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varför skulle man  inte kunna säga ”En milkshake med etylmetylfenylglycitat, 
tack!” när man ska beställa sin jordgubbsmilkshake i kassan? Milkshaken innehåller 
egentligen inga jordgubbar, utan är tillsatt med den kemiska tillsatsen etylmetyl-
fenylglycitat, en jordgubbsarom som är kemiskt framtagen. Vi konsumenter är 
generellt sätt väldigt omedvetna om vad vi stoppar i oss för olika typer av ämnen 
genom maten. Vi har oftast ingen aning om vad dessa ämnen kan göra mot våra 
kroppar. Det uppkommer allt fler symptom och sjukdomar på grund av detta. Idag 
är det väldigt vanligt att livsmedelsföretag med hjälp av marknadsföring lurar på 
konsumenterna fuskprodukter. Det anses vara helt normalt att sälja rökt skinka som 
aldrig har rökts och nypressad juice som egentligen är 11 månader gammal. Företa-
gen använder också kemiska bekämpningsmedel i oekologiska odlingar, för att det är 
ett billigt sätt att hålla skadedjur borta. Men vad dessa gifter har för påverkan på våra 
kroppar spelar ingen roll, så länge företaget tjänar sina pengar. Vid middagsbordet, 
på festen och i affären så hör man dessa påståenden som folk har om ekologisk mat 
som inte är helt hundra. Enligt Helene Hill och Fidelma Lynchehaun så köper de 
flesta konsumenter inte ekologiskt för att det är dyrt och även för att man tror att det 
endast handlar om djur och natur. Folk idag är väldigt omedvetna och osäkra på vad 
som menas med att köpa ekologiskt (citerad i Engverth & Ghadban, 2012). Gifterna 
förstör inte bara för djuren och naturen, utan det förstör även våra kroppar.  

Syftet med detta projekt är att informera och upplysa människor om de hälsorisker 
man kan få av den oekologiska maten. Bidra till att skapa medvetenhet och skapa 
nya tanke- och synsätt för den mat vi äter idag. Därför ska jag använda mina kun-
skaper som grafisk designer att med färg, form, bilder och text formge en informa-
tion som verkar trovärdig. Kan jag som grafisk designer väcka uppmärksamhet om 
dessa frågor som människor i vanliga fall undviker att engagera sig i?

I N L E D N I N G
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någonstans här började mitt examensarbete: omedvetenhet och fördomar om 
ekologiskt. Mitt problem började i hemmet, när min sambo kom hem med oekolo-
giska vindruvor. Om jag ska vara helt ärligt så visste jag inte om jag vågade äta dem. 
Men att lägga ner någon extra slant på ekologisk frukt skulle aldrig hända, vilket 
handlar mycket om omedvetenhet om begreppet ekologiskt. 

Ni måste nog undra varför jag inte vågade äta de där oekologiska, ”vanliga” vindru-
vorna? Det är för att kemiska bekämpningsmedel används i den här typen av odlingar 
som ett billigare alternativ för att hålla skadedjur borta. Odlingarna besprutas tio 
gånger med gift innan vi stoppar maten i munnen (Naturskyddsföreningen, 2013). 
Även fast livsmedlen rengörs noga innan vi äter dem så finns det fortfarande en 
mängd olika rester kvar av dessa bekämpningsmedel. Oekologisk mat är det val som 
vi oftast väljer på grund av att det är det billigaste alternativet. Vi människor har 
aldrig lagt ner så lite pengar på mat som vi gör idag (Naturskyddsföreningen, 2014).  
Med på köpet får vi en rad olika hälsorisker. Kemiska bekämpningsmedel är 
hormonstörande och bland annat cancerframkallande. Forskare har kunnat visa ett 
tydlig samband mellan hormonstörande kemikalier och en rad olika sjukdomar. Till 
exempel femta och diabetes typ två, men även att männens spermier blir allt färre och 
av sämre kvalitét, samt att barn föds för tidigt (Sveriges Television AB, 2013). 

Kemiska tillsatser, e-nummerämnen används för att fejka produkter till hållbarhet, 
påverka konsistensen och smaken eller ge produkten en viss färg bara för att den ska se 
bra ut och för att produkten ska bli billigare. Desto mer ” fejkade” tillsatser en produkt 
innehåller, ju billigare blir den. Vi som konsumenter är väldigt omedvetna om vad dessa 
tillsatser gör mot våra kroppar, det är inget som står med i innehållsförteckningen.  › 

B A K G R U N D
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visste du att  idag får allt fler barn diagnosen ADHD när de egentligen bara är 
Glutamatförgiftade? Glutamat är en kemisk tillsats som används som smakförstär-
kare i de flesta livsmedlen idag. Men det finns även värre exempel som Aspartam som 
kan ge Alzheimers! (Svensson, 2008). Förfalskad mat har funnits i alla tider, men förr 
var det hårdare regler och de personer som hade förfalskat sin vara ställdes inför rätta. 
Det här är ett utdrag från Mats-Eric Nilssons bok den hemlige kocken: 

”I äldre tid kunde man kedja fast en smörförfalskare vid en stolpe mitt på 
torget. För att han riktigt skulle förnedras kletade man in hans kropp med den 
förfalskade varan. Vi säger fortfarande om en tvivelaktig person att han inte har 
rent mjöl i påsen. Detta uttryck används dock knappast om vd:n för ett modernt 
livsmedelsföretag, om han inte har fifflat med skatten eller gått på porrklubb. 
Att hans företag varje dag med hjälp av falsk marknadsföring lurar på konsu-
menterna fuskprodukter anses på något sätt som helt normalt: den rökta skinkan 
som aldrig rökts; den » färskpressade « juicen som egentligen är elva månader 
gammal; bryggeriets » naturliga källvatten « som visar sig vara det kommunala 
vattenledningsvattnet.”  

Vad hände egentligen? Från att ställas inför rätta, till att det är helt normalt idag att 
använda sig av kemiska tillsatser? Om man idag vill ha en helt vanlig milkshake med 
jordgubbssmak, kan man räkna med att affären har blandat följande för att få fram 
jordgubbssmaken: 

”10 % alkohollösning, A-ionon, Amylacitat, Amylbutyrat, Amylvalerat, Anetol, 
Anisylformitat, Bensylacetat, Bensyl-isobutyrat, Cinnamyl, Cinnamylvalerat, 
Citronessensolja, Diacetyl, Dipropylketon, Etylacetat, Etylmylketon, Etyl-butyrat, 
Etylcinamat, Etylheptanoat, Etylheptylat, Etyllaktat, Etylmetylfenylglycitat, Etylni-
trat, Etylpropionat, Etylvalerat, Fenetylalkohol, Heliotropin, Hydroxyfenol-2-butan, 
Isobutylantranilat, Isobutylbutyrat, Isobuterat, Konjaksessensoja, Lösningsmedel, 
Maltol, 4-metylacetonfenon, Metyl-antranilat, Metylbensonat, Metylcinnamat, 
Metylheptinkar-bonat, Metylnaftylketon, Metylsalisylat, Mintessensolja, Nero-
liessensolja, Nerolin, Nerylisobutyrat, Rosenvatten, Rometer, Smörsyra, Vanillin, 
Violrotssmör, ocg Y-unde-kalakton.” (Svensson, 2008)

Idag finns det över 800 olika hormonstörande ämnen och det har visat sig att det 
kan ha effekt i mycket små doser, något som forskarna inte haft insikt om tidigare 
(Naturlig mat i skolan, 2013). Idag uppkommer det allt fler symptom och sjukdomar 
på grund av dessa ämnen vi får i, något de flesta är omedvetna om. Dessa livsmedel 
kallar jag oekologiska!  •
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det finns motståndstagande  överallt i hela Sverige när det gäller ekologisk 
mat. Personer med fördomar och påståenden som inte är grundat på konkret fakta. 
Personer som tror att ekologiskt endast finns för att det ska finnas ett lyxigare alternativ 
och vissa som tror att det endast handlar om djur och natur. Folk glömmer att det är ett 
mer hälsosamt val av kost för oss människor. Det är renare mat utan gifter. Jag tycker 
att det är dags att vi börjar se konsekvenserna och sluta blunda för detta problem. 

Naturskyddsföreningen kämpar för renare mat utan bekämpningsmedel. De upplyser 
ofta om att den här typen av ämnen förstör naturen och klimatet. Därför kämpar de för 
att fler människor ska köpa ekologisk mat. Krav är också en förening som kämpar för 
renare mat utan bekämpningsmedel men också utan kemiska tillsatser. En Krav-märkt 
vara betyder alltså att varan är ekologisk men också mer än det. Kravs grundhållning 
är att livsmedel inte ska förändras genom tillsatser av olika ämnen. Krav tillåter 
väldigt få livsmedelstillsatser. Svenska myndigheter godkänner över 300 e-nummer av 
EU-kommissionen. Av dem tillåter Krav endast 46 stycken (Krav, 2014). 

syftet med mitt  projekt är att jag vill upplysa och dra in konsumenterna för att 
skapa nya uppfattningar om den maten vi äter idag som inte är ekologisk, så att de 
förstår att gifterna inte bara förstör naturen och klimatet utan även våra kroppar. Vill 
genom grafisk design bidra till att öka medvetenheten om hälsorisker som vi kan få 
av den oekologiska maten, men också att väcka nya tankar och synsättet på hur folk 
ser på den ekologiska maten. Detta i slutänden kanske kan bidra till någon form av 
förändring som konsument. Vi informeras alldeles för lite om hur dessa kemikalier 
kan påverka oss, finns redan människor idag som har utsatts av en rad olika hälsoris-
ker på grund utav dessa tillsatser och kemikalier. Jag vill med mitt projekt informera 
människor så att de i tid kan göra en förändring. För att sammanfatta processen som 
lett till, och ligger som grund för mitt examensarbete, så har jag fått gå igenom en lång 
process för att hamna här och för att du som läsare ska få ta del av.

I mitt projekt vill jag undersöka ifall jag kan använda mig av grafisk design för att 
väcka uppmärksamhet kring dessa frågor som människor annars undviker att enga-
gera sig i. Kan jag använda mina kunskaper som grafisk designer för att formge en 
information som verkar trovärdig? •

Varför har jag  
valt detta ämne?

