARIT DÅ?

Viktigt att söka fram dessa miljarder och inte hitta nya 
idéer 

Fina hyreslägenhter centralt

Vill tjäna MER pengar och därför villig att investera 
mer! 

Bygga ut liftar, det har inte gjorts på länge.

Gör ett hotell i Laxfjället “Hotellet i Fjället”

Vägen upp på Laxfjället klar – restaurang & hotell Inge-
marbacken överbyggd

TÄNKA TILL: Vad är Tärnabys profil hur kan vi komma 
vidare och visa / bevara det unika. Nu & 20 år framåt!

1.0 OM NI VAR EN LASTBILSCHAUFFÖR & 
FICK BESTÄMMA ALLT – HUR SKULLE TÄR-
NABY VARIT DÅ?

Vägarna bättre – breddade och vackra. 

Styr om vägarna förbi tätområdet. 

Välskottade vägar.

Offentlig ÖPPEN toalett i Tärnaby.

Bra alternativ för matstopp.

Utbud för vila/något att göra & uppleva under sitt 
stopp. 

Ta bort trottoarerna i byn.

2.0 OM NI VAR EN LASTBILSCHAUFFÖR & 
FICK BESTÄMMA ALLT – HUR SKULLE TÄR-
NABY VARIT DÅ?

En verkstad + biltvätt + bra tankstäle. 

En gruva.

En rastplats med toaletter & servicehus. 

Bredare väg – bättre cykelvägar. 

Hälsosamt matställe.

Bättre öppettider på tullen 24 - 7.

Halkbekämpade vägar.

Tvåfiligt i uppförsbacke + separerad gång- & cykelväg 
genom byn. 

Jämn hastighet genom byn.

Gångtunnlar.

RESULTAT FRÅN OM NI  VAR NÅGON ANNAN

GRUPPDISKUSS IONEN
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OM NI VAR EINSTEIN & FICK BESTÄMMA 
ALLT – HUR SKULLE TÄRNABY VARIT DÅ?

Alla hade haft lockigt hår!

Naturvetenskapligt- & matteinriktning på skolan. Norr-

skenscentrum.

Rörigt & stökigt i byn? :) .....

Ledande inom energi & självorganiserande system.

Han hade sett till att ha goda rådgivare runt omkring 
sig.

OM NI VAR TIGER WOODS & FICK BESTÄM-
MA ALLT – HUR SKULLE TÄRNABY VARIT DÅ?

Golfbana sommar som vinter.

Golfsimulator (i t.ex. Folkets Hus).

Lyxkrog / Lyxhotell.

Kläder / utrustning m.m. (Producera egen?!) :D 

Transcontinental flygplats.

Flygbussar / förbindelser i övrigt. Trainingcamp.

Lindsey Vonn <3

Internationell skola.

Egen fjällstuga. 

Speciella upplevelser.

OM NI VAR ELVIS PRESLEY & FICK BESTÄM-
MA ALLT – HUR SKULLE TÄRNABY VARIT DÅ?

Stora musikevent i kombination med naturupplevlse 

Stora parkeringar

Bilutställning

Cruising

Bilträffar

OM NI VAR ZLATAN & FICK BESTÄMMA ALLT 
– HUR SKULLE TÄRNABY VARIT DÅ?

Isvaksbad året om – Kallbadhus. 
Fotbollsplan – året om. Upplyst. Ute & inne. 
Fina skoterleder.
Bra jaktmöjligheter.
Allaktivitetshus – varierat utbud för barn. 
Skönhetssalong – spa, massage.
Proffsgym.
Fungerade bankomat
Utvecklad alpin verksamhet – ex. kabinbana. 
Exklusiv shopping.
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VAD HÄNDER OM: VI VID DET HÄR BORDET 
TAR ÖVER TÄRNABY?

Riva / rusta upp kulturellt arv. Exempelvis tomter & hus. 

Ny väg runt Laxfjället. (cykel, bil, skidor, skoter)

Ännu mer & bredare marknadsföring. 

Ungdomsverksamhet även för turister.

Fler pubar.

Öppna bowlingen!!!!!

Kulturhus.

Fungerande skidpark.

Fika- / rastplatser / bänkar / vindskydd. Ute- Afterski

1.0 VAD HÄNDER OM: TÄRNABY VAR SVERI-
GES HUVUDSTAD?

Tunnelbana / pendeltåg till & från Hemavan. 

Fler restauranger.

Befolkningsökning – fler bostäder byggs. 

Fler affärer.

Kulturhus.

Nationell + Internationell marknadsföring. 

Investeringstakten ökar.

“Finaste & mest exotiska huvudstaden”. 

Casino.

2.0 VAD HÄNDER OM: TÄRNABY VAR SVERI-
GES HUVUDSTAD?

Flygtrafiken ökar. Säkertställs.

Skoteråkningen kommer att regleras lika “hårt” som 

båttrafiken i Stockholmsskärgård. 

Järnvägen blir av! Hela vägen till Mo-i-Rana.

Blomstrande kultur, statliga medel tillförs.

Tärnaborna skulle fly eller bli stora “huvudstadsegon”.

Karin vill bli kung!

VAD HÄNDER OM: OM DET INTE FANNS NÅ-
GON BILVÄG?

Flyget utvecklas.

Koncentrera bebyggelsen.

Järnvägen utökas.

Cykelvägar.

Ökad helikopterturism.

Tärnaby blir ett resmål – “Det väglösa samhället”. Tyst-

nad – blir ett fenomen – “Retreat”

RESULTAT FRÅN VAD HÄNDER OM?

GRUPPDISKUSS IONEN
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1.0 VAD HÄNDER OM: OM DET INTE FANNS 
NÅGON LIFT?

Topptursfjäll.

Heliski.

Skotereldorado. 

Roddelbana på Laxfjället. 

Catski (Bandvagn).

Fler längdskidspår – utvecklad längdåkning. 

Utvecklat gym.

“Pulkaland” för barn & vuxna.

Samiskt tema – runt Laxfjället & Turistattraktion. 

“Hästsläde” upp för backarna.

