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ABSTRAKT

Runt om i världen svälter människor, samtidigt som mat slängs. Det är inte hållbart ur varken 

social, ekologisk eller ekonomisk synvinkel. Brödgruppen är en fristående del av Asylgruppen 

i Malmö, som jobbar med att ta hand om det bröd som dagligen slängs från kaféer och 

bagerier i Malmö. Brödet delas sedan ut till personer som behöver, ofta genom olika 

mötesplatser som jobbar med personer som är nyanlända i Sverige på ett eller annat sätt. 

Brödgruppen arbetar med självorganisering och många medlemmar har själva erfarenhet av 

flykt. Jag har hjälpt brödgruppen i sitt arbete genom framtagandet av en visuell identitet samt 

en hemsida. Projektet syftar att underlätta kommunikationen både internt och externt för 

organisationen. Min roll var att som designer använda mig av så hållbara designmetoder som 

möjligt för att leda ett co-design projekt med gruppens medlemmar.

ABSTRACT

People are starving worldwide, while food is wasted and thrown away as garbage. This is 

neither socially, ecologically or economically sustainable. Brödgruppen is a detached part of 

Asylgruppen in Malmö, who made it their job to take care of bread otherwise thrown away 

from cafés and bakeries in Malmö. The bread is then handed out to people in need, often 

through different venues for newly arrived swedes. Brödgruppen works in a self-organized 

manner, meaning many of its members have experience as a refugee them selves. I helped 

Brödgruppen in their work through developing a visual identity and a website for them. The 

project aims to favor both internal and external communication for the organisation. My roll 

as a designer was to use as sustainable design methods as possible to lead a co-design project 

with the members of the group. 

NYCKELORD

Matsvinn, svensk migrationspolitik, design aktivism, co-design, grafisk design, visuell 

kommunikation
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1. INLEDNING

1. 1 Bakgrund

Brödgruppen har det senaste året drivits genom självorganisering för att bistå med att 

organisera fördelningen av överblivet bröd från kaféer och bagerier i Malmö till asylsökande, 

papperslösa eller helt enkelt de som behöver. Med självorganisering syftar de på att arbeta 

utifrån att den som är i behov av bistånd är deltagande i det arbete som utförs, och inte enbart 

som en mottagare av hjälp. Detta för att ge ökad makt till den enskilde individen att förändra 

sin egen situation, och med förhoppningar att underlätta för samarbeten och integration. 

1. 1. 2 Hållbarhet

Att utrota fattigdom, hunger och åtgärda klimatproblem är tre av FNs 17 sustainable 

development goals.  Brödgruppens arbete berör på lokal nivå alla dessa mål. Utöver detta 1

handlar projektets hållbarhet också om de metoder som jag använder mig av för att genomföra 

det; metoder som participatory design/co-design och designaktivism är sätt att utöva en mer 

hållbar designprocess.  Mer om detta under rapportens teoretiska ramverk. Att sammarbeta 2

med brödgruppen handlar dessutom om hållbarhetsbegreppets alla tre delar: ekonomi, ekologi 

och kultur  (sociala frågor). Ekonomisk ojämlikhet ifrågasätts genom organisationens arbete, 3

något som även belyses genom mitt samarbete med dom. Social hållbarhet handlar enligt 

Anne Thorpe bland annat om ett antal mänskliga behov som generellt är gemensamma för alla 

människors välbefinnande. Dessa är: 

• Försörjning - mat för dagen, hälsa, fysisk förmåga

• Skydd - tak över huvudet, trygghet, säkerhet

• Känslor - självrespekt, kärleksfulla relationer, respekt, tolerans

• Förståelse - nyfikenhet, kunskap, utforskande, medvetenhet, förnuft, intuition

• Delaktighet - solidaritet, känsla av tillhörighet, generositet, sammanhang

• Fritid - vila, lek, avkoppling, sysslolöshet, fantasi

• Skapande - uppfinninfsrikedom, design, komposition, tolkning, uttryck

 The united nations: Sustainable development goals, 2017: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 (hämtad 2017-03-30)1

 Chick, Anne & Micklethwaite, Paul, Design for sustainable change: how design and designers can drive the sustainability agenda, 2

AVA ; Thames & Hudson, [distributor], Lausanne : London, 2011, s.47

 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur, Raster, Stockholm, 2008 s.263

�1

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


• Identitet/frihet - kompetens, självkänsla, minne, självkännedom, autenticitet, 
självständighet, rättigheter, valmöjligheter, självstyrelse.4

Projektet berör social hållbarhet genom flera av dessa punkter. Rent praktiskt handlar det som 

nämnt om försörjning, hälsa och att skaffa mat för dagen. Men ser man till Thorpes lista över 

mänskliga behov berör det utöver detta också delaktighet, solidaritet, generositet, 

sammanhang, känsla av tillhörighet, respekt, trygghet, självständighet, rättigheter mfl. Senare 

i rapporten redogörs den sociala hållbara aspektens fokus mer detaljerat under ”Asylsökande 

och papperslösa i Sverige”.

Ekologisk hållbarhet handlar om ekosfären (jorden) och dess fyra skikt: atmosfären(luften), 

biosfären(det levande), hydrosfären(vatten) och litosfären(berggrund, mineraler, jordens 

skorpa).  Alla resurser och material för mänsklig användning kommer från dessa fyra sfärer, 5

och påverkar där med också dem.  De antropocena aktiviteter som vi människor utövar 6

förändrar och försämrar det naturliga system som reglerar och upprätthåller jordens 

temperatur. Detta sker bland annat genom utsläpp av växthusgaser som stänger inne värme i 

atmosfären.  Växthusgaser påverkar på så sätt miljön genom global uppvärmning och 7

klimatförändringar.  8

Projektet behandlar ekologisk hållbarhet genom sin inriktning på användningen av resurser 

från biosfären, i det här fallet det vi odlar och sedan äter. Odling genom jordbruk påverkar 

vårt klimat signifikant, på grund av att det som nämnt är en aktivitet som bidrar till ökat 

utsläpp av växthusgaser.  Senare i rapporten redogörs under rubriken ”Matsvinn” mer tydligt 9

hur projektet behandlar ämnet. 

 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur, Raster, Stockholm, 2008 s.1424

 Ibid. s.345

 Ibid. s.316

 Surampalli Rao Y, Zhang Tian C, Ojha CSP Climate Change Modeling, Mitigation and Adaption. ASCE, 2014. s.107

 Ibid. s.118

 Ibid.9
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1. 1. 3 Asylsökande och papperslösa i Sverige

2015 sökte nästan 163 000 personer asyl i Sverige.  Ca 35 000 fick permanent 10

uppehållstillstånd, men de allra flesta väntar fortfarande på svar och en del har fått 

tidsbegränsat uppehållstillstånd eller avslag.  2016 sjönk siffran till ca 30 000 personer, detta 11

inte på grund av att antalet människor i behov av skydd minskat, utan på grund av ett flertal 

lagändringar i Sverige som påverkar asylsökande personer, och även de som ansöker om att 

flytta en anhörig till Sverige.  Migrationsverket har idag stora problem med långa väntetider i 12

asylprocessen och prövningar har därför inte skett i den takt som behövs.  Den som söker 13

asyl i Sverige har rätt till viss ekonomisk ersättning när det gäller framförallt boende och mat. 

Bor personen på ett boende där det inte ingår mat, är ersättningen som följer:  

• vuxen ensamstående: 71 kr/dag

• vuxen som delar hushållskostnader: 61 kr/dag

• barn 11-17 år: 50kr/dag

• barn 4-10 år: 43kr/dag

• barn 0-3 år: 37kr/dag14

Detta betyder att en asylsökande person under handläggningsprocessen i allra bästa fall 

förväntas leva på 2130kr under en månad (30 dagar). Detta ska räcka till mat och övriga 

levnadskostnader. Är du ensamkommande och under 18 är summan högst 1500kr.

För att få perspektiv kan summan som en asylsökande vuxen person förväntas leva på, alltså 

2130kr per månad, ses i jämförelse med att leva på existensminimum, eller förbehållsbelopp 

som kronofogden kallar det. Att leva på existensminimum i Sverige innebär att en summa 

som kallas normalbelopp går till vardagliga kostnader så som mat, kläder, hygien, telefon, 

 Migrationsverket: Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015, 2016: https://www.migrationsverket.se/Om-10

Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-01-Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html (hämtad 
2017-02-22)

 Ibid.11

 Migrationsverket: Nya lagar 2016: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nya-lagar-2016.html (hämtad 12

2017-02-20)

 Migrationsverket: Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015, 2016: https://www.migrationsverket.se/Om-13

Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-01-Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html (hämtad 
2017-02-20)

 Migrationsverket: Ekonomiskt stöd för asylsökande, 2016: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-14

Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html (hämtad 2017-02-22)
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försäkringar osv. År 2017 är denna summa 4737kr för en ensamstående vuxen svensk 

medborgare.15

Migrationsverket har i uppgift på uppdrag av Sveriges regering att säkerställa en human, 

rättssäker och ordnad migrationspolitik. Asylrätten ska värnas och särskild hänsyn ska tas till 

barns bästa.  Med tidigare nämnda siffror är det är svårt att se vilka möjligheter som finns för 16

att uppnå detta.

