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Abstract/Abstrakt 

 
The following work revolves around new printing material for Kvinnojouren Blenda in 

Växjö. The material is built around design elements from the tale of Blenda, vivid 

colors and the exhortation "Break the pattern". The main idea is to encourage women to 

reach out for help and break destructive patterns. The project resulted in two folders, a 

poster, a logotype, a tear-off flyer and a graphic manual. 

 

Följande arbete kretsar kring framtagandet av nytt grafiskt material till Kvinnojouren 

Blenda i Växjö. Materialet är uppbyggt av formelement från Blendasägnen, starka 

färger och uppmaningen "Bryt mönstret". Tanken är att uppmuntra utsatta kvinnor till 

att söka hjälp och ta sig ur destruktiva mönster. Arbetet resulterar i två broschyrer, en 

poster, rycklappar, logotyp och en grafisk manual. 
  

 

 

Nyckelord 

 
Kvinnojouren Blenda, grafisk profil, grafisk design 
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Tack 
 

Jag vill tacka mina handledare, framförallt Carolina Laudon för de ovärderliga tipsen 

längs vägen och Mikael Blomqvist för att han aldrig tycks tröttna på mina frågor. 

Jag vill tacka min fantastiska klass för allt stöd, både praktiskt och emotionellt. 

 

Jag vill också tacka min familj, Mamma för outtröttlig korrekturläsning och pappa, för 

alla uppmuntrande hockeymetaforer. Du hade rätt, jag kom i mål till slut. 
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Inledning 
 

1.1 Bakgrund. 

När jag växte upp arbetade mina föräldrar som jourfamilj. Det innebär att man tar emot 

akuta placeringar i hemmet. Främst barn, men ibland också deras mödrar. Många av de 

människor som bodde hos oss genom åren kom ifrån en miljö där de levde under ett 

konstant hot om våld. Jag befann mig i två olika världar, dels en med människor som 

visste alldeles för mycket om våld och en annan, med mina vänner och bekanta som inte 

hade en aning om hur utbredd våldsproblematiken var i vårt samhälle.  

Det är större och mer komplicerat än de flesta tror. Det är viktigt att informera om och 

att se till att de krafter som arbetar mot våldet får all hjälp de behöver. 

 

1.2 Mål och syfte 

Målet är att hjälpa Kvinnojouren Blenda i Växjö att synas bättre utåt genom att skapa en 

stark, grafisk profil som uttrycker styrka, både i sina färger och sitt budskap. Denna 

profil ska resultera i material såsom: logga, broschyrer, posters och rycklappar. Tanken 

är att materialet ska rikta sig till utsatta kvinnor, men också sprida information om och 

skapa diskussion kring våld mot kvinnor och på så sätt bidra till den sociala 

hållbarheten. 

 

1.3 Problemområde 

Alla kvinnojourer har olika typer av material, som går ut i samhället, för att informera 

om hur man kommer i kontakt med dem. Det består oftast av hemsidor och broschyrer. 

Många av organisationerna föreläser på universitet och liknande. 

 Det finns också kvinnojourer som arbetar tillsammans med andra organisationer för att 

sprida information om våld. 

 Det finns en hel del olika kampanjer som gjorts för att uppmärksamma våld i hemmet 

på olika sätt. En del av dem faller under begreppet gerilladesign/gerillamarketing, som 

är en marknadsföringsform där man använder sig av okonventionella och ibland ganska 

aggressiva medel för att marknadsföra något.
1
  När det handlar om att uppmärksamma 

våldsbeteenden kan en typ av marknadsföring se ut ungefär såhär: 

 

                                                 
1
 Creative Guerrilla Marketing, 2015 
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1. 

 

 

    2. 

 

Den första bilden visar skyltdockor (som i sig ofta representerar den perfekta kvinnan) 

som sminkats med blåmärken för att uppmärksamma att våld inte alltid syns. Verket är 

gjort av Vivanne Westwood. Den andra bilden är från reklambyrån 

Whybin\TBWA och ‘Safer Homes In NZ Everyday’. Det är ett underlägg föreställande 

en kvinna. När underlägget blir kallt av ölen som placeras ovanpå dyker blåmärken upp. 

Kampanjen är till för att uppmärksamma våld i hemmet och våldsproblematik i 

samband med alkoholkonsumtion.
2
 

Allt detta kan säkert vara effektivt, beroende på vilken målgrupp det är man försöker nå. 