Snöskostigar.

Längdskidspår på hela Laxfjället.

2.0 VAD HÄNDER OM: OM DET INTE FANNS 
NÅGON LIFT?

Vi går samman! Laxfjällets backar och liftar byggs upp i 
samförstånd. I möjlig mån. 

Längdåkning skulle få ett mycket större utrymme.

Skotertursimen ökar!

Vinterfiske - satsa på!

1.0 VAD HÄNDER OM: OM DET ALLTID VAR 
VINTER I TÄRNABY?

Vintersäsongsturismen utvecklas / blomstrar.

Internationellt attraktivt – bättre marknadsföring.

Fler utomhusaktiviteter.

Tävlingsåkare kommer! Alpint, snowboard, skoter, 
längdskidor. 

Investeringar & etableringar utökas.

Stugor uthyrda jämt.

Testverksamhet (skidor, bilar, kläder, termosar...) 

Spa, bastu för att hålla värmen.

2.0 VAD HÄNDER OM: OM DET ALLTID VAR 
VINTER I TÄRNABY?

Blomstrande turism året om.
– Det finns en stor efterfrågan.
– Komplettera med flera & bra inomhusaktiviteter, samt 
“dåligtväder”-aktiviteter.

Vintertest - Kyltest - Materialtest.

 Laxfjället kan äntligen utvecklas! 

Blir även “billigt” att lägga snö!

VAD HÄNDER OM: OM DET ALLTID VAR 
SOMMAR I TÄRNABY?

Avanäset & Solberg tillgängliggörs.

Båttrafik, bryggor & strandpromenader. 

Fiskeakademi.

Mer djurdrift “EKO”-levande fjällbygd.

Träning i fjällmiljö. Löpning, cykel, vandring, häst, osv.
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Workshopen i Tärnaby gav oss en hel hög med mate-

rial, idéer och ett förhöjt självförtroende. Det blev en 

lyckad dag som uppskattades av de som medverkade. 

Många positiva tankar och idéer väcktes till liv och alla 

gick därifrån med ett leende på läpparna. 

Allt material från workshopen sammanställdes för att 

vi skulle få en översikt över de tankar och idéer som 

uppkom under workshopen. Detta för att vi skulle se 

vad jag och Hanna kunde gå vidare med i projektet och 

för att kunna dela med oss av materialet till dem som 

inte hade chansen att delta på vår workshop. 

I slutet av workshopen diskuterade vi lite med deltagar-

na. De frågade oss vad vi kommer att göra efter detta 

och om materialet kommer att publiceras någonstans. 

En facebooksida kom på tal, vilket är ett bra verktyg 

där man når ut till många även dem som inte befinner 

sig i Tärnaby. Vi tänker även samla allt material i ett 

dokument så de som inte är på facebook kan ta del av 

materialet. Vi valde facebook för att det är enklast för 

oss att kommunicera genom den kanalen då vi inte 

befinner oss i Tärnaby, det är även enkelt för dem som 

gillar och besöker sidan att ta kontakt med oss. Face-

booksidan är bra för att sprida informationen till fler än 

bara Tärnabor. 

FACEBOOKSIDAN - MITT TÄRNABY 

Vi valde att behålla workshopnamnet då många redan 

har vetskap om det. Det är även ett bra och starkt 

namn som lätt fastnar. Det ger en känsla av något man 

vill ta hand om, något som är mitt och som man håller 

kär är något man vill se efter.

Syftet med facebooksidan är att snabbt och enkelt 

kunna dela med oss av materialet från workshopen och 

berätta om vårt examensarbete. Vi vill också använda 

facebooksidan som en förlängning av workshopen 

och engagera Tärnaborna på Facebooksidan genom 

att posta frågor för dem att diskutera. Mitt Tärnaby på 

facebook ska vara en positiv plats där man plockar upp 

allt som är bra i Tärnaby. Tanken är att då detta projekt 

är klart så ska denna sida leva vidare och fortsätta 

engagera Tärnaborna. 

EFTER WORKSHOPEN

VAD GÖR V I  NU?
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TILL FACEBOOKSIDAN
https://www.facebook.com/mitttarnaby

https://www.facebook.com/mitttarnaby
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DESIGNPROCESS

03
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Utifrån workshopen och all information vi 

har hittat kommer jag och Hanna att jobba 

vidare med varsin idé. Då examensarbetet 

är ett självständigt projekt måste vi lämna in 

varsin slutprodukt och varsin uppsats. 

FRÅN VI  T ILL  JAG

HÄR SK ILJS  JAG OCH HANNA ÅT
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I slutet av workshopen pratade jag med deltagarna 

där jag upptäckte ett stort intresse av att få fortsätta 

dela med sig av sina idéer på ett liknande sätt som 

workshopen. Detta för att fler ska få vetskapen om 

alla de tankar som finns i byn och idéer om hur vi gör     

Tärnaby bättre. Dessutom fick jag det berättat för mig 

att det var viktigt att det blev någonting av detta, att det 

inte rinner ut i sanden som många andra projekt har 

gjort och att vi inte kommer med någon ny stor idé som 

tar flera år att bygga upp och kostar mycket pengar. 

Sådana idéer finns det många av, det Tärnaborna vill ha 

är något som är applicerbart nu på en gång.

Utifrån detta, materialet från workshopen och tan-

ken med facebooksidan uppstod idén om att skapa ett 

forum för Tärnaborna. Där ska de kunna dela med 

sig av alla de tankar och idéer som de har och även få 

chansen att hitta samarbeten för att förverkliga deras 

arbeten. 

VAD SKA JAG GÖRA?

V ILKEN AV  ALLA  IDÉER  SKA JAG FÖR VERKL IGA?

Jag bestämde mig för att ta fram en webbplats för att 

det är ett enkelt verktyg som majoriteten av ortsborna 

har tillgång till vare sig de är i Tärnaby eller på annan 

ort. Det är också ett effektivt verktyg när det kommer 

till att sprida sina idéer vidare så att fler kan se dem, 

det är dessutom enkelt för besökaren att kommentera 

de idéer som publiceras vilket gör att personen som pos-

tade den idéen, snabbt kan få reda på vad folk tycker 

om den. 

