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Abstrakt 

What are we really doing? The title of my thesis refers to the journey in finding a role 

for me as a designer working with social sustainability, as well as finding a way to 

collaborate with the work integrated social enterprise Atrium and their participants - 

whom all have some form of psychological disability.  

The project has focused on analysing the organisation and finding needs and 

opportunities for betterment in the introduction of new participants and resulted in a 

folder of information leaflets about the organization and their different locations and 

operations.  

 

Nyckelord 

Design. Social hållbarhet. Tjänstedesign. Arbetsintegrerat socialt företag. Psykisk 

funktionsnedsättning. Atrium. Växjö. 

 

Tack 

Jag vill framförallt tacka Atrium och alla där för ett väldigt fint samarbete.  

Ni välkomnade mig med värme och delade med er av era känslor och erfarenheter.  

Ett stort TACK.  

Utöver detta vill jag tacka min mamma som lärt mig att stå upp mot det som är fel och 

att det faktiskt kan vara just jag som har möjligheten att förändra saker till det bättre. 

Jag vill också tacka Anna Telehagen på Personliga Ombud Kronoberg - ni är verkligen 

vardagens superhjältar för oss som behöver er.  

Och sist men inte minst min familj Tom och Igor, utan er hade inget varit möjligt. 



  
 

ii 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Problemområde ___________________________________________________ 1 

1.1.1 Arbetsintegrerade sociala företag _________________________________ 1 

1.1.2 Atrium ______________________________________________________ 3 

1.1.3 Funktionsnedsättning och arbete _________________________________ 4 

1.2 Problemområdes avgränsning________________________________________ 6 
1.3 Frågeställning ____________________________________________________ 6 
1.4 Mål och syfte ____________________________________________________ 6 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 7 
2.1 Hållbar utveckling ________________________________________________ 7 

2.1.1 Social hållbarhet ______________________________________________ 7 

2.1.2 Rollen som designer inom social hållbarhet _________________________ 9 

3 Teori ______________________________________________________________ 11 
3.1 Tjänstedesign ___________________________________________________ 11 

3.2 Riktlinjer för tydligt grafiskt material och information ___________________ 11 

4 Metod _____________________________________________________________ 13 
4.1.1 Intervjuer och studiebesök ______________________________________ 13 

4.1.2 Tjänstekartläggning ___________________________________________ 13 

4.1.3 Intressentkartläggning _________________________________________ 13 

4.1.4 Varumärkesbyggnad __________________________________________ 13 

5 Process ____________________________________________________________ 14 
5.1 Process-schema __________________________________________________ 14 
5.2 Resultat av metoder ______________________________________________ 15 

5.2.1 Intervjuer och studiebesök ______________________________________ 15 

5.2.2 Tjänstekartläggning ___________________________________________ 15 

5.2.2.1 Deltagarna _______________________________________________ 16 
5.2.3 Intressentkartläggning _________________________________________ 17 

5.2.4 Varumärkesbyggnad __________________________________________ 18 

5.2.5 De största behoven i introduktionen av deltagarna __________________ 18 

5.2.5.1 De största behoven – intervjuer och studiebesök _________________ 18 
5.2.5.2 De största behoven – tjänstekartläggningen _____________________ 19 
5.2.5.3 De största behoven – varumärke _____________________________ 19 

5.2.6 Avbrutet arbete med logotyp ____________________________________ 20 

6 Resultat ____________________________________________________________ 21 
6.1 Informationsblad _________________________________________________ 22 
6.2 Mapp __________________________________________________________ 24 

7 Diskussion __________________________________________________________ 25 



  
 

iii 

Referenser ____________________________________________________________ I 
Bilaga A: Definitioner av ord och begrepp _______________________________ IV 

Bilaga B: Informationsbroschyrer och grafiskt material från Atrium ___________ VII 

Bilaga C: Grafisk profil från Atrium ____________________________________ XI 
Bilaga D: Platserna för Atriums verksamheter _____________________________ XII 
Bilaga E: Studiebesök och intervjuer ___________________________________ XIII 
Bilaga F: Skissprocess Mapp __________________________________________ XX 
Bilaga G: Mapp ___________________________________________________ XXI 

Bilaga H: Informationsblad _________________________________________ XXII 
Bilaga I: Typsnitts jämförelse ______________________________________ XXIV 
Bilaga J: Informationsbladen i mappen _______________________________ XXIV 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 

Ja, vad är det vi gör egentligen? Titeln på mitt projekt syftar på mitt sökande efter en 

roll som designer för att arbeta med social hållbarhet, min relation till organisationen 

jag samarbetar med och till hur samhället idag med normer och krav är något vi faktiskt 

aktivt gör och inte något som objektivt finns utanför vår påverkan. 

I mitt projekt har jag samarbetat med det arbetsintegrerade sociala företaget Atrium och 

använt mig av tjänstedesignmetoder för att analysera och hitta förbättringsmöjligheter i 

deras service till deltagarna.1 I organisationsform och syfte skiljer sig det sociala 

arbetsintegrerade företaget från annan näringsverksamhet och målgruppen för Atrium: 

personer med psykisk funktionsnedsättning, ger projektet ytterligare utmanande 

dimensioner. Att hitta en roll som designer i detta sammanhang, att analysera Atrium 

som organisation, att ständigt vara öppen för målgruppens behov och kommunikationen 

mellan oss har varit avgörande för mitt projekt. Jag hoppas att projektet delvis hittar 

svar på men också ger fler frågor och tankar. För det är aldrig fel att fråga: Vad är det vi 

gör egentligen? 

1.1 Problemområde 

1.1.1 Arbetsintegrerade sociala företag 

Det arbetsintegrerade sociala företaget driver näringsverksamhet; producerar varor 

och/eller tjänster och har som syfte att: 

 Integrera människor som har svårigheter att få eller behålla arbete i arbetsliv  

och samhälle 

 Skapa delaktighet för deltagarna 

 Återinvestera sina vinster i den egna eller liknande verksamheter 

 Vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet2 

Det arbetsintegrerade sociala företaget uppfyller flera av de behov som finns i samhället 

men som allmännyttan inte uppfyller eller har valt att låta utomstående aktörer 

organisera. Enkelt sett kan man se det sociala företaget som en lösning på marknadens 

behov, samhällets behov och individens behov.3 

 

                                                 
1 Definition av deltagare se bilaga A 
2 s. 31-34 Hedin, Ulla-Carin, Arbetsintegrerade sociala företag: organisation, ledarskap och delaktighet, 

1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015 
3 s. 35 Hedin 2015 
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Bild 1: Positionering av det sociala företaget 

 

Arbetsintegrerade sociala företag kan drivas och organiseras på många olika sätt. De 

kan drivas av bland annat intresseorganisationer, religiösa samfund, kooperativ, lokala 

föreningar eller som privata företag med enskilda ägare.4 Den juridiska formen för 

organisationen bestäms av ändamålen för verksamheten och de behov grundarna har.5 

De arbetsintegrerade sociala företagen är skilda från offentlig verksamhet och kan styras 

av en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller som aktiebolag.6 De är 

alltså helt fristående likt alla andra företag på marknaden, men är ofta beroende av att 

sälja tjänster till och få bidrag av kommunen, arbetsförmedlingen eller annan offentlig 

verksamhet.7 Socialt arbetsintegrerat företagande är en relativt ny företagsform i 

Sverige och kunskapen om vad ett sådant företag gör och hur ett socialt företag fungerar 

är väldigt begränsad. Detta är ett stort problem då verksamheten är beroende av 

samhället det verkar i, de kunder som köper produkterna och tjänsterna samt de politiker 

som fattar beslut som påverkar dem. Det är också viktigt att framtida deltagare8 och 

handläggare på kommun och arbetsförmedling kan bilda sig en uppfattning om 

organisationen när de informerar om den, fattar beslut samt väljer plats och/eller 

placering för arbete, rehabilitering, habilitering, sysselsättning eller arbetsträning. För 

alla organisationer är tydliga budskap och en tydlig identitet viktiga, men kanske 

framförallt för det sociala företaget då det på ytan kan uppfattas som spretigt, 

odefinierat eller missuppfattas som en del av offentlig verksamhet.  