›  s y f t e t  m e d  p r o j e k t e t  ‹ 
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marknadsföring är alla  de sätt som ett företag använder sig av för att upp-
märksamma och övertyga kunder om deras produkter, tjänster eller företag. Det finns 
olika typer av marknadsföringar såsom indirekt marknadsföring, då använder man sig 
av reklam genom tidningar, i TV och webbplatser. Direktmarknadsföring använder 
man då man vill nå sin tänkta målgrupp direkt genom reklam i brevlådan, försäljning 
via telefon eller besök. Finns också eventmarknadsföring, alltså möten, fester, resor och 
andra upplevelser som företag bjuder kunderna på (Axelsson & Agndal, 2011). Vilket 
innebär att kunderna senare sprider vidare sina upplevelser som de har om företaget 
till andra människor (Entreprenor centrum, 2014). Sådan typ av spridning kan ses som 
marknadsföring. Organisationer kan också ägna sig åt marknadsföring för att få fler 
medlemmar och för att sprida sina idéer (Nationalencyklopedin, 2014). Men det är inte 
bara organisationer och företag som kan använda sig utav marknadsföring, även en 
enskild privat person när vi till exempel ska söka jobb. Marknadsföring handlar mycket 
om att sälja, uppmärksamma och övertyga människor. 

varför direktmarknadsföring?
Direktmarknadsföring använder man sig av för att nå en specifik målgrupp, noga 
selekterad och utvald (Albertsson & Lundqvist, 1997). Jag har därför valt att titta när-
mare på direktmarknadsföring, eftersom denna kommunikationsmetod kan vara 
till stor nytta i mitt projekt. Direktmarknadsföring består av alla riktade marknads-
aktiviteter inom media som har till syfte att framkalla en direkt kommunikation 
med mottagaren (Swedma, 2014). Man kan ofta beskriva direktmarknadsföring som 
en grund till att alltid hjälpa mottagaren i beslutsprocessen. Man fokuserar ofta på 
resultat men även på att påverka ett visst beteende.

hur hör det ihop med mitt ämne?
Mitt projekt handlar om att uppmärksamma och informera om oekologisk mat och 
föra fram hälsofrågor. Man kan se projektet lite som en propaganda. Propaganda 
innebär att man försöker påverka människor att tänka, tycka och göra på ett visst 
sätt (Nationalencyklopedin, 2014). Vilket man kan göra med hjälp av till exempel 
texter, tal eller bilder och andra symboler. Man använder ofta media, såsom TV, 
radio, film affischer och flygblad men kan också använda sig av konst, byggnader 
eller någon form av demonstration för att förmedla budskapet (Nationalencyklope-
din, 2014). Marknadsföring är en av de vanligaste formerna av propaganda. Ordet 
propaganda har i sina dar fått en ganska negativ klang och man kan även välja att 
använda det mer neutrala ordet kampanj.  › 

Vad är marknadsföring?

“ u p p m ä r k s a m m a  
o c h  ö v e r t y g a ”
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Eftersom jag har en specifik målgrupp och vill vara säker på att informationen kom-
mer fram, så ser jag möjligheter med denna kommunikationsmetod. Det blir också ett 
personligare sätt att få informationen i brevlådan jämfört med indirekt marknadsfö-
ring. Med indirekt marknadsföring så kommer inte alltid informationen fram till den 
tänkta målgruppen och den blir inte riktat mot en enskild person, man tar det inte lika 
personligt och seriöst som mottagare. Kan också se det som en lärande process inom 
print, för att förbättra kunskapen om varför, när och hur mottagaren uppmärksammar 
informationen genom till exempel val av färg, material och typografi.

det finns vissa punkter som man ska tänka på när man valt att använda sig 
av direktmarknadsföring som kommunikationsmetod. För det första så ska man 
försöka rikta in sig på rätt personer, till exempel så vill man inte försöka sälja en 
gräsklippare till folk som bor i lägenhet (Maxe, 2014). Då blir bara mottagaren 
irriterad när de får utskicket. I direktmarknadsföring kan man aldrig utgå från sig 
själv när man ska skapa ett utskick eller en annons. Då alla i grund och botten är 
människor med egna värderingar. Man ska alltid innan lansering prova prototypen 
på den tänka målgruppen även om det har med ett enkelt budskap att göra (Social 
Business, 2012). Genom att låta referensgruppen involveras redan innan lansering 
gör att projektet/kampanjen blir mer konkret och det blir lättare att föra fram 
budskapet. Som är till den specifika målgruppen. 

Någonting som är plus i kanten är om utskicket är värdefullt (Albertsson & 
Lundqvist, 1997). Ett exempel är när man ätit på en kinarestaurang och så kommer 
personalen in med en liten lyckokaka som innehåller några visdomsord, eller en 
framtidsvision om vad som komma skall. Tänk om budskapet istället skulle lyda ”prova 
våra goda desserter”, då skulle man som mottagare känna sig väldigt lurad. Den lilla 
lappen i kakan ska handla om dig. Samma gäller direktmarknadsföring. De ska handla 
om kunden, inte bara om den produkt eller tjänst man vill sälja eller informera om. Ett 
enkelt sätt att bjuda på kunskap är att lära kunden någonting som hon eller han inte 
redan vet (Get Info, 2014). 

hur kan man informera med direktmarknadsföring? 
Man kan göra det på många olika sätt, på nästa sida så visar jag ett exempel där de 
använder olika former av direktmarknadsföring. Kampanjen har skapats av byrån 
Snask, en otroligt snygg informationskampanj om hur man ska spara energi och 
minska onödiga energianvändningar. Kampanjen innehåller en grafisk profil, ett 
kommunikationskoncept och en varumärkesstrategi som omfattar: Tv-annonser, 
Printannonser, Online-spel, Banner kampanj, evenemang, en hemsida och varor som 
till exempel duschtimer och disktrasa.  ›
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tycker de jobbat  bra med helheten när det gäller färg, typografi och ikoner. 
Lekfulla färger och beskrivande ikoner för att förenkla kommunikationen. Mycket 
information men fortfarande väldigt lättläst tack vare av den enkla och användar-
vänliga layouten. De har försökt skapa en lekfull kampanj som gör att det genast blir 
mycket roligare att vara energisnål. För att få människor att bli ännu mer engagerade 
så har de skickat ut en broschyr med enkla tips om hur man kan spara energi och den 
leder en vidare till hemsidan. Hemsidan innehåller enkla tips om energibesparingar 
samt spel, filmer och mer användbart innehåll för mottagren som vill göra en föränd-
ring. Syftet med denna informationskampanj var att försöka ändra ett beteende hos 
1,4 miljoner människor som bor i SABO’s anslutna hus över hela Sverige. Kampan-
jen kommer att fortsätta till 2015 och under 2013 så har 116 företag engagerat sig i 
kampanjen, människors beteende har börjat förändras, men processen kommer att ta 
sin tid. Det jag tror gjorde kampanjen så framgångsrik, är den lekfulla formgivning-
en som visar hur enkelt det är att göra en förändring men även att de använt sig av så 
många olika kommunikationsmetoder.  •
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De metoder som har används i detta projekt har spelat en viktig roll i både utform-
ningen av artefakten men också intentionen med idén. Den första metoden som 
användes i detta projekt var idégenerering för att få ner alla tankar och idéer. För 
att sedan få en översikt och struktur över projektet och visionen så ritade jag upp en 
mind-map baserad på idégenereringen. Enkätundersökningar gjordes på föräldrar, 
för att se hur stor inblick de har om ekologiskt tänkande. Använde också metoder 
som skissning och har kollat vad som gjorts tidigare. Något vi återkommer till senare 
i processen. Handledningarna har även varit ett bra hjälpmedel genom projektets 
gång. Jag har både fått hjälp att strukturera upp mitt projekt, fått nya infallsvinklar 
och inspiration. 

idége ne re ring. 
Idégenerering har flera olika fördelar. En av dem är att få en klar blick över vad  
projektet handlar om, så att jag senare ska kunna få ner det på en mind-map och få 
fram visionen för projektet. Metoden går ut på att man skriver upp alla idéer och tankar 
man har på post-it lappar. Sedan sätter man upp dem på väggen för att få en tydlig över-
blick. Då blir de också lätt att sortera och gruppera lapparna som hör ihop. Formulerade 
en fråga för brainstormingen och utgick från frågan ”Vad är syftet med projektet?” och 
skrev därefter ner tankar och idéer kring den frågan. 

M E T O D
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mind-map. 
Mind-map är ett slags diagram som används för att visuellt beskriva information. 
Denna metod valde jag för att visualisera, strukturera och klassificera mina tankar 
och visioner med projektet. Då får jag en tydlig överblick på vad det är jag vill med 
detta projekt, vilket är ett bra hjälpmedel när man kör fast eller när man blir de 
minsta osäker på hur man ska gå vidare.

de finie r a målgru ppe n. 
Eftersom det finns motståndstagande överallt i hela Sverige blev det svårt att veta 
vilken målgrupp som mitt projekt skulle rikta sig till. Jag valde därför att definiera 
målgruppen för att smala ner den så mycket som möjligt och skrev upp alla tänkta 
åldrar, för att sedan sortera och nischa så målgruppen blev precis som jag ville.  

för äldr ar - pensionärer - ungdomar - barn - vuxna

”Vem är det som utsätts mest för dessa kemikalier?” var frågan jag ställde till mig själv 
när jag försökte definiera och smala ner målgruppen. Under kapitlet ”Bakgrund” 
beskriver jag att vissa ämnen kan vara hormonstörande och att fler barn drabbas 
av ADHD när de egentligen är glutamatförgiftade. Barn är de som påverkas mest 
av dessa gifter, eftersom de är i en utvecklingsfas då kroppen är som känsligast 
(Naturskyddsföreningen, 2014). Men hur ska jag kunna rikta mig till barn? Kommer 
barnen kunna förändra och påverka? Därför valde jag att rikta mig till föräldrarna 
men att använda mig av barn som verktyg i min undersökning. Eftersom barn är 
föräldrarnas känsliga punkt så kan det lätt hända att informationen självmant sprids 
vidare till sociala medier eller från mun till mun, just för att informationen är någon-
ting som berör föräldrarna. Man talar ofta om modersinstinkten att föräldrar alltid 
vill sitt barns bästa och det är föräldrarna som kan göra en förändring i hemmet. 
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e nk ätu nde rsökning.
När man använder enkätundersökning som metod, kan man välja att använda sig av 
en pappersenkät eller en webbaserad. Jag valde att använda en enkät via webben för 
att det är ett relativt billigt sätt och kan nå många ur målgruppen. Med en webbaserad 
enkätundersökning kan man medan enkätundersökningen pågår fortsätta med sitt 
arbete och på det sättet tjänar man både tid och pengar. Det blir också lättare att dra 
generella slutsatser utifrån resultaten då personerna får exakt samma frågor.  
 