Jag valde att gå vidare med Mitt Tärnaby, dels för att 

många har hört talas om det genom workshopen och 

facebooksidan men också för att Mitt Tärnaby förmed-

lar känslan och syftet för hemsidan. Det är något som 

är mitt, som jag håller kär vilket gör att jag vill ta hand 

om det på bästa möjliga sätt. Hemsidan ska vara en 

hjälp för ortsborna att hitta samarbeten och för att se 

vad de själva kan göra med det som redan finns och för 

att driva byn framåt. 
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LOGOTYP

MITT  TÄRNABY BEHÖVER EN SYMBOL

MITT TÄRNABY BEHÖVER EN LOGOTYP som kan skapa en igenkännbarhetsfaktor, en 

symbol. Min första tanke var att använda Ryfjället i logotypen då fjället är en stark symbol för 

Tärnaby.

Idén till logotypen uppstod innan designen för workshopen uppkom. Jag och Hanna har kallat 

vårt projekt för Toppen av Ryfjället istället för toppen av isberget som syftar till att det ligger 

så mycket under toppen av ett isberg. Med andra ord allt jobb innan man kommer fram till en 

slutgiltig design finns under ytan, toppen är bara slutresultatet, det som syns. Därav formen på 

logotypen. För att ge Mitt Tärnaby ett starkt uttryck och en stolthet inspirerades jag av emblem 

av olika slag, en stämpel. Ett emblem är något man bär för att representera något till exempel en 

nation, en enhet, en förening mm. 

Logotypen är väldigt enkel för kunna appliceras på olika bakgrunder, den ska inte ta över men 

den ska finnas där som en stämpel till exempel över en bild. 
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LOGOTYP

INSP IRAT ION T ILL  LOGOTYPEN

http://www.pinterest.com/pin/556546466424141865/

http://www.pinterest.com/pin/104356916339422849/ http://www.pinterest.com/pin/556546466422588621/

http://www.pinterest.com/pin/488710997033640176/
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LOGOTYP

LOGOTYPENS UTVECKL ING

Denna logotyp tog jag fram till Workshopen. Den är 

inspirerad av isberget som jag nämnde tidigare. Dock 

använde vi oss inte av denna logotyp då vi ville hålla 

profilen till workshopen väldigt neutral ifall det var 

något vi senare ville att bygga vidare på.

Då jag hade bestämt att jag ville jobba vidare med Mitt 

Tärnaby fortsatte jag bygga vidare på den logotyp som 

jag tog fram till workshopen. Syftet med den förra 

versionen är något jag vill behålla, tanken med isber-

get. Jag inspirerades även här av emblem och stämplar 

av olika slag vilket ledde mig till bandet som det står 

Tärnaby på. Den är fortfarande inte klar utan behöver 

putsas på ytterligare för att få en form som känns fär-

dig. Formen på fjället känner jag är klar och väljer att 

behålla den och utveckla det övriga.
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Jag kollade runt efter andra logotyper med liknande 

form, inspirerade av emblem som ni kan se på sida 

51. Detta för att se hur andra har gjort och hur de har 

placerat sina ord/namn i formen. Jag behöver även 

hitta en bra och enkel form på bandet som sveps runt 

detta fjäll. Då logotypen i sig är ganska hård och kantig 

behövs det en mjukare form, därav böjen på bandet. 

Typografin bör vara tydlig då det är tänkt att denna 

logotyp ska synas på många olika bakgrunder.

Denna version är även den jag valde att behålla och 

visa upp på 50% seminariet. Där fick den kritik om att 

vara för hård och kantig och det är otydligt att det är ett 

fjäll jag försöker efterlikna. 

Efter kritiken jag fick på 50% seminariet började jag 

ändra logotypen. Jag rundade till hörnen, tog bort 

några element och gav fjället konturer för att förstärka 

att det är ett fjäll. Jag valde även att byta typsnitt till en 

slab serif som ger ett trevligare och mer välkomnande 

uttryck då den är mjukare i sin form, en slab serif kan 

man säga är en sans serif med fötter och fötterna är de 

små strecken i slutet på varje bokstav. Så en sans serif 

är alltså ett typsnitt utan dessa fötter. Logotypen har 

nu fått en snällare och mjukare form i och med att jag 

rundade till hörnen och bytte typsnitt.

För att utveckla logotypen ytterligare och för att ta in 

användaren i processen igen valde jag att göra ett in-

lägg på facebooksidan där jag visar dem logotypen. De 

får då chansen att säga vad de tycker om den. Jag får 

många relevanta svar bland annat dessa: ta bort årtalet, 

förminska ordet ”mitt” och göra något åt den lilla delen 

under Tärnaby.



54 D E S I G N P R O C E S S

Jag har förminskat ordet mitt och även valt att börja 

med stor bokstav och därefter små bokstäver. Detta 

ger logotypen ett vänligare uttryck och man undviker 

känslan av att man skriker ”MITT”. Det ska vara ett 

vänligt mitt, något som är mitt som jag tycker om och 

vill ta hand om. 

Jag tog med mig den här logotypen till handledningen 

vi hade efter 50% seminariet för att visa hur logotypen 

har utvecklats med lite hjälp från handledarna och 

Tärnaborna. De säger att den känns snällare, det syns 

att det är fjäll jag har efterliknat dock vill dem att jag 

ska plocka isär alla delar för att se om dem kan stå för 

sig själv. Jag måste se om jag kan utveckla logotypen 

ytterligare, jobba mer med Mitt och Tärnaby samt kolla 

på hur andra emblem är uppbyggda. Jag plockar isär 

logotypen men hittar ingen bättre lösning utan väljer 

att fortsätta på denna form. 