                                                 
4 S. 39-41 Hedin 2015 
5 S.42 Hedin 2015 
6 S. 43 Hedin 2015 
7 S. 43 Hedin 2015 
8 Definition av deltagare se bilaga A 
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Det arbetsintegrerade sociala företaget existerar ofta i ett gränsland mellan 

näringsverksamhet eller vård, offentlig- eller fristående verksamhet och i gränslandet 

mellan lönearbete eller bidragsfinansierad sysselsättning. Sociala företag har också ofta 

väldigt heterogena kund- och målgrupper. Problemet ligger i paradoxen att driva en 

verksamhet som behöver leva i samklang med och är beroende av bidrag, kundunderlag 

och stöd från samhället, myndigheter och allmänheten, men som opererar under 

företags- och organisationsformer som få känner till eller förstår syftet och 

samhällsnyttan av. 

 
1.1.2 Atrium 

Det arbetsintegrerade sociala företaget Atrium bildades i Växjö 1997, i efterdyningarna 

av psykiatrireformen9 på 1990-talet, då behovet av meningsfull sysselsättning för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar10 var stort. Atrium drivs av en ideell 

förening och dess styrelse. Målet för föreningen är att ta tillvara på resurser hos 

personer med psykiska funktionsnedsättningar11 och att tillgodose deras behov samt öka 

deras livskvalité. Detta görs genom att erbjuda arbete, rehabilitering, arbetsträning, 

meningsfull sysselsättning, kompetensutveckling, stöd, trygghet och gemenskap. 

Atrium är en politiskt och religiöst obunden organisation och sysselsätter cirka 70 

personer varav 24 är anställda12 på hel- eller deltid. De flesta av de anställda är personer 

som började med rehabilitering eller arbetsträning och som sedan fått anställning på 

Atrium. 20 av de 24 anställda tillhör målgruppen för Atriums verksamhet. Under 2017 

driver Atrium verksamheter på tre olika platser i Växjö; 

 Verkstadsgatan 12 på Västra mark  

 Torpet Lybäck i Teleborg 

 Torpet London i Teleborg13 

På Verkstadsgatan 12 finns snickeri, cykelverkstad, syateljé, tavelinramning och 

kansli/kontor. På torpet Lybäck finns kafé som drivs året runt och under 

sommarsäsongen även loppmarknad och trädgårdsodlingar. På torpet London finns ett 

hunddagis som även erbjuder tjänster i trimning, kloklippning och annan lättare skötsel 

av hundar. Produkt- och tjänsteutbudet varierar dock med vilka deltagare14 som finns i 

organisationen och deras tidigare yrkeserfarenheter.15 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Definition av psykiatri reformen se bilaga A 
10 Definition av psykiska funktionsnedsättningar se bilaga A 
11 Definition av psykiska funktionsnedsättningar se bilaga A 
12 Definition anställd se bilaga A 
13 Se bilaga D för karta 
14 Definition av deltagare se bilaga A 
15 Informationsbroschyr från Atrium se bilaga B 
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1.1.3 Funktionsnedsättning och arbete 

Idag lever cirka 29 procent av Sverige befolkning i åldrarna 16 - 64 år med någon form 

av funktionsnedsättning.16 17 Bland personer med funktionsnedsättning är det färre som 

lönearbetar jämfört med övriga grupper i samhället. 63 procent i åldersgruppen 16 - 64 

år jämfört med 76 procent av den övriga befolkningen i samma åldersgrupp.  
 

Totalt 10 miljoner svenskar 

 

Bild 2: Andel svenskar med funktionsnedsättning Bild 3: Personer 16-64 år med lönearbete 

som huvudsaklig sysselsättning – SCB 

 

Bland de personer som lönearbetar är det vanligare att personer med 

funktionsnedsättning är oroliga för att förlora arbetet inom det närmaste året och de är i 

högre utsträckning låginkomsttagare än de som lever utan funktionsnedsättning.18 Det är 

även tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning 

jämfört med övriga befolkningen. 19 procent av de som lever med funktionsnedsättning 

uppger att de har dålig hälsa, siffran för övriga befolkningen är två procent.19 För 

målgruppen med psykiatriska20 och kognitiva21 funktionsnedsättningar som t.ex. 

neuropsykiatriska diagnoser och svåra besvär av ängslan, oro eller ångest är siffrorna 

för andelen med lönearbete som huvudsaklig sysselsättning ännu lägre än för gruppen 

med funktionsnedsättning i stort, cirka 35 respektive 45 procent.22 

                                                 
16 För definition av funktionsnedsättning se bilaga A 
17 www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Lagre-andel-av-personer-med-funktionsnedsattning-arbetar/ 
18 www.funkaportalen.se/Reportage/Politik/Sverige/Personer-med-funktionsnedsattning-har-mycket-
samre-halsa.aspx 
19 Stiftelsen Funka 2017 
20 För definition av psykisk funktionsnedsättning se bilaga A 
21 För definition av kognitiv funktionsnedsättning se bilaga A 
22 SCB 2017 
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Bild 4: Personer 16-64 år med lönearbete som huvudsaklig sysselsättning,  

uppdelade efter några typer av funktionsnedsättningar - SCB 

 

En anledning till dessa siffror är att dåliga arbetsmiljöer för personer med dessa 

funktionsnedsättningar ofta leder till psykisk ohälsa. Detta är också en del av ett större 

problem i samhället. En ny rapport från Försäkringskassan angående ohälsa och 

sjukskrivningar visar att just psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser är de som står 

bakom de högsta ohälsotalen.23 Sedan 2010 har sjukskrivningarna i Sverige ökat och 

störst ökning har varit bland de som sjukskrivs för psykiatriska diagnoser. Sedan 2014 

är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning och hösten 2016 stod psykiatriska 

diagnoser för 44 procent av de pågående sjukfallen.24 Rapporten från Försäkringskassan 

visar ett tydligt mönster där personer som är sjukskrivna med psykiatriska diagnoser 

mer sällan återgår till arbete än andra grupper. Skillnaden ser inte stor ut, 96 procents 

återgång till arbete för sjukskriva i stort och 93 procent för gruppen med psykiatrisk 

diagnos. Längden på sjukskrivningarna är dock nästan den dubbla för gruppen med 

psykiatrisk diagnos, vilket innebär att de har bland de längsta sjukskrivningarna, längre 

än de för personer med hjärt- kärlsjukdomar eller tumörsjukdomar. De har också 22 

procent högre risk att återfalla i sjukskrivning än andra grupper samt högre risk för 

fortsatt nedsättning av arbetsförmågan.25 Sjukskrivningar i genomsnitt avslutas bara i en 

procent av alla fall i övergång till permanent sjuk- eller aktivitetsersättning26.  

För personer med psykiatriska diagnoser är dock denna siffra 27 procent högre än för 

sjukskriva i stort.  

 

                                                 
23 Försäkringskassan - Korta analyser 2017:1 www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/d57be02c-
46dc-4079-b68d-760739441f11/korta-analyser-2017-1.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 
24 Försäkringskassan - Korta analyser 2017:1 
25 Försäkringskassan - Korta analyser 2017:1 
26 För definition av sjuk- och aktivitetsersättning se bilaga A 
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Psykiatriska diagnoser som återkommande depressioner, bipolär sjukdom, schizofreni 

och hyperaktivitetsstörningar27 har bland de absolut lägsta siffrorna när det gäller 

återgång till arbete.28  

 
Bild 5: Ohälsotal Försäkringskassan 2017 

 

 

1.2 Problemområdes avgränsning 

Jag kommer i mitt projekt använda mig av tjänstedesignmetodik och avgränsar mig från 

att skapa en helt ny tjänst och arbetar istället på att analysera och hitta de behov eller 

förbättringsmöjligheter som finns hos organisationen och/eller Atriums befintliga 

service till deltagarna. Jag begränsar mig även till att arbeta med introduktionen av nya 

deltagare och fokuserar på den inledande delen av tjänsten och deltagarnas första tid på 

Atrium. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur kan jag som designer arbeta med social hållbarhet och tjänstedesign för att 

analysera och hitta förbättringsmöjligheter och behov i den service som Atrium erbjuder 

sina deltagare och underlätta deras första tid i verksamheten? 