Två olika enkäter utfördes, en med frågor om ekologiskt tänkande för att se hur myck-
et kunskap målgruppen har. Gjorde även en enkätundersökning där jag ställde frågor 
till föräldrar om deras handelsvanor av matprodukter som baserades på deras matin-
köp i hemmet, där de själva fick svara på frågorna. Detta för att få en bredare inblick 
i vad barn äter. Att använda sig av enkätundersökningar via internet gjorde att jag på 
ett lätt sätt kunde ta kontakt med en större del av målgruppen. Jag kunde då höra av 
mig till slutna föräldragrupper på Facebook och även på Familjeliv.se och lägga upp 
en länk till enkätundersökningen, där föräldrarna anonymt fick vara med och svara på 
frågorna. Det var många både från Facebook och Familjeliv som kunde ställa upp och 
svara på mina frågor, vilket i slutänden blev nästan 70 stycken föräldrar.  •
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efter sammanställningen av  enkätundersökningen med frågor om ekolo-
giskt tänkande kunde man se vissa brister. Föräldrarna köper inte ekologiskt för 
att det är dyrt, det här är ett utdrag från Naturskyddsföreningens hemsida som jag 
tycker förklarar bra på hur jag ser på saken: 

”Det är den andra maten som är för billig. Tänk om kemikaliejordbruket skulle 
stå för kostnaderna för vattenrening, utarmning av biologisk mångfald, häl-
soskador, övergödning... Då skulle vi få veta vad maten egentligen kostar – den 
är svindyr. Dessutom har vi i Sverige aldrig lagt så lite pengar på mat som nu. 
Istället prioriterar vi prylar, boende och resor. Vi slänger en tredjedel av maten 
- samtidigt säger vi att vi inte har råd med ekologiskt. Vi lägger 40 procent av 
matutgifterna på kakor, läsk och andra tomma kalorier - samtidigt säger vi att vi 
inte har råd med ekologiskt. Och vi köper så mycket kött att det har blivit både 
ett folkhälsoproblem och ett massivt miljöproblem. Om vi istället skulle stuva 
om våra matkassar - med mindre kött, halvfabrikat, snask och mer grönsaker 
och ekologiskt – så skulle det inte märkas i våra plånböcker.”

Kunde även se i enkätundersökningarna att föräldrar tror först och främst att ekologiskt 
är ett bättre val för djur och natur. Då kunde en slutsats dras, föräldrarna är osäkra när 
det gäller innebörden. Efter sammanställningen av den andra enkätundersökningen 
kände jag att den undersökningen inte längre var relevant, jag ville inte skuldbelägga 
föräldrarna med att de köper fel mat till sina barn då de flesta är väldigt omedvetna om 
detta. Som jag skrev tidigare, med detta projekt vill jag skapa nya infallsvinklar och nya 
synsätt angående detta problem. Vill dra in människan och upplysa om dessa hälsoris-
ker som vi kan få från den oekologiska maten.

nu när jag  vet att det finns kunskapsbrister, hur ska jag då nå ut till föräldrarna 
utan att skuldbelägga dem på något sätt? Det var då idén om skolmaten växte fram 
under handledningen, vad äter barn i skolan? Hur mycket olika ämnen finns det 
i maten som serveras? Föräldrarna är maktlösa när de lämnar ifrån sig barnen på 
skolan och har tidigare haft tillit till att skolan serverar näringsrik och bra mat. Att 
använda sig av maten barnen äter i skolan kan vara ett bra verktyg för att bidra till 
en tankeställare för matinköpen i hemmet, men även för att påverka kommunen. Jag 
valde att inrikta mig på Örnsköldsviks Kommun eftersom det är en relativt liten stad 
jämfört med Stockholm, Umeå och Luleå. Kan se fördelar med att välja en mindre 
stad, då det kan bli ett större tryck och lättare att uppmärksamma problemet som i 
slutänden kan beröra fler människor än bara föräldrarna.   › 

a r b e t s p r o c e s s  &  r e s e a r c h
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för att undersöka vad som serveras till barnen så fick jag lov att ta kontakt 
med Örnsköldsviks kommun för att be om fakturorna för matinköpen. Denna 
information fick jag ta del av eftersom den tillhör offentlighetsprincipen och är en 
allmän handling som kommunen utan onödiga dröjsmål ska lämna ut (Sveriges 
Riksdag, 2013). För att göra de lätt både för mig och kommunen så valde jag faktu-
ror för matinköpen för vecka 4. På fakturorna fanns det ett artikelnummer för varje 
livsmedel, för att komma fram till vad dessa livsmedel kan framkalla så använde jag 
mig av en databas på nätet som heter www.dabas.com som är en artikeldatabas med 
kvalitetssäkrad information om de artiklar som finns tillgängliga på den svenska 
livsmedelsmarknaden. Där kan man ta del av produktinnehållet och lätt samla alla 
ingrediensförteckningar för att undersöka alla tillsatta ämnen och se vilka kända häl-
sorisker som de kan framkalla. Som hjälpmedel använde jag Tommy Svenssons bok 
”Handbok för den kräsne konsumenten”, en bok som hjälper konsumenter att undvika 
tveksamma ämnen i maten. Boken innehåller en mängd olika e-nummer och även vad 
dessa ämnen kan göra mot våra kroppar. Läste också en hel del artiklar på internet 
om vissa tillsatser som inte stått med i boken. När det kommer till bekämpningsmedel 
så har jag kollat från vilket land frukterna och grönsakerna kommer i från och vilket 
bekämpningsmedel som oftast används i den odlingen via livsmedelsverkets hemsida. 
Därefter valde jag att söka upp bekämpningsmedlen var för sig för att se vilka typer 
av hälsorisker de gifterna kan framkalla.

från maten som  serverades till barnen vecka 4, mellan 20 Januari - 24 Januari  
så kom det fram 65 olika hälsorisker som barnen kunde utsättas för på grund av 
maten. 65 olika hälsorisker; sjukdomar, på bara 5 dagar. Sjukdomarna som barnen 
kunde utsättas för var bland annat sjukdomar som idag är väldigt vanliga som till 
exempel diabetes, astma, fetma, inlärningssvårigheter och ADHD, fem sjukdomar 
som blivit allt mer vanliga när det gäller yngre människor (Allehanda, 2014). 
Tanken att barnen äter skolmat en gång per dag, 5 dagar i veckan från när de börjar 
skolan tills då de tar studenten, får mig verkligen att inse problemet och att det är 
något som bör upplysas. Då är frågan hur? Hur ska jag upplysa detta? På vad ska 
jag applicera denna information för att nå ut till föräldrarna?   ›

What’s in the food?
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u nde r handle dning de n 11:e Mars så hade jag med mig väldigt lösa idéer som 
att skapa en handbok till föräldrar. Den skulle handla om hur föräldrarna undviker 
tveksamma ämnen i maten som inte är bra för deras barn. Ett redskap som skulle 
bidra till nya syn- och tankesätt, men även ändra deras köpbeteende och gamla vanor 
som konsument. Tanken var att boken sedan skulle marknadsföras.  

Men under handledningen började vi prata om att skapa effekt angående detta 
problem, skapa en effekt med hjälp av den grafiska designen tillsammans med 
informationen som jag samlat på mig. För att skapa denna typ av effekt så började 
vi diskutera om att göra ett utskick till föräldrarna och formge ett informationsblad 
som en amatör. Skapa en skrämseleffekt genom formgivningen. Att bladet skulle 
skapa en effekt som gjorde att människan agerade självmant och att målet skulle 
vara att informationen hamnade i sociala medier för att kunna mäta effekten. För 
att ändra någons köpbeteende så behövs det en skrämseleffekt, för att få föräldrarna 
upprörda och rädda. Så när jag gick från handledningen den dagen så hade jag 
fått nya idéer. Att skapa en handbok hade sina för- och nackdelar. Visst hade det 
varit ett bra redskap åt föräldrarna men det hade blivit svårt att upplysa om detta 
problem, att påverka kommunen faller bort och det hade även blivit en väldigt smal 
nischad målgrupp. Så därför förde jag vidare idén om direktmarknadsföring med 
informationsbladet och kan se min förgående idé som en affärsidé efter examen. 

varför informationsblad?
Viktor Barth-Kron (2014, 17 maj) i Dagens Nyheter skriver om ett blad som såg ut 
att komma från Stockholm Stad och hade skickats ut till alla villaägare som bodde 
på den finare delen av Bromma. Bladet bjöd in villaägarna till ett samråd angående 
planer på att tvångsinköpa deras tomter för att i stället bygga flerfamiljshus (Barth-
Kron, 2014, 17 maj). Detta spred oro i villaområdet i Bromma. De boende försökte 
förgäves ringa telefonnumret som var angivet på bladet. Att det inte var någon som 
svarade, var inte så konstigt då bladet var ett falskt utskick. Den egentliga avsända-
ren var Förbundet Allt åt alla (Kronqvist, 2014, 20 maj). Det hela började som en 
protest kring förtätningsplanerna för Hammarbyhöjden och Björkhagen. Där dem 
planerade att bygga uppåt 2500 bostäder, delvis på bekostnad av grönytor. Det som 
var syftet med detta utskick var att skapa en diskussion till varför Hammarbyhöjden 
behövde ge upp sin skogsdunge, medan Östermalsbornas enorma gärde stod helt 
orört. Då villaområdena i Bromma var ännu glesare.  
    Detta kan ses som en billig form av marknadsföring med ett informationsblad. 
Förbundet visste att de skulle beröra och skapa en viss oro hos villaägarna. Genom 
att de petade på en känslig punkt hos sin mottagare, så blev det en effektiv respons 
som spreds till sociala medier. På så vis så kunde det beröra och informera ännu fler 
människor och en diskussion angående problemet skapades.   ›
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I mitt syfte ser vissa jag fördelar med att välja informationsblad som kanal för 
att nå ut till föräldrarna, helst om informationsbladet inte har någon avsändare. 
Föräldrarna har ingen aning vem det är som har skickat ut detta informationsblad. 
Ett exempel som oftast händer föräldrar i kriminalserier när de får hem en bild på 
sitt barn som leker ute på skolgården. Det som uppstår hos föräldrarna då är en 
oroväckande nästan panikslagen känsla som resulterar till att föräldern är beredd att 
göra vad som helst för sitt barn. Det är lite så jag tänker med valet av informations-
blad. Syftet är att skapa den oroväckande känslan som får föräldrarna att vilja agera 
och göra en förändring. Deras ovisshet gör att de vill veta mer, det kan lätt hända 
att det når till sociala medier och kan då beröra en större grupp människor eftersom 
problemet uppmärksammas och sprids vidare.  

