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Abstrakt 
På grund av krig och förstörelse i olika delar av världen har Sverige under de senaste åren 

tagit emot ett stort antal människor som tvingats fly från sina hemländer. Sveriges 

demografiska sammansättning har på kort tid kommit att förändras och samhället behöver 

anpassas efter den nya situation som råder. För att integrationen av nya invånare ska fungera 

anser jag att vi behöver arbeta på flera fronter samtidigt. I den här undersökningen vill jag ta 

reda på om en väg till integration och inkluderande av fler människor skulle kunna vara 

genom deltagande design. I deltagande design arbetar designer och slutanvändare tillsammans 

i designprocessen med intentionen att göra designen mer användarvänlig. För att undersöka 

denna metodologi har jag arbetat med flyktingar i workshops där vi skapat ett 

informationsmaterial avsett att hjälpa andra flyktingar. Materialet innehåller tips, råd och 

information som flyktingar kan ha behov av när de kommit till Sverige. Det grafiska 

materialet, som resulterade i en broschyr, är mitt bidrag till att göra det svenska samhället mer 

inkluderande och Sverige till ett bättre land att leva i.  
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Abstract 
Because of war and devastation in several parts of the world, Sweden has during the last years 

recieved a great number of people who’s been forced to leave their home countries. The 

demographic composition of Sweden has in a short time span changed and the society needs 

to adapt to the new situation. To make the integration functional I consider we need to work at 

many levels at the same time. In this study I will try to find out if one way to integrate and 

include more people in society could be through participatory design. In participatory design 

the designer and end-user work together during the design process with the intention to make 

the design more suitable for the user. To investigate this methodology I have worked with 

refugees in workshops where we have created an information material aimed to help other 

refugees. The material contains advices and information that refugees may need when they 

arrive to Sweden. The information material resulted in a broschure and is my contribution to 

make the swedish society more inclusive and Sweden a better place to live in. 
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BAKGRUND 
tt arbeta med grafisk formgivning innebär att med hjälp av text, bild, form eller 

dylikt försöka nå ut med ett budskap till en mottagare. Arbetet innefattar många 

delar där jag anser idéarbetet vara bland det viktigaste i processen. Det vilar något 

ogripbart och magiskt över själva idéarbetet och det finns inget recept på hur en bra idé 

kommer till, därför anser jag att det är intressant att undersöka just denna del i 

skapandeprocessen. Jag tror att idégenereringen ser olika ut för olika formgivare, men att 

många har ett visst sätt att arbeta, ett sätt som man är bekväm med och kanske även har svårt 

att bryta med. Att ständig tänka i samma banor och köra i samma hjulspår kan kännas tryggt 

för den skapande individen, men det kan också riskera att arbetet, formgivningen och idéerna 

stagnerar och stoppar en utveckling både hos individen och i samhället. Eftersom samhället 

tenderar att utvecklas och förändras i snabb takt, inte minst i Sverige, ser jag ett behov av att 

den grafiska formen förändras i samma takt. På grund av krig, fattigdom och de folkströmmar 

som kommer till Sverige ser vårt land inte ut som det gjorde för tio år sedan. Sverige består av 

människor med olika språk, seder, vanor, kunskap, kultur, utseende och det kommer fortsätta 

att förändras. För mig är det väldigt intressant att arbeta med en grafisk design som bryr sig 

om hur Sverige ser ut idag. En grafisk design som är inkluderande och som även möter de 

människor som inte har Sverige och svensk kultur som bakgrund och som kan göra 

information och kunskap mer tillgänglig för dessa grupper. Jag tror att ett sådant arbete skulle 

kunna vara en del i integrationsprocessen och att det skulle göra Sverige till ett bättre land att 

leva i. Ett sätt att arbeta för att inkludera en tänkt målgrupp är genom deltagande design, en 

metodologi som består av att låta slutanvändaren vara med i designprocessen och därmed 

göra produkten, tjänsten eller systemet mer användarvänligt. Denna metodologi kommer vara 

ett av huvudföremålen för min undersökning.  
 

 

FRÅGESTÄLLNING 

På vilket sätt kan deltagande design användas för att göra grafiskt material mer inkluderande 

och bidra till integrationen av flyktingar i Karlshamn? 
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SYFTE 

Syftet är att undersöka hur ett grafiskt material kan göras tillgängligt för flyktingar i 

Karlshamn och om grafisk form kan hjälpa till med integrationen. Arbetet går ut på att 

använda deltagande design för att tillverka ett grafiskt material där slutanvändaren är delaktig 

i skapandeprocessen. Syftet är också att vidga vyerna över hur idéskapande och arbete med 

formgivning kan gå till. 
 

TIDIGARE OCH AKTUELL FORSKNING 

För att kunna diskutera metodologin deltagande design kommer jag i den här delen att 

förklara var begreppet kommer ifrån och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Jag 

kommer också gå in på hur designrollen har förändrats och utvecklats i och med den 

deltagande designen samt redogöra för universell design, en designfilosofi som strävar efter 

inkludering. 
 

Framväxten av deltagande design 

På en konferens i Malmö 2002 presenterade Pelle Ehn från Institutionen för konst och 

kommunikation vid Malmö högskola och Richard Badham från Centre for Change 

Management, University of Wollongong i Australien en artikel vid namn Participatory 

Design and the Collective Designer (2002). I artikeln lyfter de fram de grundläggande 

tankarna om hur deltagande design uppkom i början av 1900-talet. Idén startade som ett 

politiskt projekt med den radikala designskolan Bauhaus, där visionen var att skapa ett nytt 

samhälle för moderna människor baserat på nya ideal om samarbete, samhörighet och 

kollektivt skapande. Designen gällde allt från arkitektur och hur människor skulle bo och leva 

till vardagsföremåls form och funktion (Se bild 1). För att göra denna design möjlig och 

kunna förändra samhället ville Bauhaus föra samman konst med teknologi och låta konstnärer 

och hantverkare arbeta tillsammans. Bauhausstilen, som också kom att gå under namnet ”The 

International Style” utmärktes delvis av kantiga, geometriska former och material av stål, glas 

och betong. Dess produkter och arkitektur ansågs först vara det moderna samhällets frälsare, 

men med tiden upptäckte man att denna stil, med sina moraliska och estetiska principer, ändå 

inte var anpassad till vardagslivet för människorna under denna period. Designen tog inte 

hänsyn till folkets och användarnas behov och idealen om en demokratisk och kollektiv 

design var därför inte synliga i praktiken (s. 2-3). 



  

Bild 1: Exempel på arkitektur i Bauhausstil: lärarbostad i Dessau, Tyskland designad av Walter Gropius, 

grundaren av Bauhausskolan ca 1925. 

 

Designskolan Bauhaus var dock bara startskottet på en idealistisk dröm som snart skulle få 

fäste i de nordiska länderna. Enligt Ehn och Badham (2002) hade nya idéer på designmetoder 

legat och puttrat i Skandinavien sedan 1919 då Gregor Paulsson, ledaren för den svenska 

falangen av Arts and crafts-rörelsen, skrev manifestet ”Vackrare vardagsvara” där han 

menade att varans form borde vara lika viktig som dess funktion. Själva begreppet 

”funktionalism” och ”funkis” som det också kom att kallas, slog dock inte igenom förrän på 

30-talet. Med arkitekten Gunnar Asplund i spetsen hölls då en utställning i Stockholm där en 

tydlig vision visades upp om att slå samman konst, teknik och politik. I och med en sådan 

sammanslagning skulle många problem i samhället kunna lösas och visionen var tydligt 

inspirerad av Bauhaus. Men inte heller den nordiska designen skapades genom kollektivt 

samarbete mellan designer och användare och den var inte så demokratisk som den utgav sig 

för att vara. I Danmark var det den kulturella överklassen som tog till sig stilen och i Sverige 

ansågs den vara elitistisk i stället för skapad för folket (s. 3). Trots detta levde visionerna om 

den demokratiska designen vidare och snart skulle formerna för en deltagande design träda 

fram i ljuset. Enligt författarna Hussain, Sanders, Steinert i artikeln Participatory Design with 

Marginalized People in Developing Countries: Challenges and Opportunities Experienced in 

a Field Study in Cambodia (2012) började man på tidigt 70-tal i Skandinavien låta 

slutanvändarna delta i designprocessen. I Norge gick datatekniker och fackliga ledare ihop för 

att tillsammans försöka förbättra arbetarnas arbetsliv. De kom fram till att låta arbetarna 



hjälpa till att designa den nya datateknik som skulle introduceras på arbetsplatsen och göra 

datasystemet mer användarvänligt. Flera andra liknande projekt sjösattes i Skandinavien 

under den här tiden med målet att hitta bra metoder för att skapa bättre arbetsliv (s. 91). Om 

den deltagande designen var ett försök att nå demokrati på arbetsplatser menar 

författargruppen A. Telier i boken Design things (2011) att det också var ett sätt att ta tillvara 

på den kunskap och de färdigheter som man redan hade och använda dem i designprocessen. 