 

1.4 Mål och syfte 

Målet för projektet är att analysera Atriums som organisation och serviceleverantör 

samt att välja ett av behoven jag ser och skapa verktyg eller lösningar med syfte att 

möta det behovet. 

 

 

 

                                                 
27 För definition av hyperaktivitetsstörning se bilaga A 
28 Försäkringskassan - Korta analyser 2017:1 
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2 Bakgrund 

2.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling som målsättning för världssamfundet lanserades 1987 av FN:s 

världskommission för miljö och utveckling i den så kallade Brundtlandrapporten.29  

I rapporten definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov”.30  

Hållbar utveckling är ett mycket vitt begrepp men består av tre dimensioner; ekologisk 

hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.31 

Hösten 2015 antog FN:s generalförsamling en överenskommelse av 17 globala mål för 

långsiktig och global hållbar utveckling i programmet Agenda 2030. Där förklaras de 

olika målen för hållbarhet och definieras med olika delmål.  

 

Bild 6: Agenda 2030 

 

2.1.1 Social hållbarhet 

Social hållbarhet är en del av den hållbara utvecklingen och är strävan efter att skapa ett 

samhälle där människors grundläggande behov tillgodoses, det kan gälla t.ex. trygghet, 

demokrati och hälsa.32 Målen från programmet Agenda 2030 som framförallt rör mitt 

projekt kan sägas vara Mål 3: Hälsa och välbefinnande, Mål 4: God utbildning för 

alla,33 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt och Mål 10: Minskad 

ojämlikhet. 

Här följer några av de delmål som rör mitt projekt eller min samarbetspartners 

verksamhet:  

                                                 
29 NE 2017 Brundtlandrapporten 
30 NE 2017 Hållbar utveckling 
31 Folkhälsomyndigheten – Mötesplats Hållbar utveckling 
32 NE 2017 Hållbar utveckling 
33 www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030 
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 Mål 3.4: Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det 

antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en 

tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.34 

 Mål 4.a: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och 

personer med funktionsnedsättning, samt ta hänsyn till jämställdhetsaspekter och 

därmed erbjuda en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö 

för alla.35 

 Mål 4.5: Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom 

utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och 

yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med 

funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta 

förhållanden.36  

 Mål 8.5: Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med 

funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.37 

 Mål 8.8: Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker 

arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet 

kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.38 

 Mål 10.2: Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, 

kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 

annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.39 

Folkhälsomyndighetens webbplats Mötesplats Social hållbarhet skriver att en 

förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn om vad ett välfärdssamhälle 

ska erbjuda. De menar att ett socialt hållbart välfärdssamhälle: 

 tillgodoser alla människors grundläggande behov och säkerställer de mänskliga 

rättigheterna 

 bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och 

inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och 

uttryck, ålder och funktionsnedsättning 

 anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.40 

 

                                                 
34 www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/halsa-och-valbefinnande/ 
35 www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/god-utbildning-for-alla/ 
36 www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/god-utbildning-for-alla/ 
37 www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/anstandiga-arbetsvillkor-
och-ekonomisk-tillvaxt/ 
38 www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/anstandiga-arbetsvillkor-
och-ekonomisk-tillvaxt/ 
39 www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/minskad-ojamlikhet/ 
40 Folkhälsomyndigheten – Mötesplats Hållbar utveckling 
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2.1.2 Rollen som designer inom social hållbarhet 

Det är på flera sätt svårt för mig att förhålla mig till hur jag ska arbeta i min roll som 

designer och att arbeta efter min önskan om en hållbar samhällsutveckling samt hur jag 

ska förhålla mig till rådande samhällsmodeller och hierarkier. 

Den rådande samhällsmodellen (som kallas bl.a. expansionsmodellen, 

konsumtionssamhället eller marknadsekonomi) är ett system som av många ses som 

grunden till och skaparen av vårt ohållbara levnadssätt. Bilden är att samhällsmodellen 

måste förändras för att uppnå hållbara sätt att leva. Victor Margolin, professor i 

designhistoria vid Illinois Universitet, skriver i texten Expansion or sustainability ur 

boken The politics of the artificial att expansionsmodellen och just det att den bygger på 

ständig tillväxt, skapar en uppfattning av att teknologi och artefakter kan fortsätta 

utvecklas och genom det öka levnadsstandarden för fler och fler på jorden.41 Inte nog 

med att fler ska få det bättre, nya behov som sen kan uppfyllas av teknik och artefakter 

skapas också. Alla kan få det bättre, äga mer ting, skapa större kapital och bli lyckligare. 

Det ser inte ut att finnas en övre gräns för när det är bra nog eller när standarden är 

tillräcklig. Allt kan bli mer och bättre.42 Som kontrast till detta pekar dock bland annat 

Brundtlandrapporten och Agenda 2030 på att världssamfundet, designers inräknade, 

måste arbeta för mer hållbara levnadssätt och genomföra ett systemskifte. Men den 

hållbara samhällsmodell som efterfrågas tillåter inte en ständig ackumulering av högre 

standarder och generering av kapital. Starka krafter bland företag och allmänhet, 

framförallt i industrialiserade länder ignorerar därför behovet av ett systemskifte och 

motsätter sig förändring.43 Victor Margolin ser det som ett av de stora problemen för att 

uppnå ett hållbart samhälle. De som vinner på expansionsmodellen blir rika och är 

också de som sitter med makten över vilken modell samhället och världssamfundet ska 

följa. Detta är också ett stort demokratiskt problem då det inte bara är företagen och de 

rikaste i samhället som tror på den kapitalistiska expansionsmodellen utan befolkningen 

i samhället i stort som tror att expansion och tillväxt är vägen till lycka. 44 Sociologen 

Zygmunt Bauman pekar också på de demokratiska och sociala problem som uppstår i 

den nuvarande samhällsmodellen (av honom kallad konsumtionssamhället). Han menar 

att inte bara rena produkter eller artefakter, utan också människor och deras arbetskraft 

nu ses som handelsvaror på en kapitalistisk marknad. Han menar att vi lever i en ny tid 

av konsumism. En tid där vi lever för att konsumera, inte konsumerar för att leva.45 Ett 

samhälle där vår köpkraft skapar vår status eller identitet och där köpkraft ses som 

vägen till, inte bara lycka, utan också ett jämställt klasslöst samhälle.46 Som en kontrast 

till denna konsumism förespråkar designteoretikern Clive Dilnot istället ett ”post-

produkt”-samhälle där designerns roll blir att planera världen, snarare än att formge 

tingen i den. Denna nya syn stöds också av produktdesignern Kenji Ekuan. Ekuan 

menar att rollen för designern måste vara att först omorganisera sin egen arbetskultur 

                                                 
41 s.84-85 Margolin, Victor, The politics of the artificial: essays on design and design studies, University 

of Chicago Press, Chicago, 2002 
42 s.84-85 Margolin 2002 
43 s. 82 Margolin 2002 
44 s. 86 Margolin 2002 
45 s.34 Bauman, Zygmunt, Konsumtionsliv, Daidalos, Göteborg, 2008 
46 s.65 Bauman 2008 
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och sen erbjuda allmänheten nya alternativ till livsstilar som är mer hållbara.47 Det 

påpekas i Victor Margolins bok The politics of the artificial och Clive Dilnots Ethics in 

design att metanarrativ eller designetik kan hjälpa designern att stå emot 

marknadskrafter eller annan inverkan som hindrar vägen mot ett mer hållbart 

samhälle.48 49 Clive Dilnot förespråkar ett metanarrativ för designrollen som tar avstånd 

från bilden av designern som styrd av marknadskrafter och vill istället att rollen som 

långsiktig visionär för mänskliga värden premieras.50 Dilnot menar att designens värde 

inte ska mätas monetärt på marknaden utan för kapaciteten att erbjuda sätt att bättre och 

mer hållbart leva våra liv.51  

Det finns alltså möjligheter att i sin designroll gå emot marknadskrafterna och den 

konsumistiska expansionsmodellen och arbeta för ett samhällsskifte till hållbarhet. 