När det gäller marknadsföring så är utskick i brevlådan en väldigt effektiv metod, man 
får närmare kontakt med mottagaren. Man är säker på att informationen kommer fram 
till den tänkta målgruppen. Syftet kan också vara att öka försäljningen, att öka antalet 
besökare till hemsidan/butiken eller helt enkelt att sträva efter en bättre kundkontakt.  • 

Till en början handlade mitt projekt om att skapa skrämseleffekt med hjälp av grafisk design 
som skulle få människor att tänka annorlunda kring ekologisk mat. Genom projektets 
designprocess så ändrades syftet. För att sammanfatta processen som lett fram till och ligger 
som grund för mitt examensarbete idag så har jag fått gå igenom denna process först.

som designer var  det dags att börja undersöka, hur ser ett informationsblad ut? 
Hur får man informationsbladet att sticka ut från det som redan finns i brevlådan? 
Som till exempel val av färger och papper. Hur får man dem att läsa det? Vad är 
risken, om jag skickar ut det amatörmässiga informationsbladet? Kan det tas på 
allvar? För att ta reda på det kände jag att det behövde göras en undersökning hos 
föräldrarna. Vad funkar bäst? Vilka färger, typsnitt och val av papper behövs för att 
göra informationen trovärdig? Ska designen vara ”fult” formgiven eller ska det vara 
en mer ”genomtänkt” formgivning? › 

d e s i g n p r o c e s s  &  r e s e a r c h
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vad menas med en ”ful” formgivning? 
Man kan kalla det omedveten formgivning, en formgivning som skapas av en person 
som inte arbetar aktivt med designyrket. Där val av typografi och färg inte är medvetet 
och det spelar ingen roll hur formgivningen ser ut bara informationen når ut. Oftast så 
är formgivningen väldigt klumpig och ofuktionell. Det finns inga jämna marginaler 
och ibland så kan det vara mycket saker som händer i formgivningen som gör att 
ögat inte orkar hantera all information. Då kan det lätt hända att informationen inte 
blir begriplig och lättillgänglig. Det positiva med denna formgivning är att folk inte 
associerar det till reklam, utan att det kommer direkt ifrån en privat person.  

vad menas med en ”genomtänkt” formgivning? 
Den visuella utformningen av tryckta eller elektroniska publikationer är medvetna 
som till exempel hur rubriker, textytor och bilder ska placeras för att helheten ska 
bli lättläst och estetiskt tilltalande för mottagaren. Man gör medvetna val till varför 
man väljer en viss färg, bild, typografi, illustration eller val av papper för att i syfte 
nå fram till den tänkta målgruppen med de rätta budskapen. På nästa sida kan du se 
ett förslag på en genomtänkt formgivning där helheten är begriplig och lättillgäng-
ligt. Bra kontrast i formgivningen och luftiga utrymmen som gör det lätt att läsa och 
även lätt att ta in informationen.

Har även valt att kolla närmare på hur ekologiska kampanjer marknadsförs efter-
som jag ska upplysa det oekologiska. När man marknadsför ekologiska produkter 
så använder man sig ofta av ljusa härliga färger som utstrålar en hälsosam livsstil 
och som även associerar till naturen, med sina gröna färger. Ekologiskt är omsorgs-
fullt, de odlas och produceras med omtanke både för djur, natur och människor.  
Producenterna brukar vilja visa det hela vägen, till och med när produkten står på 
butikshyllan. Därför är det viktigt att både produkten och förpackningen samspelar 
med varandra. Det som är utmärkande för de flesta ekologiska produkter är att de 
använder handritade typsnitt för att produkten ska få en omtänksam personlighet, 
eller använder ett miljövänligt pappersmaterialet. Kan vara ett ”naturfärgat” brunt 
papper som visas på en av produkterna på nästa sida. Men kan också vara ett vitt 
matt papper med struktur som man oftast kopplar till det handgjorda pappret man 
gör med sina bara händer.  ›
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 Vecka 6 Vecka 8              Vecka 10 Sportlov Vecka 13     Vecka 15 Vecka 18 Vecka 21      Vecka 23          
Måndag 3 februari Måndag 17 februari Förskola och fritids Måndag 24 mars Måndag 7 april Måndag 28 april Måndag 19 maj Måndag 2 juni
Pytt i panna, Kycklingbiff, har egen matsedel Kycklingnuggets, Tex Mex biff, sås, Tacobiff, sås, Stekt korv,  Raggmunk, skinkfräs, 
rödbetor apelsinsås, ris under lovet sås, ris ris ris grönsaksstuvning, alt. blodpudding, sylt

potatis
Tisdag 4 februari Tisdag 18 februari Tisdag 25 mars Tisdag 8 april Tisdag 29 april Tisdag 3 juni
Grönsakssås, pasta   Korv Stroganoff, Köttbullar, sås, Kryddig korvgryta, Köttgryta, potatis Tisdag 20 maj Thaigryta m. kyckling, 

pasta pasta pasta Köttfärsås, ris
Onsdag 30 april pasta

Onsdag 5 februari Onsdag 26 mars Onsdag 9 april Valborgsmässoafton Onsdag 4 juni
Stekt Lax,  Onsdag 19 februari Fisk m. ostsås, Fiskburgare, HB-bröd, Stekt lax, kall sås, Onsdag  21 maj Vardagssoppa,

Vecka 2 Vecka 4 trysundasås, potatis Stekt fisk, potatis kall sås, potatismos potatis Tacofisk, potatis mjukt bröd, ost, frukt 
Måndag 6 januari Måndag 20 januari kall sås, potatis
TRETTONDEDAGEN Stekt fisk, Torsdag 27 mars Torsdag 10 april Torsdag 22 maj Torsdag 5 juni

Tisdag 7 januari kall sås, potatis Torsdag 6 februari Torsdag 20 februari Salladsbuffé Tacokycklinggryta, ris Torsdag 1 maj Salladsbuffé Wok i tortillabröd, 
SKOLSTART Tacobuffé Tacosoppa, Förskola alt. HELGDAG Förskola alt. dressing, potatismos

Pastasås m. kyckling, Tisdag 21 januari Förskola alt. mjukt bröd, ost, frukt Vecka 11      Skinksås, pasta Fredag 11 april Fredag 2 maj Skinksås, pasta
pasta Köttfärssås, pasta Köttfärssås, pasta Måndag 10 mars Kasslergratäng, LOVDAG Fredag 6 juni

Fredag 21 februari Färsbiff sourcreme, Fredag 28 mars potatis Vecka 19            Fredag 23 maj Sveriges
Onsdag 8 januari Onsdag 22 januari Fredag 7 februari Melodifestival kall orientalsk sås, Biff Stroganoff, Vecka 16   Måndag 5 maj Biff Stroganoff, ris National-
Pizzafisk, Stekt korv, potatismos Köttgryta, potatis Se kommande  potatis ris Måndag 14 april Pannbiff, alt. Leverbiff, dag
potatis separat meny Pannkaka, sylt, sås, potatis Lovdag

Torsdag 23 januari Vecka 9            Tisdag 11 mars frukt i bit
Torsdag 9 januari Kycklingsoppa, Måndag 24 februari Thaigryta m. fläsk, ris Tisdag 6 maj        Vecka 24
Korv Stroganoff, ris mjukt bröd, ost, frukt Fläskpannkaka, Tisdag 15 april Korv Stroganoff, pasta Måndag 9 juni

alt. blodpudding, sylt Onsdag 12 mars Thaifisk, potatis Chicken á la king,
Fredag 10 januari Fredag 24 januari Fisk m. trysundasås, Onsdag 7 maj ris
Kotlettrad, sås, Biff Stroganoff, ris Tisdag 25 februari potatis Onsdag 16 april Fiskpudding,
potatisgratäng Ost- och skinksås, Pastasås m. bacon, skirat smör, potatis Tisdag 10 juni

Tallriksmodellen pasta Torsdag 13 mars pasta Fiskburgare, kall sås,
Fransk kycklinggryta, Torsdag 8 maj potatis

Onsdag 26 februari potatis Torsdag 17 april ELEVENS VAL
Fiskpudding, Stekt kyckling, sås, ris Onsdag 11 juni
skirat smör, potatis Fredag 14 mars Fredag 9 maj       Vecka 22       Pannkaka, sylt, 

Pannkaka, sylt, Fredag 18 april Kycklingschnitzel, Måndag 26 maj frukt i bit
Vecka 3 Vecka 7 Torsdag 27 februari frukt i bit LÅNGFREDAG sås, ris Kryddig korvgryta,

Måndag 13 januari Måndag 10 februari chicken á la king, Vecka 14 potatis Torsdag 12 juni
Kycklingschnitzel,  Vecka 5 Grekisk färsbiff, sås, ris Vecka 12  Måndag 31 mars Vecka 17       Vecka 20      Köttbullar, sås,
sås, ris Måndag 27 januari potatis Måndag 17 mars Potatisbullar, skinkfräs, PÅSKLOV Måndag 12 maj Tisdag 27 maj potatis