                                                 
2
 Cruz, 2013 

http://whybintbwa.co.nz/
http://www.2shine.org.nz/
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Men att använda sig av aggressiv marknadsföring, när man riktar sig till våldsutsatta 

kvinnor, är inte rätt väg att gå. Det finns också det som är mindre aggressivt. 

Exempelvis gjorde Safe horizon denna kampanj för att uppmana människor att söka 

hjälp och ta sig ur våldsmönster. Detta visade sig framgångsrikt och hjälpte till att starta 

konversationer om våld i hemmet.
3
  

 

    

3.   4. 

 

1.4 Problemområdets avgränsning 

Jag har valt att rikta in mig på Kvinnojouren Blenda i Växjö och vill skapa en logotyp, 

broschyrer, en affisch och rycklappar, samt skapa en grafisk profil som representerar 

dem bättre än vad deras grafiska material gör i nuläget. Jag vill ta hjälp av uppmaningen 

"Bryt mönstret" och kommer därför bland annat att arbeta med och undersöka grafiska 

mönster och mönsterelement. 

 

1.5 Frågeställning 

Hur kan jag med hjälp av en grafisk profil som kretsar kring uppmaningen "Bryt 

mönstret" göra kvinnojouren Blenda mer synligt och uppmuntra utsatta kvinnor att söka 

hjälp? 

 

                                                 
3
 Arnold, 2014 
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Teori och metod 

2.1 Teoretisk ram 

Färg 

 Jag har valt en färgskala bestående av rosa och orangea nyanser. Man kan tycka att det 

blir för mycket, när man arbetar med kvinnor och kvinnoorganisationer, att använda sig 

av vad som anses vara "kvinnliga" färger, speciellt färgen rosa. Men jag är övertygad 

om att det är viktigt att inte vara rädd för rosa. Att låta bli att använda färgen i "typiska" 

sammanhang bidrar bara till problematiken. Hanteringen av kvinnlig estetik har en stark 

koppling till kvinnans status i samhället. Penny Sparke skriver följande om hur 

samhället värderar den kvinnliga smaken. "Den trivialisering och nedvärdering av den 

kvinnliga smaken som har ägt rum ända sedan kvinnor uteslutande blev förknippade 

med hemsfären har lett till att denna marginaliseras i det nutida kulturlivet." 
4
 

Den estetik som förknippas med kvinnor blir, med anledning av den roll som kvinnan 

historiskt blivit förpassad till, per automatik någonting svagt. Sparke fortsätter: 

"Problemet ligger delvis i svårigheten att beskriva kvinnors estetiska kultur inom  ramen 

för den rådande patriarkaliska ordningen."
5
 

Det är svårt för den kvinnliga estetiken att få ett värde i en patriarkal värld. 

Fanny Ambjörnsson diskuterar frågan vidare. Hon skriver specifikt om färgen rosa och 

laddningen som följer den. Ambjörnsson berättar bland annat om en reklamkampanj där 

Volvo gjorde en konceptbil i syfte att nå kvinnliga konsumenter. Uppdraget var att 

skapa en bil som riktade sig till kvinnor men ändå skulle verka "trovärdig och seriös". 

 Lösningen teamet gjorde var att bannlysa alla associationer till rosa. Vd:n 

 var också nöjd med slutresultatet när han konstaterade:>> häftigt att man 

 kan göra såhär. Men också att det är en snygg bil, det är ju ingen rosa 

 nagellacksbil liksom. (...) En slutsats man kan dra av detta exempel är att 

 rosa är något som bör undvikas om man som kvinna vill bli tagen på 

 allvar.
6
 

Sedan färgen rosa börjat förknippas med kvinnor har den också blivit något gulligt och 

vänt, oseriöst och svagt. Att ta hänsyn till det och att byta ut rosa mot något annat är att 

tillåta det manliga att överordnas det kvinnliga. Lösningen är inte att rätta sig i ledet.  

Lösningen är att ta färgen tillbaka. 

                                                 
4
 Sparke, 1995, s. 222  

5
 Sparke, 1994, s. 222 

6
 Ambjörnsson,  2011, s. 34, 24 
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Logotyp 

När det gäller logotypen eftersträvar jag något lättläst. Någonting som fort ska förmedla 

vad verksamheten arbetar med. Paul Rand skriver att en logga ska vara som en flagga 

eller en signatur. Den främsta uppgiften för en logga är att spegla verksamheten. Den 

behöver inte vara komplicerad och extravagant, det kan till och med vara bra om den 

inte är det. 