Zygmunt Bauman påpekar dock att det är upp till individen att själv bestämma vad hen 

är villig att avstå eller offra för att ta moraliskt ansvar för andra människor.52 Frågan är 

om det ens är en realistisk möjlighet, då det konsumistiska samhället enligt Bauman, så 

starkt motarbetar människors önskan att ta hand om andra eller bli omhändertagna. Han 

menar istället att de personer som visar denna typ av ”svaghet” systematiskt fördrivs 

och hamnar i utanförskap.53 Designrollen för att arbeta med hållbarhet kan därför ses 

som komplicerad, även designern är ju arbetskraft på marknaden och måste: ”… vara i 

förträffligt skick, kunna dra till sig potentiella köpares blickar, vinna deras godkännande 

och få dem att köpa vad de ser.”54 Som Bauman uttrycker det.  

Tydliga svar på hur designrollen kommer att utvecklas i framtiden är det nog ingen som 

har, men oavsett vilket yrke någon väljer finns alltid moraliska och etiska konsekvenser. 

Förhoppningsvis kan designkåren aktivt, som Dilnots och Ekuan säger, skapa nya 

arbetssätt och möjligheter som följer hållbara principer och erbjuder nya hållbara 

levnadssätt.  

Både i mitt sätt att utforska hur jag arbetar och mitt val av ämne för projektet 

undersöker jag rollen som designer och hur rollen som designer kan se ut i 

organisationer som arbetar för nya mer hållbara arbets- och levnadssätt. Jag hoppas att 

hitta en yrkesroll som designer där jag kan följa etiska arbetssätt och arbeta för hållbar 

utveckling i framtiden. 

 

 

 

                                                 
47 s.97 Margolin 2002 
48 s. 120 Margolin 2002 
49 s. 180 Dilnot, Clive:”Ethics in design”. 10 questions Clark, Hazel & Brody, David Eric (red.), Design 

studies: a reader, English ed., Berg, Oxford, 2009 
50 s.182 Dilnot 2009 
51 s. 184 Dilnot 2009 
52 s.106 Bauman 2008 
53 s.60-61 Bauman 2008 
54 s.14 Bauman 2008 
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3 Teori  

3.1 Tjänstedesign 

Grunden i tjänstedesign är att analysera tjänsten, förstå kunder och utövares behov och 

intressen, för att sedan föreslå förändringar eller förbättringar.  

Boken This is servicedesign thinking skriver att service- eller tjänstedesign arbetar efter 

fem huvudprinciper: 

 Användarcentrerat  

 Samskapande  

 Relations- och processvisualiserande 

 Skapande av bevisbärare  

 Holistiskt55 56  

En tjänstedesigner ska utgå från användarens perspektiv, skapa tjänsten tillsammans 

med användarna och/eller kunderna, visualisera och analysera relationerna och 

processerna som tjänsten innefattar, skapa eller lista artefakter som används och kan 

bilda en miljö, scenarier eller samlingar att artefakter som används för att utföra tjänsten 

och försöka arbeta holistiskt - se hela den omvärld eller miljö i vilken tjänsten eller 

servicen existerar och utförs.57 

3.2 Riktlinjer för tydligt grafiskt material och information 
Målgruppen för Atrium är väldigt heterogen och informationen ska rikta sig till en vid 

grupp, ofta med psykiska58, kognitiva59 och/eller intellektuella60 funktionsnedsättningar. 

Jag har därför tagit hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten61 och Myndigheten 

för delaktighet62 för att ta fram en checklista av tips för hur information till deltagarna 

kan utformas. Detta är inte tvingande regler utan tips och råd att ta hänsyn till vid 

utformandet av informationsmaterial som ska vara lättläst och kunna förstås av en 

publik med varierande behov och funktionsvariationer. 

 Konsekvent layout – gärna likadana upprepande sidor 

 Korta rader 6-10 ord, cirka 60 tecken 

 Inga bilder eller mönster framför eller bakom text 

 Korta texter 

 12-14 punkter textstorlek 

                                                 
55 Rapport-författarens översättning från engelska 
56 s. 34 Stickdorn, Marc & Schneider, Jakob (red.), This is service design thinking: basics, tools, cases, 

Wiley, Hoboken, N.J., 2011 
57 s. 34 Stickdorn, Marc & Schneider, Jakob (red.), 2011 
58 Definition psykisk funktionsnedsättning se bilaga A 
59 Definition kognitiv funktionsnedsättning se bilaga A 
60 Definition intellektuell funktionsnedsättning se bilaga A 
61 www.spsm.se/for-laromedelsproducenter/producera-tillgangliga-laromedel/for-olika-

elevgrupper/npf/ 
62 www.mfd.se/tillganglighet/tillganglig-information-och-kommunikation/ 
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 Ökat radavstånd 

 Vänsterställd text 

 Repetera viktigt information 

 Undvik främmande ord 

 Undvik metaforer och bildspråk 

 Undvik abstrakta begrepp 

 Använd konkreta exempel 

 Undvik rent dekorativa bilder 

 Tryck på matt papper 

För grundläggande riktlinjer över hur information, text och grafisk layout görs lättläst 

och lätt att förstå har jag tagit hjälp av Typografisk handbok av Christer Hellmark.63 Ur 

den har jag tagit följande tips och riktlinjer: 

 Gemener ger mer lättläst text och tydligare ordbilder än VERSALER64 

 Använd ett antikva typsnitt till löptext och ett sans seriff typsnitt till rubriker65 

 Löpande text ska ha ett typsnitt på max 12 punkter till vuxna – för personer med 

nedsatt syn kan detta ökas till 14-16 punkter66 

 Rubriker i 24 – 30 punkter67 

 Max 55-56 tecken per rad68 

 Minst 35-45 tecken per rad69 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Hellmark, Christer, Typografisk handbok, 5. uppl., Ordfront, Stockholm, 2004 
64 s.24 Hellmark 2004 
65 s.27 Hellmark 2004 
66 s.32 Hellmark 2004 
67 s.77 Hellmark 2004 
68 s.33 Hellmark 2004 
69 s.33 Hellmark 2004 
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4 Metod 
Jag kommer att använda mig av designmetoder ur tjänstedesignmetodik och litteratur 

för att försöka följa de fem principerna för servicedesign som This is service design 

thinking tar upp och dess analysmetoder.70 Metoderna jag har valt har i olika källor 

olika namn och beteckningar. De betäckningar och definitioner jag valt i mitt projekt är: 

intervjuer och studiebesök, tjänstekartläggning, intressentkartläggning och 

varumärkesbyggnad. 

4.1.1 Intervjuer och studiebesök 

För att lära känna deltagarna71 och verksamheten kommer jag utföra ett antal 

studiebesök och intervjuer med ledning, deltagare72 och anställda73 på Atriums olika 

verksamheter. Jag kommer att genomföra intervjuerna i verksamheten och i lokalerna 

för att samtidigt låta de inblandade visa hur de arbetar och vilka verktyg eller resurser 

de använder. 

4.1.2 Tjänstekartläggning 

Denna metod kan göras på olika sätt, kan se olika ut och kallas bl.a. constomer journey 

map74, service blueprint75, kundresa76, touch points77. Jag har valt att analysera och 

förklara hur Atriums tjänst fungerar och på vilket sätt deltagarna placeras på där. 