Dessa orsaker var tillsammans en stor anledningen till varför deltagande design kom att bli en 

accepterad metodologi för att kunna skapa en mer demokratisk utformad design (s. 162). Nu 

förtiden används deltagande design inom en rad andra områden såsom produktdesign, 

informationsteknologi och organisationsutveckling (Hussain, Sanders, Steinert, 2012). 
 

Definitionen av deltagande design 

Vad är egentligen deltagande design och finns det ett entydigt sätt att beskriva begreppet? 

Enligt A. Telier (2011) är utgångspunkten för deltagande design att de som använder designen 

också ska vara med och skapa den. Tanken är inte att designern bjuder in användaren i 

designprocessen, utan att användaren bjuder in designern. Deltagande design har för avsikt att 

”designa användningen före användningen” och att den tänkta användaren ska finnas med 

genom hela design- och utvecklingsprocessen. I deltagande design ska idéerna komma till i 

samarbete mellan deltagare från olika bakgrundsförhållanden. Det ska vara en demokratisk 

process där varje deltagare ses som expert och där alla medverkande ska ha möjlighet att 

påverka resultatet. Genom deltagande design kan designern få kunskap om vilken kontext 

som designen ska användas i och man kan ta tillvara på de kunskaper och färdigheter som 

användarna har och använda dem i designprocessen (s. 162). I denna process är det tydligt att 

designerns roll har kommit att förändras och har behövt utvecklas i takt med samhället. 
 

Designerrollens utveckling 

De senaste årtiondena har tillgängligheten till digitala redskap såsom datorer, digitalkameror 

och programvaror ökat. Idag kan i princip alla med en dator syssla med grafisk design och 

den professionella designerns expertis har satts i gungning. Att påstå att den professionella 

designern tillhör ett utdöende släkte är dock att ta i. Enligt A. Telier (2011) så ligger 

designerns utmaning i att byta från att designa åt någon till att designa med någon. Den 

professionella designern har fortfarande en viktig roll i samhället men måste sluta vara 

elitistisk och i stället bli mer öppen och släppa in fler i designprocessen. Det behövs nya sätt 

att närma sig design på och designern bör ha en mer forskande roll och vara uppmärksam på 



samhällets förändringar (s.2-4, 183) Jag anser att det är viktigt att vara öppen och lyhörd inför 

vad som händer i samhället just nu och arbeta utifrån den situation som råder. Med medvetet 

arbete kan design i dess olika former göras mer tillgänglig och inkludera fler människor i 

samhället. Ett exempel på medveten design finns beskriven i kommande stycke om filosofin 

“universell design”. 
 

Universell design 

I boken Universal design: Creating inclusive enviroment (2012) skriver Edward Steinfeld och 

Jordana Maisel om hur universell design som filosofi uppstod ur organisationer för 

rörelsehindrades rättigheter och att det sedan 60-talet lagstiftats mot diskriminering av 

rörelsehindrade. Det var de amerikanska arkitekterna Ron Mace och Ruth Hall Lusher som 

gick i spetsen för ett nytt sätt att se på designen av samhällsbygget och myntade begreppet 

“universell design”. Istället för att stifta lagar mot diskriminering ville de att man skulle 

bygga in förbättringarna för rörelsehindrade i samhället redan från början. På så vis skulle 

miljön i samhället fungera universellt och fungera för alla. Steinfelt och Maisel menar att 

universell design skapar fördelar för hela samhället eftersom människor blir mer självständiga 

och stigmatisering av exempelvis rörelsehindrade minskar. Därigenom blir också kostnaderna 

för samhället lägre i det långa loppet. Universell design som filosofi handlar dock inte längre 

bara om rörelsehindrades rättigheter, utan begreppet kan användas på en rad andra fält. Det 

kan med fördel användas i arbetet med mänskliga rättigheter och för att lösa olika sociala 

problem som exempelvis hemlöshet för med sig. Med utgångspunkt i universell design menar 

Steinfelt och Maisel att det som exempel skulle gå att bygga bort sanitära problem i tältläger 

för hemlösa och skapa bättre förutsättningar att hämta rent vatten och så vidare (s. 36, 40). 

Det har dock funnits problem med hur man definierat universell design och begreppet har 

framstått som utopiskt. Går det verkligen att skapa en design som fungerar överallt? Risken 

med att använda ordet ”universell” är att det lovar en lösning för alla. Steinfelt och Maisel 

menar att begreppet ska ses mer som ett ideal som med tiden kan leda till mer och mer 

inkluderande. Deras definition av begreppet är: ”Universal design is a process that enables 

and empowers a diverse population by improving human performance, health and wellness 

and social participation” (Steinfeld, Maisel, 2012, s. 29). Författarna menar att universell 

design ska utformas efter sammanhang och är en pågående process som ska baseras på ny 

kunskap och nya källor där målet är att nå större inkludering. Därför används ofta ordet 

inkluderande design som alternativ (s. 29). Jag hoppas att mitt arbete inom grafisk design kan 



bidra till bredare och kompletterande kunskap inom universell design samt stärka och 

synliggöra innebörden av inkluderande design. 
 

NYCKELBEGREPP 

Efter att ha studerat den tidigare forskningen inom deltagande design och designerrollens 

utveckling har vissa nyckelbegrepp utkristalliserat sig. Demokrati och tanken om en kollektiv 

design är viktiga beståndsdelar i deltagande design där deltagarna ska ses som experter i 

designprocessen och ha möjlighet att påverka och bidra med sin kunskap. Den universella 

designen, också kallad inkluderande design, strävar efter att bygga in funktioner i samhället så 

att det passar alla, vilket dock kan uppfattas som utopiskt. Den inkluderande designen är 

starkt kopplad till samhällsförändringar och ska hela tiden baseras på ny kunskap för att 

utvecklas. Därför behövs ständigt ny forskning på detta område. Med denna grundläggande 

förståelse går jag över till nästa del i undersökningen där jag kommer beskriva 

arbetsprocessen. 
 

METODER 

I den här undersökningen har jag velat se om det går att göra grafisk formgivning mer 

inkluderande genom att utgå från metodologin - deltagande design. I det här kapitlet 

presenterar jag vilka metoder jag använt. Jag kommer att redogöra för mitt arbete med 

deltagarna i workshops och hur jag gått tillväga i skapandet av den slutgiltiga gestaltningen. 
 

WORKSHOPAR 

Jag har riktat in mig på att skapa och gestalta ett grafiskt material som är avsett att hjälpa 

nyanlända i Karlshamn. Vad behöver man som flykting veta när man kommer till Karlshamn? 

Vilken information efterfrågas? Hur kan man lära sig svenska? Var kan man träffa nya 

vänner? Vilka platser bör man känna till och hur tar man sig dit? För att ta reda på vad som är 

viktigt att veta för en flykting bestämde jag mig för att arbeta med materialet tillsammans med 

nyanlända i Karlshamn och jag har låtit deltagarna vara med i designprocessen. Grundidén har 

varit att låta målgruppen/slutanvändaren vara med och utforma ett material som kan 

underlätta livet och vardagen för de själva och andra i liknande situation. I artikeln 

Participatory Design with Marginalized People in Developing Countries: Challenges and 

Opportunities Experienced in a Field Study in Cambodia. International journal of design 

(2012) skriver författarna Sofia Hussain, Elisabeth B.- N Sanders och Martin Steinert att när 

användare och designer möts för att skapa något tillsammans sker det ofta genom workshops. 



I dessa workshopar kan deltagarna identifiera användarnas behov och problem som behöver 

lösas och arbetet går ut på att hitta nya lösningar. Designern ska ta ett steg tillbaka och låta 

deltagarna styra processen (s. 92). Genom att arbeta med deltagande design i workshops ville 

jag skapa en demokratisk designprocess där deltagarna skulle ha möjlighet att styra så mycket 

som möjligt av innehållet. Vid planeringen av träffarna ställde jag mig själv många frågor. 

Hur skulle jag lyckas engagera en grupp nyanlända människor och få de att lägga tid och 

energi på mig och mitt kandidatarbete som de inte har någon som helst koppling till? Enligt 

tidigare forskning har det visat sig vara bra om deltagarna kan få känna sig som experter inom 

det ämne som workshopen behandlar. Genom att relatera uppgifterna till deltagarnas egna liv 

och intressen så är det lättare att få igång gruppdiskussioner och behålla intresset för arbetet 

(Anthony, Prasad, Hurst, Kuber, 2012). Jag försökte därför komma på ämnen och teman till 

mina workshopar där deltagarna i första hand kunde utgå från sig själva. Jag funderade också 

mycket på hur jag skulle få ett bra klimat som gjorde deltagarna motiverade att komma och 

återkomma till mina träffar. Forskning har visat att det kan fungera bra att göra workshopen 

till en social mötesplats. Ju mer deltagarna är engagerade socialt under projektet, ju större 

chans är det att de bidrar och inte faller bort efter hand (Darin Ellis, Kurniawan, 2009). Jag 

hade fått möjlighet att hålla till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på 

fredagseftermiddagar. Eftersom jag inte visste särskilt mycket om deltagarna sedan tidigare 

bestämde jag mig för att inte ha för långa workshops och ansåg att en och en halv timme 

skulle vara lagom med tid. Enligt Sofia Hussain, Elisabeth B.- N Sanders, Martin Steinert 

(2012) finns det inget recept på hur lång en workshop ska vara och det beror till stor del på 

vilka deltagarna är och hur deras liv ser ut i övrigt. Ibland kan det vara nödvändigt med korta 

workshopar och möjligheten till flexibla scheman (s. 96). Jag ville att deltagarnas skulle bli 

praktiskt sysselsatta och inte bara prata och diskutera innehållet i designen. Det skulle kännas 

som att vi tillsammans skapade något handfast som gick att ta på - designing by doing 

(A.Telier, 2011) och jag ville att deltagarna skulle måla, skriva för hand, klippa och klistra för 

att uppnå detta. Att arbeta med exempelvis analoga prototyper är en vanlig metod inom 

deltagande design (Lindberg, 2013). 
 