 The role of the logo is to point, to designate - in as simple a manner as 

 possible. A design that is complex, like a fussy illustration or an arcane 

 abstraction, harbors a self-destruct mechanism. Simple ideas, as well as 

 simple designs are, ironically, the products of circuitous mental purpose. 

 Simplicity is difficult to achieve, yet worth the effort.
7
 

Logotypen består av orden "Kvinnojouren Blenda" i Adobe Caslon pro, bold och 

kvinnosymbolen. Tydlighet är, som nämnt ovan, viktigt. Kan man inte läsa texten, på 

grund av att man talar ett annat språk eller av annan orsak, måste man åtminstone kunna 

läsa symbolen. En indikator på att symbolen är internationellt gångbar är följande: 

På rymdsonderna Voyager 1 och 2 som skickades upp i rymden 1977 finns, på båda 

farkoster, en grammofonskiva som innehåller ljud och bilder som ska förklara livet på 

jorden. Däribland finns en bild som heter "diagram of male and female". Här 

förekommer båda könssymboler.  

 

5. 

Man har alltså gjort bedömningen att dessa två symboler kan representera manligt och 

kvinnligt, för hela jorden. Symbolerna är alltså inte bara internationella, utan sedan 

1977 också universella, i ordets fulla bemärkelse. 

 

                                                 
7
 Rand, 1991, s 89 
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Adobe Caslon Pro 

Adobe caslon pro är en antikva och är ett av typsnitten ur Caslon-familjen som är ritade 

av William Caslon under tidigt 1700-tal. Benjamin Franklin använde nästan inga andra 

typsnitt än Caslon och det första utkastet av the American Declaration of  Independence 

är skrivet i just detta typsnitt. Carol Townbly har tagit tillbaka och anpassat typsnittet 

för modern tid. Typsnittet rekommenderas för bland annat journaler och tidningar
8
 

 

Blenda 

I arbetet vill jag också arbeta med storytelling. Kvinnojouren i Växjö heter, som bekant, 

"Blenda". Detta namn är hämtat ur en lokal sägen som jag undersökt vidare för att 

kunna arbeta med element ur Blendasägnen i mitt formspråk. 

Sägnen handlar om kvinnan Blenda i Värend, som en historisk region i södra delen av 

Småland. När männen i samhället befann sig på annat håll, samlade Blenda ihop 

kvinnorna för att försvara sina hem mot de danska styrkor som hotade trakten. 

Kvinnorna bjöd in danskarna till ett gästabud för att lura in dem i falsk trygghet. Under 

middagen smög Blenda och resten av kvinnorna fram och satte eld på skogen runt 

festplatsen, samt dödade de danskar som lyckades ta sig ur elden. Endast en enda dansk 

överlevde värendskvinnornas list. Som belöning för denna rådiga handling fick 

kvinnorna i Värend samma rättigheter som männen. För hela historian se fotnot. 
9
  

Det är en fantastisk historia som känns intressant att plocka upp. Jag har valt att arbeta 

med mönsterelement från folkdräkterna från samma tidsperiod som Blendasägnen. 

 

2.2 praktiskt utförande. 

 Jag besöker kvinnojouren Blenda  och intervjuar Mariah Andersson, som är en av två 

anställda på jouren. Vi pratar om verksamheten i stort och om hur deras grafiska 

material fördelas. Huvudfrågorna jag ställer är "Hur känner ni för ert material idag" och 

"Hur vill kvinnojouren framstå?" Mariah säger att hon inte är förtjust i färgen och att 

problemet med materialet de har är just att det egentligen inte säger något om 

verksamheten. Dessutom känns materialet de har ganska dystert och blir lätt anklagande 

istället för hjälpsamt. 

Jag tar med mig allt som Mariah sagt och gör med detta i bakhuvudet en egen analys av 

materialet. Jag tittar på deras logotyp, två broschyrer, hemsidan och deras rycklappar. 