4.1.3 Intressentkartläggning 

Likt den metod jag väljer att kalla tjänstekartläggning är intressentkartläggningen en 

visualiserande och förklarande metod över vilka intressenter som är inblandade i 

Atriums service till deltagarna.78  

4.1.4 Varumärkesbyggnad 

En viktig del i att förstå eller orientera sig i en organisation och dess filosofi är att 

verksamheten har ett tydligt varumärke. För att göra Atrium lätt att förstå och identifiera 

behöver jag använda metoder som skapar tydlighet och en identitet som genomsyrar 

verksamheten och budskapet samt skapar sammanhållning i alla de olika 

verksamhetsområdena och på de olika platserna. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 s. 34 Stickdorn, Marc & Schneider 2011 
71 Definition av deltagare se bilaga A 
72 Definition av deltagare se bilaga A 
73 Definition av anställd se bilaga A 
74 s. 158 Stickdorn, Marc & Schneider 2011 
75 s. 204 Stickdorn, Marc & Schneider 2011 
76 s. 99 Wikberg Nilsson, Åsa, Ericson, Åsa & Törlind, Peter, Design: process och metod, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2015 
77 s. 136 Stickdorn, Marc & Schneider 2011 
78 Definition av deltagare se bilaga A 
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5 Process 

5.1 Process-schema 

Slutresultatet för projektet var inte fastställt när det startade men jag hade en 

samarbetspartner och jag visste att jag ville hjälpa dem att utveckla eller förbättra deras 

arbete – skapandet av hållbara och bra arbetsmiljöer anpassade för personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Stor vikt har istället lagts på att analysera och identifiera 

vilka behov Atrium har och var förbättringsmöjligheterna finns - med fokus på 

introduktionen av nya deltagare. 

 

 
 

 

 

Bild 7: Process-schema 
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Projektet startade med en överenskommelse om vårt samarbete, fortsatte sedan med 

studier och research. Samtidigt utfördes studiebesök, intervjuer och möten i Atriums 

olika verksamheter - med deltagare, anställda och ledning. Här var det viktigt för mig att 

följa den princip som arbetsintegrerat socialt företagande arbetar efter; att allas 

deltagande och åsikter ska inkluderas och att se till de resurser som finns hos deltagarna. 

Låta de förklara vilka behov som finns, de är ju experter på området – hur det är att vara 

deltagare på Atrium och hur introduktionen till organisationen upplevdes av dem. 

Efter denna inledande fas kom en första omgång med skisser och idéer på förslag till 

projekt och identifiering av de behov och möjligheter jag i min analys såg i 

verksamheten.  

Efter det kom projektet in i en ny fas där valde jag vilket behov eller projektförslag jag 

skulle arbete vidare med och fortsatte med ytterligare studier samt skisser på idéer och 

lösningar. Mot slutet av projektet hade jag återkoppling med Atrium för att få deras 

åsikter om förslagen, gjorde de sista justeringarna och till sist var projektet i mål och 

slutresultatet presenterades. 
 

5.2 Resultat av metoder 
5.2.1  Intervjuer och studiebesök 

Målgruppen på Atrium är komplex och arbetet med deltagare79 och anställda,80 

intervjuerna och studiebesöken behöver därför utföras varsamt och anpassas efter 

personers dagsform och förmågor att delta i en studiebesöks- eller intervjukontext. Jag 

har lagt fokus på en naturlig och avslappnad stämning samt vikt vid att de som talar 

med mig kan vara anonyma och att informera om vad resultatet av mitt arbete kommer 

användas till. Alla på Atriums verksamheter har varit väldigt öppna och välkomnande 

och många har gärna velat bidra med åsikter och erfarenheter om upplevelserna som 

deltagare och vad de skulle vilja se ingår i introduktionen av nya medarbetare. 

Totalt har sex tillfällen för studiebesök och intervjuer ägt rum under projektets gång på 

alla tre av Atriums lokaler. Alla tillfällen varade 2,5 till 4 timmar och hade ett 

varierande antal deltagare81, anställda82 och personer ur ledningen som närvarade.  

(För mer information om studiebesök och intervjuer se bilaga D och E.) 

 

5.2.2 Tjänstekartläggning 

Atriums verksamhet och tjänsteutbud kan delas in i tre lager: 

 Tjänster till deltagare och anställda 

 Tjänster till kommunen och allmännyttan 

 Tjänster och produkter till privata konsumenter 

Jag kommer fokusera på tjänsten de utför till deltagarna – och introduktionen av nya 

deltagare. 

                                                 
79 Definition av deltagare se bilaga A 
80 Definition av anställd se bilaga A 
81 Definition av deltagare se bilaga A 
82 Definition av anställd se bilaga A 
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5.2.2.1 Deltagarna 

Cirka 2/3 av deltagarna på Atriums placeras av kommunen och det är ofta personer som 

bedöms ha små eller inga möjligheter att befinna sig på eller återgå till den ordinarie 

arbetsmarknaden. Cirka 1/3 av deltagarna placeras av arbetsförmedlingen. De 

deltagarna förväntas kunna återgå till den ordinarie arbetsmarknaden eller studier efter 

vanligen 3 till 12 månader. Ett fåtal av deltagarna är personer med anställning hos en 

annan arbetsgivare som behöver t.ex. rehabilitering eller arbetsträning. Det kan gälla 

personer som drabbats av sjukdom eller av annan anledning inte kan arbeta på sitt 

ordinarie arbete under en kortare period. Istället för att vara hemma på heltid får de 

hjälp och stöd hos Atrium. Introduktionen av deltagare sker oftast muntligt och mötet 

med Atrium som organisation börjar med att en handläggare på kommun, 

arbetsförmedling eller inom vården informerar och startar processen till placering som 

deltagare. De deltagare som placeras av kommunen har ofta hjälp från vård, 

boendestöd83, personlig assistans84 eller personliga ombud85 när de börjar på Atrium. 

Denna hjälp fortsätter ofta under hela tiden som deltagare.  

De som placeras av arbetsförmedlingen och ofta även en SIUS86 och/eller en 

jobbcoach87 som deltar eller medverkar vid introduktionen och placeringen på Atrium.  

De deltagare som kommer från en annan arbetsgivare har ofta rekommendationer eller 

hjälp från vården i hur deras rehabilitering ska utformas. 

 
Bild 8: Tjänstekartläggning 

 

Deltagarnas platser och Atriums tjänster finansieras av de myndigheter eller 

arbetsgivare som placerar dem på Atrium samt den vinst verksamheten genererar i form 

av försäljning av varor och tjänster. Under tiden som deltagare finns sedan ingen direkt 

uppdelning från Atriums sida av deltagarna eller mellan deltagarna och de anställda. 

                                                 
83 Definition av boendestöd se bilaga A 
84 Definition av personlig assistans se bilaga A 
85 Definition av personligt ombud se bilaga A 
86 Definition av SIUS se bilaga A 
87 Definition av jobbcoach se bilaga A 
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Både pga. filosofin inom organisationen om allas lika rätt till medverkan och 

bestämmande, men också för att alla har behov av individuell anpassning och väldigt få 

kan delas in i grupper eller kategorier. Alla arbetar tillsammans med de olika 

arbetsuppgifterna och deltar vid kompetensutveckling och kurser i den utsträckning de 

vill eller har förmåga till.  

Målet för deltagandet är att antingen återvända till den anställning och arbetsgivare som 

väntar, att kunna återgå till den ordinarie arbetsmarknaden eller studier - eller att kunna 

skapa möjligheter för avlönad anställning på Atrium. Pga. målgruppens problematik kan 

en målsättning för flera av deltagarna vara att kunna fortsätta som deltagare i Atriums 

verksamhet på permanent basis kanske med mål att minska behovet av boendestöd, vård 

eller medicinering, vilket är ett vanligt och ofta väldigt positivt resultat för deltagarna. 

