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Jag vill rikta ett stort tack till våra handledare Maria Juhlin, Maria 
Koblanck och Oscar Guermouche, som visade mig och Signe den fantas-
tiska möjligheten att jobba tillsammans. 

Även ett stort tack till Yours kommunikationsbyrå som har öppnat 
armarna för oss och stöttat oss under arbetets gång. 

Och sist men inte minst det största tack till min eminenta och fantastiska 
arbetskompanjon Signe Lindgren. Med ett enastående driv, engagemang 
och begåvning som man aldrig slutar att förundra och inspireras av. Du 
har fått mig att växa som person och i min yrkesroll.



O R D L I S TA

Sanserif

Bokstav som saknar serif  
(tvärstreck) och växellinje. 
De har jämntjocka lin-
jer utan kontrast mellan 
grund- och hårstreck. Ex-
empel är Helvetica. (Heine, 
2005)

SWOT-analys

Av engelska strengths, 
weaknesses, opportunities, 
threats, styrka, svagheter, 
möjligheter, hot’), term som 
används inom företagseko-
nomi i samband med stra-
tegisk planering och mark-
nadsplanering. (NE, 2014)

Bestruket

Är en benämning på pap-
per som belagts med fyll-
nadsmedel för att förbättra 
papperets tryckegenskaper. 
Vanliga fyllnadsmedel är 
pigment i form av lera eller 
kalk. (Wikipedia, 2011)

Facebook

är en webbplats där man 
kan hålla kontakten med 
vänner och lära känna nya 
människor. Varje använda-
re lägger upp en personlig 
XZWÅT�� 8s� XZWÅT[QLIV� SIV�
användaren lägga upp sina 
kontaktuppgifter, berätta 
om sig själv och publicera 
bilder.

Moodboard

ett collage av material (till 
exempel bilder, texter, fär-
ger, foton, materialprover) 
som beskriver stämningen 
eller känslan i en plats eller 
en design (Wikipedia, 2013)

Workshop

Arbetsseminarium som  
betonar problemlösning, 
påtaglig praktisk övning 
och kräver att deltagarna 
är involverade. (Wikipedia, 
2011)

Artefakt

artefa´kt, av människohand 
fabricerat föremål, konst-
produkt.  (NE, 2014)

Serif

Det avslutande tvärstreck 
på bokstavsstapel. Exeme-
pel på typsnitt Times New 
Roman. (NE, 2006)
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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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Utan en enorm stolthet och passion för vår norrbottniska natur 
och landsbygdens betydelse skulle detta arbete aldrig ha tagit 
form. Genom att utforska mina färdigheter som visuell kommu-
nikatör i samband med en by, vill jag med detta arbete belysa 
nya möjligheter och arbetssätt.

¹;V�JWTT[MٺMS\MV�qZ�MV�UM\INWZ�[WU�IV^qVL[�N�Z�I\\�JM-
skriva en våldsam tillväxt eller utveckling på något om-
råde. Metaforen grundar sig på ett snöklot som sätts i 
rullning nedför en backe i töväder. För varje varv den 
rullar kommer dess hastighet att öka samtidigt som dess 
diameter växer.”

�?QSQXMLQI���;V�JWTT[MٺMS\�����������UIZ[�

Vi ser det här arbetet som ett sätt att få en snöboll i rullning. 
Högst upp står vi och puttar den nerför branten – ju längre ner 
den rullar desto större blir den. Tärnaborna är snön som bygger 
på och utvecklar – och fortsätter få den att rulla vidare. Artefak-
terna som utformas som en del i detta examensarbete har som 
syfte att hålla snöbollen i rullning.

I N L E D N I N G
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BAKGRUNDEN

Arbetets olika 
beståndsdelar

Syfte
Frågeställning
Problemformulering
Participatory Design
Tärnaby

Denna bakgrund består av en beskrivning av de förstudier som har 
lett fram till slutresultatet. Den innehåller förklaringar av begreppen  
participatory design och fakta om orten Tärnaby, samt en förklaring 
över problematiken som existerar på orten. Det syftar till att ge en kor-
tare introduktion och presentera förutsättningarna för detta projekt.
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Det här arbetet syftar till att undersöka hur man integrerar 
sin slutanvändare i designprocessen för att göra dem delaktiga 
i slutresultatet. Hur man kan främja känslan av delaktighet, 
stolthet och engagemang för sin ort genom ett gemensamt 
skapande.

Slutsatserna av arbetet visar på fördelen med att integrera 
användaren i processen för ett mer hållbart och långsiktigt 
ZM[]T\I\�� 8IZ\QKQXI\WZa�,M[QOV� qZ� M\\� [\QU]TMZIVLM�� QV\ZM[[IV\�
WKP�qZ�MV�JZML�IZJM\[UM\WL�[WU�OsZ�I\\�IXXTQKMZI�Xs�LM�ÆM[\I�
områden inom branschen.

”Hur kan Tärnaborna vara 
delaktiga i byns utveckling 
genom participatory design?”

SYFTE

FRÅGE-
STÄLLNING

PROBLEM- 
FORMULERING

Vi vill utforska metoden participatory design och hur man tar 
fram design tillsammans med användaren. Hur man kan ut-
veckla en hållbar landsbygd - tillsammans med ortsborna själ-
va. Kunna se möjligheten i att jobba med ett annorlunda per-
spektiv och en annorlunda metod och att skapa gemensamt.
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PARTICIPATORY DESIGN

Bella Martin & Bruce Hanington i boken Universal Methods of  De-
sign (2012) menar att metoden hade sin begynnelse i Skandinavien på 
1970-talet. Där bottnar det i ett omfattande projekt i Norge som hette 
625.��8ZWRMS\M\�OQKS�]\�Xs�I\\� Ts\I�LM�IV[\qTTLI�Ns�MV�IS\Q^�ZWTT� Q�P]Z�
man kunde utveckla och implentera datorerna på en arbetsplats. De 
jobbade tillsammans för att få fram en ny teknologi  och ett smidigare 
Æ�LM� Q�IZJM\M\��5sVOI� TQSVIVLM�XZWRMS\� N�TRLM�LM�SWUUIVLM�LMKMV-
nierna och participatory design utvecklades både som arbetssätt och 
tillämpningsmetod.

8IZ\QKQXI\WZa�LM[QOV� N�ZSTIZI[�WKP� N�ZMSWUUMZ� QJTIVL�[WU�KW�WXMZI-
tive design. Och betyder översatt till svenska – deltagarstyrd design.

Enligt (Martin & Hanington, 2012) går arbetssättet ut på att man låter 
LMT\IOIZVI�^IZI�UML�WKP�QV[XQZMZI�LM[QOVXZWKM[[MV��1�IZJM\M\�ÅVV[�MV�
M`XMZ\�[WU�[\aZ�WKP�]VLMZPsTTMZ�Æ�LM\��
En designer kan vara till hjälp för att överföra idéerna som föds/kom-
mer fram och implementerar dem till verklighet och kan sätta form på 
tankarna.

För att förstå i vilket sammanhang vi har tänkt att tillämpa metoden, 
kommer här en kort förklaring vad begreppet workshop är. Enligt 
National Encyklopedin är det en slags experimentverkstad eller ett in-
formellt seminarium. En workshop betonar problemlösning, påtaglig 
praktisk övning och kräver att deltagarna är involverade. 

Wikipedia (Workshop, 12 december, 2013) beskriver det som en prak-
tisk övning som betonar problemlösning. Det kräver att deltagarna är 
QV^WT^MZILM�� 1VWU� ^M\MV[SIX� WKP� NWZ[SVQVO� LMÅVQMZI[� MV� _WZS[PWX�
som ett möte kring ett fokuserat tema. Inom projekt används workshop 
\QTT�I\\�[IUTI�SWUXM\MV[�N�Z�I\\�T�[I�MV�[XMKQÅS�NZsOI�

Historik

Tillvägagångssätt

Workshop
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TÄRNABY

Tätorten Tärnaby är en del i Storumans kommun som ligger i Lappland (Väster-
JW\\MV[�TqV���������PILM�JaV�� ��QV^sVIZM�WKP�qZ�MV�^qTSqVL�ITXQV�\]ZQ[\WZ\��8TI\[MV�
qZ�SqVL�N�Z�I\\�PI�NW[\ZI\�M\\�ÆMZ\IT�ITXQVI�[SQLsSIZM��JTIVL�IVVI\�1VOMUIZ�;\MVUIZS��
)VRI�8qZ[[WV�WKP�;\QO�;\ZIVL��
Enligt National Encyklopedin har 131 av Sveriges 185 världscupsegrar genom tiderna 
kommit från Tärnabyåkare - med IK Fjällvinden som moderklubb.
Tillsammans med grannbyn Hemavan bildar man en av Nordsveriges överlägset 
[\�Z[\I� [SQLWUZsLMV�� 1�LIO[TqOM\�PIZ�LM[\QVI\QWVMV�MV�ÆaOXTI\[�UML�LQZMS\TQVRM� NZsV�
Stockholm. 

Enligt Hemavan/Tärnabys hemsida (2012) så är den samiska kulturen något som 
XZqOTIZ�WZ\MV�Q�UsVOI�I^[MMVLMV��0qZ�ÅVV[�MV�[IUQ[S�[SWTI�WKP�Q�WUZsLM\�SZQVO�0M-
mavan och Tärnaby bedrivs en mycket aktiv rennäring av två samebyar; Vapsten och 
Ubmeje. �0MUI^IV\IZVIJa�[M�������

Namnet Tärnaby är på sydsamiska Dearna och byn ligger vid samernas heliga berg 
Ryfjället.

Fakta

Samisk kultur
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Utifrån de intervjuer (11 st) vi har gjort i förstu-
dien av detta arbete har vi tolkat och samman-
ställt Tärnabornas tankar och åsikter för att få en 
inblick gällande stämningen i byn.

Den visar på att stoltheten över att vara Tärnabo 
ÅVV[� NWZ\NIZIVLM�S^IZ��UMV�OVQ[\IV�WKP�XI[[QW-
VMV�PIZ�N�Z[^]VVQ\�PW[�UsVOI��5sVOI�IٺqZ[TW-
kaler står tomma utan underhåll och verksam-
heter får läggas ned på grund av att det inte har 
ekonomisk bärighet. Byborna tror själva att det 
ÅVV[�MV�[\WZ�SIXIKQ\M\�WKP�MV\ZMXZMV�Z[SIX��UMV�
att det saknas engagemang och kommunikation.

En negativ stämning ligger i luften och man pra-
tar illa om byn. Något som tyvärr lyser igenom 
till folk som besöker Tärnaby. Då turistnäringen 
är en viktig del av näringen på orten är proble-
UM\� M\\� NIS\]U� WKP� LM\� ÅVV[� Ls� MV� ZQ[S� I\\� LM�
bemöts av ett dåligt värdskap.

8MZVQTTI�0�ZVNMTL\�WKP�3ZQ[\QV�;]VLuV�[SZQ^MZ� Q�
sin uppsats (Samverkan in Hemavan - Tärnaby 
– ett givande och ett tagande, 2007) att turistde-
stinationen Hemavan-Tärnaby expanderar mer 
och mer för varje år. De beräknar att intresset 
kommer öka och destinationen kommer fortsätta 
sin utvecklingskurva under vintersäsongen. De 
ser dock vissa problem i samarbetet mellan de 
två orterna, samt mellan näringsliv och lokala 
entreprenörer. 

Enligt Tärnaborna går det bättre för grannorten 
Hemavan. Här byggs det nya lokaler och stora 
satsningar görs inom turism- och näringsliv. En 
Va�OITTMZQI��[a[\MUJWTIO��STqLIٺqZMZ�WKP�KINu\M-
ria är bara några av de tillskott som kommit de 
senaste åren.
Eftersom Hemavan är den ort som ligger när-
mast norska gränsen är det väldigt många norr-
män som besöker byn varje år. Tack vare nyeta-
bleringar och ett större utbud i Hemavan bidrar 
det till ett minskat intresse och handel i Tärnaby.

Tärnabornas 
tankar om dagens 
Tärnaby
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E X E M P E L  PÅ  H U R  M A N  K A N 
A N VÄ N DA  M E T O D E N

Jag väljer här att närmare på exmepel med att jobba med an-
vändardelaktighet i en designprocess, det som är en av grund-
stenarna i participatory design. Här ligger fokus på använda-
rens delaktighet av utformningen av ett samhälle.

Ett av de exemplet jag har valt att studera är Berättelsen om 
Panda Island. Den är skapad av Deborah Szebeko som driver 
<PQVS�8]JTQK��MV�JaZs�[WU�RWJJIZ�UML�[IUPqTT[JI[MZIL���WKP�
LMT\IOIZ[\aZL�LM[QOV��.QTUMV�WU�8IVLI�1[TIVL�PIZ�q^MV�^IZQ\�
en metafor och inspirationskälla för oss för att hitta ett bra 
angreppssätt av vårt arbete.

8IVLI�1[TIVL�qZ�MV�TQ\MV���LqZ�UIV�^Q[IZ�Xs�P]Z�UIV�SIV�T�[I�
problemen genom att låta invånarna på ön få vara med och 
forma slutresultatet. 

8s� �V� ÅVV[� LM\� MV� J][[TQVRM�UMV� LMV� qZ� Vq[\IV� ITT\QL� \WU��
Detta beror på att barnen som vill åka med bussen till skolan 
måste gå upp tidigt och komma hem sent då bussen går vid fel 
tider. Den är inte handikappsanpassad så de med funktions-
hinder har svårt att åka med. Bussen har inte heller något för-
varingsutrymme så de som vill frakta mycket saker har svårt 
att få med sig dem.

,M� [WU� PIZ� PIVL� WU� J][[\ZIÅSMV� ^QTT� O�ZI� VsOW\� s\� [ISMV�
och väljer därför att samla alla invånare till ett möte där man 
låter dem säga vad dom tycker kan förbättras med bussen. 
Man kommer då fram till att dra om hållplatserna och anpas-
sa dem efter vart invånarna bor på ön. Man ändrar tiderna 
så det stämmer överrens med när skolan startar och de som 
ska till skolan också kan åka med. Man bygger ett takräcke på 
bussen för att kunna transportera saker för de som har mycket 
packning. Samt en ramp för att de med funktionshinder ska 
kunna ta sig in och ut.

8s�LM\�PqZ�[q\\M\�JTQZ�[T]\ZM[]T\I\M\�]\^MKSTI\�\QTT[IUUIV[�UML�
användaren. Genom att använda sig av invånarnas perspektiv, 
idéer, tankar och åsikter har man designat bussen och busstra-
ÅSMV�\QTT[IUUIV[�UML�LMZI[�JMPW^�WKP��V[SMUsT�

�___�\PQVSX]JTQK�KWU�

Panda Island
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Katja Roselli undersöker i sitt arbete �2WZLJZW�·�^qZTLMV[�ÅVI[\M�
[\IL�����!��hur man kan göra barn delaktiga i utformningen 
av deras närmiljö. Hon använder sig av participatory design 
och hennes studie ut på att titta vilka arbetssätt man kan hit-
ta för att göra barnen delaktiga i designprocessen. Samt med 
hjälp av metoden se hur man kan utveckla lösningar som hjäl-
per barnen att formulera upplevelser och önskemål.

Hon anser att förkunskaper hos deltagarna inom det fokusom-
råde arbetet handlar om är en viktigt del. Samt att genomför-
andet av workshopen måste anpassas efter deltagarnas förut-
sättningar – framförallt när det handlar om barn.

Utifrån hennes erfarenheter att döma kan man genom ett ak-
tivt och skapande arbete väcka ett större intresse och delak-
tighet i processen än vad det hade gjort med enbart muntligt 
deltagande, såsom intervjuer, fokusgrupper m.m.

�:W[MTTQ�����!�

Jordbro – världens 
finaste stad
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D I S K U S S I O N :
VA R F Ö R  D E T  Ä R  V I K T I G T  AT T 

U T F O R S K A  M E T O D E N ?