Den första uppgiften är att avgöra vad som fungerar och vad som inte gör det i det 

                                                 
8
 Adobe systems, 2013 

9
 Dräktrådet i Kronobergs län, 2014, s 86 
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nuvarande materialet. Det första som sticker ut är alla bilder på ledsna hopkrupna 

kvinnor som finns i broschyren och på hemsidan. Där finns också följande text "Ingen 

kvinna behöver finna sig i våld. - Det är det mest förnedrande kvinnoförtryck som 

finns." Överlag är materialet dystert och bitvis nästan på gränsen till brutalt. Dessutom 

slingrar sig ett stiliserat blomstermönster över materialet, som jag gissar är där för att 

lätta upp, men som jag upplever mer som snårigt och lite svårt att förstå. Efter att ha 

gjort en övergripande analys, ser jag närmare på var bit för sig.  

 

Logotypen 

Logotypen består av ett antal kvinnor som står sida vid sida. De är ritade i någon typ av 

tusch eller möjligen krita, utförandet känns barnsligt. Under illustrationen står det 

"Kvinnojouren Blenda - Växjö" i någon typ av skrivstils-typsnitt. 

 

6. 

 

Loggan är uppbyggd på starka färger och förmedlar en tydlig känsla av gemenskap. Det 

är bra. Men, kvinnorna i logotypen har inga ansikten, vilket skulle kunna vara för att 

förmedla att man hos kvinnojouren får vara anonym, men det blir också identitetslöst.  

Precis som med de hopkrupna kvinnorna i materialet blir identitetslösheten i logotypen 

mer en påminnelse om den situation de utsatta kvinnorna befinner sig i, istället för att 

vara hjälpsamt.  

Typsnittet är dessutom lite svårt att läsa. Speciellt om det läses av någon som håller på 

att lära sig svenska. 

 

Broschyrer 

Broschyrframsidorna är tydliga. Logotypen syns bra och den eventuella text som finns 

på framsidan hjälper till att guida läsaren. Rubrikerna är tydliga och i broschyren som 

riktar sig till anhöriga finns tydliga direktiv för hur man kan hjälpa till, samt tydliga 

punktlistor för att förstå problematiken.  
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7        8. 

  

9.           10 

 

När man öppnar den broschyr som riktar sig till utsatta är det första man möts av bilden 

på den hopkrupna kvinnan. Detta kan upplevas som avskräckande och kanske till och 

med hindra någon från att söka hjälp. Det första man möts av borde vara det man som 

hjälpsökande behöver - kontaktinformation, inte skuldbeläggande budskap och bilder. 

 

Rycklappar 

All information som behövs finns där. En kort förklaring kring vad kvinnojouren gör, 

ett erbjudande om hjälp och ett löfte om anonymitet. Rycklapparnas viktigaste funktion 

är att förse utsatta med kontaktinformation på ett snabbt och smidigt sätt. Informationen 

finns där, men det vita A4-pappret försvinner lätt på en fullsatt anslagstavla. Den är för 

diskret. Syns den inte så kan den heller inte fylla sin funktion. 
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11. 

 

I vidare konversation med Mariah på jouren pratar vi om vad Blenda vill säga. Vad vill 

jouren förmedla till de hjälpsökande. Vi möts i en gemensam vision där allt Blendas 

material ska förmedla hopp. Hopp, ett löfte om en bättre framtid och möjligheten till 

förändring. 

För många blir det grafiska materialet det första mötet med Blenda. Det är viktigt att det 

mötet blir positivt. Vi pratar också om målgrupper. Kvinnojourens material vänder sig 

naturligtvis till alla utsatta kvinnor, men Mariah berättar att de grupper som är svårast 

att nå är invandrargrupper som befinner sig i utkanten av länet, somaliska kvinnor och 

HBTQ-personer. Här vet man att det finns riskgrupper, men man når inte ut till dem. 

Baserat på den här informationen gör jag en moodboard kring vad jag vill att mitt arbete 

ska resultera i. 

Ingenting får vara dystert. Jag vill ha starka färger, med inspiration hämtad från 

orientaliska mönster. Jag vill förmedla hopp om en bättre framtid. Jag vill att materialet 

ska styrka och uppmuntra till att ta kontakt med kvinnojouren och på så sätt bryta 

destruktiva mönster. 
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12. 

 

Resultat 

Skiss och gestaltningsprocess 

Jag vet att jag vill jobba med element som kretsar kring Blendasägnen och börjar därför 

med att fördjupa mig i den småländska folkdräktstraditionen. I boken "Ståten & nyttan. 