5.2.3 Intressentkartläggning 

Eftersom de som blir deltagare i Atriums verksamheter ofta står utanför 

arbetsmarknaden, i det som inom politiken ofta kallas utanförskap88, är det lätt att tro att 

de är på något sätt utanför samhället eller gemenskapen, men deltagandet i Atrium 

påverkar inte bara deltagaren. Den som blir deltagare i Atriums verksamheter har likt de 

flesta andra sociala nätverk och som intressenter i tjänsterna Atrium erbjuder finns i 

högsta grad deltagarens eventuella partner, familj, barn, vänner och bekanta. 

Hälso- och sjukvården finns också med som intressenter då det ju självklart ligger i 

deras intresse (om inte annat rent ekonomiskt) att deras patienter blir bättre. Om 

personen är på rehabilitering från en arbetsplats är arbetsgivaren även intressent i 

tjänsten. Myndigheter och politiker är intresserade av att personer ingår i arbetskraften 

och av att hålla nere sjukskrivnings- och arbetslöshetssiffrorna. Samhällsekonomiska 

intressen finns i att rehabiliterande verksamheter fungerar, både för vården, 

arbetsmarknaden och även i skolan som märker att barnen till deltagarna på Atrium mår 

bättre och behöver mindre stöd när föräldern blivit deltagare jämfört med tidigare.  

 

Bild 9: Intressentkartläggning 

                                                 
88 Definition av utanförskap se bilaga A  
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Eftersom vem som helst kan hamna i situationen att behöva rehabilitering efter sjukdom 

eller andra händelser i livet borde det även ligga i de som idag har arbetes intresse att 

tjänster som Atriums finns.  

En tjänst för att skapa ett mer socialt hållbart samhälle är inte bara riktad till den 

enskilde individen i behöv av stöd. Tjänster likt Atriums och deras deltagare är också ett 

föremål för sociala normer. Det finns samhällsnormer och synsätt i samhället där 

personer ska göra rätt för sig eller bidra med det den förmår. I synen på Atrium som 

organisation och framförallt synen på att verksamheten till stor del finansieras av 

offentliga eller kommunala medel via kommunen eller arbetsförmedlingen – måste 

intressenter och vinster i samhället synas. Platserna har en kostnad i sig, men vinsten 

fördelas ut i offentlig verksamhet eller kommunal verksamhet genom minskade behov 

av vård och medicinering, mindre behov av stöd i skolan och i lyckad rehabilitering av 

personer tillbaka till sysselsättning eller arbete. Denna problematik och hur varje 

deltagare och organisationen i stort förhåller sig till den är något som många, både 

deltagare och ledning, tar under mina intervjuer och studiebesök på Atrium ta upp. 

5.2.4 Varumärkesbyggnad 

Ett varumärke ger en organisation en icke-fysisk identitet och existens som överbygger 

plats eller rum. Ett varumärke finns i folks mentala sfär och kan skapa en känsla av 

relation eller samhörighet med företaget genom varumärkets egen identitet eller 

personlighet.89. En tydlig identitet, ett tydligt budskap och tydlig information kan 

verkligen hjälpa när det gäller introduktionen av deltagare och deras bild av 

organisationen. Det kan även avhjälpa några av problemen med bristande kunskap hos 

allmänhet och myndigheter som uppkommer. Något som blir väldigt tydligt under mitt 

arbete med Atrium och alla i organisationen är att jag måste ta identitet och varumärke i 

beaktande när jag skapar informationen och även se till hur Atriums varumärke idag ser 

ut. Involvera varumärket eller ta delar av det till mitt resultat och material. Jag behöver 

både skapa något nytt, men ha en återkoppling och delar av det som deltagarna idag ser 

som ”Atrium”.  

Här väljer jag att se till och ta delar av den grafiska profilen med färger, logotyp, 

hemsida och broschyr de idag använder sig av90. Mitt material blir inte tydligt som 

”Atrium” för deltagarna om jag går helt bort från deras nuvarande kommunikation. Det 

är heller inte hållbart för mig att leverera något till dem som inte stämmer överens med 

skyltar på byggnaderna, dekor på deras bilar, visitkort eller hemsida med mera. De 

kommer inte ha utrymme i budget, arbetstid eller kompetens att helt byta grafisk profil, 

måla om alla bilar och byta ut alla skyltar. Det jag levererar måste ingå i deras 

nuvarande varumärkes språk, symbolik och utseende. 

5.2.5 De största behoven i introduktionen av deltagarna 

5.2.5.1 De största behoven – intervjuer och studiebesök 

Det som tydligast framkom under intervjuerna och studiebesöken är att få utanför 

Atrium har en tydlig bild av organisationen och vad de gör. Även deltagarna har ibland 

                                                 
89 s.22 Gad, Thomas, 4D branding: cracking the corporate code of the network economy, Bookhouse 

Publ., Stockholm, 2000 
90 Se bilaga B och C 
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en dålig uppfattning om arbetsintegrerat socialt företagande och dess upplägg. Intern 

information, som inte endast är muntlig, efterfrågades och särskilt tydlig information att 

tala om eller lämna till anhöriga eller bekanta som ofta har dålig uppfattning om vad 

deltagande i ett arbetsintegrerat socialt företag handlar om. Kritik eller misstro från 

familj, bekanta och allmänhet är ett problem som flera deltagare och anställda tar upp. 

Ledningen tar även upp bristen på villighet bland deltagare att medverka vid flera 

verksamheter eller byta verksamhet, något som ledningen skulle uppfatta som positivt 

för deltagarnas utveckling och för organisationen. 

5.2.5.2 De största behoven – tjänstekartläggningen 

Den första informationen om Atrium kommer oftast från handläggare på olika 

myndigheter, denna upplevs av deltagare och ledning på Atrium som ofta felaktig eller 

luddig. Det leder till förvirring, onödiga fördomar och onödiga missförstånd vid 

introduktionen som ny deltagare. När deltagarna sen kommer till Atrium, både på 

studiebesök och under sin första tid som deltagare är informationen nästan uteslutande 

muntlig och kan då missuppfattas, missas helt och bli olika beroende på vid vilken 

tidpunkt deltagaren kommer, vilken verksamhet hen ska börjar eller personen som 

sköter introduktionen. Verksamheterna på Atrium ligger spridda i Växjö och har 

utvecklat olika interna kulturer som inte är samma på alla platser eller i alla 

verksamheter. Det behöver inte vara negativt för deltagarna eller den service de får, men 

organisationen uppfattas ofta som förvirrande och splittrad vid en första insyn och det 

tror jag försvårar villigheten hos deltagarna att byta eller delta vid flera verksamheter. 

Brist på gemensam identitet hos hela organisationen i alla lager och verksamheter 

skapar problem med rörlighet, arbetsfördelning, delegering och kommunikation bland 

ledning, anställda och deltagare. 

5.2.5.3 De största behoven – varumärke 

Här finns verkligen behov av arbete för Atrium, även utöver mitt projekt. Mycket av det 

grafiska materialet som tidigare producerats varierar i formspråk och utseende.91 

Atriums logotyp uppfattas bland flera i organisationen som svår att läsa, i:et 

missuppfattas och smälter in i de andra bokstäverna och logotypen uppfattas som 

väldigt mörk med mycket svart. Problem uppstår också när logotypen ska kombineras 

med deras fjärilssymbol, tryckas på olika material eller i olika storlekar - solens stålar 

flyter ihop och bilden blir otydlig.92 Bristen på en tydlig bild av vad som är ”Atrium” 

skiljer sig också stort mellan olika delar av organisationen, verksamheterna, ledningen 

och deltagarna. Största problemet torde vara brist på aktivt, samordnat och medvetet 

arbete med varumärket både internt och externt, i det som sänds ut i form 

marknadsföring, annonsering, hemsida, informationsmaterial, förpackningar, produkter 

etc. 