Om en asylsökande person sedan får beslut om utvisning förlorar denne helt rätt till all 

ekonomisk ersättning sedan 1 juni 2016.  En del av dessa personer blir av olika anledningar 17

kvar i Sverige, och lever som papperslösa.  Dessa människor kan många gånger inte 18

återvända till sina hemland på grund av krig, fattigdom eller hot. Papperslösa får enligt lag 

inte arbeta vilket gör att de oftast inte har möjlighet att försörja sig.  Det är svårt att veta 19

exakt hur många personer som lever i Sverige som papperslösa, år 2010 uppskattades det vara 

mellan 10 000 och 35 000.  Med tanke på att invandringen ökat mer än dubbelt sedan dess, 20

är siffran antagligen betydligt högre idag. 

1. 1. 4 Matsvinn 

Enligt jordbruksverket kan alla bortkastade råvaror och produkter som annars kunde vara 

människoföda kallas för matsvinn.  Detta matsvinn uppkommer enligt naturvårdsverket vid 21

flera steg i produktionsledet, bland annat vid tillverkning, hos leverantörer och grossister, i 

butiker, hushåll och på restauranger.  Effekterna av detta påverkar både miljö och ekonomi. 22

När de livsmedel och råvaror som redan producerats slängs bort, måste mer mat produceras. 

Det produceras alltså mer livsmedel än vad som konsumeras, vilket leder till en onödig 

 Kronofogden: Hur mycket får du behålla?, 2017: http://www.kronofogden.se/Hurmycketfardubehalla.html (hämtad 2017-02-22)15

 Regeringskansliet: Asyl, 2017:  http://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration/asyl/ (hämtad 2017-02-23)16

 Migrationsverket: Nya lagar 2016: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nya-lagar-2016.html (hämtad 17

2017-02-20)

 Migrationsinfo: Papperslösa, 2016: http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/papperslosa/ (hämtad 2017-02-22)18

 Ibid.19

 Ibid.20

 Jordbruksverket: Matsvinn - ett slöseri med resurser? 2011: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/21

Pdf_rapporter/ra11_20.pdf, s.2. (2017-02-24)

 Naturvårdsverket: Matsvinn, 2016: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-22

omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Matsvinn/ (hämtad 2017-02-24)
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påverkan på miljön i form av utsläpp av växthusgaser.  Produktionen av den mat som slängs  23

i Sverige motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid.  Livsmedelshanteringen 24

står också för ca 50 procent av den totala övergödningen i Sverige, och ca 20-25 procent av 

vår klimatpåverkan. Förutom detta är livsmedelsproduktion också en av de mest 

vattenkrävande sektorerna, samt bidrar till spridning av gifter och bekämpningsmedel.  25

Enligt jordbruksverkets rapport Matsvinn - ett slöseri med resurser från 2011 kan den 

miljönytta som uppstår genom återvinning eller återanvändning av mat aldrig väga upp för 

den miljöbelastning som uppstått när den producerades. Att matsvinn används till miljövänlig 

biogas kan t.ex inte rättfärdiga slös och släng av råvaror, då det endast bidrar till utvinning av 

en bråkdel av den energi som används för att producera livsmedel. Man uppskattar att endast 

10 procent av produktionsenergin går att återfå genom att producera biogas från matsvinn. 

Det är därför viktigt att poängtera att minskande av själva svinnet i sig, alltid är en bättre 

lösning rent miljömässigt.26

I Frankrike infördes under 2016 en lag som gör det olagligt för landets matbutiker och 

matproducenter att kasta mat som närmar sig utgångsdatumet. Butiker som bryter mot lagen 

kan få böter på ca 35000kr. Maten måste istället skänkas bort och större matbutiker blir 

skyldiga att skriva kontrakt med hjälporganisationer.  Dessa får hämta upp maten från 27

butikerna och sedan enligt lagen dela ut den ”på ett värdigt vis” till de som behöver. Man 

räknar med att det kan bli upp till 10 miljoner måltider per år.  Frankrike är ensamma i 28

världen om en sådan lag och än så länge gäller lagen inte restauranger, bagerier, skolor eller 

företag.   29

 Jordbruksverket: Matsvinn - ett slöseri med resurser? 2011: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/23

Pdf_rapporter/ra11_20.pdf, s.13. (2017-02-24)

 Naturvårdsverket: Matsvinn, 2016: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-24

omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Matsvinn/ (hämtad 2017-02-24)

 Ibid. 25

 Jordbruksverket: Matsvinn - ett slöseri med resurser? 2011: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/26

Pdf_rapporter/ra11_20.pdf, s.21. (2017-02-24)

 The Guardian: French law forbids food waste by supermarkets, 2016: https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-27

forbids-food-waste-by-supermarkets(hämtad 2017-03-01)

 SVT nyheter: Nu blir det förbjudet för franska butiker att kasta bort mat. 2016: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-blir-det-28

forbjudet-for-franska-butiker-att-kasta-bort-mat (hämtad 2017-03-01)

 National geographic Sverige: Frankrike förbjuder matspill i matbutiker. 2016: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-blir-det-29

forbjudet-for-franska-butiker-att-kasta-bort-mat (hämtad 2017-03-01)
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1. 2 Mål och syfte

Mitt mål är att visualisera Brödgruppens arbete genom design av en logotyp och en hemsida. 
Syftet med dessa är att genom visuell kommunikation informera om brödgruppens existens, 

för att locka fler deltagare och sprida medvetenhet. Syftet med hemsidan är även att underlätta 

gruppens kommunikation, både internt och externt. Projektets omfattande syfte är att hjälpa 

brödgruppen i sitt arbete med att hjälpa framförallt asylsökande och papperslösa att få mat för 

dagen genom självorganisering. Om tid finns ska logotypen tryckas på tygkassar och en 

broschyr/flyer tas fram med samma, men mer kortfattade, texter som hemsidan. Dessa ska 

användas av Brödgruppen för att alla deltagare ska ha lika möjlighet att kommunicera vad 

brödgruppen är på ”sitt” sätt, oavsett språk, social kompetens etc.

1. 3 Problemområde

Fler människor än någonsin förr, är som tidigare nämnt, på flykt eller har flytt till Europa och 

är i direkt behov av hjälp för att uppfylla grundläggande behov av mat och vatten. Det rör sig 

om över 1 million människor.  Samtidigt slängs runt 88 millioner ton mat årligen i EU, för en 30

kostnad uppskattad till 143 billioner euros. Ungefär en tredjedel av världens matresurser 

slösas eller slängs varje år.  Mat slängs alltså i mängder samtidigt som människor svälter.31

1. 4 Problemområdets avgränsningar

Jag har valt att avgränsa projektet till Malmö, där brödgruppen är verksam. Jag samarbetar 

som sagt med brödgruppen, vars målgrupp är alla i Malmö som kan behöva mat. 

1. 5 Frågeställning

Hur kan jag med hjälp av hållbara designmetoder utforma en visuell identitet för 

brödgruppen? Hur kan jag använda mig av detta visuella språk för att underlätta 

kommunikation inom Brödgruppen och mot kaféer/eventuella nya deltagare, samt sprida 

medvetenhet om situationen?

 European commission: Refugees in Europe, 2016: http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis_en (hämtad 2017-02-20)30

 European commission: Stop food waste, 2017: http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/stop_en (hämtad 2017-02-20)31
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2. TEORI OCH METOD 

2. 1 Tillvägagångssätt 

Jag har valt att använda mig av designaktivism och participatory design, därför att jag vill 

utforska hållbara metoder för mig att arbeta med i min roll som designer, men även för att ta 

tillvara på brödgruppens arbetssätt och värderingar. Detta inspirerades av deras metoder för 

självorganisering och platta hierarki där ingen är ledare och alla deltar efter förmåga, 

möjlighet eller lust. Utöver detta har jag samtalat kontinuerligt med medlemmar i 

brödgruppen och deltagit vid en brödrunda.  (Se bilaga A: Brödrunda, sid.26.) Jag har 32

sammanställt en noggrann skrivbordsundersökning kring social och ekologisk hållbarhet, 

samt ämnen relevanta för projektets grund. Det visuella arbetet inleddes med undersökning av 

andra frivilliga och ideella organisationer genom sammanställning av state of the arts . 33

Vidare planerade jag och höll tre workshops med delar av brödgruppens deltagare. Hela 

processen genomsyrades av det teoretiska underlag som togs fram under projektets början.