Designbegreppet participatory design är en central del i detta 
arbete och följande stycke har för avsikt att belysa vikten av 
att utforska metoden, samt syftet av att utforska det i samband 
med orten Tärnaby.

I en deltagande designprocess, som vad participatory design 
är, placerar vi Tärnaborna (användaren) i centrum av pro-
blemformuleringen och bygger sedan lösningen runt dem – 
det vill säga byborna i Tärnaby. De blir då en medskapande 
NWZUOQ^IZM��-ٺMS\MV�I^�I\\�S]VVI�QV^WT^MZI�JaJWZVI�Q�[SIXIV-
deprocessen gör att projektet och slutprodukten får en stor 
utvecklingspotential och hållbarhet i och med att de (använ-
darna) har varit med och format slutresultatet själv.

I och med att byborna i Tärnaby har en negativ inställning 
till den rådande situtationen och utvecklingen i byn, tyckte vi 
att det var ett bra tillfälle att utforska metoden tillsammans 
med dem. 

*aJWZVI�ÅKS�V]�U�RTQOPM\�I\\�[RqT^I�^IZI�LMTIS\QOI�Q�]\NWZU-
ningen av en produkt som de själva skulle vara slutanvändare 
av. Vi ville också ge dem möjligheten att belysa för varandra 
all den kapacitet och kompetens de själva besitter. 

Vår förhoppning och intention med detta arbete är att vi kan 
väcka stolthet, engagemang och drivkraft för byborna i Tär-
naby genom en metod som har resulterat i en produkt de själ-
va har varit med och skapat.

Participatory design 
med byborna i Tärnaby

Varför den passar 
detta projekt?
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Möjliga svagheter?
(processmässigt)

Eftersom detta examensprojektet bara pågår under 3 måna-
der är en av svagheterna tidsaspekten. Både innan, under och 
efter projektet kände vi att vi hade velat ha mer tid. Detta är 
väl dock alltid – mer eller mindre – ett problem med ett de-
signprojekt. Men i synnerhet detta då det är en hel by vi skulle 
nå ut till hade vi behövt mer tid för att kunna få med så många 
som möjligt i vår process.

Vi utförde vårt arbete under vår-vintern, en period då det är 
högsäsong på en alpin skidort. Detta innebar att många bybor 
i Tärnaby inte skulle kunna medverka på vår workshop. 

Eftersom vi har fokus på alla invånare i Tärnaby är en utma-
ning att hitta en metod som kan tänkas passa olika typer av 
människor. Något som alla kan känna sig intresserade och in-
spirerade av och som de vill medverka i. Detta är också något 
som kan ses om en svaghet med arbetssättet då det är nästintill 
omöjligt att hitta något som passar alla.

Som designer vill man ha en så användarvänlig slutprodukt 
som möjligt. Genom participatory design får man användar-
baserad lösning vilket är både hållbart och långsiktigt. Man 
J�Z� LWKS� PI� MV� ÅVOMZ\WXX[SqV[TI�UML� LMV� [T]\TQOI� ^Q[]MTTI�
utformningen då det ligger i designers kompetens att slutföra 
denna. Att låta användaren detaljstyra för mycket är inte op-
timalt i alla lägen. Att ha en väl avvägd arbets- och designpro-
KM[[�UML�UM\WLMV�8,��qZ�I\\�N�ZMLZI�
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”JAG HADE EN METOD JAG VILLE UTFORSKA 
OCH SIGNE HADE EN PROBLEMSTÄLLNING”
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TVÅ ARBETEN BLIR ETT

Signe Lindgren är född och uppvuxen i Tärnaby och hon är 
en sann patriot för sin hemort. Den rådanden stämningen 
i byn är något som gör henne frustrerad och hon har länge 
velat göra något för att förändra den. Under våra 3 år till-
sammans på utbildningen Mediedesign har mycket av hennes 
arbeten handlat om stoltheten och passionen för Tärnaby och 
när det nu blev dags för oss att göra vårt examensarbete såg 
hon tillfället att kunna göra ett projekt för att påverka stäm-
ningen i byn.

Jag har under hösten och vintern gjort praktik på Yours kom-
U]VQSI\QWV[JaZs�Q�4]TMs�WKP�ÅKS�q^MV�U�RTQOPM\MV�I\\�[SZQ^I�
mitt examensarbete där. Jag ville utforska metoden participa-
tory design då det är något jag länge varit intresserad av och 
velat kolla närmare på. Att få göra mitt examensarbete på en 
byrå såg jag som en möjlighet för att undersöka arbetssättet 
närmare då det är relevant både för branschen och för mig. 

=VLMZ�]XX[\IZ\[^MKSIV�Q�M`IUMV[IZJM\M\�ÅKS�^Q�OWLI�ZsL�I^�
våra handledare att utföra detta projekt tillsammans. Jag hade 
en metod jag ville utforska och Signe ett problem – på så sätt 
passade våra arbeten utmärkt att slå samman. I och med detta 
ÅKS�^Q�U�RTQOPM\�I\\� N�ZLR]XI�W[[� Q�XZWJTMUI\QSMV�� N�ZL]JJTI�
arbetskraften och maximera tiden.

8s�^IZ�[QV�PIVL�PILM�IZJM\M\�JTQ^Q\�N�Z�[\WZ\�UMV�\QTT[IUUIV[�
kunde utveckla arbetet till något större. 

Det här är Signe

Tillsammans!

YOURS 
Kommunikationsbyrå
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WORKSHOP

ARBETETS
Metod och Process

Research
Förstudie
Förebilder
Idéböcker – analys
Workshopen tar form

För att ge en begripligt och lättöverskådlig struktur i detta arbete har jag valt 
att förklara det genom två olika perspektiv. 
Detta kapitel har som syfte att ge insikt i arbetet som ligger bakom utform-
ningen av workshopen.
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v i  b ö r ja d e  med att löst formulera en frågeställning.  Signes drivkraft 
var att göra någonting för sin hemort så motivationen och frågeställ-
ningen sökte vi där. Vi ville utforska möjligheterna genom en kreativ 
metod, för att låta byborna själva skapa och forma sina ambitioner och 
idéer. Vi skulle vara deras verktyg – en förlängd arm.

Tiden var knapp och hela arbetet skulle vara färdigt om 3 måander. 
För att på bästa sätt kunna planera våran tid gjorde vi ett tidsschema. 
>Q�ÅKS�MV�JZI��^MZJTQKS�Xs�̂ IL�[WU�JMP�^LM�O�ZI[�WKP�Q�̂ QTSMV�WZLVQVO�

Vi tittade på liknande arbeten och projekt. Genom att studera liknande 
strukturer och frågeställningar på hur de lagt sitt fokus, kunde vi hitta 
bra riktlinjer att börja bygga vårt projekt.

8IZ\QKQXI\WZa� LM[QOV� JaOOMZ� Xs� I\\� Ts\I� IV^qVLIZVI� ^IZI� LMTIS\QOI� Q�
utformningen av slutprodukten. För att genomföra detta brukar man 
anordnar en så kallad workshop.

UPPSTARTSFASEN
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f ö r at t u p p dat e r a  oss om stämningen i byn valde vi att åka dit. 
Syftet var att kunna sätta oss in i den rådande problematiken. Detta 
gjorde vi genom att intervjua så många bybor som vi hann med och vi 
passade även på att lämna en enkät som alla hade möjlighet att svara 
Xs�WKP�TqUVI�Q�MV�TsLI��;^IZMV�[SQKSILM[�[MLIV�UML�XW[\�\QTT�W[[�Q�8Q\Ms��
Detta är en del av vad vi kallar för förstudien av arbetet.

Vad tycker du är bra med Tärnaby idag?
Vad tycker du är mindre bra med Tärnaby idag?
Vad tycker du kan förbättras?

=\QNZsV� [^IZMV�^Q�ÅKS�S]VLM�^Q�J�ZRI� [S�VRI�MV�XZWJTMUNWZU]TMZQVO��
Denna har varit till grund för de metoder som slutligen formade 
workshopen. 

F Ö R S T U D I E  TÄ R N A B Y

De frågor vi ställde:

>

Jag väljer här att sammanfatta 
och tolka de svar som uppkom 
utifrån intervjuer och enkäter. 
För att skapa en representativ 
röst av Tärnabornas åsikter.
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Vackert & fantastisk natur

Harmoniskt

Personligt

Många möjligheter & stor kapacitet

Trevliga människor

Duktiga entreprenörer

Ett fin skidbacke med stora möjligheter (som dock inte är utnyttjade)

Enastående skidåkning (längd & alpint)

Naturupplevelser (fiske, jakt, vandring, cykling, bad, skoter, fjäll, sjön, osv.)

Familjevänligt

Kollektiva förbindelser (Tärnaby - Hemavan)

Begränsade färdmedel att ta sig hit (flyg, tåg, buss)

LItet utbud (shopping, aktivteter, fritid & nöjen)

Ingen utveckling av centrum

Det saknas/eller finns fel “fokus”

Dålig marknadsföring som visar upp Tärnabys kvalitéer (nationellt & internationellt)

Byn har hamnat i en negativ spiral & står still

Öppna Folkets Hus & Bowlingen som i dagsläget är nedlagt.

Utveckla sommarturismen

Nyttja sjön mer

Lyft fram det samiska (tradition & arv)

Mer boende & bäddar (både för bybor & turister)

Behöver bli mer “välkomnande”

Fler aktiviteter förutom skidåkning

Utveckla skidbacken & håll liv i den

Satsa på helheten

BRA

DÅLIGT

FÖRBÄTTRA
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I N S P I R AT I O N  O C H  F Ö R E B I L D E R

v i  s å l d e vå r b y på b lo c k e t  Resele är 
landsbygd som går mot strömmen och har 
under de senaste fem åren fått 25 nya barnfa-
UQTRMZ�I\\�Æa\\I�LQ\��.ZIUOsVOMV�SITTI[�:M[MTM-
UWLMTTMV�WKP�PIVLTIZ�WU�MV�MٺMS\Q^�NWZU�I^�
marknadsföring som gör bygden populär.
År 2013 vann orten Stora Landpriset, samti-
digt som bygdens skola vann första pris i First 
Lego League.

Resele ligger i Ångermanland och här bor 600 
invånare, varav 100 är företagare. Alla jobbar 
tillsammans med att utveckla bygden och ar-
betssättet skördar hela tiden nya framgångar. 
Man har jobbat hårt med att marknadsföra 
byn på blocket där man sprider informationen 
om lediga hus. Byborna erbjuder guidade vis-
ningar till alla som är intresserade. 

Reseleborna pratar positivt om traktens natur, 
gemenskap och breda företagande i alla sam-
manhang. Man har tagit fram en broschyr som 
JaOOMZ�Xs�QVÆa\\IZVI[�MOVI�XW[Q\Q^I�JMZq\\MT[MZ�
och grupper från Resele åker regelbundet ut 
Xs�8:�\]ZVuZ�Z]V\�WU�Q�;^MZQOM� N�Z�I\\�UIZS-
nadsföra byn. Detta är alltifrån festivaler till 
marknader, alla tillfällen som ges där man kan 
berätta om möjligheterna med att bo i Resele.

�___�ZM[MTM�[M�

RESELE
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ä l s k a r e s a n!  –  o m u n g a s e n g ag e m a n g 
f ö r d e n e g na o rt e n  Älska Resan! är ett 
koncept som väcker och samlar engagemang, ger 
verktyg för att förverkliga idéer. Arbetet handlar 
om hur man bygger nätverk över gränser och 
visar vägen till invånarfokuserad destinationsut-
veckling. Älska Resan! jobbar med kreativa, an-
vändarstyrda processer, både hos enskilde indi-
vider/gruppen samt hos kommunen och andra 
lokala aktörer.

“Elin Sörensson, projektledare Föreningen Norden och 
;IVVI�:sLMTQ][��-`XMZQMVKM�,M[QOV��-,��;_MLMV��RWJJIZ�
med utveckling och förändring av människor och platser 
OMVWU�]XXTM^MT[MLM[QOV�������\WO�LM�QVQ\QI\Q^M\�\QTT�gT[SI�
Resan som ett försök till att bygga destinationsutveckling 
ur ett invånarperspektiv.”

�___�IT[SIZM[IV�[M�

t h e p ow e r o f g l e s b yg d  Thomas ”Håkki” 
Eriksson kommer från avfolkningsbyn Ljunga-
verk ca 7 mil från Sundsvall. Under sina år på 
konstskolan i Trondheim bestämde han sig att 
han ville ge tillbaka något till sin hemort. Han 
hade tröttnat på jargongen om hur en typisk 
norrlänning ska vara och bestämde sig för att is-
tället löpa linan ut. I samma veva rikta blickarna 
på Ljungaverk.

Tillsammans med en entusiastisk kompis och en 
8:�IOMV\�[SIXILM�LWU�LMV�ÅS\Q^I�ÅO]ZMV�0sSSQ�� 
<WUI[� WLTILM� XWTQ[WVOMZ�� [SIٺILM� PWKSMaNZQTTI�
och gick med träskor på innekrogar.  Det hela vi-
lade på en t-shirt tillverkning med olika budskap. 
8:�IOMV\MV� PRqTX\M� I\\� XTIKMZI� XZWRMS\M\� Q� Zq\\�
mediakanaler och inom några veckor undrade 
hela Sverige vad myten om Håkki var.

Tomas Eriksson har skapat en  livet-på-landet-är-
den-bästa-attityd, och att man duger precis som 
man är. ”Genom att plocka upp det man är stolt för och 
engagerad i kan man skapa något stort.”
Idag driver han ett lönsamt företag och föreläser 
över hela Sverige. Håkki-fenomenet har blivit ett 
starkt och viktigt inlägg i landsbygdsdebatten.

�P\\X"��___�NWS][�[M���� ����I\\�[ITRI�OTM[JaOL��

”ÄLSKA RESAN”

”HÅKKI”
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Landstinget i Norrbotten anordnar något som kallas Morgon-
rock vid ett antal tillfällen varje år. Detta är en seminarieserie 
om regional utveckling och som bjuder in till öppna föreläs-
ningar för allmänheten. Här får man möjlighet att ta del av 
aktuell information inom aktuella ämnen och projekt. Det var 
^QL�M\\�[sLIV\�\QTTNqTTM�^Q�ÅKS�]XX��OWVMV�N�Z�:M[MTM�NMVWUMVM\�

Den 14:e mars hade vi återigen möjlighet att kunna titta på 
ett annat väldigt nyttigt och givande föredrag i samband med 
“Morgonrock”. Den här gången var det “Älska Resan” med 
Elin Sörensson, projektledare Föreningen Norden och Sanna 
Rådelius, Experience Design (ED) Sweden.

Morgonrock
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VA D  H A R  V I  TA G I T  M E D  O S S  AV 
I N S P I R AT I O N S K Ä L L O R N A?

Resele visade oss en tydlig och inspirerande väg att samla ge-
mensamma krafter för att tillsammans skapa något stort. Hur 
UIV�]\IV�[\WZI�ÅVIV[QMTTI�SZIN\MZ�SIV�s[\ILSWUUI�VsOW\�UML�
ett ideellt engagemang. Byborna är angelägna om byns utveck-
ling och tillväxt och alla bidrar med det man kan. Tillsammans 
jobbar man för varandra och för hela bygden.
Det vi tagit med oss från detta är att man kan hjälpa till med 
det man själv vill och är bra på och att man genom samarbete 
kommer man långt. 

Vi tog kontakt med Emelie Kårén som är en av initiativtagarna 
till Resele-projektet. Vi ville få reda på hur de hade gjort för att 
nå ut till alla i byn, vad deras frågeställning var och hur dom 
hade jobbat med för att få till sitt goda samarbete.

”Älska Resan!” visade hur man på ett smart och konkret sätt 
arrangerar workshops med ett underifrån-perspektiv.
Detta var ett begrepp som vi snappade upp till våran inspira-
tionsföreläsning. För att på ett begripigt sätt förklara och ge Tär-
naborna insikt om arbetssättet med participatory design, och 
hur man som gemensam drivkraft kan skapa något tillsammans.