 

 

 

 

                                                 
91 Se bilaga C 
92 Se bilaga B 
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5.2.6 Avbrutet arbete med logotyp 

Under projektets identifierade jag ett behov i skapandet av eller omarbetandet av 

Atriums logotyp. Jag började att omarbeta den befintliga logotypen men skapade inte en 

helt ny. Jag ville att den omarbetade logotypen ska passa in i det befintliga varumärket 

och höra samman med tidigare material, form, färg och symbolik. Förändringarna 

bestod av en tunnare linje under texten, att solen är borttagen och att Atriums symbol 

fjärilen har lagts till i bakgrunden. Detta val var både för att min omarbetade logotyp 

skulle passa in i Atriums nuvarande varumärke och för att projektets omfattning inte 

medgav framtagandet av ett helt eget förslag till ny logotyp. Jag känner dock att behovet 

av en tydlig logotyp inte låter sig lösas på detta sätt och att min kunskap om den 

nuvarande logotypen, dess uppkomst och användning är väldigt bristfällig. Jag tog 

därför beslutet att i projektet använda Atriums original-logotyp och inte fortsätta 

framtagandet av en ny logotyp. 

 
 

Bild 11: Skiss till omarbetad logotyp 

 

 

Bild 12: Original-logotyp 
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6 Resultat 

 

Bild 10: Mapp och informationsblad 

Resultatet består av en mapp innehållande lösa blad med information om Atrium som 

organisation, rollen som deltagare och de olika verksamheterna. Mappen kan delas ut 

vid introduktionen eller vid det första mötet med Atrium och fungera som en guidebok 

och stöd under den första etappen av resan som deltagare. Eftersom funktionsned-

sättningarna och situationen för deltagarna varierar kraftigt, från person till person, är en 

mapp med lösa blad mer fördelaktigt än en broschyr som skulle vara samma för alla. 

Informationspaketet kan sedan följa med deltagaren under tiden på Atrium. Det kan 

fyllas på med material från kurser och kompetensutveckling eller dokumentation av 

viktiga målsättningar och uppnådda mål. Detta var något som framförallt ledningen 

kommenterade att det fanns ett behov av; en samling och dokumentation som kunde 

refereras till eller återkopplas till under hela tiden deltagaren medverkar i Atriums 

verksamheter. 
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6.1 Informationsblad 
Bladen innehåller information om Atrium och de enskilda verksamheterna. Texten är 

vänsterställd och svart på vit, omönstrad botten. Med undantag för rubriken i 

marginalen som är vit på färgad botten.  

 

 
 

Bild 13: Informationsblad Layout – fram- och baksida 

 

 

Typsnitten är Atriums valda typsnitt för rubriker enligt den grafiska profilen: 

Verdana.93 För brödtexten har jag däremot valt att frångå Atriums grafiska profil. De 

har valt Times New Roman, men för bladens brödtext väljer jag att istället använda 

Garamond. Det är ett typsnitt som jag uppfattar ger ett lättare, luftigare intryck vilket 

underlättar läsbarheten och inte ger en lika tät sättning av texten som Times New 

Roman.94 

Överrubrik 

Underrubrik 

Brödtext 

Bild 14: Valda typsnitt 

 

                                                 
93 Se bilaga C 
94 Se bilaga I 
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Alla blad är dubbelsidiga med en färgkodad marginal för att underlätta identifiering av 

bladets tema. Färgerna är valda för att passa in med Atriums gula och gröna nyans från 

den grafiska profilen.95 

 

Bild 15: Färgskala 

 

 

 

Bild 16: Informationsblad - fram- och baksidor 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Se bilaga B och C 
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Bild 17: Informationsblad Atrium – fram- och baksida 

 

 

6.2 Mapp 
Informationsbladen kommer att överlämnas  i en mapp som på framsidan har en fjärils-

illustration som går över mappens rygg till baksidan. På baksidan finns en ruta att fylla i 

för deltagarens namn och eventuella andra uppgifter, t.ex. telefonnummer eller vilken 

verksamhet hen deltar i. På baksidan finns även Atriums logotyp samt adress till 

hemsida och till Atriums huvudkontor. På insidan av mappen finns på höger sida en ruta 

att fylla i med namn och kontaktuppgifter på deltagarens tilldelade handledare. På 

vänster sida finns kontaktuppgifter för Atriums verksamhetsledare och 

verksamhetsutvecklare förtryckta.  

 

Bild 18: Mapp – ut- och insida 
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7 Diskussion 
Någonting så ogripbart och odefinierat som en tjänst är ofta något som ”bara händer” 

och som sällan ses som föremål för en designers arbete eller som ses kunna dra nytta av 

designverktyg. Som en designer vill jag arbeta med tjänstedesign och mycket av det en 

designer gör i en tjänstedesignprocess är svårt att förklara eller greppa. Det svåraste med 

mitt projekt har varit att hitta balansen mellan vad användarna/kunderna vill ha, deras 

bild av vad en designer gör och vad jag i min yrkesroll ser som de största behoven. Det 

är en lyx att som designer få komma in och inte bara hitta lösningar på behov utan även 

identifiera dessa. Vilka behov Atrium själva såg i organisationen och vilka jag med 

mina design-glasögon såg skiljde sig starkt åt och detta kan vara en nackdel om en 

designer inte får analysera utan bara komma med lösningar på behov som de inblandade 

i organisationen själva identifierar. 

Att bygga upp vägar för kommunikation och att lära känna Atrium som organisation har 

tagit stor del av projektet, men är också det som jag tycker gett mest. Jag kan inte 

komma in från ovan och leverera något till kunden eller samarbetspartnern utan att lära 

känna dem först och utarbeta lösningarna i kommunikation med dem. Projektet 

resulterade i ett verktyg för Atrium, men projektet är större än den artefakt som blev 

resultatet. Jag ser det som en spännande och givande utmaning att arbeta med projekt 

där rollen och uppgifterna för mig som designer är oklar och ser det som en möjlighet 

att fortsätta arbeta med social hållbarhet och arbetsintegrerat socialt företagande i 

framtiden.  

När det gäller just detta projekt finns det mycket som det skulle kunnat resultera i och 

många andra verktyg som jag ser att Atrium behöver. Den direkta fortsättningen på 

projektet och den del som fick lämnas åt sidan pga. projektets begränsningar är en kort 

film eller ett bildspel med tal-slinga och bilder som förklarar verksamheten samt arbetet 

för att ta fram en ny tydligare logotyp. 

Att arbeta på det sätt som jag gjort är att producera artefakter och resultat men också en 

del i det som jag skrev i texten om designerns roll. Samtidigt som jag arbetar med 

design måste jag också skapa mina egna arbetssätt och ta ställning till hur jag använder 

design och skapar miljöer i en större etisk mening. Detta blir extra tydligt i projekt med 

denna typ av målgrupp och med fokus på social hållbarhet, men är något jag kommer 

bära med mig i alla framtida projekt. Jag hoppas att diskussionerna jag startat bland de 

som medverkar i Atrium verksamheter och resultatet av mitt projekt kommer till nytta 

och att jag kan få privilegiet att arbeta med social hållbarhet och tjänstedesign i 

framtiden. 
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Bilaga A: Definitioner av ord och begrepp 

Anställd – I min rapport menar jag här person som arbetar hel- eller deltid för lön. 

Boendestöd - En praktisk och social insats för personer med psykisk 

funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin 

vardag. Insatserna kan även omfatta aktiviteter utanför boendet. En central del är att 

personen gör detta tillsammans med en boendestödjare. Boendestödjaren stödjer den 

enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren 

arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. En boendestödjare kan också hjälpa den 

enskilde vid kontakter med myndigheter och vård- och omsorg och vid behov följa med 

personen till aktiviteter.96 

Deltagare – I min rapport menas här en person som på hel- eller deltid medverkar i 

verksamheten på ett arbetsintegrerat socialt företag. Personen arbetar på företaget, men 

har sin försörjning från en annan källa och det sociala företaget mottar ofta bidrag från 

myndighet eller liknande för att skapa en plats för deltagaren med stöd och anpassning. 