Deltagare i designprocessen 

I min undersökning har jag samarbetat med tre nyanlända personer från det krigsdrabbade 

Syrien. Jag kom i kontakt med dessa personer genom föreningen Kulturknytpunkten i 

Karlshamn som bjöd in mig till en av Studieförbundet Vuxenskolans kurser i 

svenskundervisning för invandrare. Under en av lektion fick jag möjlighet att presentera mig 



och min idé för en klass och frågade samtidigt om någon var intresserad av att delta i 

projektet och komma på ett antal workshops. Det visade sig vara nio personer som ville vara 

med, men av olika anledningar såsom problem med dag och tidpunkt för träffarna blev antalet 

reducerat till tre. De tre personerna var syrianska män mellan 19 och 40 år och bodde på en 

flyktingförläggning i Asarum, en by utanför Karlshamn i Blekinge. Eftersom jag förutspådde 

vissa språkliga barriärer såg jag det som positivt att arbeta med en mindre grupp. För att 

deltagare med kommunikationssvårigheter ska känna sig inkluderade, förstå instruktioner och 

vara villiga att komma med idéer fungerar det bra med grupper om 3-4 personer (Anthony, 

Prasad, Hurst, Kuber, 2012). 
 

Att möta deltagarna - med inspiration från etnografin 

Eftersom jag undersöker hur grafisk design kan göras mer inkluderande genom deltagande 

design, består mitt arbete av att skapa förståelse för hur deltagarna/användarna uppfattar och 

ser på den design som vi tillsammans skapar. För att kunna forma en design efter användarnas 

behov, förmågor och begränsningar har det i deltagande design traditionellt använts 

etnografiska metoder. Dessa metoder går ut på att ”skugga” eller observera deltagarna i deras 

naturliga miljö (Ellis Darin, Kurniawan, 2000). Jag har låtit mig inspireras av det etnografiska 

förhållningssättet och dess metoder för att möta de deltagarna som ingår i undersökningen. 

Enligt Jeanette Blomberg i boken Participatory design: Principles and practices (1993) 

medför ett etnografiskt förhållningssätt att ett beteende inte kan tas ur sitt sammanhang. 

Forskaren ska studera gruppen på så nära håll som möjligt och försöka se beteendet ur deras 

perspektiv. Områdena design och etnografi kan till synes stå långt ifrån varandra eftersom den 

etnografiska forskaren vill förstå människors beteenden i olika grupper av människor medan 

designern vill designa de artefakter som dessa människor använder. Tanken att sammanlänka 

dessa områden har dock blivit mer utbredd under senare tid med förhoppningen om att förstå 

användaren på ett bättre sätt. Det finns enligt Blomberg (1993) inga recept på etnografiska 

metoder och tekniker som fungerar i alla situationer, därför såg jag det som en möjlighet att 

inspireras av vissa delar inom etnografin och använda de på ett sätt så det passar min 

undersökning. 
 

Observation, diskussion och samtal 

Enligt Jeanette Blomberg (1993) är observation en vanlig undersökningsmetod inom 

etnografin och det är på grund av att människor som studeras ofta säger en sak men gör en 

annan. Detta beror bland annat på att människor har kunskap och utför sysslor utan att 



reflektera över dem och ibland är oförmögna att tala om dem. Jag ansåg det därför vara viktigt 

för deltagarna att arbeta praktiskt med de olika delarna i designen. För att få tillgång till 

undersökningspersonernas vardagliga liv måste etnografen var socialt skicklig och skapa en 

god relation till de som blir observerade. Blomberg (1993) menar att forskaren bör bygga upp 

ett förtroende genom att gå långsamt framåt och ha tålamod. Det krävs också att forskaren blir 

personligt involverad och låter sig hamna i situationer utan kontroll för att komma på djupet i 

undersökningen (s. 132). Mitt utgångsläge under workshoparna har varit att från början skapa 

en god relation med deltagarna, vara öppen och låta dem veta saker om mig själv. Det har 

varit viktigt att dela med mig av mitt liv eftersom deltagarna skulle dela med sig av sitt. Jag 

har också försökt att släppa på kontrollen, vänta och se vad som hände under arbetets gång 

med deltagarna. Blomberg (1993) skriver att den etnografiska forskaren sällan enbart 

observerar sina undersökningspersoner. Forskningen kompletteras ofta med intervjuer och 

diskussioner. Jag har i våra samtal och diskussioner varit öppen och lyhörd och låtit 

deltagarna till stor del styra samtalens riktning. Om en deltagare berättade något intressant har 

jag ställt följdfrågor eller försökt få personer att utveckla resonemanget vidare. Enligt 

Blomberg (1993) är platsen och den sociala situation som samtalet innebär också av betydelse 

för hur diskussionen utvecklar sig (s. 134-135). Det har varit viktigt för mig att vi befunnit oss 

i en miljö där deltagarna känt sig hemma när vi haft våra workshopar. Vi fick möjlighet att 

vara i ett klassrum på Studieförbundet Vuxenskolan där deltagarna läste svenska 1-2 gånger i 

veckan och där de var bekanta med varandra och den personal som rörde sig där.  
 

Att leda en workshop 

För att få mer kunskap i hur man leder en workshop kommer jag här att redogöra för några 

saker man som workshopledare bör tänka på. I boken Facilitation made easy: Practical tips 

to improve meetings and workshops (2005) framhåller ledarskapskonsulten Esther Cameron 

ett antal viktiga principer för att en workshop ska bli lyckad. Cameron menar att syftet med 

workshopen måste vara tydligt och det ska finnas en förutbestämd struktur, men som ska gå 

att avvika ifrån. Inför våra workshopar hade jag gjort upp en plan i förväg, men var villig (och 

hoppades) att den skulle förändras och utvecklas efter deltagarnas önskemål. Enligt Cameron 

så ska deltagarna väljas ut för att de har någonting att bidra med och det ska vara högt i tak 

där alla ska få komma till tals. Eftersom alla tre var flyktingar som anmält sig frivilligt för att 

medverka så var förutsättningarna goda för dem att bidra på bästa sätt i workshoparna. Jag 

försökte få deltagarna att känna sig viktiga i arbetet och uppmuntrade dem att utveckla sina 

idéer och resonemang. Det är enligt Cameron viktigt att diskussionsledaren, ”the facilitator”, 



är opartisk, inte manipulerar deltagarna och håller situationen under kontroll utan att styra den 

för mycket. Ledarens uppgift är att öppna upp för diskussion och hjälpa deltagarna att lyssna 

på varandra. Det är också viktigt att workshopen har ett stimulerande och intressant upplägg 

och att deltagarna ska kunna följa utvecklingsprocessen i de olika delarna och se vad deras 

arbete leder till. Därför försökte jag få varje workshop att bygga på den förra och låta 

deltagarna inspirera till nästa workshops upplägg.  
 

Tankar inför kommande workshopar 

Innan vi skulle ha vår första workshop funderade jag på hur jag skulle få ut så mycket som 

möjligt av tillfället. Vilken roll skulle jag ta och hur skulle jag bete mig? Eftersom Blomberg 

(1993) hävdade att en etnografisk forskare ska vara villig att försätta sig i situationer utan 

kontroll bestämde jag mig för att försöka vara så öppen som jag kunde och styra samtalen så 

lite som möjligt. För att få fram fantasifulla idéer så bör workshopen vara upplagd för detta 

och inte vara för styrd (Lindberg, 2013). Jag skulle ha med mig vissa teman som vi utgick 

ifrån, men vara villig att ändra riktning om deltagarna kom in på andra spår. Jag ville ha ett 

öppet samtalsklimat där deltagarna skulle kunna komma med vilka idéer som helst och när det 

uppkom intressant information ville jag utveckla och bygga vidare på den idén vid nästa 

tillfälle. Eftersom jag skulle arbeta med nyanlända och deras situation i Sverige var det viktigt 

för mig att vara medveten om att dessa personer kunde komma från svåra 

bakgrundsförhållanden. Designmetoder måste ibland anpassas väldigt specifikt efter den 

grupp man arbetar med (Anthony, Prasad, Hurst, Kuber, 2012). Om kontexten runt deltagarna 

är känslig är det extra viktigt att se till att workshopmetoderna tar hänsyn till detta, annars kan 

negativa känslor väckas till liv (Lindberg, 2013). Därför har min utgångspunkt varit att tala 

om flyktingarnas situation här och nu och fokusera på hur den kan bli bättre. För att hålla en 

god stämning under arbetet ville jag bjuda på fika vid varje workshoptillfälle. Deltagarna 

skulle komma direkt från en svensklektion på fredagseftermiddagen och behövde troligen 

extra energi då workshopen skulle starta klockan tre. Enligt Susanne Lindberg (2013) kan en 

fikapaus i workshopen vara ett sätt för gruppen att prata mer avslappnat och informellt. Något 

som kan hjälpa till vid skapandet av en relation mellan ledare och deltagare (s. 334). Det är 

också viktigt att deltagarna får information om workshopen i god tid innan arbetet börjar 

(Cameron, 2005). För att hålla deltagarna uppdaterade om projektets status skickade jag alltid 

SMS till deltagarna innan varje workshop och berättade om upplägg och påminde om tiden.  
 