2. 1. 1 Designaktivism

Designaktivism uppstår genom kombinationen av stark politisk medvetenhet och design. Det 

är design som har ett tydligt syfte kring sociala och/eller ekologiska frågor, ofta i kombination 

med ett mer eller mindre radikalt utförande. Det radikala kan ligga i hur designen används 

eller vem som utför själva processen. Designaktivism har även en inneboende radikalitet 

genom att den motsätter sig den dominanta, kommersiella och marknadsdrivna 

designindustrin. Inom designaktivism används ofta designtänkande och designmetoder för att 

jobba med särskilt utsatta eller underrepresenterade samhällsgrupper.  För att jobba 34

framgångsrikt med designaktivism, kan designers med fördel sammarbeta med 

frivilligorganisationer som delar dennes strävan mot förändring.  Det är också viktigt att 35

tillägga att designaktivism kan karaktäriseras genom sitt utförande. Metoder som 

participatory design och co-design är vanliga för att uppnå en process och ett resultat som är 

inkluderande och demokratiskt.  36

 Brödrunda: De tillfällen då brödgruppen åker till kaféer och hämtar bröd för att sedan dela ut.32

 State of the arts: Inspiration från framgångsrika aktörer inom samma område.33

 Chick, Anne & Micklethwaite, Paul, Design for sustainable change: how design and designers can drive the sustainability agenda, 34

AVA ; Thames & Hudson, [distributor], Lausanne : London, 2011, s.59

 Ibid. s.6035

 Ibid. s.5936
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2. 1. 2 Participatory design och co-creation 

Participatory design innebär, som namnet antyder, ett deltagande och inkluderande av de 

stakeholders  som är inblandade i ett projekt.  Ingångsvinkeln är att det inte enbart är 37 38

professionella designers som kan bidra till slutprodukten, utan att de som lever med/påverkas 

av problemet och dess möjliga lösning bär på en stor expertis kring problemområdet. Fokus 

ligger inte på att enbart konsultera deltagarna/publiken/kunden utan på deras aktiva 

deltagande i processen.  Detta refereras också ofta till som collaborative design eller co-39

design/co-creation.  Co-design kan syfta på alla designgenrer som uppmuntrar till 40

deltagande, t.ex metadesign, social design och participatory design.  Meningen är att 41

säkerställa att den färdiga lösningen möter alla verkliga mål och behov hos den tänkta 

målgruppen.  Participatory design fokuserar på processen och deltagandet, och kan ses som 42

en politisk handling; ett sätt att uppmuntra till en mer demokratisk design.  Alastair Faud-43

Luke skriver i Design activism - beautiful strangeness for a sustainable world att de deltagare 

som ska använda slutprodukten/designen har rätt att påverka besluten kring dess 

utformande.  Detta innebär dock inte att det är självklart att deltagarna står för själva 44

slutprodukten. Designern behövs fortfarande för att med sin expertis inom design området 

översätta utfallen från co-creation fasen till användbara och trovärdiga resultat. Designern 

jobbar inkluderande under processen, men samtidigt som det är viktigt att minnas att designa 

med istället för åt en kund innebär det inte att lämna kunden att designa helt åt sig själv.  45

Enligt Faud-Luke är meningen med co-design skapandet av nya sociala värden som 

balanserar mänskligt välbefinnande med naturens.46

 Stakeholders: kan till exempel vara anställda, kunder, och/eller mottagare av en tjänst.37

Chick, Anne & Micklethwaite, Paul, Design for sustainable change: how design and designers can drive the sustainability agenda, 38

AVA ; Thames & Hudson, [distributor], Lausanne : London, 2011, s.46

���  Ibid. s.4739

 Chick, Anne & Micklethwaite, Paul, Design for sustainable change: how design and designers can drive the sustainability agenda, 40

AVA ; Thames & Hudson, [distributor], Lausanne : London, 2011, s.38

 Fuad-Luke, Alastair, Design activism: beautiful strangeness for a sustainable world, Earthscan, London, 2009. s.14741

 Chick, Anne & Micklethwaite, Paul, Design for sustainable change: how design and designers can drive the sustainability agenda, 42

AVA ; Thames & Hudson, [distributor], Lausanne : London, 2011, s.46

 Ibid.43

 Fuad-Luke, Alastair, Design activism: beautiful strangeness for a sustainable world, Earthscan, London, 2009. s14744

 Chick, Anne & Micklethwaite, Paul, Design for sustainable change: how design and designers can drive the sustainability agenda, 45

AVA ; Thames & Hudson, [distributor], Lausanne : London, 2011, s.47

 Fuad-Luke, Alastair, Design activism: beautiful strangeness for a sustainable world, Earthscan, London, 2009. s14146
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2. 2 Teoretiskt ramverk

2. 2. 1 Branding för frivilligorganisationer

Marknadsföring och branding av välgörenhets- och frivilligorganisationer började i slutet av 

60-talet då en serie artiklar publicerades som argumenterade för att undersöka om 

användandet av goda marknadsföringstekniker gick att applicera på 

välgörenhetsorganisationer.  Vikten av branding för ideella organisationer är stor både när 47

det gäller första kontakten och utvecklingen av en längre relation med de personer som ska 

komma att organisera sig eller bidra.  Detta inte minst på grund av det finns fler att 48

konkurrera med på marknaden idag. Enligt Kotler, Andreasen och Derrick kan detta bäst 

uppnås genom god och noggrant utförande av marknadsföring och branding.  49

Kartikeya Kompella menar i The Definitive Book of Branding att branding kan ses som ett 

trossystem. Detta system innehåller sju element: skapelsehistoria, bekännelse, ikoner, ritualer, 

lexikon, icke-troende och ledare. Dessa skapar enligt Kompella en gemenskap och känsla av 

tillhörighet.  Med skapelsehistoria syftar han på narrativet kring organisationen eller 50

varumärkets ursprung. Det finns många sociala, ekonomiska och psykologiska anledningar till 

att vi vill veta var något kommer ifrån och historien bakom.  Det Kompella kallar för 51

bekännelse handlar om att efter vi vet bakgrunden vill vi veta mer om vad innehållet är i ett 

varumärke, en produkt eller organisation. Detta görs ofta med någon sorts sammanställning av 

kärnprinciper som organisationen står för, eller med en kort mening som beskriver ett 

budskap. Det handlar ofta om att i sin enkelhet fokusera på det organisationen värdesätter och 

tror på.  Nästa punkt på Kompellas lista handlar om att genom ikoner kommunicera var du 52

kommer ifrån och vad du står för. Det kan handla om visuell kommunikation genom t.ex en 

logotyp men också om att aktivera alla sinnena. Till exempel kan en ikon vara hur något 

smakar eller låter. Medan ikoner identifierar en organisation eller ett märke, är ritualer enligt 

Kompella de upprepade handlingar, engagemang och beteende som sker interaktivt internt i 

 Lindsay Graeme, Sorell Rosemary, Tapp Alan: Journal of marketing communications: Towards a branding framework for cause-,47

funding- and need-oriented charities [Elektronisk resurs]. Coventry Business School, William Morris Building, Priory Street, 
Coventry CV1 5FB, UK, 1999. s.39

 Ibid.48

 Ibid. s.4049

 Kompella, Kartikeya, The definitive book of branding, Sage Publications, Los Angeles, 2014 s.32850

 Ibid. s.32951

 Ibid. s33052
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en organisation eller externt mot dess kunder/deltagare/målgrupp.  Inom trossystemet finns 53

också ett lexikon, ett internt språk som ofta lättast förstås av medlemmar och deltagare/

kunder, men som inte är helt lättolkat för utomstående. Det kan t.ex var namn på produkter/

modeller men kan också vara t.ex uttryck eller termer inom den specifika genre som 

organisationen rör sig.  Ett trossystem har också icke-troende. De som hejar på motståndaren 54

eller ifrågasätter det organisationen gör. Genom att förstå dessa ifrågasättare kan 

organisationen definiera vad vi inte är, eller vad vi aldrig vill bli.  Det sista som enligt 55

Kompella behövs för att se branding som ett trossystem är en ledare, han visar här på exempel 

som Mark Zuckerberg eller Steve Jobs. Kompella menar att dessa sju punkter är del av en 

sorts primal kod som kan skapa sammanhang och gemenskap, som leder till framgångsrika 

varumärken. Han menar att detta tankesätt tar bort det företags-drivna ur det hela, och inriktar 

sig mer mot individer och sammanhang. Han menar att företag som jobbar som ett trossystem, 

med denna enligt honom primala kod, blir som samhällen där människor hittar sammanhang 

och tillåts tro och tillhöra något. Vilket enligt honom också leder till framgång.56

Enligt Paul Howalt och Von Glitschka handlar designen av ett varumärke om att lösa ett 

visuellt problem. De listar i Design logo: an exploration of marvelous marks, insightful essays 

and revealing reviews en rad frågor att ha i åtanke vid formgivning av en logotyp: 

• Talar den till målgruppens ”själ”?

• Är den enkel och minnesvärd, utan att vara tråkig?

• Är stilen lämplig inom företaget/organisationens genre?

• Är den mer tidlös än trendig?

• Kan man berätta en historia om den?

• Är den visuellt intelligent eller konceptuell på något sätt?

• Kan den (eller en version av den) representeras enkelt oavsett media?