Potatisbullar, skinkfräs, Fredag 28 februari Stekt korv, makaroner alt. blodpudding, sylt Grekisk färsbiff, sås, Stekt fisk, Fredag 13 juni
alt. blodpudding, sylt Tisdag 11 februari Hamburgare, HB-bröd, potatis kall sås, potatis SKOLAVSLUTNING

Tisdag 14 januari Pastasås m. kyckling, potatismos, dressing Tisdag  18 mars Tisdag  1 april SOMMARLOV
Skinksås,  pasta Tisdag 28 januari pasta Chili con carne, Köttfärssås, pasta Tisdag 13 maj Onsdag 28 maj

Kycklingwok, ris Kycklingwok, ris Chili con carne, ris
Onsdag 15 januari pasta / ris Onsdag  12 februari Onsdag 2 april
Fiskpudding, Fiskburgare, kall sås, Onsdag 19 mars Stekt Lax,  Onsdag 14 maj
Skirat smör, potatis Onsdag 29  januari potatis Stekt fisk, trysundasås, potatis Stekt fisk, Torsdag 29 maj

Fisk med ostcreme, kall sås, potatis kall sås, potatis HELGDAG
Torsdag 16 januari potatis Torsdag 13 februari Torsdag 3 april Kristi himmelsfärds dag
Köttbullar, sås, Kebabgryta, ris Torsdag 20 mars Minestronesoppa, Torsdag 15 maj
potatis Torsdag 30  januari Viltgryta, pasta mjukt bröd, ost, frukt Varmkorv, Fredag 30 maj

Pannbiff, alt. Leverbiff, potatismos LOVDAG
Fredag 17 januari sås, potatis Fredag 14 februari Fredag 4 april Förskola och fritids
Pannkaka, sylt, ELEVENS VAL Fredag 21 mars Kebabsplit m. bröd, har egen matsedel Fredag 16 maj
frukt i bit Fredag 31 Januari Örtagårdsstek, sås, dressing, ris under lovet Kotlettrad, sås,

Kasslergryta, ris potatisgratäng Förskola alt. potatisgratäng
Kebabgryta, ris

Hela kroppen 
fungerar bättre 
om man äter 
regelbundet - 
frukost, lunch, 
middag och 
några bra 
mellanmål 

Till varje måltid serveras grönsaker samt dryck, hårt bröd,  
bordsmargarin. Med reservation för eventuella förändringar.  
Välkomna till en trevlig och god mattermin. 

"Prova många 
olika smaker,  
 Ju mer varierat 
du äter desto  
nyttigare mat  

En trevlig 
matsalsmiljö 
är viktig. 
Engagemang i 
matsalsmiljön 
gör också att 
matsalen blir 
trivsammare 

Glad 
 Påsk! 

     Svinn 
Ta inte för dig 
mer mat än du 
orkar äta upp 
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För att göra ett informationsblad som känns trovärdigt, men samtidigt anpassat för 
syftet och målgruppen så bestämde jag mig för att se mitt projekt som ett experiment 
för att prova olika typer av formgivningar, som sedan ska användas i ett användar-
test. Denna metod är väldigt relevant i mitt projekt då det blir lättare att förstå hur 
föräldrar tänker och ser på informationsblad idag. Tanken var att göra olika infor-
mationsblad som kommuniceras på olika sätt genom formgivningen, även använda 
olika typer av papperskvalitéer, färger, typsnitt och olika formuleringar för att se om 
det blir någon skillnad hur man upplever bladet.

användartestet.
Syftet med denna metod är att regelbundet samla feedback från målgruppen kring 
projektet såväl som under och efter utvecklingsprocessen. Metoden ger projektet nya 
idéer när det gäller funktionalitet och designriktningar. Eftersom jag själv inte är 
förälder så har jag ingen aning hur de uppfattar information och marknadsföring som 
är riktad till barn. Därför tog jag hjälp av fem olika föräldrar som är bosatta i Piteå. 
Personerna känner jag inte personligen, utan fick tag på dem genom skolan. Personerna 
är i olika åldrar mellan 30-50 år, både män och kvinnor som vill i denna uppsats vara 
anonyma. Anledningen till att jag valde att använda mig av en referensgrupp som är 
bosatt i Piteå är för att det är lätt hänt att mitt projekt sprids från mun till mun om jag 
valt personer i från Örnsköldsvik, och jag vill inte avslöja någonting innan utskicket. 
Föräldrarna ska inte vara beredda på detta. Det jag ville ha svar på var vilket infor-
mationsblad som skapade mest nyfikenhet och vilken typ av formgivning som kändes 
mest trovärdig enligt dem. Användartestet gick till så att jag ställde frågor till personen 
med följdfrågor, samtidigt som jag visade mina förslag, som vi sedan diskuterade. Det 
jag ville undersöka var frågor som: Vilket förslag får dig att vilja öppna brevet? Vilket 
informationsblad känns mest trovärdigt?  

skissprocess 1.
Metoden att skissa på papper är ett bra sätt att börja jobba med layouten, eftersom 
man då har en tydlig bild på hur man vill ha det. Vilket jag tycker är ett effektivt sätt 
att jobba. Skisserna brukar inte vara jätte detaljerade, då detaljerna oftast läggs till 
senare i datorn där det går lättare att vända och vrida på saker och ting.  ›
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förslag 1.
Här är den första skissen som skapades. Här ville jag formge på ett ganska ironiskt 
sätt med ljusa färger och en bild på ett glatt barn. Tillsammans med rubriken ”Det 
här är förjävligt”. Bilden har jag själv fotograferat och fått tillstånd av modellen att 
använda i mitt projekt. Formgivningen ska vara det motsatta till informationen. För att 
i användartestet se hur det berör målgruppen, funkar det? Jag vill väcka föräldrarnas  
perception med valet av färger, typsnitt och val av bild. Det ska kännas väldigt barnsligt 
och riktat till barn. Varför jag valt att formge på det här sättet är för att skapa någon 
form av medkänsla hos föräldrarna, för att de ska känna att kemikalierna i deras barns 
mat är fel. När det gäller papperskvalitén så valde jag att använda mig av ett 180g papper 
för att det ska kännas påkostat. För att skapa nyfikenhet till att vilja läsa detta brev jäm-
fört med resten av de som ligger i brevlådan så valde jag istället för att använda mig av ett 
vanligt kuvert, vika detta blad och sätta på ett klistermärke där det står ”Till målsman”. 

Det gick inte som jag hade tänkt när det gäller detta förslag. Det som inte funkade var 
att formgivningen var de motsatta till informationen, det var för snällt!  
Formgivningen gav fel budskap vilket inte kändes rättvist. Syftet är att upplysa om 
dessa hälsorisker och vad dessa ämnen, som finns i maten och som serveras till barnen, 
kan framkalla och göra mot kroppen. Man kunde alltså inte känna allvaret i det hela.  • 
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förslag 2 & förslag 3.
Dessa informationsblad var väldigt svårt att designa, eftersom man som designer alltid 
vill designa någonting som är snyggt. Bladet skapades till en början i programmet 
Indesign, men bytte sedan till ett vanligt word-program då jag behövde begränsade 
möjligheter. Är lätt att börja tänka som en designer och börja pilla och förfina allt man 
gjorde. Meningen med denna formgivning är att bladet ska kännas som att det har 
blivit skickat direkt från skolan. Idag får föräldrarna informationen från skolan via 
en hemsida på nätet, men när föräldrarna själva var barn så var det så här informa-
tionsbladen såg ut när de kom hem i brevlådan. Vilket skapar de associationerna hos 
föräldrarna att det kan vara någonting som skickats från- eller hör ihop med skolan. 
Men jag ville också undersöka vad som hände när det såg ut att vara formgivet och 
utskickat av en privatperson. Blir det mer eller mindre trovärdigt? 
 
jag skapade två ungefär likadana informationsblad men valde att använda mig 
utav två olika typsnitt. Arial Narrow och Comic Sans, två typsnitt som används flitigt 
utav skolor. Comic Sans är ett typsnitt som jag tror vi alla kopplar till barn, och Arial 
Narrow används oftast när man vill upplysa om något. Provade också att formulera 
bladen olika, på ena bladet valde jag att använda ordet ”ditt barn” och på det andra 
”våra barn”. För att det skulle skapa tankar om att det kunde komma i från en föräld-
er, alltså från en förälder till en annan. Jag valde också att nämna att informationen 
handlade om oekologiskt på den ena men inte på den andra, blev det någon skillnad 
när man på ena bladet vet vad det handlade om och på det andra inte?  
    Jag skapade också en clipart till informationsbladet, där jag tog mycket inspiration 
i från clipart illustrationerna som visas på informationsbladet bland mina inspirations 
bilder (se sida 22), men har även tagit mycket inspiration i från Örnsköldsviks kom-
muns matsedel till skolorna. Det var även där väldigt svårt att tänka bort det snygga, 
valde att göra färgerna i cliparten väldigt matta och ”råa” och la på en ganska tjock 
svart linje för att det skulle upplevas som en clipart. När det gällde papperskvalitén 
så valde jag att använda mig utav ett 80g papper, vilket är ett väldigt tunt papper 
som oftast används i vanliga utskrifter hos privatpersoner. Tanken var att ena bladet 
skulle komma i ett vanligt vitt kuvert utan avsändare och frimärke, och det andra 
bladet bara som det var. 