  



Workshop 1 

Jag inledde den första workshopen med att berätta syftet med mitt arbete och tydliggöra 

upplägget för alla fem workshops. Jag hade också gjort upp en tidsplan för alla workshops 

och idéer på teman och ämnen de skulle beröra. Enligt R. Darin Ellis, Sri H. Kurniawan i 

artikeln Increasing the Usability of Online Information for Older Users: A Case Study in 

Participatory Design (2009) är det viktigt att få deltagarna att förstå deras betydelse för 

arbetet och att designern är tydlig med projektets mål och omfattning. Jag försökte därför 

förklara hur viktiga deltagarna var och att jag inte skulle kunna genomföra projektet utan 

dem. För att göra mig förstådd talade jag både svenska och engelska och använde även 

kroppsspråk i den mån det var nödvändigt. En av de viktigaste faktorerna för en lyckad 

arbetsprocess en god relation mellan deltagare och designer. För att deltagarna ska bli 

bekväma i sina roller bör designern lägga mycket tid på att vinna deltagarnas förtroende så att 

de lär känna varandra på ett personligt plan och utvecklar en ömsesidig respekt (Darin Ellis, 

Kurniawan, 2009). 

Självporträtt 

För att få deltagarnas att känna sig trygga och kunniga inledde jag första workshopen med att 

de fick måla ett självporträtt. Detta var tänkt som en icebreaker (Anthony, Prasad, Hurst, 

Kuber, 2012) där deltagarna kunde utgå från sig själva. Ingen annan än du själv kan ju måla 

ditt självporträtt! En annan anledning till att jag valde självporträttet var att de skulle få arbeta 

med något praktiskt redan från början och känna på de (analoga) tekniker som skulle 

användas senare. Jag ville också att porträttet skulle fungera som en presentation av 

deltagarna och att vi på så vis skulle lära känna varandra mer. Enligt Esther Cameron (2005) 

är det viktigt att deltagarna presenteras på ett bra sätt innan workshopen drar igång. De fick 

också i uppgift att måla några av sina intressen på samma papper som porträttet. Innan jag 

delade ut papper och färger till deltagarna demonstrerade jag uppgiften genom att själv måla 

ett porträtt samt mina intressen. På så vis fick deltagarna också veta mer om mig. 
 

Under arbetet med självporträtten (Se bilder 1-3) pratade vi om livet i Syrien kontra livet på 

flyktingförläggningen i Asarum där deltagarna bor. Deltagarna använde mobiltelefonen för att 

översätta svenska ord till arabiska medan vi samtalade. En av deltagarna målade sig själv i en 

luftballong som svävade bland molnen. Luftballongen symboliserade frihet, något som denna 

deltagare längtade efter. En annan deltagare målade sig själv i olika vardagliga situationer och 

jag fick på så vis veta hur hans dag såg ut. Denna deltagare berättade hur han brukade jogga 



en timme varje morgon, studerade svenska i fem timmar på egen hand varje dag samt lagade 

mat. Den tredje deltagaren var den som efterliknade min bild mest när han målade sitt 

porträtt. Då blev det uppenbart för mig att den språkliga barriären var hög och jag förstod att 

jag måste anstränga mig ännu mer för att vara tydlig i mina instruktioner.  
 

   

Bild 1-3: Självporträtt av de tre deltagarna. 

 

Bra och dåligt med Karlshamn 

Efter deltagarna hade målat sina självporträtt bad jag dem ge exempel på positiva och 

negativa saker om Karlshamn. Deltagarna hade mycket gott att säga om Karlshamn och 

Sverige. De uppskattade den friska luften, naturen, snälla människor och jämställdheten 

mellan män och kvinnor. Men när det kom till negativa saker tog det stopp. Det fanns inget 

dåligt med Sverige, ansåg de (Se bild 4). 

 

Bild 4: Deltagarnas tankar om vad som var positivt respektive negativt med Karlshamn. 

 



Reflektioner över workshop 1 

Att måla självporträtt var en lyckad inledning på första workshopen. Arbetet öppnade upp för 

samtal och vi kunde på detta sätt lära känna varandra mer. Jag tyckte det var intressant att få 

höra om den ena deltagarens längtan efter frihet. Den svävande luftballongen fick symbolisera 

vårt första möte. En annan viktig del jag tog med mig från den här workshopen var hur de 

språkliga hindren kunde lösas med hjälp av tålamod, mobiltelefon och genom att variera språk 

och ordval. Dock visade sig den språkliga barriären då och då och spred en viss osäkerhet om 

deltagarna verkligen förstått mina frågor och intentioner.  
 

Workshop 2 

Till den andra workshopen hade jag förberett tre teman som vi skulle arbeta kring för att jag 

skulle komma närmare deltagarna och ta reda på vad man som flykting behöver veta om 

Karlshamn. För att tydliggöra frågorna skrev jag upp dem på whiteboardtavlan. 
 

Hur ser en vanlig dag ut för dig 

Jag bad dem skriva i punktform vad som händer under en dag, från att de vaknar tills att de 

går och lägger sig. Deras dagar bestod i stort sett av att de motionerar (springer, promenerar 

eller spelar fotboll), studerar svenska, handlar, vilar och lagar mat (Se bild 5-7). 

   

Bild 5-7: “En vanlig dag” för deltagarna. 

 

Vilka platser besöker du under en vecka? 

Jag hade tagit med mig en karta över Karlshamn och Asarum där deltagarna fick märka ut 

med tjock penna vilka platser de besökte under en vecka och hur de tog sig dit. De började 

med att rita ut vägen till olika mataffärer och vi pratade om att vissa affärer var dyra och 



andra billigare (Se bild 8). En av deltagarna föredrog exempelvis Netto eftersom där fanns 

alla varor som han behövde och det var även billigast där. Dessutom låg Netto nära boendet 

så han kunde enkelt cykla eller promenera dit. Samma deltagare berättade att han tyckte om 

att utforska och upptäcka nya ställen, men han tyckte det var så dyrt att åka buss. Han hade 

hört att på andra ställen i landet var det gratis för flyktingar att åka kollektivtrafik. Deltagarna 

ritade också ut vägen till pingstkyrkan i Asarum där de läser svenska två gånger i veckan, till 

biblioteket i Asarum och till Svängsta1 där en av dem tränar fotboll. De åker också med tåg ca 

fem mil till Migrationsverket i Karlskrona varje månad.  
 

 

Bild 8: Karta där deltagarna märkt ut vägen till ställen de besöker varje vecka. 

 

Vilka var de första svenska orden du lärde dig? 

Sist av allt fick deltagarna klippa ut svenska ord ur tidningar och göra ett kollage (Se bild 9). 

De skrev också ner de första svenska ord som de lärt sig exempelvis tack, hej och hej då. 

Tanken var att få en bild av vilka ord de kände till och är användbara när man kommer till 

Sverige och inte kan språket. Att använda sig av tidningar var dock begränsande eftersom det 

inte fanns så stora valmöjligheter, men å andra sidan gav det oss möjligheten att diskutera 

språk, dess svårigheter och skillnader mellan svenska och arabiska.  

Samhälle norr om Karlshamn.
2 Mindre samhälle öster om Karlshamn 



 

Bild 9: Deltagarna klipper ut svenska ord och gör ett kollage. 

 

Reflektioner över workshop 2 

Det som gjorde störst intryck på mig under den här workshopen var den ena deltagarens 

nyfikenhet, vilja att utforska och upptäcka nya platser. Jag förstod att priset för buss- och 

tågbiljett var för högt för att deltagaren skulle ha möjlighet att åka runt och se sig omkring 

och lära känna omgivningen. Jag fick således en idé om att det grafiska materialet skulle 

kunna innehålla buss-eller tågbiljetter för flyktingarna att klippa ut och använda till resor runt 

om i regionen. Detta var något jag tog med mig till kommande workshop.  
 