• Vill man slicka/smaka på den?57

Kompella, Kartikeya, The definitive book of branding, Sage Publications, Los Angeles, 2014 s.33153

 Ibid. s33254

 Ibid. s.33355

 Kompella, Kartikeya, The definitive book of branding, Sage Publications, Los Angeles, 2014 s.33456

 Von Glitschka. Paul Howalt., Design: Logo: An Exploration of Marvelous Marks, Insightful Essays and Revealing Reviews 57

(Design Series) [Elektronisk resurs], Rockport Publishers, 2014 s.6
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2. 2. 2 Webbdesign teori

Terry Falke-Morris skriver i Basics of web design att det finns vissa generella designprinciper 

att ta hänsyn till, även när det gäller webbdesign. Dessa är: repetition, kontrast, närhet och 

placering i linje.  Repetition och kontrast kan utövas genom olika komponenter så som färg, 58

form, typsnitt och bilder. Närhet eller ”proximity” handlar om att ting som relaterar till 

varandra placeras i närhet av varandra medan det som inte gör det hålls på medvetet avstånd. 

Placering i linje, eller ”alignment” handlar om att hålla linjer, vertikalt eller horisontell för att 

skapa enhetlighet.  När det gäller text på webben är det viktigt att hålla den koncis och att 59

arbeta med korta fraser och meningar, samt att arbeta tydligt med rubriker och 

underrubriker.  Det är också viktigt att välja ett typsnitt som är bekant, och ett som är globalt 60

känt eftersom det måste finnas tillgängligt för att visas på olika datorer och webbläsare. 

Serifer är att föredra för att underlätta läsbarheten på skärmar. Läsbarheten ökar också vid 

vänsterställd text, jämfört med t.ex centrerad.  Vad gäller färg på webben handlar det mycket 61

om kontrast och att välja färger med tillräckligt hög sådan på text och bakgrund.  Tidigare 62

fanns det både färger och typsnitt som var mer ”säkra” att använda för webb syften, men idag 

är tillgängligheten bättre och de flesta skärmar stödjer miljontals färger.  63

2. 3 Process och praktiskt utförande

2. 3. 1 State of the arts

I projektets början analyserade och undersökte jag flera hemsidor för liknande projekt för att 

se hur deras hemsidor och grafiska profiler såg ut. I min åsikt såg dessa ofta mindre 

professionella och mer hemmagjorda ut. Dom var röriga och svåra att tyda, eller 

överbelamrade med text och grafiska element som enligt mig inte stärkte organisationens sak 

eller budskap. Det tog lång tid att läsa och förstå. Under projektets gång fick jag dock genom 

kommunikation med Brödgruppen veta att detta var ett uttryck de faktiskt uppskattade och 

tyckte kändes relevant för det dom sysslar med. Jag bad dom skicka bilder på hemsidor som 

 Felke-Morris, Terry. Basics of Web design Html5 & css3 (2nd ed.),  Pearson, New Jersey, 2014 s. 7058

 Ibid.59

 Ibid s. 7460

 Felke-Morris, Terry. Basics of Web design Html5 & css3 (2nd ed.),  Pearson, New Jersey, 2014 s. 7561

 Ibid s.7662

 Ibid s.7763
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de tyckte fungerade och även uttrycka vad det var som tilltalade dom. De nämnde att de var 

rädda att deras hemsida skulle se för professionell ut, något de kopplade till kapitalism och 

ville ta tydligt avstånd från. Jag tog hänsyn till detta och försökte inkorporera deras tankar i 

min design. (Bilder från analysen finns att se i bilaga B: State of the arts, sid. 27-30).

2. 3. 2 Planering och utformande av deltagande process

Det var för mig i början av projektet viktigt att planera och utforma min process, samt att få 

en överblick över hur den generella co-design processen fungerar. Jag använde mig av 

Alastair Faud-Lukes co-design processkarta men valde sedan att utforma min egen utifrån 

den. Detta framförallt därför att den har många eventuella sidospår som inte stämde in på just 

min process, men också för att tydliggöra för mig själv vilka steg jag behövde ta och var i 

processen jag befann mig vid ett visst tillfälle. (Se min processkarta i bilaga C: Co-design 

Process, sid. 31). Jag ser processen i tre delar, där den första perioden är en inledande och 

planläggande del där jag jobbar mest enskilt och genom research och planering. Den andra 

fasen är där den största deltagande delen sker, genom workshops, feedback, brainstorming 

med mera. Den tredje fasen är den där jag jobbar med det material som kom ur den 

deltagande delen, jag formger här slutprodukten och jobbar med feedback/återkoppling via 

digitala möten/samtal med en frivillig grupp om tre personer från brödgruppen som jag 

kommer att kalla designgruppen hädanefter.

Bild 1. Här har det varit bilder på co-design processen enligt Alastair Faud-Luke H. 
Kontakta författaren för att få se bilderna.
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2. 3. 3 Workshops 

Till den deltagande delen av processen förberedde jag tre workshops inför ett första möte med 

Brödgruppens medlemmar. Syftet med detta var att nyttja gruppens kreativa potential och att 

skapa känsla av deltagande och ägande av slutprodukten hos organisationen. Jag bjöd in alla 

medlemmar, fick svar att fem skulle delta, men endast två personer dök upp. Detta var såklart 

tråkigt, men inte helt oväntat. Vi kom överens om att ändå genomföra dagen och att det arbete 

som workshopsen resulterade i skulle tas vidare och diskuteras vid ett möte med resterande 

medlemmar senare samma vecka. Inför workshopsen använde jag mig av Design - process 

och metod av Åsa Wikberg Nilsson, Åsa Ericson och Peter Törlind. De definierar en 

workshop som ett kreativt arbetsmöte där personer inom målgruppen, experter eller personer 

helt utan koppling till projektet, samlas och kreativt utforskar ett visst område.  De nämner 64

också att det är viktigt att definiera workshopens syfte för mig själv och deltagarna.   Jag 65

fann två specifika metoder jag ville arbeta med: brainstorming och scamper. 

Enligt Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind bör man hålla sig till brainstormingens 

grundregler men utöver detta kan sessionen variera. Viktigt att tänka på är att inte kritisera, 

varken sig själv eller andra. Det behöver inte vara logiskt utan under brainstorming ska alla 

försöka tänka ”fritt” och utan att värdera. Det är också viktigt att låta vilda och galna ideér ta 

plats, ju tokigare desto bättre. Idéer kan också kombineras fritt, det är inte kritik att 

vidareutveckla eller addera något till någon annans idé. Till sist nämner de att man ska sikta 

på kvantitet över kvalitet. Många idéer och mycket att välja mellan ger bättre resultat.  66

Scamper är en kreativ metod utvecklad av Bob Eberle.  Detta är en metod som ofta använder 67

material från exempelvis tidigare brainstorming session. Scamper kan stödja idéutveckling 

genom att man ställer sig frågorna: 

• Substitute?  (Ersätta)

• Combine? (Kombinera)

• Adapt? (Anpassa) 

• Modify? (Modifiera)

 Wikberg Nilsson, Åsa, Ericson, Åsa & Törlind, Peter, Design: process och metod, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015. s. 8964

 Ibid. 65

 Ibid. s.12566

 Ibid. s.13367
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• Put to use? (Annat användande)

• Eliminate? (Eliminera)

• Reverse? (Tvärtom)

Utöver dessa två metoder gjorde jag en egen övning som jag kallade ”Brödpyssel”. Syftet 

med denna var att hitta ett gemensamt visuellt språk för brödgruppen. Detta för att i sin tur 

sprida det arbete de gör. Kanske för att inspirera, sätta igång fler liknande initiativ, ifrågasätta 

eller locka fler medlemmar. Jag lät deltagarna pyssla fritt med det material jag tagit med. 

Detta bestod av flera olika sorters bröd, deg, folie, klister, knivar, skalpeller, saxar, tejp, plåt, 

mjöl, färgat papper, färg och penslar. Jag bad dom även diskutera och tänka över om de har 

några slagord eller en slogan. (Se bilder från alla tre workshops i bilaga D: Workshops, sid. 

32-34). 

Jag sammanfattade sedan resultatet från workshopsen i ett förslag på en 

brief som jag skickade med till det möte som Brödgruppen skulle ha 

senare samma vecka med resten av medlemmarna. Vi fastslog vid det här 

laget att det var just en hemsida som jag skulle göra. Utöver hemsidan 

skulle logotyp och eventuella trycksaker tas fram. Sloganen ”Bröd åt 

folket” fastställdes också.

2. 3. 4 Skissprocess 

Genom workshops och samtal med organisationen framkom att ett handgjort uttryck var att 

föredra för brödgruppens grafiska identitet. Kunden ville inte att det ska se för tillrättalagt 

eller ”stilrent” ut. Detta var för mig en utmaning. Jag skissade både logotyp och hemsida för 

hand på lösa ark, men bearbetade kontinuerligt i photoshop. Allt eftersom processen blev 

längre och större insåg jag vikten av en holistisk översyn och började därför föra loggbok där 

jag kunde se det visuella uttryckets 

utveckling. I min process och framtagande 

av Brödgruppens profil försökte jag ha i 

åtanke tidigare nämnd teori kring 

branding. Jag ville se om jag kunde jobba 

med Kompellas tankar kring branding som 

ett trossystem. Jag var medveten om de sju 

punkterna vid workshops och samtal med 

Brödgruppen, utan att peka ut för kunden 
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att det var en faktiskt teori. Samtidigt var jag inte helt övertygad om att alla sju punkter var 

rimliga eller aktuella. Jag valde att se dessa som goda riktlinjer att förhålla mig till, men inte 

regler jag var tvungen att följa till punkt och pricka. 