Logotypen börjar hitta sin slutgiltiga form. Här har jag 

gjort linjerna aningen tjockare för att den skall bli lite 

tydligare då bakgrunder för logotypen kan variera. Jag 

har även flyttat upp ”Mitt” så att det inte ska smälta 

ihop med bandet om man förminskar logotypen. Jag 

har ändrat linjerna som är på sluttamparna på bandet 

så att dem är tydliga och jämntjocka och jag har även 

lagt till en våg under Tärnaby. Vågen symboliserar sjön 

Gäutan som fjället blickar utöver i Tärnaby och tanken 

med att symbolen liknar ett isberg. Vågen var något 

som kom till precis innan min sista handledning. Då jag 

fortfarande var lite osäker på att den hörde hemma där 

valde jag att ta med mig denna till handledningen för 

att höra vad de har att säga om den. 



55D E S I G N P R O C E S S

Till toppen av Ryfjället. 
Det är dit vi är påväg!
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HEMSIDA

HUR BYGGER MAN UPP  EN HEMSIDA?

FÖRSTA STEGET FÖR EN HEMSIDA är att skapa 

innehållet. Vilken information ska finnas med, vad är 

syftet med hemsidan, vad kan man göra och vem ska 

använda den. 

Genom den researchen som har gjorts under projek-

tet har jag dragit dessa slutsatser: Kommunikationen 

mellan kommun och ortsbor är dålig men så är också 

kommunikationen mellan ortsborna. Detta leder till att 

det bör finnas tydlig information på sidan från kommu-

nen men även information om vad som händer i byn. 

Då Storumans kommun är stor och det finns flera stör-

re orter inom kommunen är det viktigt att informatio-

nen för sin ort är lätt att hitta. Då det även finns myck-

et negativitet riktat mot kommunen kan detta vara ett 

bra ställe att publicera planer för Tärnabys utveckling 

som är aktuella, därav en egen flik för kommunen. 

När det kommer till övrig information om händelser i 

byn bör det finnas en tydlig kalender som gör det enkelt 

för ortsborna att ta reda på vad som är på gång i byn. 

Dock får vi inte glömma hemsidans huvudsyfte som är 

forumet där Tärnaborna själva får dela med sig av sina 

tankar och idéer. 

Då det finns ett innehåll för hemsidan kan den börja ta 

form genom wireframes som är enkla skisser över upp-

lägget på hemsidan. Detta är ett viktigt steg i processen 

som gör det lättare att planera utformningen senare. 

Det här ger en bra översikt om hur hemsidan kommer 

att fungera och hur användaren hittar informationen. 
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STARTSKÄRM

DEL AV STARTSIDA LÄGG TILL IDÉ STARTSIDA 2

NYHETER KALENDER KALENDERFUNKTION
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HEMSIDA

S IDOR JAG INSP IRERATS  AV

http://themeforest.net/item/hiker-wordpress-pho-
tography-theme/full_screen_preview/7021802

https://www.behance.net/gallery/Workshop-coffee-
co/5878913

https://www.behance.net/gallery/Noma-Authen-
tic-Website-App/7675951

https://www.behance.net/gallery/Burning-Man-Re-
design/14233297?utm_source=Triggermail&utm_me-
dium=email&utm_campaign=Net%20Project%20

http://themeforest.net/item/hiker-wordpress-photography-theme/full_screen_preview/7021802
https://www.behance.net/gallery/Workshop-coffeeco/5878913
https://www.behance.net/gallery/Noma-Authentic-Website-App/7675951
https://www.behance.net/gallery/Burning-Man-Redesign/14233297%3Futm_source%3DTriggermail%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNet%2520Project%2520
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www.quechua.com/lookbook-spring-summer-14/uk/

www.pinterest.com

www.getgoingtoday.org

Jag har inspirerats av dessa 
på grund av deras upplägg 
och användning av bilder 

samt deras funktioner med 
rörliga bakgrunder.

www.quechua.com/lookbook-spring-summer-14/uk/
www.pinterest.com
www.getgoingtoday.org
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FRÅN SKISS  T ILL  PHOTOSHOP

HEMSIDAN BL IR  VERKL IG

För att undersöka hur ett upplägg på en hemsida kan 

tänkas se ut letade jag mycket inspiration på Pintersest. 

Det är en bra sida där man kan hitta många olika typer 

av inspiration och i detta fall sökte jag på ”web design”. 

Jag letade främst efter sidor som har en start bild som 

täcker hela skärmen och hur man bygger upp en sida 

som innehåller många olika typer av information. 

Jag hittade en digital bok om webbdesign trender under 

2013-2014 (Treder, Warych & Witman, 2013) som 

innehöll många olika typer av hemsidor och upplägget 

på dem. I boken skriver dem bland annat om att trender 

kommer och går snabbt i den digitala världen. Vi har 

precis gått igenom ett stort intresse för vintage webb-

platser, handskrivna typsnitt, stor och robust typografi, 

trä mönster, stora headers och enorma sidfötter, men 

idag är användaren i centrum under processen. Inne-

hållet har aldrig tidigare betytt så mycket och anpass-

ningen till olika skärmstorlekar är idag ett faktum.

Idag är webbdesignen väldigt mogen och förnuftig, 

enkel och balanserad. Det finns dock fortfarande kvar 

en del som testar gränserna för tekniken. Det är väldigt 

populärt med videobakgrunder och olika typer av 

navigering. 

”Without experiments, though, there would be no progress. 

Progress couldn’t exist without constant learning from 

each other as well.” (s.4)

Användaren lockas av designen men det funkar bara 

om innehållet är relevant och intressant. Innehållet är 

viktigt för en hemsida det är trots allt därför de besöker 

just din hemsida. (Treder, Warych & Witman, 2013)
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FÖRSTA UTKASTET. Jag valde att fortsätta använda 

de färger vi använde oss av till workshopen samt lägga 

till den gula färgen för att behålla igenkännbarhetsfak-

torn. Jag har använt en stor bild i toppen av hemsidan 

för att visa Tärnabys vackra sidor, tanken är också att 

det ska vara ett rullande bildspel med olika bilder. Det 

finns även en snabb inforuta om vad Mitt Tärnaby är 

för något.

Då det är viktigt att informationen är tydlig och kom-

mer fram valde jag att sätta dit tre puffar precis under 

bilden. Där kan man snabbt få information om vad 

som är aktuellt. Det går även att lämna kommentera på 

dessa. 