Grafisk form som kan göra skillnad - Inför workshop 3  

Dagarna innan den tredje workshopen hade jag fått tag i en bok som kom att inspirera mig 

mycket. I denna bok Designing for social change - strategies for community-based graphic 

design (2012) skriver författaren Andrew Shea om olika projekt i grafisk design som 

genomförts i USA med målet att förändra samhället i en positiv riktning. Jag fann ett av 

projekten - projectOPEN, särskilt intressant eftersom det likt mitt projekt, handlade om att 

hjälpa och guida en utsatt grupp människor, men i det här fallet gällde det hemlösa i Santa 

Monica, Kalifornien. Det var 2005 som en grupp designstudenter från University of 

California Los Angeles (UCLA) startade ett projekt för att hjälpa de hemlösa i Santa Monica i 

utkanten av Los Angeles som länge varit känt för sitt stora antal hemlösa. För att förstå de 

hemlösas situation och behov genomförde studenterna en mängd intervjuer med både hemlösa 

och olika hjälporganisationer. Information använde de sedan för att skapa en broschyr med en 

karta över platser som är bra att känna till, exempelvis härbärgen, vårdcentraler och platser 



där det delades ut mat. Broschyren innehöll också fakta om de hemlösas rättigheter samt råd 

och tips på hur de kunde öka sin säkerhet i staden. Studenterna utgick också från de hemlösa 

när de formgav broschyren. De använde färgerna i miljön där de hemlösa vistades, ljusbrun 

som sanden och jorden och blått efter havet och himlen. Logotypen symboliserade en öppen 

park där de hemlösa spenderade nätterna. Den här boken fick mig övertygad om att det går att 

arbeta med grafisk formgivning för att försöka göra skillnad.  
 

Workshop 3 

Under den tredje workshopen började vi med att översätta de ord som deltagarna klippte ut 

vid förra träffen, från svenska till arabiska. Jag gjorde mitt bästa för att lyssna och själv uttala 

de arabiska orden på rätt sätt. Detta var ett sätt för mig att visa intresse för deras modersmål, 

att utsätta mig för något som jag inte behärskade och få deltagarna att känna sig som experter. 

Uppgiften var också en inledning till nästa tema som handlade om hur deltagarna gick till 

väga för att lära sig svenska språket. Deltagarna berättade om en mängd olika sätt som de 

lärde sig svenska på. Det fanns lektioner på Youtube, applikationer som “Translator” och 

Facebookgrupper som exempelvis “Lär dig svenska”. En deltagare gav tips på att se på SVT-

play och han brukade själv se den svenska serien “30 grader i februari”. Utöver detta gick 

deltagarna på svensklektioner hos Studieförbundet Vuxenskolan och i pingstkyrkan i Asarum. 

Det anordnas också språkkafé på deras flyktingförläggning dit flyktingar från hela kommunen 

är välkomna att delta. En av deltagarna pratade om hur viktigt det är att vara nyfiken, 

motiverad och se framtiden på ett positivt sätt. För att hålla motivationen uppe hade han en 

bild på väggen med ordet “hopp”. Den tittade han på när han kände sig nere.  
 

Boendesituation 

För att få reda på hur deltagarna såg på sin boendesituation och om de hade andra önskemål 

när det gällde trivsel gav jag dem i uppgift att rita av sina rum på flyktingförläggningen (Se 

bilder 10-12). Det fungerade tillfredställande och jag fick en bra bild över deras boende. Men 

när vi skulle prata om det fanns något ytterligare de önskade blev det svårare. Deltagarna 

ansåg att allt var bra och jag hade problem med att försöka nyansera begreppet trivsel. Det 

kändes samtidigt väldigt trivialt att prata om gardiner, tavlor, dukar och annat som kan göra 

ett boende mer trivsamt i perspektiv av att deltagarnas hemland till stor del ligger i ruiner. 

Deltagarna verkade inte bry sig om sådana små detaljer. De trivdes väldigt bra på sitt boende 

och hade vacker natur som utsikt genom fönstret. De berättade att det också fanns många 



aktiviteter för dem på boendet såsom bordtennis, fotboll, biljard och de kunde titta på hästar 

vid ridhuset Janneberg som låg i närheten. 

   

Bild 10-12: Deltagarnas skisser över deras boenden. 

 

Arabisk kontra svensk design 

För att kunna diskutera den visuella delen av gestaltningen och se om deltagarna hade några 

tankar eller idéer på hur broschyren skulle se ut hade jag planerat att vi skulle prata om 

arabiskt- kontra svenskt formspråk. Jag hade tagit med mig ett antal bilder på arabisk grafisk 

form och blekingesöm som vi skulle titta på, diskutera och se om det fanns eventuella likheter 

och skillnader dem emellan (Se bild 13). Just blekingesöm valde jag på grund av den lokala 

anknytningen och tanken var att få fram deltagarnas uppfattning om vilka motiv, stilar och 

färgval som de uppskattade och eventuellt kopplade till sitt hemland eller Sverige. Det var 

dock svårt att få dem att “tycka” något om bilderna och även att prata om form, stil eller konst 

överhuvudtaget. Deltagarna hjälpte mig att förstå de arabiska bilderna och vad texten på 

bilderna betydde. Men någon ytterligare information som kunde vägleda mig i den estetiska 

delen av min gestaltning kom inte fram. Även här upplevde jag att språket låg som en barriär 

över samtalet och jag lyckades inte förmedla syfte och intentioner på ett önskvärt sätt. Kanske 

var syfte och intentioner för suddiga även för mig? 



 

Bild 13: Exempel på arabisk grafisk design och blekingesöm.  

 

Reflektioner över workshop 3 

Trots vissa motgångar i denna workshop fanns ändå saker jag tog med mig. Framförallt var 

det ordet “hopp” som fastnat i minnet. Vikten av att tro på framtiden och att hålla uppe 

motivationen. Jag fick idéer på att uttrycka glädje och positiv anda i det grafiska 

materialet.  Jag bestämde mig för att nästa workshop fråga deltagarna om vad som gör de 

glada för att på så sätt kunna inspireras i arbetet med gestaltningen. 
 

Prototyp - Inför workshop 4 

Innan den fjärde workshopen skissade jag på en prototyp av en broschyr. Formatet liknade en 

karta som gick att vika ihop (Se bilder 14-15). Enligt tidigare forskning kan det vara 

framgångsrikt att arbeta med prototyper i deltagande design. Genom att exempelvis visa 

”ofärdiga” prototyper kan det vara lättare för deltagarna att vara kritiska och komma med nya 

förslag (Hussain, Sanders, Steinert, 2012). Mina intentioner var att vi tillsammans skulle 

bygga vidare på min prototyp, förändra, pussla ihop den med olika delar som jag förberett 

eller som de skrivit själva. Min förhoppning var också att de på ett mer konkret sätt skulle se 

och förstå vad det var vi arbetade med. På ena sidan av broschyren skissade jag en karta över 

Karlshamn och Asarum och på andra sidan lade jag in deltagarnas tips på hur man kan lära sig 

svenska. Jag klippte ut biljetter i papper som skulle symbolisera bland annat tåg- och 

bussresor, biobiljetter eller andra former av evenemangsbiljetter. Min tanke var att deltagarna 

själva skulle få fundera ut vart de skulle vilja resa och vilka evenemang de skulle vilja gå på. 

Jag tänkte att om det fanns biljetter tillgängliga i broschyren så skulle det möjliggöra för mer 



resor och aktiviteter för flyktingarna och de skulle lära känna omgivningarna och komma in i 

samhället på ett bättre sätt. 
 

Workshop 4 

Till denna fjärde workshop hade jag tagit med mig prototypen av broschyren. Hittills hade vi 

bara pratat kring olika ämnen och teman, men nu skulle det finnas något mer handfast att 

arbeta med. Jag var nyfiken på hur deltagarna skulle reagerade på prototypen. Innan jag 

vecklade ut den över bordet började vi dock med något som jag fick idén till vid förra 

workshopen, nämligen betydelsen av att ha en positiv inställning och tron på framtiden.  Jag 

bad dem skriva en lista:  
 

Topp 5 - Vad gör dig glad? 

Jag ville på så sätt ta reda på vad deltagarna upplever som positivt i sina liv. Det viktigaste för 

dem var att lyssna på musik, prata med sina barn i telefon, lära sig svenska språket och göra 

framsteg i livet. En av deltagarna önskade att familjen skulle komma till Sverige. Han sa att 

han aldrig skulle kunna slappna av förrän det blev fred i hans hemland. Med detta uttalande 

blev det tydligt hur komplex flyktingarnas tillvaro i Sverige var och att vårt projekt bara 

skrapade på ytan i ett försök att hjälpa flyktingar i Karlshamn. Det blev uppenbart för mig hur 

lång ifrån varandra jag och deltagarna stod i den bemärkelse av vad de gått igenom och av 

den situation de fortfarande befann sig i.  
 

Biljetter 

Efter topp 5-listan tog jag fram prototypen av broschyren och visade kartan som jag ritat och 

att jag lagt in deras tips på hur man kan lära sig svenska (Se bild 14). Jag förklarade att vi nu 

skulle fylla på den med mer innehåll och gav deltagarna mina påhittade tåg-och 

bussbiljetter.  De fick i uppgift att skriva vart de ville åka och det skrev bland annat långresor 

till Tyskland och Turkiet, men också Hällaryd2, Karlskrona, Malmö, Göteborg och 

Stockholm. En av deltagarna ville åka på rundtur i södra Sverige. En annan ville åka till ett 

landskap med vacker natur. Deltagarna fick även skriva på kultur- och evenemangsbiljetter. 