Tack vare en bra hemsida och ett inspirerande magasin, som 
delades ut till alla efter föredraget, kunde vi få en utförlig och 
tydlig struktur på deras sätt att jobba. Magasinet har även varit 
en stor inspirationskälla för min kommande artefakt. Ett tydligt 
SWVSZM\�OZIÅ[S\�UI\MZQIT�[WU�N�ZUMLTIZ�QVVMPsTTM\�Xs�M\\�QVNWZ-
mativt och estetiskt tilltalande sätt.

Tomas ”Håkki” Eriksson visar på ett innovativt och annorlunda 
sätt att lyfta landsbygds- och glesbygdsdebatten. Genom att an-
vända sig av humor och ironi har han skapat ett fenomen och 
gett positiv uppmärksamhet till sin hembygd. Detta har inspi-
rerat oss att det som från början var ett konstprojekt påverkade 
väldigt många och har i det långa loppet blivit något väldigt 
stort.

Resele:

”Älska Resan!”

”Håkki”
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V I L K E T  A R B E T E  F I N N S  I  TÄ R N A B Y  I DA G ?

e f t e r vå r f ö r s t u d i e  förstod vi att det fanns en frustration bland byborna på 
kommunens sätt att arbeta. Vi valde därför att ta kontakt med Storumans kommun 
för att höra hur de jobbar i dagsläget med Tärnabys framtidsvision och utveckling.

Vi pratade med Jimmy Lindgren som är projektledare för ”Attraktiva Storuman”.

“Attraktiva Storuman är ett projekt med huvudsyfte att ta ett helhetsgrepp kring 
I\\ZIS\Q^Q\M\[NZsOIV�Q�SWUU]VMV��)\\�[SIXI�[IUPqTT[MٺMS\MZ�I^�QLMV\QÅMZILM�QV-
vesteringsplaner i kommunen.
Man vill bidra till samarbete mellan olika parter/nivåer som kan leda till att 
en ny modell för arbete med dessa frågor. Skapa bestående attraktionskraft och 
hantera en strukturell samhällsomställning.”

�___�[\WZ]UIV�[M�

Jimmy förklarar att inom 5 år kommer beslut tas angående en stor gruvetablering 
i närområdet. Tärnaby står då inför stora omvälvande beslut i utvecklingen. Byn 
[\sZ�[WU�M\IJTMZQVOWZ\�WKP�LM\\I�[S]TTM�OMVMZMZI�ÆMZI�VaI�RWJJ�WKP�VaI�JW[\qLMZ��
0IV�JMZq\\IZ�^QLIZM�I\\�LM\�ÅVV[�MV�ZQ[SNIS\WZ�UML�LM\�PMTI�Ls�LM\�Z�Z�[QO�WU�MV�
nickelgruva. Detta kan i sin tur kan ha negativ påverkan på naturen i närområdet. 
Både för samer och turism.

Att orten Tärnaby i dagsläget kan uppfattas som ”vilande” menar Jimmy på att 
man från kommunens sida inväntar besked angående gruvsatsningen.

Han berättar att oavsett gruvetablering eller ej – satsar man på att utveckla ett 
attraktivare centrum. Detta innebär nya parker, bänkar och lekplatser.
�5]V\TQO�SqTTI�SWV\IS\�QV\MZ^R]�������������

”ATTRAKTIVA
STORUMAN”
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”CENTRUM- 
GRUPPEN”

e t t a n nat i n i t i av  för Tärnabys samhällsutveckling är något som kallas för cen-
trumgruppen. Hit bjuder kommunen utvalda lokala entreprenörer och föreningar och 
diskuterar aktuella frågor i ledning av en kommunrepresentant. 

Vi tog kontakt med Anna Brunned som är projektledare för centrumgruppen. Hon 
berättar att det har funnits sedan oktober 2013 då kommunen valde att presentera sin 
NZIU\QL[^Q[QWV� N�Z�JaV��-\\�XsSW[\I\�IZJM\M�LqZ�UIV�IVTQ\I\�MV�IZSQ\MS\ÅZUI�Q� [�LZI�
Sverige för att ta fram ett helt ny vision för centrum i Tärnaby.

någ r a av d e f r åg o r v i  s tä l d e t i l l  a n na:
- Vad är deras syfte / vision med mötena?
- Hur ofta hålls dom?
- Vilka är det som medverkar?
- Vad och hur gör man från kommunens sida för att förverkliga de frågor/idéer 
som tas upp?

Anna berättar att mötena består av max 12 utvalda personer från näringslivet, poli-
tiken, kommunen, lokala organisationer och fastighetsägare. Man lägger vikt i att ta 
med pensionärer då de kan ge en historisk inblick på saker som har varit bra och dåligt 
i ortens utveckling. 

Under mötena samlas man för att diskutera olika punkter på ett ”traditionellt sätt” för 
att sedan låta ”ordet vara fritt”. Dessa möten är inte öppna för allmänheten utan hålls 
för dem som kommunens väljer ut.

Deras syfte med mötena är att planlägga ”så man vet hur folket vill ha det”. Efter 
mötena sammanställer man de punkter och frågor som uppstår.

Anna berättar att de inte har några direkta kanaler att förmedla till allmänheten vad 
man kommer fram till. Ibland lägger man in en kungörelse i Storumanbladet, alterna-
tivt på Storumans kommuns hemsida.

(Muntlig källa/kontakt/intervju, 2014-03-23)



A
rbetsm

etod och process

30

f ö r at t n y t t ja  den breda kompetensen 
som medarbetarna på Yours besitter valde vi 
att anordna en brainstormingdag. Vi bjöd in 8 
personer med olika yrkesområden (creative di-
rector, projektledare, copywriter & art director) 
som alla på ett eller annat sätt har jobbat 
med platsmarknadsföring, destinationsutveck-
ling och workshop- och mötesmetoder. Syftet  
var att samla så mycket kunskap och idéer som 
möjligt inför hur vår kommande workshop 
kunde tänkas se ut. 

Hur många deltagare?
Hur bjuder vi in dem till workshopen?
Hur involverar vi dem på bästa sätt så att alla får kän-
na sig delaktiga? 
Workshopmetoder? 
Hur många frågeställningar bör vi utgå ifrån?
Vad bör man tänka på efter workshopen är slut?
Hur fortsätter vi att hålla dem delaktiga i processen? 
Hur vi ska hålla dem uppdaterade efter workshopen?

>Q�ÅKS�\QX[�WKP�QV[XQZI\QWV�WU�UsVOI�IV^qVL-
bara idégenereringsmetoder. Många goda råd 
angående språk, ton och hur vi skulle bemöta 
deltagarna. Vad man bör tänka på när man 
bjuder in till ett event/workshop och vikten 
av att göra en uppföljning och en utvärdering 
efteråt. Att starta igång workshopen med en 
form av inspirationsföreläsning. Denna skulle 
innefatta goda exempel på andra landsbygds-
orter och hur de har jobbat med sin utveckling. 
Visa på bra exempel med att jobba med parti-
cipatory design. Samt bra tips om metoder som 
kan anpassas efter olika frågeställningar.

Allt har varit saker vi har tagit med och avvägt 
till det som slutligen blev våran workshop. Ut-
ifrån den här dagen kunde vi se konturerna av 
den kommande workshopen ta form.
  

.

R E S E A R C H :  H U R  M A N  B YG G E R  E N  W O R K S H O P ?

BRAINSTORMING
YOURS

De tips Yours’arna 
gav oss:

De frågor och punkter vi 
diskuterade:

Den första planen gick ut på att 20 
handplockade och inbjudna gäster. 
Personer som på ett eller annat sätt 
hade ett speciellt engagemang för 
orten. Men för att kunna stå upp 
för begreppet participatory design 
- gemensamt skapande, och för att 
ge alla möjligheten att delta valde 
vi att låta workshopen vara öppen 
för hela Tärnaby.
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LISA HELLMÉR
GO BUSINESS

v i  to g ko n ta k t  med Lisa Hellmér på Go Business för att få 
ÆMZ�ZsL�Xs�^IL�UIV�J�Z�\qVSI�Xs�^QL�[\WZI�M^MV\�_WZS[PWX��4Q[I�
har vi lärt känna under tidigare år då hon har varit programan-
svarig för Upplevelseproduktion*. 

Hon gav oss praktiska tips på hur att organisera upp dagen. Då vi 
^QL�LM\�PqZ�TIOM\�PILM�JM[\qU\�W[[�N�Z�I\\�^Q�[S]TTM�OMVWUN�ZI�ÆMZI�
olika metoder under workshopen. 
>Q�ÅKS�q^MV�OWLI�ZsL�WU�^IL�^Q�[S]TTM�XZQWZQ\MZI��MN\MZ[WU�^Q�^IT\�
att bjuda in hela byn. Det fanns en möjligheten fanns att det skulle 
S]VVI�JTQ�ÆMZI�P]VLZI�XMZ[WVMZ	�0]Z�^Q�[S]TTM�WZOIVQ[MZI�LIOMV�[s�
den vart så bra som möjligt? Vilka metoder passar bra till så stora 
grupper? Utifrån de metoder vi redan hade planerat, vad kunde vi 
förändra och anpassa?

0I�M\\�JM[\qU\�Æ�LM

Gå igenom hur NI vill att det går till

Inspirationsföreläsning - viktigt!

Alla ska kunna hitta något de känner att de kan bidra med. 

�5IV�LMTIZ�UML�[QO�I^�LM\�UIV�^QTT�WKP�SIV�� 

Bestäm en tid när det ska börja – stäng sedan dörrarna. 

(På det sättet kan vi både ha ett öppet event och låta alla delta, samtidigt som 

vi bestämmer en tid då det ska börja. För att sedan jobba vidare med ett fast 

IV\IT�LMT\IOIZM�

Boktips* på workshopmetoder / idégenerering

 *Boktips: 
  Idéer – kreativa verktyg och metoder för idé- och konceptutveckling av: Dorte Nielsen
� 1LuIOMV\MV�����·�MV�PIVLJWS�Q�QLMI�UIVIOMUMV\�I^"�2WVI[�5QKPIVMS�WKP�)VLZuI[�*ZMQTMZ
 Idébok om service av: Fredrik Härén

De tips Lisa gav oss:
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wo r k s h o p e n ta r f o r m  För att undvi-
ka ett moraliskt ställningstagande valde vi att 
workshopen skulle vara öppen för alla i Tär-
naby. Ingen skulle behöva känna sig utesluten 
och exkluderad. Hela byn skulle få möjligheten 
att delta.

För att nå så många som möjligt valde vi att 
göra en annonskampanj som vi spred både 
analogt och digitalt. 
>Q�]\NWZUILM�Iٻ[KPMZ�WKP�ÆaMZ[�[WU�^Q�\ZaKS\M�
ut och satte upp över hela Tärnaby.
Ett facebookevent hjälpte oss att få en insikt i 

hur många deltagare som vi kunde förvänta oss 
skulle komma. Vi blev sponsrade med en an-
nonsplats i Storumanbladet*. 

Vårt engagemang i det här stadiet hade lett till 
att lokala medier hörde av sig.
Signe blev intervjuad i radio och tillsammans 
med en intervju som Yours gjorde om vårt ar-
bete i uppstartsfasen hade vi redan nu fått en 
god spridning om vårt projekt. Snacket på byn 
var igång. Nånting var på gång. Snöbollen var 
i rullning.

ANNONSKAMPANJ INFÖR WORKSHOP

(*Ett annonsblad som kommer ut i alla hushåll i 
;\WZ]UIV���OsVO�^MKSI��
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I D É B Ö C K E R  -  I N S P I R AT I O N  O C H  A N A LY S

En idébok som innehåller idéarbetets 
NMU� NI[MZ"� JMPW^[LMÅVQMZQVO�� QLuOMVM-
rering, idéutveckling och urval, konkre-
tisering och presentation av resultat.
Boken riktar sig till framtidens ledare, 
personer som vill ta en aktiv roll i den 
kreativa processens alla faser. Den an-
vänds mycket i olika företagssamman-
hang och som kurslitteratur på univer-
sitet. 

I den här boken läste vi om hur man 
leder kreativa processer. Här hittade vi 
även riktlinjer för metoden ”Negativ 
Idégenerering”, som senare blev en av 
de vi använde oss av på workshopen. 

Detta var något som vi ansåg skulle 
passa bra på en by som Tärnaby som 
har hamnat i en negativ trend.
Till workshopen valde vi att inleda med 
den här metoden. Just för att låta del-
tagarna få att ösa ur sig allt som dom 
tycker är dåligt – för att sedan få söka 
positiva motsvarigheter. 
Vi valde även att utveckla den till en 
tredje fas, och la till att man skulle hitta 
en lösning på det negativa idén/foku-
sområdet som hade uppkommit. Till 
workshopen kallade vi den här meto-
den Negativ Brainstorming.

”IDÉAGENTEN”

Idéagenten

en handbok i idea 

management

Jonas Michanek och 

Andréas Breiler

Bookhouse Publishing 

AB, 2007

Går ut på att vända ut och in på invanda föreställningar. Att se något ur ett annat 
perspektiv – i det här fallet negativt. Det bygger på principen att det ibland kan 
vara enklare och roligare att prata illa om saker. Det kan helt enkelt underlätta för 
vissa att generera negativa idéer. Det är en bra metod när det är en stor grupp.

Till metoden behövs ett formulär (eller ett vanligt A4) med ett kors på.
I det övre vänstra delen skriver deltagarna ner det positiva fokusområdet. Och i det 
övre högra skriver man det negativa.

Varje deltagare får nu 15 minuter på sig att generera idéer utifrån det negativa 
fokusområdet som de skapat.

”Idéagenten” bryter sedan genererandet av de negativa lösningar när ett tillfreds-
ställande antal idéer har skapats. Efter det är det dags att under 15 minuter använ-
da sig av de negativa idéerna för att skapa positiva motsvarigheter – som svarar på 
det positiva fokusområdet. Vissa idéer kan vara omöjliga att översätta direkt från 
negativt till positivt, medan andra kan skapa helt nya uppslag.

Negativ idégenerering
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”IDÉBOKEN” Ett praktiskt verktyg och igångsättare för att hitta nya infallsvinklar och 
tankar till problemlösningar. Boken innehåller idéer till hur man kan 
starta sin jakt på andra idéer.

Den hänvisar till att vara öppen för nya infall och tankar, och att lägga 
sina fördomar på hyllan. Den fokuserar mycket på reklambranschen och 
P]Z�UIV�SIV� T�[I�XZWJTMU� \QTT� SIUXIVRMZ�� Iٻ[KPMZ��ÅTUMZ��LM[QOV�WKP�
produktutveckling.

Från den här boken hittade vi inspiration till två innovativa idégenere-
ringsmetoder till workshopen. 

Idéer 

(Originaltitel: Idébogen)

Kreativa verktyg och 

metoder för idé- och 

konceptutveckling

Dorte Nielsen

Bokförlaget Arena i 

samarbete med AGI, 2003

Vad händer om? Den här metoden används för att dra igång en idégenerering. Det är 
viktigt är att frågorna inte relaterar till det problem som man försöker 
T�[I��5IV�[SI�N�Z[�SI�PI�[WU�UsT�I\\�O�ZI�T][\QOI��]XXÅVVQVO[ZQSI�MTTMZ�
otänkbara frågor som sätter snurr på fantasin och sättet att tänka.

Den här metoden byggde vi upp och strukturerade om för att passa  
Tärnaby (ett samhälle). 

,MT\IOIZVI�ÅKS�\QTT[IUUIV[�[Q\\I�Z]V\�M\\�JWZL��MV�]\[sO[�[WU�[MSZM\MZI-
re, varpå man drog en lapp med ett påstående förknippat med Tärnaby. 
8s�JWZLM\�NIVV[�MV�J]V\�NqZLQOI�NWZU]TqZ�LqZ�LM�ÅKS�NaTTI�Q�NWZ\[q\\VQVOMV�
på frågan: 
”va d h ä n d e r o m:  d e t a l lt i d ä r s o m m a r i  tä r na b y?”