2. 3. 5 Logotyp

Logotypen tog sin form med Brödgruppens godkännande. Jag började med att skissa på 

bokstäver för hand med bläck och pensel. Jag provade att arbeta med min vänstra hand istället 

för min högra, då jag är högerhänt, och försökte jobba i gränslandet mellan det jag uppfattar 

som det fula och det fina.

Det var tidvis svårt att hitta en balans och en medvetenhet i det uttryck som kunden önskade. 

Jag skissade först på hela ord men insåg sedan att det var lättare att skissa bokstäverna var för 

sig och sedan sätta ihop logotypen digitalt. 

Efter att jag fått vad jag upplevde var en balanserad form skrev jag ut den och gick över med 

röd penna vilka delar som behövde justeras. Jag justerade bland annat tjocklek och vinklar, 

men jobbade även vidare med bokstävernas placering för att skapa harmoni och inte lämna för 
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stora vita ytor mellan de båda raderna. ”B”et fick till exempel bli rundare för att fylla ut 

området under. I nästa steg bakade jag en version av logotypen i bröd. (Se hela processen i 

bilaga E: Logotyp, sid. 35-37).

2. 3. 6 Hemsida

Hemsidans design inleddes med avstämning av färgval med designgruppen och detta gjordes 

via digitala möten och telefonsamtal. Mitt förslag var en stark, kulört röd för texter och 

detaljer, detta för att rött kan uppfattas som en ganska allvarlig färg. Jag ville att projektets 

nödvändighet, brådskan och problematiken kring att folk svälter skulle synas genom 

färgvalen. Rött symboliserar stop/försiktighet/varning i stora delar av världen  och har även 68

en uppenbar politisk koppling. Rött kan också vara en färg som förknippas med känslan av att 

vara arg, exempelvis som i uttrycket ”att se rött”.  Något jag ser passande till vad 69

Brödgruppen uttryckt vid våra samtal. I kontrast till den starka röda ville jag jobba med en 

enkel beige ljus valör, som en association till bröd och mjöl. Jag satte ihop digitala skisser och 

skickade till designgruppen för att de skulle få se färg och form ihop med text. I början 

jobbade jag även med beiga nyanser som innehöll en del rött, men fick svar från 

designgruppen att de upplevde detta som för rosa, och ”snällt”, något jag i efterhand höll med 

om. 

 Dabner, David, Graphic design school: a foundation course for graphic designers working in print, moving image and digital 68

media, 5. uppl., Thames & Hudson Ltd, London, 2014 s.94

 Ibid.69
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Vi bollade idéer fram och tillbaka och jag fick intrycket av att jag inte var på rätt spår, förutom 

med den röda kulören som de var mycket nöjda med. Jag bad då (som nämnt i State of the 

arts) designgruppen göra en egen omvärldsanalys och se vilka hemsidor de tyckte var 

intressanta eller inspirerande. (Se bilaga B: state of the arts, kundens omvärldsanalys, sid. 

29-30). Här blev det för mig en enorm utmaning och ett ganska svårt läge. Kunden bad mig 

göra något som inte var professionellt, snyggt eller funktionellt i min mening. Jag fann mig 

fundersam över huruvida det var mina tjänster de ville ha eller helt enkelt någon som inte har 

min utbildning och erfarenhet. Jag upplevde att kunden hade svårt att skilja på våra roller, de 

berättade exakta förslag på vad jag skulle göra. Här var jag tydlig med att inte ta något 

personligt, samtidigt som jag ville göra det klart att min roll som designer inte är att enbart 

använda mina tekniska kunskaper. Jag försökte vara tydlig med min roll och min expertis, 

samtidigt som jag ville vara tillmötesgående och försökte tolka in vad det var dom var ute 

efter. Vid det här läget lärde jag mig mycket om kundkontakt och hur svårt det faktiskt är att 

jobba med co-design. Efter att de visat de hemsidor som de inspirerades av tog jag ett steg 

tillbaka och försökte urskilja vilka bitar det var som de faktiskt gillade, varför och hur jag 

kunde inkorporera/tolka de. Vid det här laget återgick jag till papper och penna, och skissade 

på enkla, handgjorda symboler för bröd, nävar, cyklar, munnar m.m. Kunden använde ledord 

som ”folkligt” och ”hemmagjort” och jag försökte tolka vad de menade genom att illustrera 

handgjorda, minimalistiska ikoner, något jag märkte att de uppskattade vid återkoppling. 

Efter ett tag märkte jag att jag var tvungen att släppa dialogen med designgruppen och jobba 

vidare avskilt och inte konstant återkoppla. Utmaningen var nu att vi fortfarande hade vissa 

delade meningar om hemsidans färg och form, och jag upplevde att det var enormt svårt att 

göra oss båda nöjda.  Jag valde vid det här laget att ta in allt de sagt och visat och bestämde 

mig för att det var tid att ta fram det slutgiltiga förslaget. Jag tog fram mina egna ledord och 

de blev: handgjort, minimalistiskt och anspråkslöst.  (Se skissprocessen av hemsidan i bilaga 70

F: Hemsida, sid. 38-39).

 med dessa ledord och framförallt ”anspråkslös” syftar jag inte på brödgruppens budskap, utan enbart själva formgivningen.70
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3. RESULTAT

Som nämnt tidigare ville jag försöka förhålla mig till de sju punkterna kring branding som 

Kompella skriver om. Skapelse historia, bekännelse och ikoner finns tydligt med på hemsidan 

och i brödgruppens nya visuella identitet. På ett sätt kan jag se att det även finns ett lexikon på 

hemsidan, dels i den slogan som framtogs under workshopen, ”bröd åt folket” men också 

generellt i språket och rubrikerna på sidan. Icke-troende, syns såklart inte på hemsidan, men 

såhär i efterhand inser jag att vi gemensamt även satte ord på detta under workshops, möten 

och samtal. Detta handlar ju som Kompella beskriver om vad vi inte vill vara, eller vem vi inte 

är, och detta blev mycket tydligt för både mig och deltagare under hela co-processen. Den 

enda punkten som saknas när det gäller Kompellas teori är ledare, något som känns mycket 

rimligt med tanke på brödgruppens arbetssätt och platta hierarki. 

När det gäller logotypen kan jag se att den uppfyller flera av Howalt och Glitschkas punkter 

för en lyckad logotyp, jag hoppas framförallt att det är en logotyp man vill smaka/slicka på. 

Jag valde dock tillsist att inte använda brödversionen på hemsidan, men behöll ändå denna 

och placerade den på informationskort som var en tidig tanke i projektet. Dessa för att alla 

deltagare ska ha fler möjligheter att kommunicera vad brödgruppen är oavsett språk, social 

kompetens etc. Korten är format A6, matt papper 270gram. Jag valde bort att arbeta med en 

broschyr därför att det ska vara enkelt och lätt att snabbt ta till sig informationen, samt 

hänvisa till hemsida och kontaktuppgifter för vidare information. Jag placerade även 

logotypen på tygkassar som tanken var i projektets början. Logotypen visas aldrig i den röda 

kulören på grund av att det lätt associeras till blodstänk.
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I det slutgiltiga förslaget av hemsidan använde jag enbart den röda färgen och vit bakgrund. 

Jag provade under processen många olika headers men kom till slut fram till att ett fotografi 

från ”brödrundan” jag deltagit vid passade bäst. Utan den blev headern inte tillräckligt talande 

för hemsidans innehåll, och vid handledning fick jag även bekräftat det jag känt; att det var för 

tomt och luftigt med enbart logotypen som header på vit bakgrund. Fotografiet jag valde 

istället är av en deltagare under en brödrunda, men tagit uppifrån så att man inte ser personens 

ansikte. Bröd skymtas i påsarna, som nästan ser ut som sopor, som en symbol för  att det är 

mat som annars hade varit skräp. Ovanpå bilden ligger logotypen i vitt. Det rutiga golvet i 

kombination med brödet bidrar till att tydliggöra bildens sändarkontext, det vill säga miljön 

där bilden är tagen , ett kafé. När det gäller semiotik kan frånvaro av huvud, speciellt på en 71

kvinnokropp användas för att avväpna eller frånta personen i fråga sin makt, eller 

subjektivitet.  Medveten om frånvaro av personens blick och ansikte då bilden togs, var mitt 72

mål med bilden var inte att avväpna eller objektifiera utan att återge känslan av aktivism. 

Personens breda och avslappnade sittposition hjälper i min mening till med detta.