Folkliga kläder och textila traditioner i södra Småland"
10

 finns mycket bildinspiration 

att hämta. Jag påbörjar min skissprocess här, men arbetar också simultant med 

mönsterstudier där jag undersöker och provar olika typer av upprepningar. 

        

13.    14.           15. 

                                                 
10

 Dräktrådet i Kronobergs län, 2014 



  
 

11 

 

16.                 17. 

 

Här hittar jag också mina färger. Jag skulle kunna använda färger som redan finns att 

hitta i folkdräkterna, men jag tror att det är viktigt att inte låta den svenska traditionen ta 

över helt i mitt formspråk. Det är viktigt att materialet kan nå en bred målgrupp och jag 

väljer därför form ur svensk folkdräktstradition och färg från orientaliska tyger. 

Sedan gäller det att arrangera mitt folkdräktselement för att hitta det bästa mönstret och 

det bästa mönsterbrottet. Jag vill att brottet ska vara tydligt, men inte för tydligt. Det 

gäller att hitta en balans även här. 

              

18.   19.  20. 

 

Mina tester blir inte som jag vill ha dem. Jag färgexperimenterar och lägger till en till 

nyans av orange för att knyta ihop mina andra två färger. Efter det bestämmer jag mig 

för fem olika uttryck som jag låter representeras på fem broschyrframsidor. Jag pratar 

sedan med tio olika kvinnor av blandade åldrar och etnisk bakgrund och ställer frågan 

"Vilken är tydligast?/Varför?" och "Vilken tilltalar dig mest?" 

Min undersökningsgrupp tyckte bäst om trean och fyran, men tyckte att ettan och trean 

var tydligast. "Trean ser man ju tydligt att det är kvinnojouren och jag gillar mest hur 

mönstret blir snett här" "Trean är bäst! Den är liksom enklast att förstå" "Trean och 

fyran är finast, men fyran är lite svår att läsa" "Trean är bäst, den påminner lite om min 
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mamma". Den enda kommentaren jag får på alternativ nummer fem är "Är det där en 

get?" Man har uppfattat det bakomliggande mönstret som bockhorn, snarare än att det är 

samma mönsterelement som återkommer i större format. Alla kommentarer ger mig 

tillfälle att analysera mitt gestaltningsarbete och reflektera kring hur mina val faktiskt 

uppfattas. Trean blir den tydliga vinnaren och jag väljer att arbeta vidare med det 

konceptet. 

 

21. 

 

Samtidigt har vi logotypen. Jag bestämmer mig ganska fort för att jag vill arbeta med 

Adobe Caslon Pro som typsnitt till logotypen och Kvinnojouren har haft ett önskemål 

om att använda kvinnosymbolen på något sätt. Dessa blir mina premisser som jag får 

arbeta utifrån. Jag börjar med att undersöka kvinnosymbolen och experimenterar med 

symbolens delar. Jag kommer fram till att jag vill ha symbolen fylld, för att en ska stå ut 

ifrån typografin. 

 

22. 

 

23. 
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Sedan analyserar jag mina tester. Loggan måste vara tydlig, får inte kännas stökig och 

absolut inte dyster. Jag kommer fram till att kvinnosymbolen inte behöver vara speciellt 

stor för att synas och att det blir tydligast om jag arbetar med texten i blockform. 

   

24.   25. 

 

Det framkommer att symbolen med en högt ställd horisontell linje uppfattats som ett 

kors. I och med att Kvinnojouren är religiöst obunden är det viktigt att det inte görs 

några religiösa konnotationer. Jag väljer därför att jobba vidare med en symbol som har 

den horisontella linjen längre ner. 

När Loggan blivit väl genomarbetad och jag har hittat den stil jag vill ha, kan jag 

fortsätta med resten av materialet. Jag börjar arbeta utifrån den broschyrframsida jag nu 

har kommit fram till, men går också tillbaka till mönstret i mina tidigare skisser och 

försöker att balansera de båda i mitt material. 

 

   

26.         27. 

   

28.         29. 



  
 

14 

Jag arbetar vidare med mitt mönsterbrott. Jag vill att det ska vara tydligt. framförallt på 

affischen där en stor del av ytan består av mönstret. jag landar i en ripple-effekt som 

också understryker hur att bryta mönster kan påverka helheten. 

 

30. 