>
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Metoden går ut på ett tankeexperiment där man applicerar en 
känd person i frågeställningen. ”Hur skulle XXX lösa mitt pro-
blem?” En metod för att sätta fart på fantasin.”Genom att an-
vända sig av utomstående personer får man ett par nya ögon för 
att se på det man arbetar med”. Det ger nya infallsvinklar och 
öppnar upp tankegången.

Det här var en annan av de metoder vi inspirerades av till 
workshopen.
Vår metod utformade vi så att Tärnaby är i fokus. Vi valde att 
trycka ut formulär och lappar med olika kända/orelaterade per-
[WVMZ�[WU�LMT\IOIZVI�[MLIV�ÅKS�ILLMZI�\QTT�̂ IZIVLZI��,M\�S]VLM�
se ut på följande sätt:

”o m n i  va r e i n s t e i n o c h f i c k b e s tä m m a a l lt – h u r 
h a d e tä r na b y va r i t då?”

,MT\IOIZVI�ÅKS�[MLIV�[Q\\I�Q�OZ]XX�WKP�LQ[S]\MZI�NZIU�T�[VQVOIZ�
WKP�QLuMZ�\QTT�Xs[\sMVLM\��6sOWV�Q�OZ]XXMV�ÅKS�IOMZI�[MSZM\MZIZM�
och skriva ner gruppens lösningar på frågan. Vartefter de blev 
klara dra en ny lapp och göra samma sak igen.

Hur skulle andra lösa 
ditt problem?
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WORKSHOP - 22 MARS

En struktur på våran kommande workshop började nu ta form. 
Tack vare hjälp och inspiration av Resele – Emelie Kårén, ”Älska 
Resan”-projektet, Yours kommunikationsbyrå, Lisa Hellmér på Go 
Business och våra handledare, hade vi kommit fram till en modell 
som kändes bra, vettig och relevant för Tärnaby. 

En participatory design-workshop som skulle låta Tärnaborna sätta 
formen på ”Mitt Tärnaby”.

Dagsplaneringen för 
workshopen:

Dörrarna öppnas 9:00
Mingel, kaffe och fika: 9 - 9:30
Inspirationsföreläsning start: 9:40
[ Dörrarna stängs: 10:00 ]
Genomgång av metoder och dagsplanering: ca 10:00

METOD 1: – Negativ Brainstorming start: ca 10:10 
(Alla tillsammans - utförs individuellt) TID: ca 30 min

METOD 2 OCH 3: – ”I huvudet på någon annan” + ”vad 
händer om” 
(utförs parallellt i 2 grupper samtidigt) TID: ca 25-30 min

LUNCHSMÖRGAS + toapaus TID: ca 30 min

METOD 4: Mindmapping (3 olika bord). 
Utförs individuellt i ”mingelform” 
TID: ca 30-50 min

Utvärderingsenkäter ifylles och lämnas på vägen ut
Vi tackar för dagen!
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VAD ÄR 

UNIKT
MED TÄRNABY?

ALLA ÅKER SKIDOR

ALLA KÖR
SKOTER

SKIDHEM
ALPIN UTB.

NÄRHET TILL 
NATUR

NÄRA

FJÄLLBYGD

SJÖ & FJÄLL
NÄRA

TYSTNAD

BRA DATASAMBAND

HEMSLÖJD

FJÄLLVINDEN

NÄRHET
- MÖJLIGHETER I

OÄNDLIGHETLAXFJÄLLET
FJÄLLET DU INTE 
KAN GÅ VILSE PÅ

(kantareller/hjortron/blåbär)

- INGEMAR
- ANJA
- JENS
- MONNE

FÖREBILDER

RYFJÄLLET

LAXFJÄLLET

SKIDBACKEN

SYMBOL

VANDRING

ÄGGLIFT

SKIDÅKNING

PUDER

ROLIGT
UTVECKLAT ALPINT
TRÄNINGSCENTER

SKIDOR+UTSIKT=
OBESKRIVLIG LYCKA :)

VARIERANDE TERRÄNG
AVANCERADE BACKAR
BRA & LÄTTÅTKOMLIG OFFPIST

SOLITÄR

LÄTT ATT EXPLOTERA

ALLA VÄDERSTRECK

FRITT FRÅN RESTRIKTIONER

GREPPBART

UTSIKT

SKOTER
JAKT SNARA RIPA

TÄLTA

VACKERT

GRATIS REKLAM 
I HELA VÄRLDEN

SOMMARAKTIVITET
- CYKLING RUNT LAISAN MM. 
- KORTA OCH LÅNGA TURER

- NATUREN
- DJURLIV
- TYSTNAD

GEMENSKAP
-TRYGGT OCH BRA
 FÖR VÅRA BARN

FÖRST & SIST BEFOLKAT I SVERIGE

KULTUR

LÅNG & STABIL 
VINTER

UTFLYKTER

BYATÄVLINGAR

TÄRNABY
HILLCLIMB

ENKELT

SNABBT
VÄV-

STUGAN

SAMESLÖJD

STICKNING

VÄNLIGT

OEXPLOATERAT

MÖJLIGHETER

GÄUTAN MED PLATS FÖR
SPARKDRAGRACING FÖR FAMILJ
VANLIG SKOTER DRAGRACING &
SKOTERKROSS. BÅTUTFLYKTER, 

GUIDNING MED LUNCHTURER TILL
NÅGON Ö MM. 

GOTT OM PLATS
- STORA AREALER

STORA AREALER MED VILOMARKSKÄNSLA
UPPLEVA ATT VANDRA OCH FISKA TILL
KVÄLLENS MIDDAG + BÄRPLOCKNING
MED FJÄLLMÄNNISKA SOM GUIDE +

ARANGEMANGTEMA: “VANDRA MED FJÄLLVÄRD”

GÅ TILL
AFFÄREN, BACKEN,

JOBBET, SPÅRET,
VÄNNER, FJÄLLET

TA SPARKEN

TRÄSLÖJD

ROT-
SLÖJD

FIKASTÄLLEN

TIPSRUNDOR

BÄSTA
LEKPLATSEN

SMÅ SOM STORA

ENKLA KORTA
ENERGIPÅFYLLARE

GLÄDJE

FRISKLUFT

HOTELL MED SVITER
(ANJA, INGEMAR MM.)

,M\\I�qZ�MV�UM\WL�[WU�PRqTXMZ�IV^qVLIZMV�I\\� Ns�ÆMZ� QLuMZ��
National Encyklopedin beskriver det som ”en anteckningstek-
nik där man genom att använda sig av ett centralt huvudord 
låter man nyckelord förgrena sig utåt.” 

Till skillnad från en linjär lista, bygger man en mindmap från 
mitten av pappret omkring ett huvudord. Idébok (2003) för-
klarar att huvudordet utgörs av det tema, ämne eller problem, 
som man väljer att jobba utifrån. 

Man kan bygga sin mindmap med alla möjliga tänkbara 
medel, bara fantasin sätter gränserna. Gör man den på pap-
per kan det bestå av ord, bilder, symboler o.s.v.

Genom att arbeta på det här sättet får man en bra överblick på 
sin frågeställning och kan snabbt generera nya ord och idéer.

Mindmapping
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Vi valde att ha med den här metoden på 3 olika ställen på vår 
workshop, i form av 3 olika bord med 3 olika nyckelord.

s o m m a r – i  tä r na b y

u n i k t – m e d tä r na b y

t r a d i t i o n e r – i  tä r na b y

;\Z]S\]ZMV�JTM^�Q�UQVOMTNWZU�Ls�LMT\IOIZVI�ÅKS�Os�Z]V\�WKP�
skriva ner sina tankar och associationer på de olika borden i 
^ITNZQ�\IS\��;IU\QLQO\�[WU�LM�ÅKS�U�RTQOPM\�I\\�XZI\I��LQ[S]\MZI�
och idégenerera med varandra. Genom att arbeta med mind-
UIXXQVO�ÅKS�LMT\IOIZVI�\QTT[IUUIV[�[SIXI�QLuMZ�]\QNZsV�^IZ-
IVLZI[�QLuMZ�WKP�\IVSIZ��8s�LM\�PqZ�[q\\M\�S]VLM�<qZVIJWZVI�
åskådliggöra idéer, kreativitet, potential och engagemang för 
varandra.

INGEMAR-
TROFÉN

STORYTELLING

ALPINA
UTBILDNINGAR

FJÄLLFOLKET

ALPINA

SKOTER

FISKE
JAKT

BAKA 
KAKUN

JUL
STOLT ÖVER VÅR

HEMBYGD

M
ARKNAD

IDEELL KRAFT-
SAMLING I ALLA
ÅLDRAR

MUSEUM

NÄTMAT

KURSER
MATLAGNING

RIPJAKT

ÄLGJAKT
UDDEN

BAGARSTUGA

KURS?
FIKA - SOMMARKVÄLLAR

BARNENS ZOO
SAMISKT INSLAG
KÅTA, RENAR MM. 

Ta vara på gamla tärnabors
erfarenhet och kommande
vi vet vilka fallgropar som finns

Sug upp trenden från tv-programmet farmen
utveckla och sälj arrangemang - flerdagars
veckovis - med temat “lev nybyggarliv 
på riktigt” - med genuina ledare

“lev gammalt renskötarliv
på riktigt”

AKTIVITETER

SOMMAR

ÖPPNA BAGARSTUGAN
“JAG VILL OCKSÅ”

TOMTEN

JANTELAG

FISKE

SLÖJD

ANTIJANTE

PIMPLING

ISNÄT
SAMER

LÄR

UPPLEV

HISTORIA LYFT FRAM

SÄLJ & SPRID

VÄVSTUGANS SHOP TROLLTRUMMAN

NY SHOP
I CENTRUM?!

KURSER

UTBILD
NIN

G

FOLK
HÖGSKOLA

CHARM
& COACH
KURS!

SJÄLV-
KÄNSLA

NOTDRAGNING

TÄVLINGAR

ÖVER HELA 
SÄSONGEN

DAGSTÄVLING

TILLÅTANDE

LYFT FRAM 
VÅRA OLIKA
FJÄLLPERSONLIGHETER

KOMPETENSER 
I MASSOR

= ANITJANTE!

JULMARKNAD

UDDEN

HÄST & VAGN

STALL GRANÅS

GLÄDJE

MYS
LUCIA

KURSER

LÄRA AV 
VARANDRA

MARKNADSFÖR

VÅGA FRÅGA

TÄVLINGAR

DANS

KURSER
UTB. ?

MAT
SLOWFOOD

REST. HÖGSKOLAN
I UMEÅ

GASTRONOMI
PROGRAMMET

TÄVLINGAR

KURSER

LEDER

UTFLYKTSMÅLFÖRSÄLJNING

MUSEUM

UTSTÄLLNINGAR
SHOP

STENMARKS
MASKIN

SKOLA

HILLCLIMB

LÅNGLOPP

SKOTERKROSS-SM

BERÄTTANDE

FJÄLLBYGD

KULTURUDDEN

UTSTÄLLNINGAR

FÖRELÄSNINGAR

9000 ÅR GAMLA NYBYGGARE

INFLYTTADE TA VARA PÅ MÅNGFALDEN

INPUTS

NYTÄNK

NOMADER
SAMER

SLÖJD/ KONST & HANTVERK

TROLLTRUMMAN
KULTURBÄRARE

MUSEUM

FLER SAMISKA
ENTREPRENÖRERSAMEXISTENS I 

ALLA TIDER

“ORIMLIGA”
ALPINA FRAMGÅNGAR
.... VARA URKRAFTEN
I FOLKET

INTERNATIONELLT

“SNÖKLASSER”
I GRUNDSKOLAN

SK
ID

LÄ
RA

RE
TR

ÄNARE

PA
RK

/J
IB

B

SN
O

W
BO

ARD

ALP
IN

T

APP ATT 
LADDA NED

BILDER
TA TILL VARA PÅ
DE ÄLDRES INFO. 

HISTORIA FÖR 
FRAMTIDEN

BYVANDRING

INGEMAR STENMARK
ANJA PÄRSON
JENS BYGGMARK

TRADITIONER
I TÄRNABY
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S OMMAR
I TÄRNABY

BADA I SJÖN

FISKE

FISKEBRO / HÄNGBRO
2Á�DGƂPVNKI�DTQ�ÒXGT�ÀNXGP
p6ÀTPC�GPVTÅq

GÄUTAN

PADDLING
KAJAK

PADDLA TILL KONSTNÄR
MONICA EDMUNDSSON

SJÖLIV
VATTEN

MEDITATION & VÄLMÅENDE

STRANDPROMENAD

BÅTHAMN

VATTENSKIDOR
WAKEBOARD
JETSKI

SIK / BÖRTING

TILLGÅNG TILL LOKAL 
MAT I BUTIK

MAT

SLOWFOOD

RÅVAROR I VÄRLDSKLASS

UTOMHUS-TEATER MUSIK

UDDEN

VÄXTLIGHET

TRANSPORTER

LEKA

VANDRING

CYKEL

GEOCACHING

MYGG

RIDNING

BESÖKSMÅL:
ALPINTCENTRUM / MUSEUM

SITTLIFT

KULTUR

BLOMMOR / TRÄD
KONFIRMATIONSLÄGER

NATUR

TÄLTA

TRANBÄR

HJORTRON

AKTIVITETSDAGAR

DOWNHILL

VÄG RUNT LAXFJÄLLET

CYKELBANA GENOM BYN

CROSSCOUNTRY

LEDER

CYKELVERKSTAD

LÅNGDISTANS

TÄVLING

MYGGMEDEL

TURRIDNING

RIDLEDER

NATIONELLA TURISTER

BREDDA TURISMEN!

ÅRET RUNT

UTOMHUSCAFÉYOGASTUDIO

CYKEL

TYSKA TURISTER

ÄLGSAFARIRESTAURANG & MÖTESLOKALER

AFTERSKI
AFTERVANDRING
AFTERSKOTER

KVÄLLSAKTIVITETER

UTELIV

BUSSGRUPPER
EKOTURISM

AKTIVITETSTURISM

TRÄNING
UPPLEVELSETURISM

INTERNATIONELLA TURISTER

MYGGMUSEUM

FILM

NATURRUM

KANTARELLER
CYKELRUNDA

p.#:(, ..'6�4706q
- LÖPARTÄVLING

MARATHON

'ZVTGOC�V[RGT�CX�
TÄVLINGAR / ARRANGEMANG
LÄNGD | ALPINT | CYKEL | LÖPNING SOMMAR & VINTER!

UTOMHUSGYM

TRÄNINGSLÄGER

YOGA PÅ FJÄLLET

CROSSCOUNTRY
CYKELLED

BAKSIDAN AV
LAXFJÄLLET

LEDER & STIGAR

STAVGÅNG SOMMARLINBANA

FÄRGGLATT

PARKER

“HÄ BA ÅK DIT”
$[II�WRR�KUNSKAPS- & FORSKNINGS-
CENTRUM HÒT�WVXGEMNKPI�CX�ƂUMGXÁTFUÁV-
IÀTFGT�K�2TCMVKMGP���2TQXXGTMUCOJGV��/G-
VQFWVXGEMNKPI���7RRHÒNLPKPI��

IÒT�7&&'0�VKNN�8 .-1/562146�
PÀT�VWTKUVGT�DGUÒMGT�CPNÀPFGT

BRYGGOR

FINA BADPLATSER

LÄTTILLGÄNGLIGT

SOLBERG / AVANÄSET

BÅTTAXI TILL AVANÄSET
FRÅN CENTRUM

SKOTERTUR PÅ VINTERN

KOLLEKTIVTRAFIK 
LOKALT

SKOTERTAXI

TILL & FRÅN BYN

ACTIONSPORTER

RÖJNING AV STIG 
TILL AVANÄSET

HOPPTORN�GP�DKV�WV�K�XCVVPGV

BYGG EN IMAGE AV “SPORTFISKEMECKA”

LJUSA NÄTTER

ATTRAKTION FÖR 
SYDEUROPÉER

?WZS[PWXMV�JTM^�NIV\I[\Q[S\� TaKSIL�WKP�^Q�ÅKS�
fram mer resultat än vad vi någonsin hade kun-
nat drömma om. Drygt 20 personer närvara-
de denna dag. De metoder och den struktur vi 
hade tagit fram för dagen hade vi anpassat för 
I\\�LM\�[S]TTM�S]VVI�SWUUI�JM\aLTQO\�ÆMZ��7KP�
med facit i hand så ser vi även att det hade va-
rit genomförbart med minst det dubbla antalet 
deltagare.