Jag jobbade aktivt med de fyra designprinciper som Falke-Morris nämner under hemsidans 

utformning. Texten är tydligt uppdelad så att det som relaterar till samma ämne hålls nära, och 

däremellan är ett tydligt avstånd. Jag bad designgruppen fotografera vidare vid brödrundor 

samt skriva de texter som används på sidan, och framförallt ”vad vi gör”, ”hur vi gör det”, 

”varför vi gör det” kändes viktiga då dessa är korta, tydliga, lätta stycken som fort sätter in 

besökaren i sidans kontext. Texten på hemsidan som handlar om matsvinn och 

klimatpåverkan är skriven av mig med designgruppens godkännande. Eftersom jag jobbade 

med enbart rött och vitt valde jag att verkligen göra allt rött för att stärka konceptet. Jag var 

 Eriksson, Yvonne, Göthlund, Anette Mötet med bilder. Att tolka visuella uttryck. Studentlitteratur, Stockholm, 2014 s.3971

 Ibid s. 6072
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tveksam kring detta då kontrasten inte var fullt så stark som tex svart mot vit bakgrund, men 

enligt Falke-Morris går kontrasten att mäta via en särskild algoritm.  Jag testade därför 73

kontrasten via två olika webverktyg  och fick samma resultat; kontrasten medelbra och så 74

länge den är i 14 punkter eller större så är läsbarheten god nog. Brödtexten är därför 14pkt, 

titlar 30pkt och undertitlar 17pkt, båda de sistnämnda är feta. För att underlätta läsbarheten 

ytterligare jobbade jag framförallt med vänsterställda spalter. Typsnittet jag valt heter Lato, 

och är ett av googles typsnitt, vilket gör det lättillgängligt och globalt. Lato är en sans serif 

från 2010 som är tänkt att med sina semi-rundade detaljer ge en varm känsla samtidigt som 

strukturen utstrålar stabilitet och ger ett seriöst utryck.  Jag upplever att Lato är ett väl använt 75

typsnitt på webben, vilket man också kan anta leder till ökad läsbarhet. 

Hemsidans navigationssystem är ämnat att vara så enkelt som möjligt och jag har därför 

använt mig av en onepage sida. Detta därför att varje enskild sida skulle innehålla väldigt lite 

information. Varje titel i menyn behövde alltså inte sin egen sida utan allt ligger på en och 

samma sida, lätt tillgängligt genom skrollning eller användning av menyns ämnestitlar. Sidan 

innehåller också en login sida enbart ämnad för gruppens medlemmar. Denna har utvecklats 

efter det behov kring intern kommunikation som uttryckts via designgruppen och vid 

workshopsen. På medlemssidan finns intern information om samarbetspartners som kaféer, 

bagerier och de mötesplatser där brödet lämnas. Det finns även en telefonlista, lathund för 

samordnare samt ett schema där medlemmarna kan skriva upp sig på vilka dagar de kan 

hämta bröd. (Se hela resultatet i bilaga G: Resultat, sidan 40-42. Se www.brodgruppen.se).

Vidare har jag tagit fram en manual för användarna, med information hur de ”tar över” 

hemsidan. Manualen innehåller viktig information för kunden kring hur de skapar nya 

användare, loggar in samt hur de lägger till nya ”brödrundor” i schemat. För användarna finns 

två olika medlemsskap; de som är samordnade har fler möjligheter att ändra saker på 

hemsidan, uppdatera scheman osv. Medan deltagarna har tillgång till att kommentera och 

svara på vilka dagar de kan hämta och lämna bröd. Hemsidan är  min mening väldigt enkel att 

använda, men om kunden inte får information om hur kan den verka komplicerad. Manualen 

blev därför en väldigt viktig del i projektets slutskede. (se bilaga H: Manual, sidan 43-46)

 Felke-Morris, Terry. Basics of Web design Html5 & css3 (2nd ed.),  Pearson, New Jersey, 2014 s. 7773

 WebAim Color Contrast Checker: http://webaim.org/resources/contrastchecker/; (hämtad 2017-04-02)74

Analyse Luminosity Contrast Ratio: http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php (hämtad 2017-04-02)

 Google fonts, Lato, 2014: https://fonts.google.com/specimen/Lato (hämtad 2017-04-13)75
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4. DISKUSSION

När det gäller hållbarheten i projektet har jag insett mer och mer att det handlar om mitt sätt 

att arbeta som designer, och inte enbart vad organisationen sysslar med. Jag har under 

projektets gång funderat mycket kring min roll som designer. Detta är något jag även gjort 

tidigare, men det känns nu mer än någonsin aktuellt för mig att lära mig och ta beslut kring 

hur jag ska jobba hållbart i en branch som egentligen är väldigt ohållbar. Jag har lärt mig 

mycket om metoder som kan användas för att bidra till ett större fokus kring hållbarhet i min 

yrkesroll. När det gäller att jobba med en frivilligorganisation, eller en organisation/företag 

generellt är det komplext att avgöra om dess arbete är hållbart eller inte. Kanske är det bara 

mer eller mindre hållbart - aldrig totalt. Om man ser till brödgruppens arbete och tar i akt det 

som jag tidigare nämnt i teoridelen från jordbruksverkets rapport, så kan miljönyttan ifrån 

återvinning eller återanvändning aldrig uppväga den belastning av miljön som uppstått vid 

produktion. Faktum är enligt jordbruksverket att det mest hållbara skulle vara att producera 

mindre mat så att inget bröd behöver slängas. Å andra sidan finns det ju bevisligen människor 

som verkligen behöver den här maten, på grund av ojämnt fördelade resurser i världen. 

Min frågeställning berörde hur jag med hjälp av designmetoder kunde utforma en visuellt 

identitet för brödgruppen, men också hur jag med hjälp av detta kunde underlätta 

kommunikationen både internt och externt för organisationen. Jag valde att arbeta med en 

deltagande process vilket var en mycket större utmaning än jag trodde. Genom processens 

gång har jag lärt mig mycket, främst av allt om kundkontakt. Jag hade en bild av att kunden 

skulle ha mer tillit till mig som designer, och att vi skulle ha mer samstämd bild av vad som 

effektivt uttrycker organisationens budskap. Jag lärde mig om att jag behöver öva på att 

anpassa språket vid samtal med kund, samt att ta ett steg tillbaka och försöka se vad det är 

kunden egentligen menar och tolka in detta. Under hela processen har jag brottats med frågan 

”har kunden alltid rätt?” och jag tror det har varit extra svårt på grund av att detta inte varit en 

vanlig betalande kund, utan ett examensprojekt som också jag är mycket mån om ska 

representera mig som designer. I slutändan anser jag att mitt resultat har besvarat min 

frågeställning, men tiden kommer få avgöra det egentliga resultatet.

Som nämnt i rapportdelen ”process och praktiskt utförande” arbetade jag mycket mellan det 

jag själv uppfattar som det fina och det fula. Men detta är såklart inte min egen fria 

uppfattning, utan den är påverkad av min kulturella och sociala omgivning,  liksom den är 76

 Eco, Umberto (red.), Om fulhet, TPB, Johanneshov, 2009, s.39476
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för kunden. Smak handlar till stor del om klasskillnader och jag kan förstå Brödgruppens oro 

kring att deras hemsida skulle ha ett uttryck som för dom kopplades till en sorts överklass och 

kapitalism. Elegans och skönhet har genom historien alltid kopplats till utövarens ekonomiska 

förutsättningar.  Å andra sidan kan jag tycka att det delvis är synd att då inte försöka bryta 77

detta mönster när det finns en chans. Varför ska inte samhällets lägre klasser, eller socialismen 

för den delen också få lov att vara elegant och skön?  Eller är det så att den redan är det, och 

det är uppfattningen som behöver ändras?

 Ibid. 77
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7. BILAGOR

Bilaga A: Brödrunda
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Bilaga B: State of the arts

Här har det varit en bild av Asylgruppen i Malmös hemsida. Kontakta författaren för att se bilden.

Här har det varit en bild av Flyktinggruppernas riksråds hemsida. Kontakta författaren för att se bilden.
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Bilaga B: State of the arts

Här har det varit en bild av Soppkök malmös hemsida. Kontakta författaren för att se bild

Här har det varit en bild av en Ingen människa är illegals hemsida Kontakta författaren för att få se bild.
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Bilaga B: State of the arts, kundens omvärldsanalys

Här har det varit en bild av Bröd och frihets hemsida.  Kontakta författaren för att få se bild.

Här har det varit en bild av Organic bakerys hemsida. Kontakta författaren för att få se bild.
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Bilaga B: State of the arts, kundens omvärldsanalys

Här har det varit en bild av en Kontrapunkts hemsida. Kontakta författaren för att få se bild.
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Bilaga D: Workshops
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Bilaga E: Logotyp
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Bilaga F: Hemsida

�38

fölgk dög gki
sument hilit accusa cusae. Ihillorem. 
Nemoluptam eaquam, et est volore 
eum iundion conetItatiusdae que 
odis mincium et officae sequatur sam 
rSedW

                                                             HIE WE SDOS                              MAH GILO URM

Fugitis demped ma 
quatae venis natus, 

sument hilit accu-
sa cusae. Ihillorem. 

Nemoluptam eaq-
uam, et est volore 

eum iundion conet 

fölgk dög gki
sument hilit accusa cusae. Ihillorem. 
Nemoluptam eaquam, et est volore 
eum iundion conetItatiusdae que 
odis mincium et officae sequatur sam 
rSedW

sument hilit accusa cusae. Ihillorem. 
Nemoluptam eaquam, et est volore 
eum iundion conetItatiusdae que 
odis mincium et officae sequatur sam 
rSedW

click  



Bilaga F: Hemsida
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Bilaga G: Resultat
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2017-04-16 Brodgruppen | Brodgruppens website

http://www.brodgruppen.se/ 1/1

Bröd åt folket!