Någon vill se komedi på bio och gå på en pjäs av Shakespeare. En annan ville lyssna på 

flöjtmusik och se gamla tv-program. En tredje berättade att han tyckte teater var tråkigt, men 

sa att han nyligen sett en konsert med Karlshamns kammarkör, vilket han tyckte mycket om. 

Deltagarna fick sedan klistra in biljetterna på prototypen.  

2 Mindre samhälle öster om Karlshamn 



 

Bild 14: Deltagarna har klistrat biljetter på prototypen. 

 

Utöva idrott 

Ett sätt att träffa svenskar och lära sig språket kan vara genom att gå med i exempelvis en 

idrottsförening. Jag ville därför att deltagarna skulle fundera över om det fanns någon idrott 

som de ville prova. Jag hade ritat symboler för olika idrotter på små lappar och bad deltagarna 

att välja ut tre stycken var. De hade också möjlighet att skriva egna alternativ på tomma 

lappar. Det gjorde de dock inte. Alla valde fotboll, två röster på bordtennis och handboll och 

en på tennis och skridsko. De kunde också valt friidrott, ishockey, innebandy och basket. 

Även dessa lappar klistrades in på prototypen. 
 

Viktiga telefonnummer 

Sist i workshopen lät jag deltagarna fundera över telefonnummer som är viktiga att känna till 

när man kommer till Karlshamn som flykting. På den här punkten verkade det som att 

deltagarna hade förstått uppgiften på allvar och att det blev förståeligt vad vårt arbete i 

workshopen gick ut på.  Deltagarna kom med flera förslag på viktiga telefonnummer, 

exempelvis till Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Karlshamnsbostäder. 

Jag skrev ner alla förslag som kom upp på prototypen (Se bild 15). 



 

Bild 15: Resultatet av arbetet med prototypen. 

 

Reflektioner över workshop 4 

Att använda en prototyp av broschyren upplevde jag som lyckosamt på många sätt. Arbetet 

blev visuellt och mer tydligt än tidigare och deltagarna kunde bättre förstå syftet. Det var 

också relativt lättarbetat eftersom de bara var tre deltagare och alla kunde klippa och klistra på 

prototypen samtidigt. Det var intressant att höra var deltagarna skulle vilja resa med tåg och 

buss. Att ha möjlighet att se sig om i närområdet verkar vara en viktig del för att lära känna 

sitt nya hemland.  
 

Workshop 5 

Vid denna femte och sista workshop kom det tre nya flyktingar som ville vara med i arbetet. 

Jag hade planerat träffen som en avslutning där vi skulle titta på prototypen av broschyren för 

att se om något saknades och om det fanns fler idéer. Jag ville också visa upp en bild med 

illustrationer som jag jobbat med där jag använt motiv som deltagarna inspirerat mig till (Se 

bild). En av de nya deltagarna var väldigt framåt och ville komma med förslag till broschyren. 

Han tyckte att rubrikerna i broschyren borde finnas på engelska och arabiska också eftersom 

en nyanländ inte kan någon svenska alls när hen kommer hit. Genom att i designarbete utgå 

från “universell design” och dess strävan efter full inkludering av alla i samhället kan 

människor bli mer självständiga och socialt engagerade (Steinfeld, Maisel (2012). Genom att 



använda flera olika språk är möjligheten större att broschyren fungerar inkluderande för fler 

människor. Den nya deltagaren hade också många tankar kring flyktingarnas kontakt med 

svenskar. Han ansåg att det borde gå snabbare att få uppehållstillstånd och att flyktingar inte 

borde bo på förläggningar som de gör i Sverige. “Varför kan inte flyktingarna bo i svenska 

familjer? Mycket bättre för integrationen.“ (personlig kommunikation, 22 april 2016). Han 

betonade vikten av att lära sig svenska och att det var svårt att få kontakt med svenskar. 

“Svenskar är blyga och rädda. Vi studerar svenska 6-7 timmar varje dag, men det är inte bra. 

Vi behöver tala svenska med svenskar” (personlig kommunikation, 22 april 2016). Samma 

deltagare ansåg inte att bussförbindelserna i Karlshamn fungerade tillfredställande, i 

synnerhet inte på söndagar. Han hade månadskort och åkte mycket buss mellan Svängsta, 

Asarum och Karlshamn. Dessa påståenden stärkte ytterligare resonemanget om flyktingars 

behov av kollektivtrafik och tillgängligheten till den. 
 

Deltagarnas reflektioner 

I slutet av vår sista workshop bad jag deltagarna skriva ner vad de hade för åsikter om att vi 

skapat en broschyr avsedd för flyktingar i Karlshamn. Jag frågade också hur de upplevde 

arbetet med workshoparna. Deltagarna skrev att broschyren skulle ge flyktingar viktig 

information och att den kunde hjälpa nyanlända att hitta till olika platser i Karlshamn. Texten 

borde dock även översättas till fler språk för att flyktingarna ska förstå och ha nytta av 

broschyren. De tre deltagarna som varit med vid alla workshops skrev att de var glada över att 

ha deltagit. 
 

Att tacka deltagarna 

Jag gjorde så gott jag kunde för att tacka deltagarna ordentligt för deras medverkan och bjöd 

samtidigt in dem till den utställning då jag skulle visa upp min gestaltning. Enligt tidigare 

forskning är det viktigt att visa uppskattning för deltagarnas prestationer. De har lagt ner både 

tid och engagemang. På vilka sätt som är passande att återgälda en person kan variera mellan 

kultur och seder (Hussain, Sanders, Steinert, (2012). Jag funderade över vad som skulle vara 

lämpligt att ge bort som present och till slut föll valet på chokladaskar med egenhändigt 

tillverkade tackkort.  
 

Reflektioner över workshop 5 

Denna sista workshop bekräftade idén på att ha med bussbiljetter i broschyren. De nya 

deltagarna visade också hur viktigt det var att de fick träffa svenskar för att bli integrerade i 



det svenska samhället. Jag anser därför att broschyrens uppgift till stor del ska vara att 

sammanföra flyktingar med svenskar och därför fyller evenemangsbiljetterna och 

föreningsinformationen en viktig funktion. Det var svårt att på djupet genomföra en reflektion 

med deltagarna över arbetet i workshoparna. Min uppfattning är att deltagarna uppskattat 

träffarna väldigt mycket, men att det till stor del berott på att de då haft möjlighet att träffa en 

svensk person att prata svenska med. Arbetet med broschyren kan ha varit sekundärt, vilket å 

andra sidan inte påverkat resultatet enligt min bedömning. 
 

Gestaltningsprocessen 

Val av format och motiv 

Workshoparbetet med flyktingarna gav mig material och innehåll som till stor del var baserat 

på deltagarnas upplevelse av att vara just - flykting. Själva utformningen, det grafiska 

materialet var något som i första hand växte fram utanför våra workshopar. Det var inför den 

tredje workshopen som bitarna började falla på plats och jag kunde se en glimt av 

slutprodukten för mitt inre. Efter jag läst tidigare nämnda bok Designing for social change: 

Strategies for community-based graphic design (2012) om de amerikanska studenterna som 

gjorde en broschyr till hemlösa, såg jag möjligheten att göra ett grafiskt material i liknande 

format som dessa studenter skapat. Jag bestämde mig för att formge en broschyr med måtten 

100x50 cm som skulle gå att vika ihop likt en karta. Fördelen med det, jämfört med en folder 

med flera sidor, var att jag skulle få en större yta att jobba grafiskt med och kunde göra ena 

sidan till en affisch.  
 

Det var efter att en av deltagarna berättat om att han hade en bild på väggen med ordet “hopp” 

som jag fick nya idéer på broschyrens utseende. Dels var det intressant att han hade en bild 

som han tittade på när han behövde hjälp att motivera sig och behålla tron på framtiden. Men 

det var också själva faktumet att bilden hängde på väggen som inspirerade mig. Jag bestämde 

mig därför för att formge den ena sidan av broschyren till en stor affisch och skulle på så vis 

kunna fungera som utsmyckning och öka trivseln på flyktingarnas boenden. Motivet på 

affischen var direkt inspirerat av alla tre deltagarnas vardagliga liv, intressen och önskningar. 

Bilden ämnade förmedla hopp, positiva tankar och framtidstro, något som en flykting måste 

ha enligt en av deltagarna. Broschyren fick på detta sätt flera bottnar och 

användningsområden och arbetet med formgivningen blev ännu mer spännande och 

meningsfullt. 
 



Skisser och digitalt arbete 

Jag ville skapa en broschyr som uttryckte hopp, glädje och framtidstro. Men hur skulle jag 

hitta fram till ett sådant uttryck och vad är det som talar för att jag som designer är kapabel till 

att skapa det? Jag bestämde mig för att låta ett antal punkter styra mig i den riktning jag ville 

komma.  

1. Jag använde motiv som på olika sätt var kopplade till deltagarna och deras liv och vardag.  

2. Motiven skulle väcka positiva associationer. Jag valde därför motiv som föreställde olika 

saker som deltagarna föredrog exempelvis mat de lagade, sport eller andra sysslor de utövade.  

3. Jag valde att använda en begränsad färgskala med ett fåtal ljusa. Intrycket skulle vara lätt 

och luftigt, harmoniskt men levande. 
 