Skratt och spontan entusiasm bubblade i loka-
len, och formulärer och bord var fullproppade 
med spännande idéer.

Tärnaborna själva konstaterade att det skulle 

vara bra att arrangera denna workshops vid 
ÆMZI�\QTTNqTTMV��2][\� N�Z�I\\�UsVOI�Q�JaV�QV\M�qZ�
”mediatränade” och inte riktigt vet innebörden 
av vad en workshop är. Detta var också något 
vi hade önskat att kunna arrangera, men ef-
tersom vi var så begränsade med tid skulle det 
bara vara praktiskt möjligt att genomföra en 
workshop vid ett tillfälle. Men den responsen är 
verkligen något vi har tagit lärdom av.

Utifrån utvärderingsenkäterna som deltagarna 
lämnade efter workshopen visade på att de var 
väldigt nöjda och inspirerade och tyckte att da-
gen hade varit mycket givande.
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E F T E R  W O R K S H O P E N

=VLMZ�_WZS[PWXMV�ÅKS�^Q�U�RTQOPM\�I\\�XZI\I�UML�UsVOI�<qZVIJWZ�
och de uttryckte ett önskemål och behov av att kunna följa upp vad 
vi kom fram till under dagen. 

Detta var något vi tog med oss när vi började sammanställa materi-
alet. För att på ett enkelt och informativt sätt nå ut till så många som 
U�RTQO\� ^ITLM� ^Q� I\\� [SIXI� MV�.IKMJWWS[QLI��8s�LM\� [q\\M\� S]VLM� ^Q�
nyttja sociala mediers positiva egenskaper, nämligen att människor 
själva kan fortsätta sprida vidare saker de är intresserade av. 

;QLIV�ÅKS�NWZ\[q\\I�Os�]VLMZ�VIUVM\�Mitt Tärnaby och det dröjde inte 
länge förrän vi hade över 200 ”likes”.

Vårat syfte med sidan, förutom att publicera resultaten från 
workshopen, var att göra det möjligt för Tärnaborna att ha ett eget 
forum. Ett ställe där de kunde dela tankar och idéer, men framförallt 
kunna belysa positiva saker med byn. 
Detta kunde vi påverka genom att med jämna mellanrum posta frå-
OWZ�LqZ�<qZVJWZVI�ÅKS�QV\MOZMZI�UML�JQTLMZ�WKP�\IVSIZ�

Exempel på frågor:
hur skulle du beskriva tärnaby med en bild?

vem skulle du lyfta fram som har gjort någonting bra 
för tärnaby som förtjänar lite mer uppmärksamhet?
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S A M M A N S TÄ L L N I N G  AV 
S VA R  F R Å N  M E T O D E N :

” VA D  H Ä N D E R  O M ”
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S A M M A N S TÄ L L N I N G  AV 
S VA R  F R Å N  M E T O D E N :

” I  H U V U D E T  PÅ  N Å G O N  A N N A N ”
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ARTEFAKT

DESIGN
Metod och
Process

Idégenerering
Inspiration
Research
Semiotik
Informationsdesign
Designmetoder
Skisser och prototyper

I det här kapitlet förklaras bakgrunden till artefaktens visuella utformning. 
Vad som ligger bakom de vägar och val som till slut har lett till dess slutgil-
tiga utseende. Här kommer även artefaktens huvudsakliga syfte förklaras, 
samt dess tänkta intention och användningsområde.
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etod och process

T VÅ  S I D O R  AV  E T T  M Y N T

e f t e r wo r k s h o p e n  baserad på metoden participatory de-
sign hade vi nu en uppsjö av idéer från Tärnaborna.

Då vi inte hade något mål med vad arbetet skulle landa i var 
det nu som själva produktgenereringsfasen startade. Men under 
hela projektet har syftet varit detsamma – slutprodukten skulle 
vara skapad av Tärnaborna själva.

Eftersom vi skulle examineras individuellt krävdes det att pro-
jektet resulterade i varsitt arbete. Här skiljdes min och Signes 
väg åt designmässigt. Men vi har ändå kunnat fortsätta jobba 
tillsammans och dra nytta av varandra. Dels för tips, stöd och 
QV[XQZI\QWV�UMV�q^MV�N�Z�I\\�S]VVI�JWTTI�\IVSIZ�WKP�ZMÆMS\QWVMZ�
från vårt gemensamma projekt.

VI SKULLE EXAMINERAS INDIVIDUELLT 

VILKET KRÄVDE ATT PROJEKTET 

RESULTERADE I VARSITT ARBETE
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E N  I D É  F Ö D S

f r å n vå rt f ö r a r b e t e kunde vi se ett behov 
att kunna kommunicera. Både mellan ortsborna 
själva – privat och näringsliv, samt mellan kom-
munen och ortsborna. 

Min tolkning från den förstudie vi gjorde, besitter 
byborna en enorm kompetens, idérikedom och 
ett otroligt driv. De har dock svårt att förmdela 
detta till varandra. Att utnyttja varandras kunska-
per, engagemang och hur de tillsammans kan lösa 
olika problem. Den stolthet, tjurighet och jantelag 
[WU�ÅVV[�Q�JaV�[q\\MZ�[\WXX�N�Z�UaKSM\�WKP�UIV�
fastnar i sina egna hjulspår.

När vi hade varit i kontakt med kommunen såg 
vi på en bristande kommunikationskanal för att 
förmedla lösningar och framtidsplaner till Tär-
naborna. Här saknas det helt enkelt ett forum att 
föra fram små nyheter som i det långa loppet kan 
betyda väldigt mycket för ortsborna. Något som i 
sin tur kan skapa och tända en framtidstro.

Kommunen har ett bra intitiativ att vilja lyssna på 
bybornas åsikter i form av Centrumgruppen. 
Slutresultatet eller deltagandet är begränsat. Alla 
Tärnabor får inte möjligheten att vara med och 
delta. Från kommunens sida gör man ett ställ-
ningstagande i vilka som bör/ska vara med på 
mötena, vilket gör att man tappar de som kommer 
att nyttja lösningen – alltså sina slutanvändare (by-
borna).

Mötesmetoderna centrumgruppen använder är 
traditionella och ger kvantitativa svar på disku-
tionspunkterna. Lösningarna och idéerna man 
kommer fram till är sällan skapade av användarna 
själva = byborna.

TIll mitt enskilda arbete ville jag nu titta på en lös-
ning för att kunna ge Tärnaby möjlighet att fort-
sätta arbeta med annorlunda problemlösningsme-
toder. Här föddes idén om att sammanställa det i 
någon form av dokument.
Ett dokument som kan ge konkreta tips och för-
slag på hur man kan samla större grupper av olika 
människor för att kunna utföra annorlunda, inn-
ovativa möten (workshops). Där man tillsammans 
kan idégenerera och komma fram till lösningar, 
genom ett gemensamt skapande – utifrån ett ge-
mensamt problem. 

Min tanke med arbetet var att det skulle kunna 
användas av en by eller (mindre) samhälle där 
LM\� ÅVV[� UsVOI� WTQSI� s[QS\MZ� WKP� Z�[\MZ�� ,qZ�
människor besitter en stor kompetens och det 
ÅVV[�QLMMTTI�SZIN\MZ��
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nä r ta n k e n o m e t t m e to dv e r k t yg  väl hade etablerat sig 
i mitt huvud började jag fundera på vilket behov den skulle fylla. 
8s�^QTSM\�[q\\�LMV�[S]TTM�^IZI�IVVWZT]VLI�UW\�IVLZI�UM\WLJ�KS-
MZ�WKP�QLu^MZS\aO�[WU�ZMLIV�ÅVV[�

Jag började kartlägga vad den skulle tänkas innehålla och till 
vad man kunde använda den. Jag tittade även på de böcker som 
ZMLIV�ÅVV[�QVWU�qUVM\���1LuIOMV\MV��1LuJWSMV��W[ �̂�

För att få ordning på mina tankar och idéer skapade jag något 
som kan liknas vid en SWOT-analys*. Detta för att se vem min 
tänkta målgrupp/användare är samt vilka styrkor och svag-
heter projektet har. Jag ville även få ett perspektiv av det be-
hov produkten skulle tänkas fylla. Här valde jag att utöka min 
SWOT-analys med ett antal frågor, för att kunna få en så över-
gripande bild som möjligt.

Jag hade även möjlighet att diskutera min projektidé i ett tidigt 
stadie med en creative director och en projektledare på Yours 
kommunikationsbyrå. Detta gjorde jag för att få feedback på 
min idé och höra deras tankar och åsikter om projektet. Vad 
de ansåg jag skulle jobba vidare med och vad jag kunde skippa. 
Vilka möjligheter som fanns, vad som var vikigt att prioritera, 
och hur jag skulle tänka när jag byggde upp innehållet.

M E T O D V E R K T YG E T  S P I R A R

;?7<�IVITa[�C[_э�\�E��I^�MVOMT[SI�[\ZMVO\P[��_MISVM[[M[��WXXWZ\]VQ\QM[��
\PZMI\[���[\aZSI��[^IOPM\MZ��U�RTQOPM\MZ��PW\����\MZU�[WU�IV^qVL[�QVWU�N�ZM-
tagsekonomi i samband med strategisk planering och marknadsplanering

(SWOT-analys. http://www.ne.se/lang/swot-analys, 
6I\QWVITMVKaSTWXMLQV��PqU\IL�������������
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- En uppföljning av Mitt Tärnaby och någonting som 

byborna själva ska kunna använda för att arbeta 

med idégenerering och problemlösning.

- Fungera som ett verktyg för att väcka engage-

mang och förverkliga idéer.

- Innehålla kreativa metoder (baserat på de vi använ-

de på workshopen i Tärnaby.)

- Ha tydlig grafisk design.

- Lättläst typografi

- Begriplig och kortfattad textmassa - väl artikule-

rad- och formulerad.

- Användbar/användarvänlig form, storlek och ma-

terial.

- Ska fungera för alla – även de utan tidigare kunska-

per inom projektledning och mötesmetodik (som 

tex.workshops.)

- Ge enkla beskrivningar hur metoderna går till.

- Ge förslag på tänkbara anvädningsområden.

- Förslag på hur man kan sätta ihop en workshop.

- Är riktade mot reklambranschen

- De kräver förkunskap i ämnet (workshop och projektledning)

- Innehåller många olika metoder

- Har mycket information – svårt att hitta kärnan/metoderna

- Rörig layout/design

- Det är böcker med ett välfyllt koncept som ska passa till många 

olika branscher och områden.

INTENTIONEN 
MED METOD-
VERKTYGET:

BEFINTLIGA 
METOD OCH 
IDÉBÖCKER:
(form & innehåll)
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VEM ÄR MÅLGRUPPEN?

VEM ANVÄNDER DEN?

FÖRKUNSKAPER OM MÅLGRUPPEN 
SOM KAN HJÄLPA:

HUR TÄNKER OCH KÄNNER DOM?

VAD VILL JAG ATT DE 
SKA TÄNKA OCH KÄNNA?

VILKA KÄNSLOR VILL JAG VÄCKA?

VILKET SYFTE HAR BOKEN?

SAMHÄLLE: Projektledare, landsbygdsorter, byar, 

intresseföreningar, organisationer, kommun/myndigheter.

Projektledare, byaföreningar, intresseföreningar.

De som vill förena tankar och idéer

Drivna, engagerade, nyfikna, idérika, spontana, entusiastis-

ka, inte-rädd-att-testa-nya-saker, sociala.

Människor eller grupper som har svårt att förena tankar 

och idéer. 

Där kommunikationen har stannat eller fastnat.

Behöver nya och enkla sätt att prata/kommunicera med 

varann.

Frustration över dålig kommunikation. Idétorka! Vill hitta 

nya lösningar och sätt att prata. Nya infallsvinklar. Har ett 

DRIV men inte en metod.

Inspiration! Entusiasm! Kreativitet! Glädje! Nyskapande! 

Nyfikenhet! Barnasinne! Lättsamhet! Nytänkande! Mod!

Nyfikenhet och kreativitet. En glöd och en glädje att för-

ena människor och deras idéer och nå till nya höjder. MOD 

och Inspiration att testa nya metoder och arbetssätt. Våga 

utmana sig själv-/a. Våga ”tänka utanför lådan”.

Ge nya infallsvinklar, metoder och inspiration till hur man 

kan lösa problem och frågeställningar tillsammans i en 

grupp. Ett sätt som ska hjälpa att locka fram nya innovati-

va idéer och tankar. Det ska vara ett kreativt och peda-

gogiskt verktyg att förena människor och deras åsikter/

tankar/idéer.

Bokens upplägg ska vara så enkelt att den som aldrig 

ens hört talas om ordet WORKSHOP ska vid en snabb titt 

förstå hur den är tänkt att användas.

E N  F O R M  AV  S W O T- A N A LY S
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VARFÖR BEHÖVS DEN?

VAD HAR GJORTS TIDIGARE?

VILKET BEHOV FYLLER DEN?

VARFÖR?

HUR SKA DEN ANVÄNDAS?

STYRKOR?

 

SVAGHETER?

HUR SKA DEN UPPLEVAS?

För att hjälpa platser (mindre orter) där många 

olika åsikter finns. Där man har kört fast. Där man 

har svårt att kommunicera. Där man har många 

åsikter, men har svårt att uttrycka det. Det finns en 

vilja men inte ett driv.

Idéböcker, Workshopböcker. 

Dessa har som främsta syfte & målgrupp PR-

bransch & företag. Där man behöver hitta idéer för 

produkter, tjänster eller kampanjer.

Behovet av att förena olika människor med olika 

idéer. 

Behovet av att hitta nya och innovativa lösningar 

på problem eller frågor. Ge enkla tips på annorlun-

da metoder och arbetssätt. 

För att: Utveckla landsbygden. Förena människor. 

Gemenskap. Skapa engagemang. Driv. Nå nya 

höjder. Laganda.

Som ett verktyg. Att skriva, rita, kopiera & klippa i. 

Att Inspireras av! 

Styrkan ligger i tydligheten. Den ska ge enkla, in-

formativa och pedagogiska tips på arbetsmetoder. 

Den fokuserar på mindre orter där man behöver 

förena människors tankar och idéer. 

Människor med en rädsla för att testa nya saker.

Inspirerande, Engagerande, Upplyftande, Lättsam, 

Pedagogisk. Ge enkla och tydliga direktiv på hur 

man kan skapa möten och arbetsmetoder med 

hjälp av kreativa och annorlunda arbetssätt.

��IXZQT������



54

D
esignm

etod och process

R E S E A R C H :
VA D  L I G G E R  B A KO M  D E T  V I S U E L L A  U T T R YC K E T ?

Ett av huvudsyftena med boken är att den ska vara 
tydlig och pedagogisk. När jag associerar med ett tyd-
TQO\�OZIÅ[S\�]\\ZaKS� NITTMZ�UQV� \IVSM�WI^SWZ\I\� QV�Xs�
XQS\WOZIU�WKP� QVNWZUI\QWV[OZIÅS��LM[QOV��5ML�LM\�
menar jag symboler och ikoner – former som snabbt 
ska kunna uppfattas av ögat. 

-N\MZ[WU�UQ\\�OZIÅ[SI�]\\ZaKS�JI[MZIZ�[QO�Xs�R][\�LM\-
ta vill jag med det här kapitlet ge bredare förståelse 
för mina designval. Därför valde jag att titta närmare 
på ämnena semiotik och informationsdesign.