Efter detta kommer Tärnasnacket. Hanna kom på idéen 

om namnet och det kändes bra så jag behöll det. Tan-

ken här är att du skall kunna lägga till en idé samt en 

positiv eller en negativ åsikt. Det går även att sortera 

efter vilka inlägg man vill kolla på. Det går också att 

vara anonym vilket kan göra det enklare att dela med 

sig av sina tankar än om man skulle ha gjort det på 

facebooksidan. 
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EN BY MED EN GAMMAL 
SJÄL MEN MED ETT FRISKT 

OCH UNGT HJÄRTA!
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ANDRA UTKASTET. Som en del av målgruppen till 

denna sida kände jag att detta inte var Tärnaby. Det var 

något med det allt för moderna uttrycket som gjorde att 

känslan av trygghet, lugn, kultur och natur försvann, 

det som gör Tärnaby till just Tärnaby. Jag gjorde då ett 

inlägg i facebookgruppen där jag bad dem beskriva 

Tärnaby med en bild. Jag behövde deras bilder för att ta 

fram en moodboard för att veta hur hemsidan verkli-

gen skall kännas. Det rullade in bilder hela tiden där 

dem skrev förklaringar till deras bilder, om vad som är 

bra och så fantastiskt med Tärnaby.

Utifrån de bilder som Tärnaborna skickade in tog jag 

ut nya färger som är mer jordnära och inspirerade 

av naturen. Jag valde att förstora bilden ännumer så 

att den täcker hela skärmen när man först går in på 

sidan, därefter får man scrolla ned för att se den övriga 

informationen.  ag har flyttat upp Tärnasnacket för att 

den ska få mer uppmärksamhet. Därefter kommer de 

aktuella händelserna i byn där jag har valt att använda 

mig av bilder för att beskriva dessa händelser. Dessut-

om har jag lagt till en egen ruta till kommunen där de 

kan lägga upp sin information om det som rör Tärnaby. 

D E S I G N P R O C E S S
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TREDJE UTKASTET. Då den förra designen inte kän-

des välarbetat och klar valde jag utveckla den ytterli-

gare. För att ge innehållet ett roligare upplägg valde jag 

att jobba med fler block på sidan och dessutom lägga till 

symboler för att ge den mer personlighet. Det ska vara 

inspirerande och roligt att besöka Mitt Tärnaby. För att 

ta fram Tärnasnacket ytterligare valde jag att använda 

mig av den brandgula färgen just för att den är väldigt 

stark och sticker ut. Gult uppfattas även som en glad 

och energirik färg. Jag placerade den diagonalt så att 

den syns även om du befinner dig längre ned på sidan. 

Vid sidan av Tärnasnacken har jag placerat nyheterna 

på ett annorlunda sätt, det är inte traditionellt uppstap-

lat utan jag har försökt variera bilder och text, lite som 

ett pussel för att göra det mer intressant för besökaren. 

Jag har flyttat upp menyn för att den ska synas tydli-

gare, den har även symboler som gör det enkelt att na-

vigera utan att behöva läsa vad som finns. Detta är den 

version jag bestämmer mig att visa upp på 50% semi-

nariet. Jag väljer att endast jobba med startsidan till att 

börja med för att sedan kunna sätta resten av formen 

då startsidan är spikad. Ifall jag skulle behöva ändra om 

helt så måste jag inte ändra om flera undersidor.
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FJÄRDE UTKASTET. På 50% fick jag inte så mycket 

feedback på just hemsidan av den anledningen att jag 

inte förklarade hemsidan nog mycket. Veckan efter 

blev vi alla uppringda av någon av handledarna. Maria 

Juhlin ringde upp mig där jag fick fler tips på vad jag 

borde göra med hemsidan, i dagsläget känns den väl-

digt rörig. Hon ger mig tipset att kolla i tidningar och 

magasin för att se hur dem är uppbyggda för att allt ska 

få lika mycket uppmärksamhet. Det gäller att hitta en 

balans mellan de tomma ytorna, texterna, elementen 

och bilderna. Det enklaste sättet är att jobba syme-

triskt, men är man skicklig kan man skapa balans även 

genom att jobba asymetriskt, med detta menar jag att 

man placerar ytor och former i kontrast till varandra 

och på så sätt skapar en det balans. När det kommer till 

tidningsdesign där innehållet är viktigt är det infor-

mationen som får styra formen på tidningen. Det som 

är viktigt får ta större plats och tvärt om, då läseran 

spenderar halva tiden åt att scanna varje sida kan det 

med rätt formgivning minska denna process och göra 

det enklare för läsaren att hitta det som är intressant 

(Bergström, 2009). Jag tog till mig detta och bestämde 

mig för att tänka om helt.  

Strukturen har filats till och jag har delat in sidan i olika 

block för att enkelt skilja på informationen på denna 

startsida. Genom att dela in de i dessa block får varje 

del sin plats och genom att blanda text och bild får alla 

delar sin uppmärksamhet. Jag har tittat på Storumans 

kommuns egna hemsida för att se vilken information 

de  lägger ut på sin sida då den informationen kommer 

vare den samma på min hemsida. Detta för att se hur 

stor plats varje del bör ta. Till exempel så behöver inte 

nyhetsflödet ta så stor plats då dessa uppdateringar är 

väldigt korta men däremot aktuella händelser kan man 

beskriva mer ingående och med en passande bild för att 

locka till läsning. 

Samtidigt som jag gick på min näst sista handledning 

valde jag att visa denna startsida för Tärnaborna på 

facebooksidan. Detta för att höra mig för om den 

informationen som finns på sidan är relevant för dem 

och om hemsidan känns bra. Jag har sett vissa likheter 

mellan min hemsida och Hemavan Tärnabys hemsida 

så jag valde att visa sidan för Tärnaborna för att säker-

ställa att det är något som dem själva känner behövs 

eller om jag bör tänka om.  

Handledarna säger att upplägget känns mycket bättre 

nu men eventuellt att logotypen behöver ta mer plats. 