Funktionshinder – ett funktionshinder gör det svårt för en person att göra något den 

vill. Hindret har två orsaker. Den ena orsaken är att personen har en 

funktionsnedsättning. Den andra orsaken är de krav som ställs i en viss situation, hur 

svår aktiviteten är och vilka hinder eller hjälpmedel som finns.97 

Funktionsnedsättning - innebär att en person har svårt att göra vissa saker som hen vill 

göra. Den begränsar personens kroppsliga eller psykiska funktioner. 

Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller vara orsakad av sjukdom eller 

olycksfall. 

Hyperaktivitetsstörning - en kronisk, neurofysiologiskt betingad störning av 

uppmärksamheten som sammanhänger med antingen låg väckbarhet eller bristande 

impulskontroll i nervsystemet. Drabbade individer har koncentrationssvårigheter och 

ofta avvikelser i den motoriska aktivitetsnivån. Dessa tillstånd sammanförs ofta under 

beteckningen ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet.98 

Intellektuell funktionsnedsättning – Ett samlingsbegrepp för utvecklingsstörning, 

förvärvad hjärnskada och svag begåvning.  Utvecklingsstörning kan bero på ärftliga 

faktorer, genetiska avvikelser, skador eller sjukdomar under fostertiden eller i samband 

med förlossningen. Förvärvad hjärnskada kan bero på en traumatisk hjärnskada till följd 

av en olycka eller sjukdom i vuxen ålder.99 

 

                                                 
96 http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/boendestod/Sidor/default.aspx (hämtad 4 april 

2017) 
97  Nationalencyklopedin, funktionshinder. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/funktionshinder (hämtad 2017-04-10) 
98 Nationalencyklopedin, hyperaktivitetsstörning. 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hyperaktivitetsstörning (hämtad 2017-
05-05) 
99 http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/%C3%ADntellektuell-
funktionsneds%C3%A4ttning-utvecklingsst%C3%B6rning/Sidor/default.aspx  (4 april 2017) 

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/boendestod/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/%C3%ADntellektuell-funktionsneds%C3%A4ttning-utvecklingsst%C3%B6rning/Sidor/default.aspx%20%20(4
http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/%C3%ADntellektuell-funktionsneds%C3%A4ttning-utvecklingsst%C3%B6rning/Sidor/default.aspx%20%20(4
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Jobbcoach – Arbetsmarknadspolitiskt program från 2009 med vilket 

arbetsförmedlingen hänvisar sökanden till ett stöd från en extern, privat aktör. Privata 

aktörer har handläggare eller ”coacher” som ska underlätta för den arbetssökande att 

t.ex. skaffa kontakter, skriva cv eller hitta arbetsplatser. Numera nedlagt för de som inte 

har varit långtidsarbetslösa. Programmet hade liten eller ingen bevisad effekt.100 

Kognitiv funktionsnedsättning - Det finns många olika sjukdomar och tillstånd som 

kan ge en kognitiv funktionsnedsättning. Några sådana är intellektuell 

funktionsnedsättning, Downs syndrom, hjärnskador, autismspektrumtillstånd, 

ADHD och demenssjukdomar. Att ha en kognitiv funktionsnedsättning behöver inte 

innebära att man också har en nedsatt begåvning.101 

Sjuk- och aktivitetsersättning - Sjukersättning kan fås från Försäkringskassan av den 

som är 30–64 år och har en arbetsförmåga som är stadigvarande nedsatt med minst en 

fjärdedel på grund av sjukdom. Aktivitetsersättning kan fås av Försäkringskassan av 

den som är 19–29 år och har en arbetsförmåga som på grund av sjukdom är nedsatt med 

minst en fjärdedel under minst ett år. Aktivitetsersättning kan även beviljas till 

ungdomar som på grund av funktionsnedsättning behöver längre tid för att avsluta 

grundskolan eller gymnasiet.102 

Personlig assistans - Funktionsnedsatta med rätt till stöd enligt LSS har till sin hjälp i 

vardagen ofta en särskilt anställd person, en personlig assistent. Denne kan vara anställd 

av kommunen, hos den enskilde eller genom ett kooperativ drivet av en förening.103 

Personligt ombud - Verksamheten med personligt ombud har syftet, att förbättra 

livsvillkoren och öka delaktigheten i samhället för personer över 18 år med omfattande 

och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Det personliga ombudet arbetar inte med 

myndighetsutövning, eller vård- och behandlingsinsatser utan arbetar utifrån den 

enskildes behov och önskemål. Ombudet kan bistå klienten i kontakt med myndigheter, 

hjälpa till att skapa förutsättningar för den enskilde att få till stånd goda och samordnade 

insatser i enlighet med hens behov och lagliga rättigheter. Ombuden verkar också för att 

den enskilde ska få tillgång till rehabilitering, arbete eller meningsfull sysselsättning.104 

Psykisk funktionsnedsättning – Psykiatisamordningen använder begreppet psykiskt 

funktionshinder och beskriver en person med sådant som ”En person har ett psykiskt 

funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på 

viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 

                                                 
100 http://akademikern.se/reportage/notan-jobbcoacherna-tre-miljarder 
101 http://habilitering.se/vara-insatser/larande-och-tankande (4 april 2017) 
102 https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistik_och_analys2/Sjuk/sjuk_aktivitetsersattning 
(hämtad 25 april 2017) 
103  Nationalencyklopedin, personlig assistent. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/personlig-assistent (hämtad 2017-04-10) 
104 http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Pages/personliga-
ombud.aspx (hämtad 15 april 2017) 

http://habilitering.se/vara-insatser/larande-och-tankande%20(4
https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistik_och_analys2/Sjuk/sjuk_aktivitetsersattning
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Pages/personliga-ombud.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Pages/personliga-ombud.aspx
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under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.”105 

Socialstyrelsen rekommenderar dock att begreppet psykisk funktionsnedsättning 

används då de anser att hindret först uppstår i relationen mellan personen ifråga och 

miljön hen befinner sig i.106 Atrium använder även begreppet nedsättning då de arbetar 

med att skapa miljöer där nedsättningar inte behöver innebära hinder. 

Psykiatrireformen - innebar att kommunerna från 1994 fått ett utökat ansvar för 

personer med psykiska funktionshinder. Målet var att förebygga hospitalisering av 

psykiskt funktionshindrade, normalisera deras livsvillkor, integrera dem i samhället och 

rehabilitering. Genom reformen fick kommunerna ansvar för boende, arbete, daglig 

sysselsättning, sociala kontakter och fritid samt sjukvård upp till läkarnivå, för omkring 

45 000 psykiskt funktionshindrade, sammantaget 0,6–0,7 % av den vuxna befolkningen. 

Faktorer som nedskärningar, arbetslöshet och alkohol- och narkotikamissbruk har 

försvårat reformens genomförande.107 

Utanförskap – Politiskt färgad term som ofta är väldigt löst definierad och brett 

använd. Betecknar personer som står utanför samhälleliga verksamheter, 

arbetsmarknad, gemenskap eller utanför annan större grupp. Kan användas om personer 

som befinner sig i arbetslöshet, som lever på icke-traditionella sätt eller som befinner 

sig i ekonomisk och/eller social utsatthet. 

                                                 
105 http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/media/samlat-nationell-psykiatrisamordning/vad-ar-
psykiskt-funktionshinder.pdf (4 april 2017)  
106 http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_11 (hämtad 

15 april 2017) 
107 Nationalencyklopedin, psykiatrireformen. 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/psykiatrireformen (hämtad 2017-04-19) 

http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/media/samlat-nationell-psykiatrisamordning/vad-ar-psykiskt-funktionshinder.pdf%20(4
http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/media/samlat-nationell-psykiatrisamordning/vad-ar-psykiskt-funktionshinder.pdf%20(4
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_11
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