För att skapa ett bra och lättanvänt metodverk-
tyg ville jag i första hand att det skulle vara lätt-
navigerat. Min utgångstanke var att skapa en 
metodhandbok och jag började därför titta på 
bokformgivning. 
Min intention med boken var att den skulle 
fungera som ett hjälpmedel till en kreativ mö-
tesmetodik. En handbok med tydliga riktlinjer 
om hur man går till väga, samt tydliga metod-
beskrivningar. 
-N\MZ[WU� ^Q[[I� UM\WLMZ� QVVMPsTTMZ� M\\� OZIÅ[S\�
formulär som är viktiga för tillvägagångssättet, 
var tanken att man ska kunna riva ut eller kopi-
MZI�LMU� NZsV�JWSMV��,M\� [S]TTM� q^MV�ÅVVI[� M\\�
antal anteckningssidor för att själv skriva ner 
tankar och idéer.

/ZIÅ[S�]\NWZUVQVO�WKP�]\\ZaKS

<aXWOZIÅ

Storlek – hur ska den kännas att hålla i

Bindning

Textmassa, mängd, ton

Navigering

Papperskvalité

2IO�OQKS�Xs�JWSIٺqZMZ�WKP�\QTT�JQJTQW\MS�UML�UQV-
dre lyckat resultat. Det är ett litet utbud på den 
här formen av ”specialböcker”, vilket jag tolkar 
som efterfrågan på tillgång. 

Jag har i huvudsak använt mig av Internet som 
LMV�[\WZI�QV[XQZI\QWV[SqTTIV��8IXXMZ�PIZ�RIO�Lq-
remot kunnat välja av fysiska prover.

Saker jag analyserade 
och studerade:

BOKENS 
SYFTE:
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s y m b o l e r ä r e t t u r å l d r i g t o c h u n i v e r s e l lt s p r å k 
förklarar Clare Gibson (2008) .”En form av katalysator som 
utlöser intryck och känslor – de förmedlar infomation.” (s.7)

Vi påverkas av symboler vid en snabb anblick och det är ett 
internationellt sätt att kommunicera. De ger oss möjlighet att 
ta oss långt över språk-, kulturella- och religösa barriärer.

Generellt menar Gibson (2008) att ett tecken är denotativt, i 
det avseendet att det betecknar ett föremål eller en riktning. 
Medan en symbol är konnotativ, det väcker mer känslomäs-
siga gensvar.

”Ordet symbol härstammar från den gamla grekiska traditio-
nen att slå sönder en lertavla och ge en skärva till varje med-
lem i en grupp innan dessa skiljdes åt. När de sedan samlades 
nästa gång sattes bitarna samman – sumballein” (s.7) Sumbal-
TMQV�·�I\\�SI[\I�[IUUIV�·�[WU�M\\�X][[MT��8s�LM\�[q\\M\�JMSZqN-
tades grupptillhörigheten. Mysteriekulturen Eleusis hade ett 
liknande system, därav uppkom det grekiska ordet sumbolom, 
som betyder kännetecken. Det är därifrån det latinska ordet 
symbolum utvecklades.

<QLQOI�[XsZ�I^�UqVVQ[SIV[�IV^qVLVQVO�I^�[aUJWTMZ�s\MZÅVV[�
i grottmålningar och ristningar som är nästan 30.000 år gam-
la. Exempel på detta är Lascaux i Frankrike, samt på de aus-
\ZITQMV[Q[SI�WKP�INZQSIV[SI�SWV\QVMV\MZVI��,M[[I�XQS\WOZIÅ[SI�
målningar avbildade jägare och villebråd, men också geome-
\ZQ[SI�ÅO]ZMZ�[s[WU�[XQZITMZ��KQZSTIZ�WKP�TQVRMZ�·�NWZUMZ�[WU�qV�
idag har symbolisk innebörd.

Trots att dessa grottmålningar idag kan ses primitiva i våra 
ögon så visar de människans ständiga behov att spegla sin 
WUOQ^VQVO�[IU\�ÅVVI�[QV�XTI\[�Q�MV�SIW\Q[S�WU^qZTL���/QJ[WV��
2003)

Våra förfäder grubblade över naturfenomen utan att kunna 
förklara dem: solens uppgång och nedgång, månens faser, 
åska och blixtar. De sökte förklaringar för detta inom områ-
den där de kände sig hemmastadda och trodde följaktligen att 
det var mytiska eller övernaturliga varelser som låg bakom.
Solen ansåg man vara ett uttryck för den högsta manliga kraf-
ten, som stod i motsatsförhållande till månens kvinnliga väsen. 
Åska och blixtar var ett bevis på himlens vrede.
Dessa symboliska, kosmiska begrepp kom senare att utvecklas 
succesivt till olika religioner och mytologier. Vilket i sig med-
förde nya symbolspråk och andra sätt att betrakta världen.
�<MKSMV�WKP�[aUJWTMZ���]Z[XZ]VO��QVVMJ�ZL�WKP�PQ[\WZQI���/QJ[WV�������

S E M I O T I K  P I K T O G R A M  O C H  S Y M B O L E R
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Triangeln är treenigheten som betecknar föreningen av 
tre separata krafter till en mäktig helhet.

Piktogram:

Gibson (2003) förklarar semiotik och semiologi som läran om 
teckensystem. Det har en viktig plats inom ett stort antal disci-
pliner, bl.a. logistik, antropologi och matematik.
+PIZTM[�;IVLMZ[�8QMZKM��� �!��!����SWU�\QTT�[T]\[I\[MV�I\\�LM\�
ÅVV[�t r e o l i k a s o rt e r s t e c k e n: 

”Ikoniska” tecken – där uttrycket tydligt liknar innehållet.

”Indexialiska” tecken – som kan tolkas subjektivt av betraktaren.

”Symboliska och konventionella” tecken – vars uttryck inte på nå-

got sätt påminner om innehållet.

Enligt Gibson (2003) kan man dra den slutsatsen att varje 
symbol speglar universums och det mänskliga tänkandets 
struktur – och förenar dessa med varandra. Han menar att 
man kan betrakta vad som helst som en symbol.

.�Z�I\\� N�ZSTIZI�JMOZMXXM\�XQS\WOZIU�JM[SZQ^MZ�8ZQ[UI��]XX-
[TIO[JWS�� �!!��� LM\� [WU� M\\� JQTL\MKSMV� MTTMZ� OZIÅ[S� [aUJWT�
som används till vägledning eller varning. T.ex. en dödskalle 
Xs�OQN\ÆI[SWZ�
?QSQXMLQI� �8QS\WOZIU�� ������ �� UIZ[�� JM[SZQ^MZ� LM\� [WU� MV�
symbol eller ett skrivtecken som representerar ett objekt. Det-
ta kan vara ett förenklat begrepp i form av en illustration. Ett 
IVVI\�M`MUXMT�SIV�^IZI�PMZZ��WKP�LIU\WITM\\��8QS\WOZIU�N�-
rekommer vanligtvis på allmänna platser så som järnvägssta-
\QWVMZ�� ÆaOXTI\[MZ� WKP� \ZIÅS[aUJWTMZ�U�U��,qZ� QVNWZU\IQWV�
snabbt ska kunna tolkas av olika människor oavsett språk eller 
kultur.

Former och figurer har sedan 
mänsklighetens gryning använts 
för att förklara svårförståeliga 
fenomen.

Kvadraten är jordens och stabilitetens symbol.

Cirkeln står för perfektion och jaget.

>
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BLANDADE SYMBOLER

OS I  MÜNCHEN, 1972

PIKTOGRAM PÅ POSTER

30.000 ÅR GAMLA GROTTMÅLNINGAR

LASCOUX FRANKRIKE

b i l d k ä l l a:  Google + Pinterest.com
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”VÄRLDEN STYRS AV 
TECKEN OCH SYMBOLER, 

ICKE AV ORD ELLER LAGAR.” 
/QJ[WV�KQ\MZIZ�3WVN]KQ][�Q�<MKSMV�WKP�[aUJWTMZ��������[��
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i n f o r m at i o n s d e s i g n ä r Enligt Wikipedia (Informations-
design, 2013, 13 mars) ett relativt nytt ämne, men har funnits 
länge som kunskapsområde. Dess huvudsakliga syfte är att 
göra information så begriplig och lätttillgänglig som möjligt. 
Historiskt sett har det använts vid utformning av skyltar, kartor, 
användarmanualer, informationstavlor och symboler m.m. 

I och med utvecklingen av digitala medier har efterfrågan av 
informationsdesign ökat. Framförallt på webbsidor där beho-
vet av bra och tydlig design är central för att uppnå en god 
användbarhet.
�?QSQXMLQI���1VNWZUI\QWV[LM[QOV�������������

/ZIÅ[SI�;XZsVOM\��������[SZQ^MZ�I\\�QVNWZUI\QWV[OZIÅS�PIVL-
lar om att visa på processer, relationer och propotioner på ett 
enkelt och tydligt sätt. Det handlar om att ge en lättförståelig 
helhet i komprimering och urval av information. Bilder på in-
NWZUI\QWV[OZIÅS�qZ�WN\I�MVSTI�WKP�I^[SITILM��JsLM�Q�QVVMPsTT�
och utförande. 

Edward Tufte (1990) i Envisioning Information beskriver att 
vi människor dagligen navigerar information i tre dimensio-
ner. Med detta menar han att vi kommunicerar, dokumen-
terar och bevarar. Det utförs oftast på tvådimensionella ytor, 
såsom dataskärmar eller genom tryck på papper. 

Om visualiseringen av informationen inte är genomtänkt ut-
förd, kan det leda till bristfällig förmedling av information. 
1VNWZUI\QWV[OZIÅSMV[�^QS\QOI[\M�[aN\M�qZ�ITT\[s�I\\�JMZQSI�\^s-
dimensionella plattformar och för att ge så bra informationsö-
verföring som möjligt.Tufte (1990)

Enligt Jonas Eriksson och Joakim Ottosson (”En studie i in-
NWZUI\QWV[OZIÅS�·�,M[QOV[\ZI\MOQMZ�WKP�XZQVKQXMZ�N�Z�LM\�IVQ-
merade formatet”, 2012) är det inte något nytt fenomen att 
^Q[]ITQ[MZI�QVNWZUI\QWV�UML�PRqTX�I^�OZIÅS��,M�UMVIZ�Xs�I\\�
32000 år gamla grottmålningar är den första typen av infor-
UI\QWV[OZIÅS��g^MV�MOaX\MZVI[�PQMZWOTaNMZ�������sZ�N�ZM�3ZQ[-
tus, berättade historier med hjälp av bildskrift – en form av 
QVNWZUI\QWV[OZIÅS�
;IVLZI�:MVLOMV��������[SZQ^MZ�WU�LM�N�Z[\I�SIZ\WOZIÅ[SI�̂ MZ-
ken fram till de tidiga anatomiska verk. Detta var ritningar 
av den mänskliga kroppen. De kan ses som en tidig form av 
QVNWZUI\QWV[OZIÅS�WKP�IV^qVLM[�Ls� N�Z�I\\� N�Z[\s�WKP�[IUTI�
in medicinsk kunskap. Ett exempel på detta är Leonardo Da 
Vincis bilder på anatomiska genomskärningar, diagram och 
bildkartor.
�;IVLZI�:MVLOMV��1VNWZUI\QWV�/ZIXPQK[�������

I N F O R M AT I O N S D E S I G N  O C H  - G R A F I K



b i l d k ä l l a:  Google + Pinterest.com
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M O O D B O A R D

m o o d b oa r d ��MVOMT[SI"�UWWL%�[\qUVQVO���JWIZL%�JZqLM�
Wikipedia beskriver en moodboard som ett stämningsplank i form av ett 
kollage av olika material. Detta kan vara till exempel bilder, färger, texter, 
foton och materialprover. Saker som beskriver sinnesstämningen eller käns-
lan i en plats eller en design. 

En moodboard används av t.ex. av en designer, eller för den som behöver 
kommunicera olika stilar eller egenskaper till andra som är delaktiga i en 
�LM[QOV�XZWKM[[�

Det är ett användbart kommunikationsunderlag inom många olika yrkes-
OZ]XXMZ���5WWLJWIZL�����������IXZQT�

En moodboard kan hjälpa att sätta färg och form på tankar 
och intentioner om ett projekt. Jag valde att göra en sådan 
tidigt i min designprocess för att hitta några ingångspunkter 
att börja fundera kring. Idéer och tankar om färger och form 
tar sin start här.

Utifrån min SWOT-analys hade jag tagit fram några nyckel-
ord och kärnvärden som ska genomsyra intentionen och syftet 
med artefakten.

Nyckelorden tillsammans med moodboarden har varit ett 
PRqTXUMLMT�Q�UQ\\�IZJM\M�I\\�\I�NZIU�LM\�OZIÅ[SI�]\\ZaKSM\��
Det har varit något att kunna falla tillbaka på och hitta ny 
inspiration av.

PEDAGOGISK 

INSPIRERANDE 

ENGAGERANDE

ENKELHET 

TYDLIGHET 

ANVÄNDBARHET

NYCKELORD
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I N S P I R AT I O N  -  B O K  O C H  L AYO U T

va d h a r jag tag i t m e d m i g f r å n m i na i n s p i r at i o n s-
k ä l lo r? Hela mitt projekt handlar om hållbar utveckling. 
Jag har därför haft i åtanke och inspirerats av material som går 
i samma linje. Detta för att genomsyra och förstärka utform-
ningen av min artefakt. 

Ett oblekt papper ska representera hållbarhet. Från mina in-
spirationskällor är det här något som har varit genomgående, 
och det är även något jag anser som estetiskt tilltalande.

Innehållsregister gör det enkelt att hitta i en bok, det under-
lättar för läsaren att ta sig runt mellan olika delar och kapitel. 
Eftersom jag ville att min bok skulle vara lättnavigerad och att 
man snabbt skulle kunna titta på olika metoder, tyckte jag att 
detta var en bra sak att ha med.

Boken ska innehålla många anteckningssidor där användaren 
själv ska kunna föra sina egna noteringar. Mallar för olika for-
mulär ska kunna rivas ut och kopieras.

När jag satte storleken hade jag i åtanke att den skulle vara 
praktiskt att hantera. Lagomt stor för att kunna fylla med en 
Tq\\Tq[\� \M`\UI[[I�� [IU\QLQO\� [WU� RIO� Q� LMV�OZIÅ[SI� NWZUOQ^-
ningen kunde jobba med det negativa utrymmet. Boken skulle 
vara skön att hålla i och formulären skulle vara lättlästa och 
enkla att lägga i kopiator/skanner etc.
Måtten föll på 17 x 23 cm, någonstans mellan ett A4 (vanli-
gaste formatet på skrivarpapper i Sverige enligt wikipedia) och 
A5 (ett vikt A4 på mitten). 

<aXWOZIÅV�[SI�^IZI�\aLTQO�WKP�ZMV��
+Q\MZI\� )ZVM� 0MQVM� ������� º<aXWOZIÅ� qZ� \M`\MV[� ^Q[]MTTI�
NWZU��/WL�\aXWOZIÅ�[\QU]TMZIZ�\QTT�Tq[VQVO�WKP�O�Z�\M`\MV�Tq\\�
I\\�Tq[I�º��)ZVM�0MQVM[�JWS�WU�<aXWOZIÅ�������[���

Valet föll på de linjära sanserif-typsnitten:

GOTHAM The Quick Brown Fox Jumps Over a Lazy Dog

DIN The Quick Brown Fox Jumps Over a Lazy Dog

Pappersval:

Navigering:

Verktyg:

Storlek:

Typografi:

>
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Futura Helvetica

Exempel på linjära typsnittsfamiljer 
är Futura och Helvetica. 