Sedan fick jag höra det jag har väntat på att få höra 

attdet bara är en enkel hemsida, inget unikt. De säger 

att jag bör fokusera mer på Tärnasnacket då det är där 

användaren får sin chans att integrera med sidan. Jag 

har känt det själv, att den här hemsida känns liten och 

vanlig. Av allt jobb som jag och Hanna har lagt ned 

på förarbete t så tar jag fram en vanlig hemsida till en 

landsbygdsort med samma innehåll som alla andra or-

ter i Sverige har på sina hemsidor. Jag håller med dem 

och börjar genast generera nya idéer och nya koncept 

till hemsidan. Den informationen som finns på min 

hemsida idag är något som skulle kunna förbättras på 

till exempel Storumans hemsida, att Tärnaby och Hema-

van får en egen flik med information som är relevant 

endast för dem. 

GÖR OM GÖR RÄTT. 
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Jag vet ingenting om 
tur, bara att ju mer 

jag tränar desto mer 
tur har jag.

”
/ INGEMAR STENMARK
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Bildkälla. Hämtad 2014-05-24 från, http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/alpint/article14367431.ab

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/alpint/article14367431.ab
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Startsidan. Här kan du dela med dig av din Tärnabybild samt med hjälp av 
pilarna se andras Tärnabybilder. 

Menyn. När du klickar på de tre strecken högst upp i högra hörnet kommer 
denna meny fram där du kan navigera mellan sidorna men även se vilket 
väder det är idag och vilka händelser som sker idag. 
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Såhär ser det ut när du laddat upp en bild. Du får chansen att dela bilden på 
facebook, twitter eller maila bilden till någon. 

Tankesmedjan. Här kan du se andras idéer och dela med dig av din egna idé. 
Du får en snabb översikt över de senaste inläggen men det går även att sort-
era och söka efter andra inlägg. 
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SJÄTTE UTKASTET. Jag bestämde mig för att göra om 

då jag vet att detta skulle kunna bli något mer än bara 

en vanlig hemsida. Det var även någon på facebook-

gruppen som nämnde att den jag visade för dem var ett 

sidospår på den hemsidan som redan finns och Tärnaby 

behöver inte fler sidospår. Jag skalade då bort allt över-

flödigt från hemsidan och stod då kvar med Tärna-

snacket som jag valde att byta namn till Tankesmedjan. 

De hade skrivit på facebookgruppen där jag hade lagt 

ut hemsidan att Tärnasnacket låter mer som ett skvaller 

och gav då Tankesmedjan som ett nytt förslag. Jag 

ändrade direkt då det lät mycket bättre än Tärnasnacket 

som faktiskt låter som något slags skvaller vilket syftet 

med det inte är. 

Jag kom även på den idéen att förstärka syftet med 

”Mitt Tärnaby” genom att lägga till en funktion på hem-

sidan där besökare får ladda upp sin bild på sitt Tärna-

by. Logotypen kommer då att appliceras på bilden de 

lägger upp och det går även att skriva en liten text till 

bilden. Därefter kommer bilden att laddas upp på sidan 

men det går också att dela sin bild på facebook, twitter 

och genom e-mail om man vill skicka en bild till någon 

i en annan del av Sverige eller världen. Detta för att 

sprida det fina och positiva med Tärnaby ungefär som 

ett digitalt vykort där frimärket är logotypen för Mitt 

Tärnaby. Tanken är att bakgrunden ska vara en film 

med olika klipp från Tärnaby både på vyer men även på 

människor, detta kan ändras med jämna mellanrum för 

att det ska hända något nytt lite då och då. Syftet med 

detta är att skapa en känsla av Tärnaby, att ge en känsla 

av stolthet och visa vad som faktiskt är bra och vad 

som faktiskt finns i Tärnaby. Videobakgrunder är även 

något som är väldigt modernt nu. En rörlig bild kan 

berätta en historia, skapa ett oförglömligt meddelande 

och som ett stöd för användarens engagemang. 

När jag tog fram formen på Tankesmedjan inspirera-

des jag mycket av Pinterest. Det är ett enkelt upplägg 

där man snabbt får en översikt på många olika inlägg. 

Tankesmedjan är anslagstavlan för alla dessa idéer som 

finns. Det går att söka efter inlägg och sortera efter 

till exempel de senaste inläggen och de mest populära. 

Detta för att det kan bli många inlägg som laddas upp 

och för att enkelt leta efter speciella inlägg är det viktigt 

med dessa funktioner. Det går även att klicka upp varje 

inlägg för att läsa mer och kommentera inlägget om 

man har några tankar. 

Jag känner att jag äntligen har hittat rätt med mitt pro-

jekt, jag har gjort något som är lite mer annorlunda än 

en vanlig hemsida för en ort. Det jag har skapat är ett 

forum för Tärnaby, en sida där de själva skapar inne-

hållet. Jag tog med mig och visade detta på den sista 

handledningen. Jag var lite orolig då jag inte berättat 

att jag ändrat mitt koncept men det gick oerhört bra 

och de var glada över att jag hade gjort om och fokuse-

rat mer på att göra användaren av webben engagerad. 
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RESULTAT
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Logotypen har nu hittat sin rätta form. Jag har skalat av logotypen genom att ta bort vågen 

och avsluten på banden som i stort sätt inte hade något syfte. Det som hände här var att 

formen blev tydligare. Det går att ana ett hjärta i formen av fjället även en kristall. Tärnaby 

omsluter fjället för att visa vad det tillhör. Att mitt står i symbolen syftar till att det är Mitt 

Tärnaby, fjället är mitt, fjället tillhör Tärnaby. Något som är Mitt det är något man vill ta 

hand om.  
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STARTSIDAN. Jag har flyttat menyn över till andra 

sidan, då vi läser från vänster till höger kan det kännas 

som att menyn stoppar flödet då den låg i högra hörnet.  