Vad vi gör

Vi hämtar och delar ut kaféers och

bageriers överblivna bröd ll de

som vill och behöver i Malmö.

Hur vi gör det

Vi cyklar mellan bagerier och

lämnar bröd ll olika mötesplatser

flera dagar i veckan.

Varför vi gör det

Alla har rä� ll mat. Malmö stad tar

inte si� ansvar och vi fyller luckorna

som poli kerna lämnar.

Vårt arbete

Asylgruppen är en långsik gt växande rörelse av folklig solidaritet för papperslösa och asylsökande. Det gäller både

poli skt och prak skt arbete. Brödgruppen har startats av medlemmar i Asylgruppen som en fortsä�ning på idén om

a� göra Malmö ll en fristad för asylsökande och papperslösa. Brödgruppen behövs för a� kunna påverka och skapa

delak ghet trots en migra onspoli k som ger känslan av maktlöshet. Därför vill vi istället fly�a deba�en ll lokal nivå

i Malmö och engagera såväl folkrörelser, bagare och föreningar som poli ker och tjänstemän i e� försök a� inkludera

och skapa en fristad för papperslösa i Malmö. Även om dessa personer inte få� uppehålls llstånd så är de Malmöbor

och vi kan llsammans se ll a� deras vardag inte behöver skilja sig från andra malmöbors! Svensk flyk ngpoli k gör

människor papperslösa – det är upp  ll oss a� bestämma hur begränsade deras liv måste vara. Brödgruppen tar även

llvara på resurser som annars hade gå� ll spillo och bagerierna får en chans a� vara med och förändra

livssitua onen för de som drabbas av Sveriges katastrofala flyk ngpoli k.

Matsvinn och klimatpåverkan

Det produceras för mycket mat i världen. Det bidrar ll klima�örändringar och förstör vår planet. Mat slängs, sam digt

som människor svälter. Alla bortkastade råvaror och produkter som annars kunde vara människoföda kallas för

matsvinn. Matsvinn uppkommer vid flera steg i produk onsledet, bland annat vid llverkning, hos leverantörer och

grossister, i bu ker, hushåll och på restauranger. Effekterna av de�a påverkar både miljö, ekonomi och människors liv.

När de livsmedel och råvaror som redan producerats slängs bort, måste mer mat produceras. De�a leder ll en

nega v påverkan på miljön i form av utsläpp av växthusgaser. Istället kan maten fördelas på e� sä� så a� ingen

behöver gå hungrig. Produk onen av den mat som slängs i Sverige motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton

koldioxid. Livsmedelshanteringen står också för ca 50 procent av den totala övergödningen i Sverige, och ca 20-25

procent av vår klimatpåverkan. Förutom de�a är livsmedelsproduk on också en av de mest va�enkrävande

sektorerna, samt bidrar ll spridning av gi�er och bekämpningsmedel. 

Bli medlem

Just nu har vi fullt upp med många kafeér och bagerier

som vill vara med. Vi behöver därför fler frivilliga som

hjälper ll med a� hämta och lämna bröd! Det är upp ll

dig hur ak v du är, men all hjälp är välkommen. Skriv e�

meddelande i formuläret med “ny medlem” som ämne,

så hör vi av oss.

Namn 

Email 

Ämne 

Meddelande 

SKICKA

Kaféer och bagerier

som vi jobbar med för ঞllfället :

Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss, använd

fomuläret bredvid eller skriv ll oss så svarar vi så fort vi

kan på: brodgruppen@gmail.com

Namn 

Email 

Ämne 

Meddelande 

SKICKA

x
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Bröd åt folket!

Vad vi gör

Vi hämtar och delar ut kaféers och

bageriers överblivna bröd ll de

som vill och behöver i Malmö.

Hur vi gör det

Vi cyklar mellan bagerier och

lämnar bröd ll olika mötesplatser

flera dagar i veckan.

Varför vi gör det

Alla har rä� ll mat. Malmö stad tar

inte si� ansvar och vi fyller luckorna

som poli kerna lämnar.

Vårt arbete

Asylgruppen är en långsik gt växande rörelse av folklig solidaritet för papperslösa och asylsökande. Det gäller både

poli skt och prak skt arbete. Brödgruppen har startats av medlemmar i Asylgruppen som en fortsä�ning på idén om

a� göra Malmö ll en fristad för asylsökande och papperslösa. Brödgruppen behövs för a� kunna påverka och skapa

delak ghet trots en migra onspoli k som ger känslan av maktlöshet. Därför vill vi istället fly�a deba�en ll lokal nivå

i Malmö och engagera såväl folkrörelser, bagare och föreningar som poli ker och tjänstemän i e� försök a� inkludera

och skapa en fristad för papperslösa i Malmö. Även om dessa personer inte få� uppehålls llstånd så är de Malmöbor

och vi kan llsammans se ll a� deras vardag inte behöver skilja sig från andra malmöbors! Svensk flyk ngpoli k gör

människor papperslösa – det är upp  ll oss a� bestämma hur begränsade deras liv måste vara. Brödgruppen tar även

llvara på resurser som annars hade gå� ll spillo och bagerierna får en chans a� vara med och förändra

livssitua onen för de som drabbas av Sveriges katastrofala flyk ngpoli k.

Matsvinn och klimatpåverkan

Det produceras för mycket mat i världen. Det bidrar ll klima�örändringar och förstör vår planet. Mat slängs, sam digt

som människor svälter. Alla bortkastade råvaror och produkter som annars kunde vara människoföda kallas för

matsvinn. Matsvinn uppkommer vid flera steg i produk onsledet, bland annat vid llverkning, hos leverantörer och

grossister, i bu ker, hushåll och på restauranger. Effekterna av de�a påverkar både miljö, ekonomi och människors liv.

När de livsmedel och råvaror som redan producerats slängs bort, måste mer mat produceras. De�a leder ll en

nega v påverkan på miljön i form av utsläpp av växthusgaser. Istället kan maten fördelas på e� sä� så a� ingen

behöver gå hungrig. Produk onen av den mat som slängs i Sverige motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton

koldioxid. Livsmedelshanteringen står också för ca 50 procent av den totala övergödningen i Sverige, och ca 20-25

procent av vår klimatpåverkan. Förutom de�a är livsmedelsproduk on också en av de mest va�enkrävande

sektorerna, samt bidrar ll spridning av gi�er och bekämpningsmedel. 

Bli medlem

Just nu har vi fullt upp med många kafeér och bagerier

som vill vara med. Vi behöver därför fler frivilliga som

hjälper ll med a� hämta och lämna bröd! Det är upp ll

dig hur ak v du är, men all hjälp är välkommen. Skriv e�

meddelande i formuläret med “ny medlem” som ämne,

så hör vi av oss.

Namn 

Email 

Ämne 

Meddelande 

SKICKA

Kaféer och bagerier

som vi jobbar med för ঞllfället :

Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss, använd

fomuläret bredvid eller skriv ll oss så svarar vi så fort vi

kan på: brodgruppen@gmail.com

Namn 

Email 

Ämne 

Meddelande 

SKICKA

x
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Hej!

De�a är en sida för brödgruppens medlemmar. Här hi�ar du informa on om kaféer
och mötesplatser, informa on för samordnare, allas telefonnummer, veckans schema

samt skriver upp dig på vilka dagar och der du kan hämta bröd.

TILL SCHEMA w

Kaféer och bagerier

Söderberg & Sara

Telefon: 040-125810

Adress: Mäster Danielsgatan 3

Bröd & Vänner

Telefon: Christer/My: 0761-968400

Adress: Nobelvägen 44

Uggla kaffebar

Telefon: 040-6117010

Adress: St Knuts torg 16

Systrar och Bröder

Telefon: 040-973470

Adress: Östra Rönneholmsvägen 26

Organic Bakery

Telefon: 040-977220

Adress: Amiralsgatan 6

St Knuts Café och Bageri

Telefon: 040-23 15 66

Adress: St Knuts Torg 6A

Franska Bageriet

Telefon: 0720-361767

Adress: Henrik Smithsgatan 8 A

Gateau Triangeln

Telefon: Anna: 0736-892803  (de ringer

själva om de har bröd!)

Adress: Rådmansgatan 13

Mötesplatser

Crossroads

En del av skånes stadsmission. Vi

behöver inte ringa i förväg utan kan bara

lämna bröd, men de har bara öppet

klockan 08-11:30. Det är bäst a� lämna

bröd klockan 07:30-10 för sedan börjar

besökarna gå. 

Adress: Amiralsgatan 20

Mötesplastsen O�o

Drivs som en del av Ensamkommandes

Förbund.

Kontakt: Mikaela. 0720-160075.

Adress: Östra Förstadsgatan 27

Drevet

Projekt som sy�ar ll a� underlä�a för

ensamkommande flyk ngungdomar

genom ABF.