(linjärer. http://www.ne.se/linjärer, Nationalencyklopedin, 
PqU\IL���������� ��
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Bokens innehåll skall kännas lättläst och greppbart. Inte för 
mycket text som tynger ned sidorna. Då det den ska vara in-
spirerande och informativ gäller det att sätta rätt ton i inne-
PsTTM\��8TW\\ZQOI�[QLWZ�WKP�]XX[TIO�^QTTM�RIO�]VL^QSI��.�Z�I\\�Ns�
en tydlighet i innehållet gäller det att kombinera  det informa-
\Q^I�UML�Zq\\�\aXWOZIÅ�

<QTT�LMV�OZIÅ[SI�]\NWZUVQVOMV�PIZ�RIO�QV[XQZMZI\[�I^�QVNWZUI-
\QWV[OZIÅS��\MKSMV�WKP�[aUJWTMZ��
Dels för att jag anser att det är estetiskt tilltalande, men även 
på grund av dess kommunikativa egenskaper.  

Såsom Gibson säger i boken Tecken och Symboler (2003) är 
det ett internationellt sätt att dela information. Genom upp-
lysande bilder kan vi kommunicera över språkliga- och kultu-
rella gränser.

8s�LM\\I�[q\\�SIV�^IZRM�_WZS[PWXUM\WL�Q�UM\WLPIVLJWSMV�Ns�
ett eget tecken. För igenkänning samt för dess egna visuella 
uttryck.

Innehåll:

Grafisk design:
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”TYPOGRAFI ÄR TEXTENS VISUELLA FORM. 
GOD TYPOGRAFI STIMULERAR TILL LÄSNING 

OCH GÖR TEXTEN LÄTT ATT LÄSA.” 

)ZVM�0MQVM[�JWS�WU�<aXWOZIÅ�������[��



S K I S S P R O C E S S  N R . 1
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E N  F Ö R K L A R I N G  AV 
S Y M B O L U T F O R M N I N G E N

Min design och mina symboler har utformats som en bland-
ning av indexialiska och ikoniska tecken. (Indexialiskt: Där ut-
trycket kan tolkas subjektivt av betraktaren och Ikoniskt: tydligt liknar 
QVVMPsTTM\��

De ikoner och symboler jag har tagit fram ska återspegla olika 
material och beståndsdelar från en workshop och en kreativ 
process, samtidigt som de ska ge en lustfylld känsla.

Till varje metod valde jag att skapa en representativ symbol. 
Dels för att göra ett igenkänningssystem, samt för att det är 
IV^qVLJIZ\� \QTT�LMV�OZIÅ[SI�]\NWZUVQVOMV��8s�LM\�PqZ� [q\\M\�
SIV�UIV�IV^qVLI�[QO�I^�LMV�OZIÅ[SI�[aUJWTMV�Xs�JsLM�UM-
todkort, instruktionsbok och bifogade formulär.

Symbolförklaring:

Metodsymbol:
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PAPPER

ÖKA/ADDERA

GLÄDJE

FIKA

DYNAMIK
DISKUTERA

GRUPP

PRATA

GEMENSKAP

IDÉER

TÄNKANDE

NYFIKENHET
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P R O T O T Y P  1

Ett obestruket papper med en rå textur. Det har en gulaktig 
ton som ska ge en kontrast mot inlagans vita papper. Nere 
i det vänstra hörnet är artefaktens logotyp. En stämpelform 
som det står ”en kreativ handbok – ett gemensamt skapande”

Ett kvistpapper som har en oblekt, brun ton. Också den med 
hög textur. Tanken är att den ska ge ett intryck av hållbarhets-
intentionen med projektet.

1�J�ZRIV�I^�JWSMV�ÅVV[�M\\�QSWVTM`QSWV�[WU�[SI�]VLMZTq\\I�N�Z�
användaren att förstå vad de olika symbolerna står för. I de 
ÆM[\I�NITT�[SI�LM�^IZI�\aLTQOI�WKP�JM[SZQ^IVLM��UMV�Q�[IUUIV-
hanget av en workshop kan det vara rimligt att ha en förkla-
ring för dess konkreta betydelse.
Bl.a. materialbeskrivningar såsom: papper, pennor, post-it, bord, 
stolar, formulär, tejp osv.

l^MZ[\�Xs�[QLIV�ÅVV[�MV�[aUJWT�[WU�[SI�[\s�N�Z�_WZS[PWXUM-
toden – i det här fallet Mindmapping.
6MLIV� SWUUMZ� MV� QVNWZUI\QWV[OZIÅ[S� JQTL� [WU� \aLTQO\� [SI�
beskriva intentionen med metoden. 
Hur lång tid det tar. 
Hur stort antal deltagare den är optimal för. 
Vilket material som behövs.
Efter detta följer en beskrivning av tillvägagångssättet av 
metoden i löpande text.

0qZ� qZ� s\MZQOMV� MV� QVNWZUI\QWV[OZIÅ[S� JQTL� JTIVLIL� UML�
symboler och korta texter. Syftet är att ge en snabb och tydlig 
beskrivning av tillvägagångssättet som ska vara enkel att följa. 
Här har jag valt att korta ned texterna så mycket det går för 
att ge så konkreta direktiv som möjligt.

1.  FRAMSIDA/OMSLAG

2. INNEHÅLLSREGISTER

3. IKONLEXIKON

4. INSTRUKTION

5. STEG FÖR STEG
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dag s f ö r 50%-s e m i na r i u m o c h v i s a  u p p  va d v i  h a r 
ko m m i t f r a m t i l l  s å  h ä r l å n g t.  De frågor och den 
NMMLJIKS� RIO� ÅKS� IVOsMVLM� UQ\\� MV[SQTLI� IZJM\M� QNZsOI[I\\M�
metodhandboken som ett helt färdigpackat koncept. ”Varför 
inte göra det till ett anpassningsbart koncept som går att for-
ma efter varje by som behöver det?” 

Från att ha varit en metodhandbok blev det nu ett metod-
verktygskit.

8s�LM\�PqZ�[q\\M\�SIV�IZ\MNIS\MV�JTQ�MV�XTI\\NWZU�N�Z�M\\�OMUMV-
[IU\� [SIXIVLM��8ZWL]S\MV� Q� [QO�JTQZ�M\\�OZIÅ[S\�PRqTXUMLMT� Q�
hur man arbetar med en process. Med huvudsyftet att få med 
folk i processen. 

5Q\\�UM\WL^MZS\aO� M`MUXTQÅMZIZ�<qZVIJa� WKP� ^Q[IZ� Xs� P]Z�
den ”workshopmodellen” går att använda på andra orter. 
(Tack till Jens på Yours Kommunikationsbyrå som snappade 
upp detta och satte ihop det till begreppet Tärnabymodellen.) 
Vips var mitt varumärke fött. Tärnabymodellen – ett metod-
verktyg för gemensamt skapande.
I Tärnabymodellen ingår de metoder vi utförde på 
workshopen i Tärnaby. 
– Varför just bara de metoderna då? Detta beslut är baserat på 
att jag har ett resultat och en erfarenhet att kunna stödja mitt 
innehåll och fakta från.

)^�LMV�NMMLJIKS�RIO�ÅKS�[S]TTM�RIO�ITT\[s�O�ZI�WU�PIVLJWSMV�

till en mer anpassningsbar modell. Innehållet ska kunna va-
riera och se olika ut beroende på vilken ort som behöver den. 
5MV�LM\�[SI�PMTI�\QLMV�PI�M\\�NI[\�OZIÅ[S\�]\\ZaKS��XIKSM\MZI\�
i någon form av pärm/box/låda. Jag kunde i och med detta 
NWZ\[q\\I�ÅTI�Xs�LMV�LM[QOV� RIO�PILM� \IOQ\� NZIU�PQ\\QTT[�� JIZI�
göra om formatet till artefaktens utförande.

-V�IVVIV�NMMLJIKS�RIO�ÅKS�I^�[MUQVIZQM\�^IZ�I\\�LM\\I�qZ�Q�[QO�
MV�IٺqZ[QLu��,M\�^IZ�^qTLQO\�XW[Q\Q^\�WKP�ZWTQO\�I\\�P�ZI�Ls�LM\�
är en förhoppning att kunna fortsätta jobba med detta i mitt 
kommande yrkesliv.

=Z�MV�IٺqZ[[aV^QVSMT�WKP�NZsV�M\\� TsVO[QS\QO\�XMZ[XMS\Q �̂�SIV�
UIV�\qVSI�[QO�I\\�LM\\I�SWVKMX\�[SI�S]VVI�QVVMPsTTI�ÆMZ�UM-
toder. Alla väl utvalda och utvecklade för att kunna passa för 
en ort eller ett samhälle. 

I förlängningen skulle man kunna tänka sig ett helt ”metod-
bibliotek” som man plockar ihop ett specialanpassat kit uti-
från. Beroende på vem beställaren kan man då skräddarsy ef-
ter deras önskemål, behov och ta just de metoder som passar.

5 0 % - S E M I N A R I U M
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HANDBOKEN BLIR ETT METODVERKTYGSKIT  

WORKSHOPMETODERNA BLIR I EN FORM AV LÖSBLAD – KANSKE I UTSE-

ENDE AV STORA SPELKORT? 

 

TLLL KITET SKA DET ÄVEN FINNAS EN INSTRUKTIONSBOK SOM MOTI-

VERAR FÖRDELARNA MED GEMENSAMT SKAPANDE OCH GÅR IGENOM 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET. HÄR KAN DET VARA BRA ATT HA MED GODA 

INTYGARE FRÅN TÄRNABY WORKSHOP.

 

INTERVJUA BYBOR SOM VAR MED UNDER WORKSHOP – SOM INTYGARE 

OCH REFERENSER

 

FINSLIPA DET GRAFISKA UTTRYCKET.

SÄTTA RÄTT TON I TEXTERNA I INTRODUKTIONSBOKEN.

Utifrån all feedback och goda 
idéer efter 50%-seminariet tog 
jag med mig detta:
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f ö r at t r e a l i s e r a f e e d bac k e n RIO�ÅKS�]VLMZ�[MUQVI-
riet och handledningen började jag nu skissa på en ny lösning 
för mitt metodverktyg. 
”Workshop-instruktionerna” blev lösblad. 
Delar av syftet med handboken valde jag att göra om till en 
introduktionsbok. Tanken med den är att den ska ge en förstå-
else av fördelarna med arbetssättet och den skulle även inne-
hålla goda intygare/referenser från workshopen i Tärnaby. 
,MV�ÅKS�PI�[IUUI�NWZU�[WU�PIVLJWSMV�UMV�LMV�OZIÅ[SI�
LM[QOVMV�[S]TTM�ÅV[TQXI[�WKP�]\^MKSTI[�VsOZI�[\MO��

Metodkorten och introduktionsboken skulle kunna paketereas 
i något. Min första tanke var en låda eller kartong, en annan 
tanke var någon form av mapp. 
Jag ville att artefakten skulle andas kvalité, men även att håll-
barhetsaspekten skulle lysa igenom. 

En rad olika skisser och prototyper på lådor och kartonger 
gjordes, utan önskat resultat. Innehållet i kartongen skulle inte 
bli särskilt tjockt, vilket gjorde att den inte skulle bli så stor. 
Något som försvårade resultatet. Här föll även ett ekonomiskt 
och ekologiskt perspektiv in på produktionskostnaden.

Jag började då istället titta på olika lösningar av mappar. Till 
slut hittade jag något som kändes som ett relevant förslag. För 
att låta hållbarhetstänket synas i artefakten valde jag här att  
fortsätta använda mig av ett oblekt papper.

S K I S S P R O C E S S  N R . 2
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P R O T O T Y P  2

Detta är prototyp nr 2 som jag tog fram efter 50%-seminariet. 
Efter ytterligare handledning och feedback har den genomgått 
ännu några förändringar till det slutliga resultatet.

Bland annat logotypens namn har gått från ”Ett gemensamt ska-
pande” till att ha blivit tillstyrkt namnet ”Tärnabymodellen - gemen-
samt skapande”. 
Namnet ska antyda ett förändringsbart koncept. Detta innebar 
att Ett gemensamt skapande gav intryck om att vara för avslutat , 
och inte bokstavligt talat skapande.

=VLMZ� UQV� PIVLTMLVQVO� ÅKS� RIO� \QX[M\�NMMLJIKSMV� I\\� MV�
mapp-lösning är bra för att den är en tacksam storlek att skicka 
med posten. De gav mig även tipset om att kunna använda 
mappens rygg att applicera information på. Ett bra ställe för 
igenkänning och att kunna urskilja den bland en bunt av andra 
böcker och mappar.

När prototypen utseende och innehåll börjar vara genomar-
betat och tillfredsställande har jag möjlighet att genomföra 
IV^qVLIZ\M[\MZ�N�Z�Tq[JIZPM\�WKP�NqZO^IT��8s�LM\\I�[q\\�SIV�RIO�
\M[\I�I^�ÆMZI�WTQSI�UsTOZ]XXMZ�WKP�IV^qVLIZM�N�Z�XZWL]S\MV�

8MLIOWOQSMV�WKP�\aLTQOPM\MV�qZ�LM\�KMV\ZITI�J]L[SIXM\�Q�IZ\M-
fakten och symbolerna är de bärande elementen.
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L O G O T Y P E N

nä r a rt e fa k t e n började få ett konkret utseende och ett 
Xs\IOTQO\�SWVKMX\�SqVLM�RIO�I\\�LM\�^IZ�LIO[�I\\�ÅTI�Xs�VsOWV�
form av identitetsmarkör. Något som skulle kunna gå som en 
fanbärare och sammanfatta hela projektet i en enda form – lo-
gotypen. Varumärket och artefakten Tärnabymodellen hade 
skapats tillsammnas med Tärnaborna, det kändes därför vik-
tigt att den skulle vara lätt applicerbar på många olika ytor.

Då ett av grundsyftena med produkten är att den är skalbar 
och anpassningsbar, var tanken inte långt borta  att även logo-
typen skulle gå i samma anda.

jag i n s p i r e r a s av historiskt systematiskt förhållningssätt 
att markera produkter. Att stämpla av och kryssa för, att sätta 
ett kontramärke* som ett bevis på dess existens.
-`MUXMT�Xs�LM\\I�SIV�\�M`��^IZI"�JQTRM\\MZ��ÆaO��\sO�Js\��KQZS][��
bio etx.). En form av kartotek* där man systematiskt ordnar 
ett register med särskilda identitetskort.

Valet föll på en materiell stämpel i svart bleck med texten 
Tärnabymodellen – gemensamt skapande. Varje metodverktygskit 
är specialutformat och individuellt avpassat. Känslan av den 
fysiska närvaron i utformningen representeras av att ha blivit 
”stämplat” och markerad.

Namnet vittnar om metodens innebörd och ändåmål – det 
gemensamma skapandet. Tärnabymodellen representerar 
modellen skapad av Tärnaborna, en förlaga till landsbygds- 
och samhällsutveckling på hur man tillsammans kan generera 
idéer och lösa problem.

k a rtot e k � SIZ\W\M�S� �I^� TI\��
KPI�Z\I�� [M� ^QLIZM� SIZ\I�� WKP� OZMS��
\Pɔ�Sɔ� ¼N�Z^IZQVO[Z]U�� ¼TsLI¼��� IT-
fabetiskt eller systematiskt ordnat 
kortregister. Även benämning på 
möbel för förvaring av kortregister 
�6-�[M�

ko n t r a m ä r k e  Ett kontra-
märke är ett bevis på att man har 
betalat en avgift, till exempel för en 
resa, ett inträde eller garderobsav-
gift. Kontramärket kan vara en bil-
jett eller en talong, alltså ett kvitto 
som styrker att man har rätt att ta 
del av det som avgiften gäller. Ordet 
är ålderdomligt, men förekommer 
i regel- och lagtexter, till exempel 
lagen om urkundsförfalskning och 
N�Z^IV[SVQVO�I^�]ZS]VL���6-�[M�
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04
RESULTAT

Artfektens slutliga 
utformning.