Det som inte funkade med dessa förslag var att referensgruppen inte kunde ta infor-
mationen seriöst. Det såg ut som att det inte har lagts ner mycket tid eller pengar på 
informationsbladet. Tankarna kring detta blad var att det kunde ha kommit från 
någon person som bara ville ”driva”. Men genom formuleringen på bladet så kändes 
det mer personligt att få när det stod ”ditt barn” även när datum och matsedeln 
fanns med i texten. Ett exempel är när man får utskick från pizzarestauranger och 
man kan tydligt se att företaget inte lagt ner mycket tid och pengar på pizzamenyn. 
Texten ligger snett, det finns inga jämna marginaler, bilderna och illustrationerna är 
i dålig kvalité och är tagna direkt från google. Brukar vara ganska uppenbart att det 
inte är det perfekta stället för en finmiddag direkt!  •
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förslag 4.
När det kommer till den här skissen så valde jag att ta till vara på ordet oekologiskt. 
Designa det motsatta till ekologisk mat. Därför valde jag svart som oftast förknip-
pas med döden, men tillsammans med den röda färgen så förmedlar det fara. Ville 
att formgivningen skulle passa bra in på informationen och koppla samman det till 
hälsorisker. Här valde jag att vara ganska tydlig med formuleringen på bladet. Jag 
ville skapa en oroväckande känsla, därav valet att illustrera en döskalle för att för-
tydliga rubriken ”Så här påverkar skolmaten ditt barn”. För att det skulle bli kontrast 
i den typografiska utformningen så valde jag att stryka under de hälsorisker som 
är vanligast hos barn idag, för att ögat först och främst skulle hamna där men även 
för att det inte skulle bli så rörigt för ögat att hantera. Det finns även fördelar med 
att stryka under de vanligaste hälsoriskerna, eftersom det finns så många barn som 
redan idag har utsätts för vissa av dem. Med syfte att påverka och skapa tankar hos 
de föräldrar vars barn lider av någon sjukdom som är grundat på dessa hälsorisker.  

Det positiva med detta informationsblad är den stora kontrasten i den typografiska 
utformningen som gör det läsvänligt. Det som fattades men som fanns på föregåen-
de informationsblad är vart dessa hälsorisker kommer ifrån.  • 
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sammanfattning av användartestet.
Från användartestet så kunde det konstateras att alla föräldrarna tyckte att infor-
mationen på det mer genomtänka informationsbladet kändes mer trovärdigt och 
seriöst, de trodde mer på det som stod på det bladet än det som var formgivet som 
en amatör. Det mer genomtänkta bladet skapade tankar om att de skulle kunna 
komma från ett företag som besitter djupare och bredare kunskaper och mer 
resurser jämfört med de som såg ut att komma från en privatperson. De tankar som 
speglades kring de informationsbladen var att det kom från någon som bara skickat 
ut det för att ”driva” med föräldrarna.
 
Eftersom jag själv inte är förälder och har ingen aning hur de påverkas, något som 
gav mig nya infallsvinklar och idéer. Att använda orden ”Till Målsman” känns som 
reklam och är något föräldrar bara vill riva sönder och stoppa ner i papperskorgen. 
Just på grund av att de flesta företag använder orden ”Till Målsman” i sina reklam-
blad och är väldigt uttjatat. Vad tar jag då med mig från detta användartest? Jag vet 
nu att föräldrar fastnar för sådant som inte ser ut som de vanliga vita kuverten och 
att läsbarheten är det viktigaste. Det är så pass viktig information som ska appliceras 
på bladet, så det får inte bli för tungt att mottagaren inte orkar läsa innehållet. Det 
skapar även en tankeställare när man tydligt använder datum, mottagaren känner 
sig mer träffad och informationsbladet blir genast mycket personligare. 

arbete utifrån feedback. 
Vid det här tillfället hade jag samlat feedback från målgruppen, vilket resulterade i 
många nya idéer och infallsvinklar. Det var dags att skapa ett nytt informationsblad 
utifrån den feedback som jag fått. Jag valde då att ta med det som kändes relevant 
från mina informationsblad som skapades till användartestet, för att designa ett nytt 
informationsblad som är mer tilltalande för målgruppen.  ›
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det  nya  förslaget  som togs fram och som visades på 50 % seminariet där vi 
presenterade våra arbeten både för klassen och för handledarna. Visade hur långt vi 
hade kommit i processen och gav varandra feedback.  
    Valde att skapa ett informationsblad som var mer genomtänkt i designen då 
informationen känns mer trovärdig enligt föräldrarna. På detta informationsblad 
nämdes ingenting om vad som orsakar hälsoriskerna. Föräldrarna fick inte alla svar. 
Målet var att de skulle bli upprörda när de läste bladet. Att de skulle försöka söka 
svaret på egen hand. Allt om hälsorisker när det gäller mat står på nätet, om man 
söker på ”hälsorisker i maten” så får man upp ett flertal sidor angående oekologisk 
mat med bekämpningsmedel och olika tillsatser. Nyfikenheten väcks också när 
informationsbladet inte har någon avsändare, vem ska de vända sig till om de har 
frågor? Vem är det som har skickat ut det här? Vad kan det bli för typ av effekt, 
skulle det kunna nå sociala medier?

Tanken med detta förslag var att de skulle skickas i ett svart kuvert med rubriken 
”Det här är förjävligt” eftersom det är förjävligt! Inuti så fanns informationsbladet 
samt en utskrift av matsedeln som gäller för alla skolor i Örnsköldsvik. Detta för att 
det ska kännas mer personligt, också för att övertyga föräldrarna när de får den  
riktiga matsedeln i handen. Men också för att jag ville skapa en oroväckande känsla. 
Jag vet vart deras barn bor, vad deras barn äter och mer än det. Även vad deras barn 
kan utsättas för. På matsedeln visas det vilken vecka hälsoriskerna kommer ifrån 
och hur många dem är, som deras barn kan utsättas för bara på fem dagar.  › 

DET HÄR ÄR 
FÖRJÄVLIGT
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Det som jag tog med mig från användartestet var känslan av att det skulle vara riktat 
till mottagaren personligen. Eftersom det blev för mycket information att applicera 
matsedeln också, så fick den komma separat tillsammans med informationsbladet. 
För att dessa två delar inte skulle komma bort från varandra så skapade jag ett 
kuvert som de skulle skickas i. Eftersom jag ville att kuvertet skulle sticka ut från 
resten av det som ligger i brevlådan så skapade jag ett svart kuvert. Den svarta färgen 
på kuvertet känns också mer påkostat än ett vanligt vitt kuvert.
När det gäller min typografiska utformning på bladet så valde jag att ta till vara den 
läsvänliga utformningen som jag använde på ett utav mina blad från användartestet. 
För att väcka föräldrarnas perception - ett typsnitt som liknade vit krita på en svart 
griffeltavla. Även där sammankopplat till skolan. Men också för att locka barnen till 
att läsa bladet så applicerade jag detta barnsliga typsnitt. Om det skulle vara så att 
föräldrarna råkar lämna bladet framme så kunde barnen tro att det var någonting 
som var riktat till dem, samma gäller med det vågiga mönstret på baksidan av bladet. 

feedback från 50 % seminariet. 
Efter 50 % seminariet fick jag en hel del feedback att ta reda på. Skrämseleffekten 
skulle bli så pass kraftfull att den fick föräldrarna att reagera och göra en förändring. 
Då alla tre handledare själva hade barn så fick jag deras åsikter som en del av använ-
dartestet. Barn och konsekvenser är nyckelargumentet i projektet och är något som 
borde satsas mer på i formgivningen. Föräldrar är mest sårbara när det gäller deras 
barn och när det är baserat på känslor så är det lätt att det kan ha påverkan på grund 
av det. Att föräldrarna senare måste leta på internet, kändes dock inte så effektfullt. 
Kände att jag hade glömt bort syftet med projektet och insåg att detta inte längre 
fungerade. Vad hände med att skapa effekt genom designen? Få fram den oroväck-
ande känslan som jag tidigare pratade om. Under handledningen diskuterade vi om 
att gå tillbaka till att skapa ett informationsblad som såg oroväckande ut för att skapa 
skrämseleffekten. Ett informationsblad som var ” fult” formgivet.

Det som inte funkade med detta blad var att informationen inte var begriplig, då de 
inte stod vad som orsakar dessa hälsorisker. Föräldrarna blev hängda i luften, vilket inte 
var så effektivt om man ville skapa effekt. Eftersom det var så pass mycket information 
så tycker jag nu i efterhand att det hade varit tydligare att använda bilder.  • 
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för att prova  den ”fula” formgivningen som skulle skapa den visuella chocken 
så gjorde jag ett helt nytt förslag, men denna gång valde jag att använda mig av 
bilder på barn som har utsatts av sjukdomarna som finns med i bladet. Som det 
kända uttrycket lyder, en bild säger mer än tusen ord. Och på så sätt ville jag visa 
föräldrarna att detta skulle kunna vara deras barn. Jag började tänka om när det 
gäller innehållet. Ämnena har jag i min föregående prototyp helt valt bort, för att 
få föräldrarna att förstå att det är pågrund av kemiska tillsatser och bekämpnings-
medel barnen kan få en rad olika sjukdomar. Därför behöver jag i mitt innehåll 
också applicera ämnena tillsammans med hälsoriskerna. Ville inte att föräldrarna 
skulle bli hängda i luften och behöva leta informationen själv. För det kommer inte 
fungera, då det lätt kan hända att de aldrig gör det.  
Varför jag valt att istället designa informationsbladet till ett vikt A5 är för då finns 
det fyra sidor att jobba med både bild och text. Det blir även lättare för användaren 
att läsa och det blir inte så rörigt med all information. Som designer så var det 
verkligen en utmaning för mig att utforma detta informationsblad, då jag fick lov 
att tänka bort alla regler som en grafik formgivare har. Inga jämna marginaler, välja 
oattraktiva typsnitt som jag vanligtvis aldrig i hela mitt liv skulle välja, bilder i dålig 
kvalité för att skapa den amatörsmässiga känslan i formgivningen.   
 
enligt referensgruppen så  funkade inte denna formgivning. Man kunde inte 
ta informationen seriöst och det blev för mycket att man inte ens ville titta. Formgiv-
ningen blev klumpig och ofunktionell. Tror även att detta förslag inte skulle fungera 
då informationen känns för överdriven. Informationen i bladet var tydlig och konkret 
men passade inte tillsammans med formgivningen, då det inte togs seriöst.  
Så vad är risken om jag skickar ut det ”fula” bladet? Kan detta verkligen tas på 
allvar? Om jag ska dra en paralell, när en tiggare kommer fram vid tunnelbanan på 
väg hem efter jobbet för att tigga pengar och visar en bild på sitt stympade barn. Man 
får hemska bilder och ett blad med en förklarande text till fotografierna. Men man 
har egentligen ingen aning om vart pengarna ska ta vägen. Det är en allvarlig sak, 
men utformningen på det hela gör att man inte tror på det som visas.
    Under projektets gång kände jag att den informationen jag hade inte höll ihop med 
skrämseleffekt. Den typ av formgivning som jag hade använt mig av fungerade helt 
enkelt inte tillsammans med informationen. För att använda sig av mycket informa-
tion, måste den respondera med den grafiska designen för att det ska bli trovärdigt.   