Jag började med att göra analoga skisser i blyerts på de olika motiv som jag ville ha med. Jag 

fyllde i med svart tusch för att konturerna skulle bli tydligare innan jag började jobba med 

bilderna digitalt i Adobe Photoshop CC (Se bilder: 16-17). 

   

Bilder 16-17: Skisser över motiv till broschyren. 

 

I Photoshop färglade jag bilderna och placerade ut de för att se hur de såg ut tillsammans (Se 

bild 18). För att få en lokal anknytning och associationer till Blekinge i materialet valde jag 

färger som är vanliga i Blekingesöm, det vill säga ljust blå, vit och en rosa nyans. 



 

Bild 18: Skisser inlagda i Photoshop. Jag testade färgkombinationer och placering av objekten. 

 

Genom att ta fram det positiva i deltagarnas vardagliga liv, lyfta upp det och låta det få 

betydelse så ville jag bidra till att förmedla en känsla av hopp, glädje och framtidstro. En 

person som har lyft fram det vardagliga i grafisk form och mönsterskapande är den svenska 

designern Lotta Külhorn. I hennes bok Rapport! En bok om att göra mönster (2012) beskriver 

Külhorn vad som inspirerar henne och hur hon gått till väga när hon skapat sina välkända 

mönster. Motiven hon använder är ofta direkt hämtade ur vardagen och hon har avbildat bland 

annat köksredskap, frukter, grönsaker och annat från mataffären (Se bild 19). 
 

 

Bild 19: Kökshanduken “Eva” av Lotta Külhorn. 

 



I boken redogör hon för hur man gör en så kallad mönsterrapport, det vill säga att få ett 

mönster att kunna repeteras i oändlighet på exempelvis ett tyg eller en tapet. För att göra en 

mönsterrapport som går att rapportera åt alla håll delar man bilden i fyra delar och byter sedan 

plats diagonalt på delarna (Külhorn, 2012, s. 62). Det går också att mönsterrapportera digitalt 

i Adobe Illustrator CC vilket jag valde att göra i en viss del av arbetet. För att blanda det 

lokala uttrycket med något från de syrianska männens och andra flyktingars kultur skapade 

jag ett mönster inspirerat av ett torn ”The East Tower of Kharraqan” i Iran byggt år 1067 

(Broug. E, 2008). Jag använde detta mönster när jag utformade ett omslag till broschyren där 

även namn med kort beskrivning skulle finnas (Se bild 20). Att arbeta digitalt var fördelaktigt 

eftersom jag ville lägga mycket arbete på att testa och byta färgkombinationer.  

 

 
Bild 20. Mönster som jag skapat i Adobe Illustrator. 

 

På broschyrens ena sida, affischsidan, skapade jag en bild av de olika element som jag skissat 

på och som är hämtade ur flyktingarnas vardagsliv i Karlshamn. Jag formgav dem på ett sätt 

så de skulle bilda ett träd, en ek vilket är Blekinges landskapsblomma (Se bild 21). Bilden var 

också tänkt att föra tankarna till broderade väggbonader eftersom broschyrens ena syfte var 

att pryda väggen som en affisch. I detta skede arbetade jag i programmet Adobe Illustrator CC 

då färghantering och färgbyten fungerade bättre och snabbare för mig där än i Adobe 

Photoshop CC. 

 



 
Bild 21: Broschyrens framsida. 

 

På andra sidan av broschyren formgav jag det ”innehåll” med tips och information som 

kommit fram under våra workshopar. Jag utgick från prototypens utseende när jag delade in 

broschyrens yta i tolv olika fält och placerade ut informationen som jag samlat på mig. På de 

båda flankerna lämnade jag plats för de biljetter som skulle gå att klippa ut (Se bild 22). Jag 

anpassade affischsidan så att bilden inte skulle påverkas av att biljetterna klipptes bort. För 

layoutarbetet och för att slutföra utskriftsversionen av broschyren har jag använt programmet 

Adobe InDesign CC. 

 



 
Bild 22: Broschyrens baksida. 

 

 
Bild 23: Den vikta broschyren med omslag i arabiskinspirerat mönster. 
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RESULTAT OCH DISKUSSION 

I det här avslutande kapitlet presenterar jag mina slutsatser av undersökningen och 

diskuterar de i förhållande till syfte och frågeställning. Jag utgår från de olika delar som 

undersökningen bestått av: gestaltningsprocessen, workshops, deltagarna, observation och 

diskussion, min roll som forskare, slutprodukten samt den övergripande metodologin - 

deltagande design.  
 

GESTALTNINGEN 

Att gå in i undersökningen med en uppfattning om att gestalta ett grafiskt material som ska 

hjälpa flyktingar har fått mig att fundera många gånger. Hur vet jag att det finns ett behov av 

min gestaltning? Att vilja hjälpa någon med tips, råd och information kan inte vara fel, men 

flyktingar kanske hellre skulle vilja ha en applikation i mobilen eller en informationsfilm på 

Youtube. En viktig del i den nya designerrollen är att denne håller sig öppen och inte tar 

beslut för snabbt. Det ska alltid finnas möjlighet till förändring och utveckling (A. Telier, 

2011). Jag drog ändå slutsatsen att den broschyr jag skapat har många olika kvaliteter och 

därför faktiskt förtjänade att bli till. Broschyren har flera användningsområden eftersom den 

på ena sidan består av en affisch som du kan hänga på väggen och på andra sidan finns buss- 

och tågbiljetter och biljetter till olika evenemang. Den innehåller tips på olika idrott- och 

kulturföreningar vilket kan möjliggöra möten med svenskar, något som flyktingarna upplevde 

som viktiga beståndsdelar i integrationsprocessen. Broschyren informerar om viktiga 

telefonnummer och platser du bör känna till i Karlshamns kommun. Sist men inte minst finns 

tips på hur man kan gå till väga för att lära sig svenska. Genom att ta fasta på deltagarnas 

berättelser och gestalta ett grafiskt material som förmedlar hopp, glädje och framtidstro har 

jag i någon mening låtit deltagarna komma till tals i designprocessen. Även fast de inte på ett 

direkt sätt påverkat utseendet av materialet så är det en produkt av arbetet i våra workshopar. 

Resultatet hade aldrig sett ut som det gjort om inte just dessa deltagare varit med och bidragit.  

 

DELTAGARNA 

Det var väldigt intressant och givande att samarbeta med dessa flyktingar som nyligen 

kommit till Sverige. De var alla öppna och villiga att bidra med sina idéer och sin kunskap. 

Ibland var det svårt för oss att kommunicera med varandra, men eftersom deltagarna var 

väldigt angelägna om att lära sig mer svenska gick många språkliga problem att lösa. Dock 

uppkom ändå språkförbistringar och vid vissa tillfällen var det svårt att veta om deltagarna 



förstod mig eller att jag förstod dem. Med tanke på språket skulle det varit intressant att fått 

med deltagare som varit i Sverige en längre tid och som därför skulle kunnat vara en språklig 

brygga mellan deltagarna och mig. De medverkande var alla män mellan ca 19-40 år. De 

kände varandra sedan tidigare och bodde på samma flyktingförläggning. Detta tror jag var en 

bidragande orsak till att vi hade ett trevligt och harmoniskt klimat under våra träffar. 

Workshoparna blev till en social mötesplats vilket enligt R. Darin Ellis och Sri H Kurniawan 

(2009) är viktigt för en lyckad workshop. Det hade dock varit intressant att även ha med 

kvinnor som kunde ge sin bild av att komma som flykting till Karlshamn. Det skulle också 

varit givande med deltagare i fler ålderskategorier. De tre deltagarnas vardagar såg relativt 

lika ut och kanske skulle kvinnors, barns, äldre personers liv och behov varit annorlunda. Att 

arbeta med en grupp på tre personer var behändigt och jag kunde se alla även om deltagarna 

pratade olika mycket. Det gick också bra att arbeta praktiskt, att klippa och klistra utan att 

behöva trängas för mycket vid exempelvis prototypen. Jag tror dock att en grupp på 6-8 

personer hade kunnat ge ännu bredare spektra av idéer och mer innehåll till gestaltningen.  
 

WORKSHOPAR OCH TEKNIKER 

Jag valde att arbeta i workshops eftersom det är ett vanligt arbetssätt i deltagande design. När 

användare och designer möts för att skapa något tillsammans i workshops är deltagarnas 

uppgift att identifiera användarnas behov och problem och arbetet går ut på att hitta nya 

lösningar (Hussain, Sanders, Steinert, 2012). Inför workshoparna hade jag förberett vissa 

teman som vi skulle samtala och arbeta kring. Ämnena rörde flyktingarnas situation i 

Karlshamn och vilka behov som fanns. Deltagarna fick använda analoga tekniker i form av att 

skriva listor på papper, rita, måla, klippa och klistra. Vi byggde tillsammans färdigt den 

prototyp som jag fick idén till någonstans i mitten av projektet. Grundidén med deltagande 

design är att den ska vara demokratisk eftersom användarna själva är delaktiga i 

skapandeprocessen (A. Telier, 2011). Huruvida workshoparna var demokratiska och i vilken 

grad deltagarna kan räknas som medskapande i designprocessen är en svår fråga att svara på. 