Kontakt: drevet.malmo@abf.se.

Adress: Spånehusvägen 47

Svenska för alla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec

ullamcorper ma s, pulvinar dapibus leo.

Brödvagnen

Vagnen finns på innergården

ll Bildesgatan 4A. Den är låst med

hänglås som har kombina onskod 8803.

LATHUND FÖR SAMORDNARE TELEFONLISTA
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Details
Date:

April 27

Time:

6:00 pm - 7:00 pm

« Systrar och Bröder

« All Events

St Knuts cafe & bageri + Söderberg & Sara + Systrar och bröder

April 27 // 6:00 pm - 7:00 pm

Hämta kl 18.00

Lämna direkt på mötesplatsen

 

 

+ GOOGLE CALENDAR + ICAL EXPORT

2 Comments

Post A Comment

Logged in as test2. Log out?

Write your comment here...

SUBMIT

admin
Posted at 09:42h, 12 April

Jag kommer! 

test2
Posted at 12:57h, 13 April

Jag också!

Emelie

Lina

Lina.

2017-04-16 Events for April 2017

http://www.brodgruppen.se/events 1/1

+ EXPORT EVENTS

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

Events for April 2017

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25

Bröd och Vänner

26

Organic bakery

Systrar och
Bröder

27

St Knuts cafe &
bageri +

Söderberg &
Sara + Systrar

och bröder

28 29 30

VIEW ASEVENTS IN

Date Month
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BRÖDGRUPPENS 
HEMSIDA

LOGGA IN     1

SCHEMA     2

NYTT/ÄNDRA SCHEMA   3-4

DELTAG I EN BRÖDRUNDA  5-6

LÄGG TILL NYA MEDLEMMAR  7-8

Detta är en manual över hur ni, brödgruppens medlemmar kan 
använda den interna medlemssidan på: www.brodgruppen.se

Vid frågor kontakta Emelie / sayhi@emeliesandahl.com



Bilaga H: Manual

�44

 Remember Me Log InLog In

You are now logged out.

Username or Email Address

Password

Lost your password?Lost your password?

←← Back to Brodgruppen Back to Brodgruppen

HEM          OM OSS         KONTAKT          BLI MEDLEM          ENGLISH          LOGGA IN

LOGGA IN
Gå via www.brodgruppen.se 
till medlemssidan genom att 
klicka på logga in längst upp 
i högra hörnet.

1

SCHEMA
På medlemssidan finns intern information som endast ni 
medlemmar kan se. Här finns även ett schema där plats, 
datum och tid för hämtning och lämning av bröd skrivs in
av samordnarna. Deltagarna skriver sedan upp vilka dagar 
de kan delta, så att alla kan se. 

Hej!

De&a är en sida för brödgruppens medlemmar. Här hi&ar du informa:on om kaféer
och mötesplatser, informa:on för samordnare, allas telefonnummer, veckans schema

samt skriver upp dig på vilka dagar och :der du kan hämta bröd.

TILL SCHEMA !

Kaféer och bagerier

Söderberg & Sara

Telefon: 040-125810

Adress: Mäster Danielsgatan 3

Bröd & Vänner

Telefon: Christer/My: 0761-968400

Adress: Nobelvägen 44

Uggla kaffebar

Telefon: 040-6117010

Adress: St Knuts torg 16

Systrar och Bröder

Telefon: 040-973470

Adress: Östra Rönneholmsvägen 26

2

Du som är samordnare har tillgång till att göra 
ändringar i schemat och lägga in nya “event”. 
Detta gör du genom att klicka på Events > Add 
event till vänster i menyn. Du hamnar då i din 
Dashboard, där du bland annat kan skapa ett 
nytt event / tillfälle att hämta och lämna bröd.

 

NYTT /  ÄNDRA 
SCHEMA

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

Events for May 2017

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Bröd & Vänner

30

Organic bakery

Systrar & Bröder

Kaféer runt

31

St Knuts Cafe &
Bageri

1

Bröd & Vänner

Franska
Bageriet

2 3 4

VIEW ASEVENTS IN

Date Month

3

Discussion

  Allow comments.
 Allow trackbacks and pingbacks on this page.

Edit Event  
Screen Options�

Add New

Word count: 13   Last edited by Test1 on May 17, 2017 at 12:35 pm

St Knuts Kafé & Bageri
Permalink: http://www.brodgruppen.se/schema/st-knuts-cafe-bageri-2  Edit

Hämta	bröd	på	St	Knuts	Cafe	&	Bageri,	kl.18
Lämna	på	Mötesplatsen	Otto,	kl.18-19

b i link b-quote del ins img ul ol li code more close tags Slider Revolution �

�Publish

Preview Changes

Update

�  Status: Published Edit

	  Visibility: Public Edit

 Published on: May 17, 2017 @ 12:35
Edit
�

�Tags

No tags

�Event Categories

 

+ Add New Event Category

All Event Categories Most Used

�Event Options

 Hide From Event Listings

 Sticky in Month View 

 Feature Event 

�Featured Image

Set featured image

�The Events Calendar

TIME & DATE

Start/End: 2017-05-31  to 2017-05-31  Timezone: UTC+0

�  All Day Event

This event is all day on May 31, 2017.

LOCATION


  Use Saved Venue:

Show Google Maps Link: �

ORGANIZERS

Select a Venue

�  Add Media

� Dashboard

� Media

� Events

� Contact

� Users

Visual Composer

� Collapse menu

Events

Add New

Event Categories

Import

Fyll i kaféets/bageriets namn i översta fältet. 
Skriv detaljer som tid eller annan info du vill 
ge deltagarna i det stora fältet under. Fyll i tid 
eller välj “all day event” nedan. Tryck sedan på 
publish/update till höger. Du kan sedan återgå 
till schemat för att se så att allt stämmer. 

 

Skrolla alltid ner till “Discussion” 
och se till att “Allow comments” 
är aktiverat innan du sparar.

 4
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MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

Events for May 2017

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Bröd & Vänner

30

Organic bakery

Systrar & Bröder

Kaféer runt

31

St Knuts Cafe &
Bageri

1

Bröd & Vänner

Franska
Bageriet

2 3 4

VIEW ASEVENTS IN

Date Month

För att informera resterande 
medlemmar att du kommer delta 
vid en brödrunda klickar du på det 
tillfälle det rör sig om.

 

DELTAG I  EN 
BRÖDRUNDA

5

Details

Date:

May 29

« All Events

Bröd & Vänner

May 29

Hämta bröd på Bröd & Vänner kl 07-09 

Lämna på crossroads kl 07.30-10

+ GOOGLE CALENDAR + ICAL EXPORT

1Comment

Post A Comment

Logged in as admin. Log out?

Write your comment here...

Test1

Posted at 12:25h, 17 May

Jag kan hämta bröd!

Du kan då läsa mer om det 
specifika tillfällets information. 
Vilket kafé och vilken mötesplats, 
datum och tid visas överst.

 

I denna ruta skriver du om du kan 
delta, och eventuell annan info du 
vill dela med resterande medlem-
mar, klicka sedan på submit. 

Det du skriver kommer synas i 
fältet ovan. På detta event har 
t.ex en deltagare vid namn “Test1” 
skrivit att hen kommer delta.

6

Med dessa två knappar kan du 
ladda ner schemat och spara det 
i din google kalender, eller i din 
kalender i dator eller mobil.

 

DELTA I  EN

Hej!

De&a är en sida för brödgruppens medlemmar. Här hi&ar du informa:on om kaféer
och mötesplatser, informa:on för samordnare, allas telefonnummer, veckans schema

samt skriver upp dig på vilka dagar och :der du kan hämta bröd.

TILL SCHEMA !

Kaféer och bagerier

Söderberg & Sara

Telefon: 040-125810

Adress: Mäster Danielsgatan 3

Bröd & Vänner

Telefon: Christer/My: 0761-968400

Adress: Nobelvägen 44

Uggla kaffebar

Telefon: 040-6117010

Adress: St Knuts torg 16

Systrar och Bröder

Telefon: 040-973470

Adress: Östra Rönneholmsvägen 26

LÄGG TILL NYA 
MEDLEMMAR
Du som är samordnare kan skapa login och 
medlemsskap till nya medlemmar genom 
att klicka på New > User i vänstra hörnet inne 
på medlemssidan. 

7

Add New User
Create a brand new user and add them to this site.

Username (required)

Email (required)

First Name

Last Name

Website

Password Show password

Send User Notification �  Send the new user an email about their account.

Role Subscriber

Other Roles Select additional roles for this user

 Author
 Contributor
 Editor
 Keymaster
 Participant
 Subscriber

Add New User

Help�
� Dashboard

� Media

� Events

� Contact

� Users

Visual Composer

� Collapse menu

All Users

Add New

Your Profile

User Role Editor

Fyll i personens uppgifter och tryck på 
“show password” för att skapa ett lösenord. 
För att skapa medlemsskap för en deltagare 
välj “subscriber” under “Role”. För att skapa 
medlemsskap för en samordnare välj istället 
“editor” under “Role”. 

Klicka sedan på “Add new user”.

8
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