Efter handledning med Carolina Laudon väljer jag att byta typsnittet i min brödtext till 

Adobe Caslon pro, för tydlighet och sammanhållning. Jag justerar radavstånd och tar 

bort färgblock bakom rubrikerna för att få texten att kännas luftigare. Jag halvförskjuter 

mönstret för att slippa de allt för stora tomrummen. Jag lägger också mönstret i 

bakgrunden på den smala broschyren, för kontinuitet och lägger till kontaktinformation 

och telefontider på den första sidan man ser när man öppnar den smala broschyren, för 

att den viktiga informationen ska komma så tidigt som möjligt. 

 

   

31.           32. 

   

33.         34. 
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Jag placerar informationen från rycklapparna på en mönsterbakgrunden, för att göra den 

synlig bland andra papper på anslagstavlor och dylikt. Samma information som på 

rycklapparna applicerar jag också på postern. 

 

 

    

35.         36. 

 

Analys av gestaltningsarbete 

"Hur kan jag med hjälp av en grafisk profil som kretsar kring uppmaningen 'Bryt 

mönstret' göra Kvinnojouren Blenda mer synlig och  uppmuntra utsatta kvinnor att söka 

hjälp?" 

Med hjälp av mina analyser och ett undersökande gestaltningsarbete förhåller jag mig 

väl till min frågeställning. Jag har tagit mig ifrån dysterheten som tidigare fanns i 

materialet och med hjälp av starka färger skapat trycksaker som syns bättre, samt i "Bryt 

mönstret"  hittat ett budskap som är slagkraftigt. Naturligtvis kan vi inte veta säkert 

förrän materialet kommer ut och får möjlighet att prövas i verkligheten. 

 

Hållbarhet 

Mitt projekt har sin kärna i social hållbarhet. Materialet som kommer att gå ut är i form 

av broschyrer, rycklappar och affischer. Majoriteten av detta kommer att rikta sig till 

utsatta kvinnor, men det kommer att innehålla information som rör alla. Vad är det att 



  
 

16 

befinna sig i ett destruktivt förhållande? Vilka tecken kan man leta efter? All denna 

information kommer att kunna bidra till ett kollektivt medvetande och skapa diskussion 

kring våldsproblematik. 

 

Tanken är också att materialet ska gå att använda länge. Att uttrycket i det grafiska 

materialet ska fungera över en längre period. Allt för att undvika att jouren alltför 

snabbt behöver ta fram nytt material för att det gamla känns inaktuellt och inte längre 

bidrar till verksamheten på ett effektivt sätt.  

Jag har därför, bland annat, arbetat med en logga som ska vara lättläst bestående av ett 

typsnitt som är lätt att förstå och en symbol som är konstant. Dessutom kommer jag 

förse Kvinnojouren med mallar, som de själva kan lägga till information i och på så sätt 

undvika att de behöver ta fram helt nytt material. 

Målet är naturligtvis att kunna använda papper till både, broschyrer, rycklappar och 

affischer som är återvunnet och svanenmärkt och (om blekt) blekt utan klor. Det finns 

dessutom pappersföretag som "Map" som klimatkompenserar. De räknar ut 

koldioxidutsläpp som har förorsakats vid pappers- och massaproduktion samt vid 

transporterna till deras lager
11

. 

För att begränsa antalet trycksaker som produceras kan man föreslå för organisationen 

man jobbar med att eventuell räkna på hur stora upplagor som måste tryckas, så att 

jouren inte producerar mer material än vad de faktiskt behöver. 

 

Jag kan spekulera, önska och hoppas kring hur mitt material kommer produceras. Jag 

kommer att argumentera för mig. Men, i och med att kvinnojouren inte har någon direkt 

budget för produktion av grafiskt material, så vet jag egentligen inte. Jag gissar att jag 

kommer att ha mycket lite inflytande över vilket papper som används i slutändan och att 

man kommer att trycka den upplaga som blir billigast att trycka, fastän det kanske 

innebär att de får för mycket material.  

 

 

 

 

                                                 
11

  Castenfors, 2009 
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Diskussion 

Design handlar om människor. Människan är alltid utgångspunkten. Att vara designer 

innebär alltså per automatik att man måste sätta sig in i andra människors situationer. 

Det är ett unikt privilegium, att få se med andras ögon.  