Dessutom sätter den inte stopp för att utforska sidan 

vidare genom att trycka på pilen till höger. Jag valde 

därför att placera menyn i det vänstra hörnet, vilket 

fungerar bättre. För övrigt så är startsidan väldigt enkel 

det ska inte finnas någon tung information utan det 

är den rörliga bakgrunden som ska stå ut och skapa 

en känsla. Sidan är responsiv vilket innebär att den  

anpassas efter din skärm. 
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LADDA UPP EN BILD. Väljer du att ladda upp en bild 

på Mitt Tärnaby får du först möjligheten att välja vilken 

bild du vill ladda upp därefter kommer det upp en för-

handsgranskning på din bild. Här kan du välja vilken 

färg logotypen ska vara då den kommer att sitta som en 

stämpel på din bild för att visa att detta är Mitt Tärnaby. 

Tanken med det här är att logotypen ska få en chans att 

synas tydligt då bilder kan variera. Har man en väldigt 

ljus bild så kanske inte den vita logotypen syns till ex-

empel. Efter detta får du möjligheten att skriva en text 

till bilden och signera den så att man vet vem som tagit 

bilden. När man klickar på ladda upp kommer din bild 

upp på skärmen med din valda text och signatur. Du får 

här valet att dela din bild om du vill. Du kan dela bilden 

på facebook, twitter eller maila bilden till någon. Din 

bild finns nu på Mitt Tärnaby och du är fri att fotsätta 

navigera runt på hemsidan. 
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BILDER SOM ANDRA HAR LADDAT UPP. Genom 

att trycka på pilarna kan du se alla andras bilder som 

ett kollage. Ju längre bak du bläddrar desto fler bilder 

visas samtidigt. De första bilderna och senast uppladda-

de bilderna är stora och du kan på en gång se vem som 

tagit bilden och vad personen skrivit om bilden. Genom 

att klicka på den så får du se hela bilden. Eftersom att 

många kommer att ladda upp sina bilder var jag tvung-

en att hitta en lösning som gjorde att man inte behövde 

sitta och bläddra så långt för att få se alla bilder. Därför 

blir bilderna mindre och mindre så att det får plats fler 

bilder på en och samma sida. På de mindre bilderna 

syns ingen text eller signatur,  då får man klicka på 

bilden för att se den i full storlek. 
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TANKESMEDJAN. Tankesmedjan ser likadan ut som 

den förra versionen, den ska likna en anslagstavla 

där allas idéer kommer upp och där man får en snabb 

översikt över de senast tillagda idéerna. För att lägga 

till en idé klickar man på den orangea knappen med ett 

plus på som finns bredvid ”sortera efter”. Det kommer 

då upp en ruta där du kan skriva ned din idé. För att 

minska risken för att någon skriver något olämpligt och 

för att hålla koll på vem som skriver vad så måste man 

skriva sitt riktiga namn och en e-post adress. Detta 

visas endast för administratören för sidan och kommer 

inte visas i inlägget som läggs upp i Tankesmedjan. Du 

väljer själv om du vill skriva ditt namn eller vara ano-

nym under signatur. Detta för att man inte ska känna 

ett måste att visa för alla andra vem man är om man nu 

inte vill. Blir det enklare att förklara sin idé med hjälp 

av en bild så finns det möjlighet till att ladda upp en bild 

också. Detta för att göra sidan mer levande men också 

för att det ibland kan vara bra att beskriva sin idé med 

en bil. För att enkelt ta reda på om man får några kom-

mentarer på sin idé kan man få dem vidarebefordrade 

till sin mail så att man slipper sitta och leta efter sin idé 

senare för att se om man har fått någon reaktion. 

Vill du  titta närmare på ett inlägg så klicka du på 

inlägget och då kommer det upp ett större fönster. Det 

blir då enklare att läsa och man kan se vilka kommen-

tarer idén har fått, du kan även kommentera inlägget 

själv om du vill samt dela idén på facebook, twitter eller 

maila idén till någon. Detta för att få en ytterligare 

spridning på idén om man tycker att den är bra.  
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INFO. För att få ytterligare information om sidan 

behövs en infosida. Infosidan är väldigt enkel och 

innehåller inte så mycket information. För att förstär-

ka tanken med sidan är det tänkt att det ska finnas en 

slags reklamfilm om sidan. Filmen kan innehålla klipp 

från olika delar av Tärnaby men även korta intervjuer 

med ortsbor som kanske berättar om vad Tärnaby är 

för dem och något om hemsidan. Med en film kan man 

skapa ett starkare intryck och det är enklare att beskri-

va något med rörligbild än endast med en text. Du kan 

även snabbt och enkelt hitta till Tankesmedjan och Mitt 

Tärnaby från infosidan och även se var Mitt Tärnaby 

finns på andra medier och var man kan få kontakt med 
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Ta en närmare titt på 
hemsidan här

http://invis.io/FJUS2T86

PS: Sidan anpassas inte automatiskt efter din skärm du kan behöva zooma ut eller in.

http://invis.io/JAUE9XPM
http://invis.io/JAUE9XPM
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Under detta arbete har jag gått från att vara tjejen 

som helst höll sig från att prata inför folk, till att vara 

den som håller i en workshop, blir intervjuad i radio 

och tackar ja att hålla tal på Valborg hemma i Tärnaby. 

Innan jag höll mitt tal mötte jag min gamla lärare från 

högstadiet. Han berättade hur jag näst intill vägrade 

prata inför folk när jag gick i skolan, han tyckte att det 

var oerhört kul att se mig hålla talet på valborg. An-

ledningen till detta tror jag är för att jag har känt mig 

så säker på det jag har gjort, jag har brunnit för detta 

arbete för att det är något jag har velat göra sedan jag 

började på utbildningen. Detta arbete har verkligen gett 

mig ett större självförtroende, jag vet vem jag är och jag 

vet vad jag vill göra. 