Deltagarna var med och skapade innehållet i broschyren och de inspirerade mig även i den 

visuella delen av gestaltningen. Däremot styrde jag upplägget för våra workshopar väldigt 

mycket. Enligt Sofia Hussain, Elisabeth B.- N Sanders och Martin Steinert (2012) ska 

designern ta ett steg tillbaka och låta deltagarna styra processen, men för mig, att helt och 

hållet ta ett steg tillbaka hade varit svårt i det här fallet. Det hade kunnat ta väldigt lång tid att 

komma fram till ett tema för en gestaltning även om syftet med att hjälpa flyktingar hade varit 

det samma. Undersökningens tidsramar gjorde att jag ville ha en viss riktning när jag startade 



och jag ansåg också att det skulle gå lättare att presentera projektet för deltagarna om det 

fanns en plan att utgå ifrån. Tidsaspekten är en avgörande del i deltagande design och det tar 

lång tid innan man kan starta ett projekt eftersom designern måste skaffa sig mycket kunskap 

om den miljö och kultur som deltagarna vistas i (Hussain, Sanders och Steinert, 2012). 

Genom att ha träffat flyktingarna i ett tidigare skede, besökt deras boende, lärt känna de mer 

innan vi börjat med designarbetet tror jag att resultatet hade anpassats ännu mer efter 

slutanvändarna. Då hade projektet kunnat växa fram långsammare, jag hade kunnat ha en mer 

avvaktande roll som designer och deltagarna hade haft möjlighet att styra arbetet på ett annat 

sätt. Förutsättningarna för projektet hade dock varit väldigt annorlunda och det hade troligen 

tagit betydligt längre tid att genomföra. 
 

SAMTAL OCH DISKUSSION 

Under workshoparna ställde jag inga personliga frågor om familj eller saker som deltagarna 

varit med om. Enligt Lindberg (2013) är risken med workshopar stor att negativa känslor 

väcks till liv om deltagarna befinner sig i en känslig situation. Jag ville därför att arbetet 

främst skulle fokusera på hur vi skulle kunna hjälpa flyktingar i Karlshamn här och nu. I 

efterhand tvekar jag på om det var rätt inställning. Våra samtal var öppna och det kom fram 

fler och fler personliga saker efter hand. En av deltagarna berättade att han längtade så mycket 

efter sina barn som var kvar i Syrien och att han ibland, utan att tänka, sa sin sons namn till 

kamraterna på flyktingförläggningen. Den här mannen hade arbetat 25 år i Syrien och helt 

plötsligt var både jobb och lägenhet borta på grund av kriget. Han hade nu varit i Sverige i två 

månader och hoppades på att hans familj skulle komma hit så de kunde återförenas. Även om 

han utåt sett var en positiv person som hade nära till skratt sa han: “Det är svårt att börja ett 

nytt liv. Jag skämtar och skojar mycket för att glömma” (personlig kommunikation, 15 april 

2016). Deltagaren hade nyligen fått uppehållstillstånd och sökte nu lägenhet och plats på SFI. 

Han var väldigt motiverad att lära sig svenska språket och ville så småningom arbeta i 

äldreomsorgen. Att lära sig svenska är oerhört viktigt för att kunna få ett jobb hävdade han. 

“Man måste ha viljan. Jag utnyttjar min tid till att studera och jag uppmuntrar de andra på (...) 

att göra samma sak” (personlig kommunikation, 15 april 2016). Studierna hjälpte honom att 

koppla bort tankarna på svåra saker. Likaså träning och promenader fick honom att hålla 

humöret uppe och se positivt på framtiden. Våra samtal gjorde att flyktingarnas svåra 

situation blev tydlig för mig. Kanske hade det varit bättre att genom individuella samtal eller 

intervjuer lärt känna flyktingarna och fått veta mer om deras bakgrund före vi började med det 

praktiska arbetet. En djupare förståelse för dem som personer kunde ha bidragit till en bättre 



bild av hur deras behov såg ut. Det var också de personliga berättelserna som flyktingarna 

delade med sig av som betydde mest för vilken riktning min gestaltning skulle ta.  
     

FORSKARROLL 

Min roll i arbetet med deltagarna bestod av flera delar. Dels var jag workshopledaren som 

skulle låta deltagarna vara experter och medskapare i designprocessen. Jag skulle också få 

deltagarna att diskutera på ett avslappnat sätt och hjälpa till att bidra till innehållet i 

gestaltningen. Samtidigt ville jag observera deltagarna, vara lyhörd inför hur samtalen 

utvecklades och ändra riktning om nya idéer kom upp. Det var svårt att föra anteckningar 

samtidigt som jag skulle vara delaktig i workshopen. Ibland tog jag upp penna och 

anteckningsbok och skrev, men i många situationer passade det inte att skriva. I stället skrev 

jag ner allt som sagts och gjorts efter workshopen. Att som observatör anteckna samtidigt som 

denne deltar i workshopen är enligt Blomberg (1993) ett vanligt problem vid etnografiska 

fältstudier. Jag upplevde det som ett problem att inte ha antecknat vissa intressanta saker som 

deltagarna pratat om. Enligt A. Telier (2011) behöver den nya tidens designer ha en mer 

utforskande roll. Kanske kan det vara så att kompletterande intervjuer hade varit ett sätt att 

komma ihåg mer ordagrant vad deltagarna sagt. Jag tycker också att de personliga 

berättelserna tillförde så pass mycket att det hade varit önskvärt att fokusera mer på dem. 

Fortfarande hade dock det språkliga bekymret varit något som vi behövt lösa, kanske genom 

tolk eller att få med fler deltagare med mer svenskkunskaper. I slutet av projektet har jag 

inträtt rollen som grafisk designer och tagit ansvaret för att ta tillvara på det innehåll som 

deltagarna och jag tillsammans skapat. Den deltagande designen skulle jag vilja påstå var en 

stor och viktig del i idéprocessen och har bidragit till att resultatet känns sammanhängande 

och betydelsefullt. Jag har lärt mig att ta inspiration från andras berättelser och att införliva 

dessa i arbetet med grafisk design. Detta arbetssätt tror jag kan vara gångbart i många fall där 

en designer vill designa något som är anpassat för en specifik användare. I slutändan var det 

dock jag som designer som fattade de avgörande besluten och färdigställde resultatet och där 

försvann i någon mån den demokratiska delen av designen. 
 

AVSLUTANDE REFLEKTION 

Att som designer arbeta tillsammans med slutanvändaren i designprocessen har varit 

spännande och lärorikt. Jag hade som mål att utmana mitt sätt att arbeta med idéskapande och 

vidga vyerna för hur en idé kan komma till. Det har varit svårt att släppa på kontrollen, att 

invänta att något ska inträffa och att låta någon annan vara med och styra skutan. Det har 



krävts tålamod och tillförsikt. Dessutom en stor portion lyhördhet och reflektion. När jag gick 

in undersökningen hade jag med mig vissa idéer och ledord som “grafisk formgivning” och 

“hjälpa flyktingar”. Jag var tidigt inställd på att gestaltningens resultat skulle landa i ett 

grafiskt material. Dock hade jag ingen aning om vad gestaltningen skulle innehålla och hur 

den estetiskt skulle presenteras. Detta är något som växt fram under resans gång och som 

deltagarna i stor utsträckning varit delaktiga i att bestämma. För att välja ut vad som skulle 

vara med i gestaltningen har det dock varit jag som designer som varit det beslutsfattande 

organet. Det har varit genom att lyssna intresserat och lyhört som jag kommit fram till 

gestaltningens visuella tema - hopp, glädje och framtidstro. Gestaltningens flera 

användningsområden har också kommit till efter mina reflektioner över deltagarnas 

berättelser. Affischen på broschyrens baksida och tåg- och bussbiljetterna är exempel på detta. 

 

Jag anser att deltagande design har många fördelar. Deltagarna fick vara med och skapa ett 

material avsett att inkludera och hjälpa andra flyktingar där deras kunskaper och vardagsliv 

lyftes upp till något viktigt. Dessa deltagare blev sedda och behandlades som experter i 

arbetet. I fallet med mitt projekt var en oväntad positiv aspekt att deltagarna fick möjlighet att 

träffa en svensk att prata med, något som de värderade högt. Deltagande design kan medföra 

en chans att träffa och lära känna nya människor och kan därför fungera särskilt bra i arbete 

med integration.  

 

Jag anser det vara viktigt att inte skynda in i ett projekt när man använder metoder inom 

deltagande design. Att träffa och engagera deltagare måste få ta tid. Det är viktigt att 

deltagarna hinner bygga upp ett förtroende för designern för att kunna bidra till projektet, men 

det är nog så viktigt att designern hinner bilda sig en uppfattning om deltagarna och deras 

bakgrund för att kunna anpassa arbetsmetoderna. Därför kan ett sådant projekt vara väldigt 

tidskrävande. Som jag skrev inledningsvis anser jag att vi behöver arbeta med integration på 

flera fronter och med det sagt vill jag hävda att deltagande design kan vara ett sätt att få fler 

människor inkluderade i samhället. 
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