Har därför valt att gå vidare från skrämseleffekt och nu som jag skrev under kapitlet  
”Bakgrund” har syftet blivit att upplysa. Och som designer bidra till att skapa medve-
tenhet. Även skapa nya tanke- och synsätt på den mat vi äter idag som inte är ekolo-
gisk men också för att bidra till en förändring och påverkan hos mottagaren. Eftersom 
det är hälsofrågor som jag vill föra fram i mitt projekt så är det den goda grafiska 
designen som jag måste använda för att mottagaren ska ta informationen seriöst.  ›
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skissprocess 2.
Hur får man informationsbladet att sticka ut från det som redan finns i brevlådan? 
Kan man arbeta mer med prototypens taktila material? Fick inspiration får denna 
bild och tankarna började cirkulera. Det som inspirerade mig var att man inte fick 
se innehållet direkt, vilket väcker nyfikenhet hos mottagaren. Kan man i detta 
projekts sammanhang använda sig av något liknande för att min prototyp ska väcka 
mer uppmärksamhet och nyfikenhet?  

Så här såg den första och enda skissen som skapades, något jag fastnade för direkt. 
Skissen ska föreställa en ”ficka” som informationsbladet sedan ska ligga i. Syftet med 
denna ficka är att skapa uppmärksamhet, just för att de är något ovanligt att få hem 
i brevlådan men också för att väcka nyfikenhet. Att man som mottagare vill dra ut 
informationsbladet för att veta vad som gömmer sig där i. Blir även så att man som 
mottagare måste stanna upp och ta sig tid till att dra ut det.  › 

 

inspirationsbild
29
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Jag provade flera olika typer av formgivningar på ”fickan”. Men att använda sig 
av ljusa färger kändes inte rätt och skapade fel associationer. Man ser inte allvaret 
i formgivningen. Även fast jag gått vidare från att skapa skrämseleffekt så vill jag 
fortfarande att designen på artefakten ska skapa en allvarlig känsla, föräldrarna ska 
ta det seriöst. När det gäller informationshäftet så valde jag att använda mitt förra 
förslag som bas, men fylla på med den goda grafiska designen.  • 
 
Se resultatet på nästa sida. 5
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intentionen med denna idé är att skicka ut detta informationsblad för att 
upplysa om dessa hälsorisker som man kan få av den oekologiska maten. Syftet 
är även att skapa medvetenhet och skapa nya tanke- och synsätt på maten vi äter. 
Direktmarknadsföring som jag valt som kommunikationsmetoden är en säker kanal 
att nå ut till föräldrarna. Med denna metod kan jag försäkra mig om att informa-
tionen kommer fram till rätt mottagare. I detta sammanhang så skapar det också en 
personligare känsla att få hem sådan typ av information i brevlådan istället för webb 
som kanal. Det som är unikt med just detta informationsblad är upplevelsen när man 
får det i handen, jämfört med om man skulle fått ett vanligt enkelt blad som oftast är 
väldigt tråkigt. Nu engagerar jag mottagaren att dra ut informationen ur ”fickan” för 
att få veta mer. Det väcker uppmärksamhet och nyfikenhet hos mottagaren. 
 
Informationsbladet omfattar två delar: ”Fickan” är det som föräldrarna tror att 
deras barn fått i skolan. När dem sedan drar ut informationsbladet får de istället 
beskåda den ohälsosamma livsstilen deras barn utsätts för varje skoldag. Sanningen 
behöver få komma fram! Artefakten blir också värdefull eftersom jag bjuder på kun-
skap om någonting som föräldrarna är väldigt omedvetna om. Jag avslöjar sanningen 
som kommunen länge har försökt hålla hemligt. När det kommer till informationen 
i bladet så har jag formulerat det så att det ska kännas allvarligt och vara rak på sak. 
Det ska inte lämna några tomrum, utan man ska veta direkt vad det handlar om 
när man läser bladet. Det som också gör den unik är att informationsbladet inte har 
någon avsändare, det kommer inte från något företag som vill tjäna pengar på mot-
tagaren. Utan det kommer faktiskt från någon som vill mottagarens bästa, informera 
och upplysa för deras välmående. 

Vision.  
Visionen med mitt projekt är just att kunna ändra mottagarens syn- och tankesätt 
när det gäller ekologisk mat. Jag hoppas också på att detta kan vara någonting som 
uppmärksammas och tas vidare till sociala medier, så att detta kan nå ut till och 
beröra ännu fler människor än bara föräldrarna. 

R E S U L T A T
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varför ser artefakten ut som den gör?
 
Färger. 
Svart är en färg som vi oftast associerar till döden och rött till fara (Företagande, 2009), 
vilket passar perfekt till mitt arbete. Tillsammans så skapar de en balanserad kontrast, 
vilket gör att artefakten känns bestämd och seriös. Dessa färger hjälper också till att 
stärka informationen och dess betydelse. De båda färgerna skapar en stor kontrast 
både i formgivningen men även bland resten av det som ligger i brevlådan. Det ska 
spegla motsatsen till ekologiskt tänkande. Som jag skev under min process så används 
oftast ljusa härliga färger i marknadsföringar till ekologiska kampanjer. I min artefakt 
har jag valt motsatta färger som inte associerar till en hälsosam livsstil, snarare tvärt-
om. För att jag vill att det ska kännas oekologiskt. 

För att fickan och informationshäftet ska skilja sig åt gav jag den sistnämda bestånds-
delen en röd färg. Men också för att man ska lägga märke till innehållet i fickan. Det 
skapar kontrast gentemot den svarta färgen som fickan har. Fickan är det som föräld-
rarna tror att deras barn får i skolan, när de sedan drar ut informationsbladet så får de 
veta vad barnen egentligen får, den oekologiska sanningen. Föräldrarna har tillit till att 
skolorna serverar näringsrik och bra mat till deras barn, vilket egentligen är felaktigt. 
Svart är en färg som symboliserar ”hemligt” (Företagande, 2009), vilket kommunen 
länge nu har försökt hålla hemligt.   

Inuti bladet har jag valt att använda en neutral vanlig basfärg som bakgrund, för att det 
ska fungera bra ihop med illustrationerna och bilderna. Den viktigaste informationen 
finns inuti informationshäftet och det är viktigt att det ska vara läsbart. De flesta 
människorna upplever att den svarta texten är mer lättläst mot vitt (Weinschenk, 2011).
Informationshäftet som uppslag har en omedveten läsriktning som börjar hos den 
röda dödskallen och forsätter neråt till det nästa röda objekt. För att få föräldrarna 
att förstå att de sjukdomar som barnen kan få, kommer från matsedeln, så har jag 
valt att förtydliga det med en pil. Även kontrasten och färgerna i bilderna ska passa 
bra tillsammans med resten av innehållet.

SYMBOLISERAR 

ALLVAR,  DÖD,  HEMLIG

SYMBOLISERAR 

FARA,  AGGRESSIV,  UPPMÄRKSAM 
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Typografi.
Brandon Grotesque är en typsnittsfamilj med sex olika vikter. Varför jag valde att 
använda mig av detta typsnitt är för att det är baserat på geometriska former som är 
optiskt korrigerad för bättre läsbarhet (My Fonts, 2014). Vilket är väldigt viktigt då 
det är informationen som ska föras fram och vara läsvänlig. Typsnittet har också ett 
funktionellt utseende med en varm känsla, som tillsammans med helheten gör att det 
känns trovärdig och inte bara skapar en obehaglig känsla av rädsla. Den typografiska 
utformningen på min artefakt ska vara strikt, för att skapa en allvarlig känsla i 
helheten. Men har samtidigt försökt leka med de olika vikterna som typsnittet har för 
att skapa kontrast i den typografiska utformningen. 

När det kommer till framsidan på informationshäftet så har jag valt att skärma av 
rubriken och få fram en lekfull känsla med den vågiga linjen men samtidigt försöka 
behålla det strikta och seriösa. Men detta för att ögat först och främst ska hamna där. 
För att det ska se ut som att det är mer ämnen än vad det egentligen är så har jag valt 
att spärra texten, alltså göra lite mer mellanrum mellan bokstäverna samt lite större 
mellanrum mellan raderna. Allt för att lura mottagarens öga! När det gäller den 
typografiska utformningen inuti häftet, så har jag valt att, precis som i ett av mina 
förslag i användartestet, stryka under de vanligaste sjukdomarna som kan drabba 
barn idag. Detta för att det ska bli lättare för mottagaren att läsa och att ögat först 
och främst ska hamna där, versaler skapar också ett större uppmärksamhetsvärde 
(Typografi, 2013, 8 mars).
    Nu när jag matat på med oroväckande information så har jag på baksidan valt 
att komma med något positivt. Att föräldrarna ska känna en lättnadskänsla för hur 
lätt det är att göra en markant förändring genom att köpa de ekologiskt urvalda 
produkterna i äffärerna.

Brandon  
grotesque
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Illustration. 
Illustrationerna ska stärka informationen och förklara för föräldrarna att giftiga 
kemikalier finns i allt vi äter, utan att behöva nämna det. Vänliga illustrationer men 
tillsammans med dödskallen så skapas det ett allvar i de hela. Tanken är att det ska 
finnas en vänlighet och en omtanke i illustrationerna. För att inte bara skapa skrämsel, 
utan på ett vänligt sätt upplysa och informera. Har noga undersökt ämnen som oftast 
tillsätts i fisk och köttbullar. Bekämpningsmedel som besprutas på grönsaker för att 
sedan använda mig av de ämnena i illustrationerna också. Så att det är rätt fakta, om 
det skulle vara en kunnig person som sedan kommer få denna information i brevlå-
dan ser han/hon att det stämmer överens med det som visas på bilden. 