I starten av arbetet funderade jag hur jag skulle kunna 

göra något av detta, det finns så otroligt mycket att göra 

i Tärnaby. Jag visste inte alls vart jag skulle börja och 

hur jag skulle hinna med allt. Att jobba med en hel ort 

på egen hand hade inte gått. Jag hade inte kommit hit 

där jag är idag om det inte vore för mina kloka handle-

dare som sa att jag och Hanna skulle göra detta tillsam-

mans. Hanna har varit den bästa arbetskamraten då vi 

tänker väldigt lika angående landsbygdsorter och dess 

förutsättningar. Vi har kompletterat varandra oerhört 

bra och faktiskt tagit oss igenom detta arbete utan bråk.  

Hanna har pushat mig till att ringa och prata med folk 

och alltid varit positiv, glad och väldigt taggad inför 

detta projekt. Jag hade absolut inte gjort ett bättre jobb 

utan henne och jag hade inte vuxit så här mycket i mig 

själv om det inte vore för Hannas positiva tänk och 

driv.

Självklart har detta varit en utmaning, att få ihop det 

och veta hur vi ska gå till väga. Ingen av oss har någon-

sin hållit i en workshop eller jobbat med ett arbete så 

stort som detta, metoden participatory design är också 

ett nytt begrepp för oss. Det var mycket vi fick lära 

oss och undersöka för att komma fram till den bästa 

lösningen för arbetet och workshopen. 

Metoden participatory design har verkligen passat bra 

till vårt arbete då vi ville ta reda på vad alla i byn tän-

ker, och då det är ortsborna vi ville göra något för. Vem 

vet mest om vad de vill ha i Tärnaby om inte Tärnabor-

na själva? Det svåra har varit att anpassa metoden efter 

Tärnaby och hitta något som passar dem. Vi ville inte 

komma in med helt nya tankar och idéer om hur Tärna-

by ska vara och vad som ska göras, vi ville att ortsborna 

skulle ta fram det själva. Då vi inte hade ett problem 

som vi ville lösa utan vi ville snarare höra alla idéer 

EN OTROLIG RESA

MINA TANKAR KR ING PROJEKTET
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som fanns var vi tvungna att modifiera flera workshop-

metoder och göra dem till våra egna. Det som jag tror 

har varit bra för oss är att jag kommer från Tärnaby, jag 

känner ortsborna och vet hur Tärnaby fungerar. Redan 

där har vi vunnit mycket i planeringen mot om vi hade 

jobbat med en by som ingen av oss visste något om och 

som de i byn inte kände.

Metoden har verkligen visat hur bra det är att job-

ba med användaren. Vi hade dock velat hålla i fler 

workshops för att utveckla arbetet mer. Nu när jag 

har mer kunskap om hur detta går till är det något 

jag absolut kommer att ta med mig. Att hålla i fler 

workshops där första workshopen går ut på att komma 

fram till så många idéer som möjligt precis som den 

workshopen som vi höll i nu. Därefter hade jag velat 

ha en workshop som bara handlade om hemsidan, för 

att komma fram till smarta idéer kring hur den kan 

utvecklas och framförallt vilket innehåll den ska ha. 

Det som också har varit svårt är att hitta en bra balans 

under designprocessen. Hur involverar jag användaren 

där och när ska jag göra det? Måste jag göra det? Hur 

mycket ska jag låta dem bestämma när det kommer till 

formen? Till detta hade det nog varit bra att hålla i en 

workshop till som enbart handlade om att utveckla Mitt 

Tärnaby och den här webbsidan. Nu när vi inte hade 

ett specifikt fokus på vår workshop har det varit svårt 

att hitta den balansgången. Det jag funderar över är om 

det i detta fallet behövs. Min webbsida är en fortsätt-

ning på workshopen, det blir ungefär som participatory 

design på webben. Du skriver din idé och tillsammans 

med de andra som besöker sidan kan man få hjälp med 

att utveckla idén efter de behov som finns. Participato-

ry design har snarare hjälpt mig att hitta ett hjälpme-

del för Tärnaborna att utföra denna metod själva, att 

fortsätta med det jag och Hanna startade. Istället för att 

utveckla en befintlig produkt som participatory design 

huvudsakligen används för har metoden hjälpt mig att 

hitta den perfekta produkten för Tärnaby. Denna me-

tod är oerhört bra om man vill ta fram något hållbart, 

något anpassat efter en användare. Båda parter vinner 

på att använda denna metod då användaren blir glad 

för att det fungerar och designern får skapa något som 

fungerar i längden.

Då vi inte visste vad det var vi skulle ta fram förrän 

efter vår workshop funderade jag på vad det skulle 

kunna tänkas bli av detta arbete. Jag ville inte göra en 

hemsida eller en app av något slag då jag inte känner 

mig så trygg inom det området, jag tycker dessutom att 

det är roligare att jobba med tryckta medier. Nu blev 

det helt tvärt om än vad jag hade tänkt. Jag tog det som 

en utmaning att utveckla mig själv mer inom webb-

design trots att det inte var detta jag helst av allt hade 

velat göra. Att skapa en webb till Tärnaby kände jag var 

det bästa jag kunde göra för dem, då ortsborna har sagt 

att de vill ha något som går att applicera nu och inte tar 

flera år och kostar miljoner. Detta gjorde det här till den 

bästa lösningen jag kunde komma på från de material 

vi fick. Det är en start på Tärnabys utveckling, ett verk-

tyg för Tärnaborna själva att utveckla sina idéer och 

hitta samarbeten för att förverkliga dem. En hemsida 

kräver inte heller flera miljoner och tar inte flera år att 

förverkliga. 

Jag kommer att kämpa för att göra denna webbsida rik-

tig, det är något som verkligen behövs och som jag tror 

kommer bidra till mycket. Den kommer att sprida den 

positiva delen av Tärnaby, peppa ortsborna att kämpa 

för Tärnabys utveckling och hitta samarbeten mellan 

alla parter i Tärnaby. När denna hemsida är uppe så är 

det upp till ortsborna att fylla den med information, 

det är upp till dem att det blir något av denna hemsida, 

det är deras chans att utveckla Tärnaby. Jag hoppas på 

att få jobba vidare med detta projekt och även få vara 

med att förverkliga fler av de idéer som uppstod vid 

workshopen. Jag ser detta projekt som en start på något 

nytt och inte som slutet på min utbildning. 
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