Den färdiga produkten
Instruktionsbok
Metodspelkort

I detta kapitel redogör jag resultatet av mitt arbete. Artefakten som 
slutligen tagit form utifrån frågeställningen, förstudien, bakgrund, 
workshop och en rad skisser och prototyper.
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TÄ R N A B Y M O D E L L E N

Vi kan alla bli hemmablinda när det gäller att se fördelarna med vår 
hemort. Ibland kan det vara bra att gå utanför invanda mönster för att 
[M� LM�U�RTQOPM\MZ� [WU� NIS\Q[S\� ÅVV[��<Q\\I� Xs�XZWJTMUMV� NZsV� M\\� IVVI\�
perspektiv. Det är det Tärnabymodellen handlar om.

=VLMZ�VsOZI�QV\MV[Q^I�UsVILMZ�]VLMZ�^sZMV������XsOQKS�XZWRMS\M\�º5Q\\�
Tärnaby”. Huvudsyftet var då att integrera Tärnaborna för att låta dem 
forma och skapa sin bild av Tärnaby. Genom kreativa metoder och inno-
vativa arbetssätt föddes nya idéer och lösningar, och en unik metodmodell 
utvecklades.

I mitt arbete som visuell kommunikatör vill jag visa på möjligheterna med 
alternativa arbetssätt. Hur man tillsammans med slutanvändaren kan 
skapa idéer och hållbara lösningar samt genom gemensamt skapande kan 
främja känslan av delaktighet, stolthet och engagemang för sin ort.

Med Tärnabymodellen får du ett verktyg för att hitta nya lösningar och 
idéer till ett problem. 

Så lyder inledningen i instruktionsboken till Tärnabymodel-
len. Detta är resultatet av mitt arbete. Tärnabymodellen.
Ett metodverkstygskit för gemensamt skapande. Till en by, en 
ort eller ett mindre samhälle där man behöver utveckla idéer 
och lösningar.
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M E T O D V E R K T YG S K I T :

2-4-6-8 s t.  m e to d ko rt: 
(spelkort 17x22 cm) Beståen-
de av olika workshopövning-
ar. Alla framtagna och utval-
da för samhällsutveckling. 
Levereras med 2, 4, 6 eller 
8 spelkort, specialanpassat 
efter ortens behov och öns-
kemål.

METODKORT

INSTRUKTIONS-
BOK

i n t ro d u k t i o n s b o k:  Ger 
en inblick i vad Tärnabymo-
dellen och förklarar fördelar-
na med gemensamt skapande. 
Här kan man även läsa  vad 
intygare och referenser från 
Tärnabyworkshopen tycker 
om arbetssätet. Om fördelar 
och användbarhetsområden 
[WU�ÅVV[�
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För att ge en snabb överblick 
vad instruktionsboken består 
I^� ÅVV[� MV� QVVMPsTT[N�Z\MKS-
ning som första sida.

Innehållsförteckning:
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Användaren ska kunna få en 
inblick i vad Tärnabymodel-
len är och vad den grundar 
sig på. Hur den har kommit 
till och vad den är bra till.

Introduktion:
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8s�N�TRIVLM���]XX[TIO�qZ�QV\MZ-
vjuer med olika personer som 
medverkade på workshopen. 
För att ge användaren en re-
ferens och en insikt vad andra 
tycker om arbetssättet.

Goda intygare:
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-V� QVNWZUI\QWV[OZIÅ[S� �^MZ-
blick som visar olika bestånds-
delar i gemensamt skapande. 
För att ge en inblick och över-
sikt av metoden och de förde-
TIZ�[WU�ÅVV[�

Informationsgrafik:
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Till den som ska jobba med 
metodverktyget kan det vara 
bra att ha lite goda tips och 
smarta trix att falla tillbaka 
på. Förhållningssätt och bra 
saker att tänka på när man ska 
jobba tillsammans i en grupp

-V�OZIÅ[S�WKP�MVSMT��^MZJTQKS�
av symbolernas innebörd. Då 
de förekommer på lite olika 
ställen ska det vara tydligt och 
begripligt vad de betyder.

Tips och Trix Ikonlexikon:
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Informativa spelkora som be-
skriver metodens struktur och 
uppbyggnad. De ska vara enk-
la att följa steg för steg. Här 
får man en snabb överblick 
av metodens materiella och 
förutsättningar, såsom antal 
deltagare, hur lång tid den be-
räknas ta, vilket material som 
behövs etc.

Metodkort:





5M\WL^MZS\aO[SQ\M\�qZ�XIKSM\MZI\�Q�MV�UIXX��8IXXZM\�JM[\sZ�I^������s\MZ^]VVM\�
MSW�ÅJMZ���5IXXMV�qZ�Q�[\WZTMSMV�����`���KU��TIOWU�[\WZ�I\\�[SQKSI�UML�XW[\MV�WU�
så behövs. Eftersom det är ett skalbart koncept är tanken att man ska kunna bestäl-
la kitet både med och utan instruktör/konsult som instruerar tillvägagångssättet. 

Runt om mappen sitter en pappaersgördel där man kryssar för hur många metod-
kort kitet innehåller. Här går det att välja mellan 2, 4, 6 och 8. Den runda symbo-
len markeras om kitet är beställt med eller utan instruktör. Nedersta rutan lämnas 
tom, här fylls beställande orts namn i. I visningsexemplet står Tärnaby inskrivet, 4 
metodkort är beställda samt med en instruktör.

Mapp:
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05
REFLEKTION

Slutreflektion ....

Detta kapitel består av en slutreflektion av arbetet som helhet.  En 
återblick till arbetets givna kriterier och en reflektion till vad jag har 
kommit fram till. 
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d i g i ta lt & a na lo g t Jag ser vårt projekt som en möjlighet 
I\\�Ns�ZMÆMS\MZI�QV\MOZMZQVOMV�UMTTIV�LQOQ\IT�WKP�IVITWO�UMLQI��
Vi har genom detta arbete kunnat skapa en användarbaserad 
lösning som sätter mottagaren i centrum. 
Båda våra arbeten är byggda från ett gemensamt huvudsyfte, 
som sedan har mynnat ut i två olika produkter. Artefakterna 
som resulterade av vår participatory design-workshop är ex-
tremt olika men ändå väldigt lika. En analog produkt, och en 
digital produkt – men som ändå är i symbios med varandra. 

När jag tittar tillbaka på mig själv som formgivare i början av 
detta arbete ser jag en stor mognad och utveckling under re-
sans gång. Dels tack vare Yours kommunikationsbyrå som har 
gett mig möjligheten att komma ut i byråvärlden och arbeta 
tätt med branschen. Men även att få jobba tillsammans med 
Signe har utvecklat mig både som person och som designer. Jag 
har upptäckt nya sätt och vägar att hitta inspiration och jag har 
insett vikten av att kunna prioritera och väga av tiden på ett bra 
sätt under arbetet. Tillsammans har vi nyttjat varandras kom-
XM\MV[�Xs�M\\�^qTLQO\�JZI�WKP�MٺMS\Q^\�[q\\��WKP�^Q�PIZ�Ns\\�NZIU�
ett unikt material som kommer att stå till grund för ett fortsatt 
arbete. 

Detta examensarbete är inte slutet på en utbildning – utan bör-
RIV�Xs�M\\�IZJM\[TQ �̂�8ZWRMS\M\�Mitt Tärnaby och artefakten Tärna-
bymodellen ser jag som startskottet på en lång spännande väg som 
visuell kommunikatör. En väg som jag aldrig hoppas tar slut 
utan ständigt ger mig nya utmaningar och erfarenheter.
Det är design jag brinner för – möjligheten att få uttrycka mitt 
formspråk tillsammans med andras åsikter. Det är genom färg 
och form jag lever och andas, det är så min hjärna hittar ny 
VqZQVO�WKP� QV[XQZI\QWV��,M\�ÅVV[� Q�ITT\� RIO�O�Z�·� Q�UQV�^IZLIO�
och i mitt arbetsliv.

T VÅ  A R B E T E N  I  S Y M B I O S
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Jag har alltid varit fascinerad av material och färger. Som form-
givare är jag mån om den fysiska upplevelsen i en produkt och 
lägger gärna extra vikt vid val av papper och texturer. Jag anser 
I\\�]XXTM^TM[MV� [Q\\MZ� Q� ÅVOMZ\WXXIZVI�WKP�I\\� MV�XZWL]S\� SIV�
visa kvalité bara genom materialet. Att mitt examensarbete 
skulle landa i en fysisk produkt kändes egentligen inte så avläg-
set, men ändå inte självklart. Jag är otroligt fascinerad och in-
tresserad av det digitala mediet och alla de möjligheter de ger. 

Tärnabymodellen är i sin begynnelse en analog produkt. Tillsam-
mans med Signes webbaserade plattform Mitt Tärnaby skapar de 
en symbios mellan analog och digiatal media. 

Att utforska metoden participatory design på orten Tärnaby har 
varit mycket intressant och väldigt givande. I ett involverande 
designprojekt som detta är har alla förberedelser och det förar-
bete vi har gjort innan varit väldigt viktigt. Det är också det som 
har lagt grund för att resultatet skulle bli lyckat. 

Tack vare att Signe har sitt ursprung från byn och redan en 
bakgrund till problematiken underlättade det för våra förkun-
skaper. Att vi sedan åkte dit och pratade med byborna gjorde 
att även jag (som aldrig varit där) kunde få en förståelse och 
en uppfattning av situationen. Inblick och förkunskap har varit 
en förutsättning och en grundläggande del i uppbyggnadet av 
workshopen.

Vad vi lärt oss och vad man kan tänka på inför framtiden är att 
MV�_WZS[PWX�J�Z�]\N�ZI[�^QL�ÆMZ�\QTTNqTTMV��6sOW\�^Q�\QTT[IUUIV[�
med deltagarna i Tärnaby kunde konstatera.
Jag tycker att vi med detta arbete har påvisat annorlunda och in-
tressanta metodval och användningsområden för participatory 
design. Vårt angreppsområde för detta arbete har varit en hel by 
och metoderna har varit anpassade efter detta. 

De arbeten som nu står som slutprodukt av en användardelaktig 
designprocess är byggda och inspirerade av Tärnabornas tan-
kar, idéer och åsikter.

Utvärdering av metodval
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Vår frågeställning ”Hur kan vi göra Tärnaborna delatkiga i byns utveckling 
genom participatory design?” anser jag att vi har besvarat genom våra arte-
fakter. I mitt fall förklarar jag här intentionen med metodverktygskitet. 
Det ska i fortsättningen kunna användas av byborna i Tärnaby för att 
jobba vidare med problemlösningar och idégenerering utifrån gemen-
samma problemställningar. Ett verktyg som ska ge möjlighet att kunna 
fortsätta att utveckla byn. Hela idén till metodverktygskitet Tärnabymo-
dellen är framtaget, anpassat och utvecklat av Tärnaborna själva genom 
vår workshop inspirerad av metoden participatory design. Därav har 
byborna själva varit delaktiga av att ha skapat och utvecklat ett verktyg 
för att kunna fortsätta utveckla sin ort.

Genom ett brett arbete med många olika metoder och processer på 
både analoga och digitala plattformar visar detta arbete på en god äm-
nesbredd. Exempel på detta är bl.a.: intervjuer, enkäter, föreläsning, 
_WZS[PWX��JTWOO��[SQ[[��XZW\W\aX��XIXXMZ[^IT��\aXWOZIÅ��LQOQ\IT�]\NWZU-
VQVO��OZIÅ[S�]\NWZUVQVO��\ZaKS\�XZWL]S\�W[ �̂

Ett komplext arbete med många olika delar där varje fas har drivit den 
andra framåt. Vi har självständigt hittat vägar och lösningar som har 
fört projektet och arbetet vidare. Detta med ett lyckat resultat.

Arbetet visar på en god konstnärlig höjd i form av noga genomtänkta 
OZIÅ[SI�^IT��>IZRM�LMT��\aXWOZIÅ��[aUJWTMZ��TIaW]\��Q�LMV�[T]\TQOI�IZ\M-
fakten är framtagna och anpassade för att stämma överrens med dess 
intention. Hantverksskicklighet och intellektuell komplexitet visar jag 
dels genom symbolutformning, samt genom pappers- och materialval 
som ska sätta sin prägel och stämma överrens med artefaktens budskap 
och syfte.

Den visuella utformningen har ett tydligt syfte som återkopplar till dess 
resonemang. Att vara ett användarvänligt och pedagogsikt verktyg. Det 
OZIÅ[SI�]\\ZaKSM\�OMVWU[aZIZ�IZ\MNIS\MV�WKP�PIZ�N�Z�I^[QS\�I\\�N�ZUML-
la dess argument.

2IO�PIZ�Q�JsLM�UQV�IZJM\[��WKP�LM[QOVXZWKM[[�QV[XQZMZI\[�WKP�QVÆ]MZI\[�
av förebilder och tidigare verk. Dessa har jag kritiskt granskat, tolkat 
och relaterat till i mitt arbete. Uppsatsen förklarar bakgrunden till art-
efaktens intention och visuella form, och här får man även en djupare 
förståelse och inblick till slutprodukten.
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/MVWU�I\\�IZ\QS]TMZI�WKP�ZMÆMS\MZI�QV\MV\QWVMV�UML�UQV�QLu�SIV�RIO�Xs�M\\�
övergripande sätt resonera kring mina designval. I relation till artefaktens 
användare har jag utformat upplägget, utformningen och funktionen. Ett 
UML^M\M\� ^IT� I^� \aXWOZIÅ�� OZIÅ[S� NWZU�� NWZUI\� WKP� XIXXMZ[^IT� ZMÆMS\MZIZ�
metodverktygets intention.

Genom att åskådliggöra och förenkla workshopmetoder tillsammans med en 
UML^M\MV�OZIÅ[S�]\NWZUVQVO��^IZ[�P]^]L[ISTQOI�[aN\M�qZ�I\\�]VLMZTq\\I�LM[[�
användbarhet, utgör artefakten ett bidrag i mediedesignämnet. Dess intellek-
\]MTTI�]\NWZUVQVO�^Q[IZ�Xs�P]Z�UIV�SIV�SWUJQVMZI�ÆMZI�WTQSI�[\ZI\MOQMZ�WKP�
processer från olika ämnen. Arbetsprocessen har tagit inspiration av ämnet 
upplevelseproduktion, tillämpat och anpassat tillsammans med designstrategier- 
metoder- och processer från ämnet mediedesign.

Det arbete jag och Signe började bygga för knappt 3 månader sedan har 
mynnat ut i något så mycket större och bättre än vad jag någosin hade kunnat 
hoppats på. Det har varit en fantastisk resa som har givit så mycket mer än 
bara ett examensarbete. 

Jag gick in i detta arbete med intentionen att jag ville utforska metoden par-
ticipatory design. Sättet vi har kunnat kombinera våra två arbeten på har 
fungerat suveränt. Metoden och arbetssättet har varit mycket spännande och 
intressant. Möjligheterna och användbarheten är enorm – inte bara inom 
designbranschen. Inom metoden participatory design ser jag min roll som 
^Q[]MTT�SWUU]VQSI\�Z�WKP�OZIÅ[S�NWZUOQ^IZM�JsLM�[WU�LMTIS\QO�Q�XZWKM[[MV�
samt den förlängda arm som efteråt sätter form på tankar och idéer.

Till vår workshop valde vi att leta olika vägar för att forma den slutliga lös-
ningen. Här tog vi kontakt med olika människor inom en mängd olika bran-
scher och näringar som tillsammans har kunnat skapa det som slutligen kom 
att bli workshopen Mitt Tärnaby. 
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0qU\IL�������������
P\\X"��[ �̂_QSQXMLQI�WZO�_QSQ�;V�JWTT[MٺMS\
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6I\QWVITMVKaSTWXMLQV�� PqU\IL� ��������
���

)\\ZIS\QWV[SZIN\�;^MZQOM�������
0qU\IL�����������
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0MUI^IV�<qZVIJa�������
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0qU\IL"�����������
https://sv.wikipedia.org/wiki/moodboard

Kartotek. 
http://www.ne.se/lang/kartotek, Nationalen-
cyklopedin 
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