Bilder. 
För att stärka informationen och budskapet så har jag valt att använda mig av bilder. 
Bilder säger mer än 1000 ord och det är lättare att beröra mottagaren. Valde att 
använda mig av några få tilltalande bilder för att fortfarande behålla den seriösa och 
stilrena formgivningen. För att få tillstånd och license för att använda bilderna i mitt 
projekt så har jag fått lov att köpa dem via Shutterstock. På Shutterstock så finns det 
oftast bilder där man tydligt ser att de är ett modellfoto, därför har jag varit väldigt 
noga med bildvalet. Bilderna får inte se för professionella ut då jag inte vill att det 
ska upplevas som ett reklamblad.   

Pappersval. 
När det kommer till valet av papper så har jag valt att använda mig av ett miljövänligt 
obestruket papper. Till en början så ville jag även att pappret skulle kännas miljövän-
ligt, då informationen hänvisar till att tänka ekologiskt. Men eftersom ett sådant papper 
inte skulle lyfta fram färgerna på samma sätt som detta papper gjorde så valde jag där-
för inte det. Häftet är i 170gs obestruket papper medan ”fickan” är i samma sorts papper 
fast i 240g, som är ett tjockare papper för att det ska bli stabilt och för att pappret inte 
ska vikas i brevlådan. Pappret passar för sådan typ av formgivning jag använder. Alltså 
mycket text, bilder och skarpa färger. Eftersom det lyfter fram färgerna och typografin 
på ett rättvist sätt. Det blir skarp typografi och klara färger precis som det ska vara.

D I T I OK A RBA M AT E R K A R B A N D A Z I M

OX A MYLE 4 1 5
E 6 2 1
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Utskicket. 
Utskicket av informationsbladen gick till så att jag bestämde mig för vilka områden 
som jag skulle skicka ut dessa informationsblad. Valde områden där jag visste att det 
fanns varierande bostäder och personer med olika kulturella bakgrunder. Valde också 
olika områden runt om i Örnsköldsvik för att det skulle bli så utspritt som möjligt. 
Hade 100 stycken tryckta exemplar och skickade ut ungefär 20 stycken i varje område. 
Kunde lätt se vart familjerna bodde då man kunde se leksaker, cyklar och studsmattor 
på gårdarna. Tanken var att skicka ut exemplaren runt valborg, men när det gäller 
marknadsföring så är tillfället när man ska göra utskicken viktiga. Runt valborg 
och första maj är föräldrar och barn lediga både från jobb och skola. Det är mycket 
aktiviteter som händer runt den tiden på året. Som till exempel utflykter, vilket kan 
då lätt hända att de lägger informationsbladet åt sidan för att de inte har tid när det är 
så mycket annat som händer runt omkring.

29.
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detta projekt har  varit en riktigt utmaning att jobba med då jag som designer 
har utgått väldigt mycket från min referensgrupp och har vissa gånger fått lägga 
min egna åsikt åt sidan. Vilket tillhör marknadsföring, för att nå målgruppen genom 
designen så kan man inte alltid utgå från sina egna åsikter. Då alla i grund och botten 
är människor med egna värderingar och i mitt fall har jag valt att rikta in mig på en 
målgrupp som jag inte har någonting gemensamt med. Genom att använda mig av 
referensgrupper så har jag fått en tydligare bild på var gränsen går hos föräldrarna. 
Hur mycket kan jag trycka med barn i min formgivning? Vart klämmer skon? Det 
som berör mig kanske inte alls berör en förälder, då jag själv inte har barn.     
    Största utmaningen i projektet har varit att designa någonting som ska se oattrak-
tivt ut för att det ska passa i sammanhanget och i syftet till att skapa skrämseleffekt. 
Men också att man hela tiden måste förhålla sig till vad som passar för målgruppen. 
Att göra fel, göra om, reflektera och göra rätt. Det har varit ett väldigt utforskande 
projekt när det gäller användning av olika typer av grafiska lösningar och vad de ger 
mottagaren för budskap. Det är väldigt viktigt när man ska informera och upplysa att 
den grafiska designen ska respondera med informationen och det gäller även marknad-
föring över lag. Om man vill uppmärksamma eller sälja en produkt så måste även den 
grafiska designen övertyga kunderna om att välja denna produkt eller tjänst, då mark-
nadsföring handlar om att sticka ut från sina konkurrenter (Axelsson & Agndal, 2011).

I detta projekt har jag behövt kontakta olika människor som jag inte känner vilket 
också har varit en stor utmaning för mig som person, då jag har fobi för att ringa och 
prata med människor som jag inte känner. Vilket man i det här yrket kommer få 
stöta på ofta i arbetslivet.  

lyckades det nå sociala medier?  
Utskicket gjordes, Torsdag 8 Maj 2014. Vet inte hur länge det tar innan jag får 
respons på detta blad, det har gått lite över två veckor. Jag har kollat i sociala medier, 
så som tidningar, på facebook och på bloggar. Har även skickat mitt informations-
blad till tidningen, utan avsändare. Har fortfarande inte hört eller sett någonting 
angående mitt blad. Valde därför att försöka föra en diskussion själv, en bekant 
till mig som är medlem i gruppen ”Mammor i Ö-vik 2013” la upp bilder på detta 
blad för att se om jag kunde på så vis få någon form av respons. Föräldrar som fått 
informationsbladen svarade, de tyckte att det var ett bra utskick men tråkigt att det 
inte fanns någon avsändare. Vilket gjorde att man inte tog det lika seriöst. Att en 

S L U T R E F L E K T I O N
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sådan liten del gjorde att informationsbladet inte togs seriöst är verkligen synd. Då 
jag i början av mitt projekt hade en idé om att skapa en hemsida tillsammans med 
informationsbladet för att kunna leda föräldrarna till den, så att jag på ett enkelt sätt 
kunde mäta effekten. Då jag lyssnat väldigt mycket på handledarnas åsikter så valde 
jag att inte applicera någon avsändare. Men också på grund av att syftet med projektet 
var att upplysa och informera om oekologisk mat och någon avsändare i det syftet inte 
behövdes. Om det inte finns någon avsändare på informationsbladet, vem ska föräld-
rarna då rikta sig till om de har några frågor? Vilket jag då hade hoppats på sociala 
medier, för att informationen sjävmant skulle spridas vidare från person till person. 
    Enligt Axelsson och Agndal (1997), så är kommunikation en fråga om vilken 
effekt sändaren vill uppnå. Det kan röra sig om att föra ut information av något slag, 
utan att någon förväntar omedelbara reaktioner från mottagaren, se figur 01. Men om 
jag hade velat ha en påverkan och en ännu större trovärdighet i mitt informations-
blad så skulle jag ha använt mig av figur 02. Dem nämner också att vid all kommu-
nikation så är det viktigt att man ska på ett eller annat sätt kunna få feedback. Det är 
viktigt med tillgänglighet annars vet inte mottagaren hur de ska ta in informationen. 
Vilket fungerade för Föreningen Allt åt alla, även fast de skickade ut ett falsk utskick 
så hade de fortfarande en avsändare på informationsbladet. Vilket fick utskicket att 
verka ännu mer trovärdigt och det lyckades nå till sociala medier.

kanske att jag hade lyckats få det till sociala medier om jag valt det oattraktiva 
informationsbladet utan avsändare. Att det uppkommit fler frågor hos mottagaren 
kring vem avsändaren kunde ha varit. Att den oattraktiva skrämmande formen 
på informationsbladet gjorde att föräldrarna ville dela med sig för att de kände sig 
”hotade” och oroliga. Om jag hade gjort något annorlunda så hade det naturligtvist 
varit att applicera en avsändare på bladet. Har nu lärt mig att människor är väldigt 
bekväma och vill ha allt på ett silverfat när det gäller marknadsföring. Att man som 

figur 01

figur 02



5 0 7grafisk formgivare vinner väldigt mycket på att vara transparent i sin marknadsfö-
ring. Med transparent menar jag att marknadsföringen ska vara lätt att genomskåda, 
vara lätt att förstå. Om man inte är transparent och ärlig i marknadsföringen så slår 
det tillbaka genom negativ spridning, eller som i mitt fall ingen respons alls. Tror 
nu i efterhand att jag hade vunnit väldigt mycket på att applicera en avsändare på 
bladet, till exempel en länk till en förklarande hemsida till projektet. Det hade skapat 
ett större förtroende och trovärdighet hos mottagaren.   

har också l ärt  mig genom detta projekt att ”kunden” inte alltid har rätt, när man 
lyssnar allt för mycket på kunden så kan det bli fel. Man måste som designer stå på sig 
och kämpa för det man tror är rätt. Som i mitt fall när jag valde att inte kämpa för 
den delen att applicera en avsändare, som nu resulterat till att jag saknar en del i mitt 
projekt. Får aldrig veta vad föräldrarna tyckte och tänkte angående detta informations-
blad, men huvudsaken är att informationen kom fram till den tänka mottagaren.  
    Att jag fick med detta projekt bidra till att skapa medvetenhet angående dessa häl-
sofrågor, bidra till att skapa nya tanke- och synsätt på den mat vi äter idag som inte är 
ekologisk. Jag hoppas att jag i alla fall lyckades få mottagaren att se annorlunda på pro-
blemet. Ekologiskt tänkande handlar inte bara om vad som är bra för djur och natur, 
det är ett val man borde göra åt sig själv också. Det är renare mat utan en massa gifter. 
Om konsumenterna är medvetna om vad dessa gifter och tillsatser gör mot kroppen så 
kan inte längre Livsmedelsföretagen lura konsumenterna med falska marknadsföringar 
där de står ”naturliga ingredienser”, när de egentligen är kemiskt framtagna.

Är glad att jag fick vara med och delta i kampen om renare mat. Desto fler medvetna 
konsumenter det finns, ju fler ekologiska produkter kommer att säljas. Vilket leder 
till stora miljövinster och att vi mår mycket bättre. Desto fler konsumenter vi är med 
högre krav på maten, ju billigare blir också den ekologiska maten. Tillsammans har 
vi kraften att förändra!  •
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