Just i det här fallet har ögonen jag har fått ta på mig tillhört kvinnor som är utsatta för 

våld eller hot, som har en otrygg vardag och som behöver hjälp. Dessa är frågor som jag 

gärna arbetar med. Jag tycker att de är otroligt viktiga och intressanta. Det är en 

komplex problematik och känslig att närma sig som utomstående. Men jag tror att det 

också är absolut nödvändigt att göra det. Fastän man blir illa berörd - för det blir man - 

tror jag att det är viktigt att inte rygga tillbaka för att något är obekvämt eller obehagligt. 

Problematiken har bitvis känts övermäktig och jag har tvivlat på huruvida jag gör någon 

som helst skillnad, men jag har någonstans landat i slutsatsen att fastän mitt bidrag 

kanske är litet, är det ändå bättre att göra någonting, än att inte göra någonting alls.  

I det här projektet har jag som designer fått sätta in mig själv i en helhet, där jag efter 

bästa förmåga applicerat mina kunskaper för att bidra till ett problemlösande. 

 

Något som har varit utmanande är en del av de restriktioner jag har fått från 

Kvinnojouren. Jag har exempelvis inte kunnat arbeta så mycket med texten som jag 

velat, då en textändring skulle kräva mycket granskning innan materialet kunde gå ut i 

tryck. Men av de anledningar som det var utmanande, har det också varit väldigt 

utvecklande. jag har lärt mig om att jobba mot kund och hur jag kan anpassa min egen 

process efter det. 

 

Jag tycker att jag har hittat det jag letade efter i formspråk och uttryck, men naturligtvis 

finns det mycket mer att göra. Kvinnojouren behöver en ny hemsida också, de har fler 

typer av broschyrer, brevmallar, vykort etc.  

 

Skuldbeläggande 

Vad jag hela tiden försöker motarbeta i mitt arbete med Blendas material är att tonen 

eller materialet i sig blir skuldbeläggande. Som sökande till en kvinnojour befinner man 

sig i en sårbar position. Insikten om att man behöver söka hjälp är inte enkel att hantera 

och att sedan faktiskt ta steget att söka hjälpen är inte heller helt konfliktfri. Det är 

därför viktigt att mötet med kvinnojouren och deras material inte känns fördömande på 

något plan. Om vi tar redan nämnda exempel från kvinnojourens nuvarande material. 
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Det finns en sida i broschyren där man kan läsa "Ingen kvinna behöver finna sig i våld. - 

Det är det mest förnedrande kvinnoförtryck som finns" Istället för uppmuntra till 

förändring ett "Hur kunde du låta detta hända?" "Hur har du kunnat finna dig i detta? 

Det är ju förnedrande!" Bara att använda ordet "förnedrande" blir skuldbeläggande. Så 

fastän tanken är god blir resultatet mer utav ett påhopp än en utsträckt hand. 

När jag har arbetat med uppmaningen "bryt mönstret" i olika formationer har jag hela 

tiden fått undersöka huruvida min tanke stämmer överens med resultatet. Jag vill att det 

ska vara stärkande. Jag vill att det ska förmedla "Du klarar av detta". Jag vill att det ska 

förmedla att bara handlingen av att ta en av broschyrerna är ett steg mot att bryta 

mönstret. Detta är min intention, men frågorna jag måste ställa mig själv är om "bryt 

mönstret" blir för hårt. Kan det tolkas som en tillsägelse, mer än en uppmaning? 

 

Kvinnosymbol 

Vid samtal med kvinnojouren Blenda framkommer det att de vill nå HBTQ-personer. 

De vänder sig alltså inte bara till  heterosexuella ciskvinnor, utan också till 

transpersoner och människor som definierar sin könstillhörighet (och sexualitet) som 

queer. 

Med detta uppstår också en möjlighet att diskutera lämpligheten av min logga.  

Logotypen jag tagit fram består bland annat av en kvinnosymbol. Per automatik blir 

detta uteslutande för människor som identifierar sig med någon av ovan nämna grupper. 

Jag hade kunnat skapa en egen symbol för kvinnojouren, eller använt mig av ett annat 

format för att loggan skulle bli mer inkluderande. 

Å andra sidan kallas den här verksamheten och de flesta andra liknande verksamheter 

för "Kvinnojour". Namnet i sig blir alltså uteslutande för många grupper och att ändra 

på det behöver förmodligen andra typer av insatser än vad jag kan erbjuda. 
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Kvinnojouren Blendas grafiska profil 
är ett viktigt verktyg för Kvinnojourens 
kommunikation utåt. Här finns bland annat 
beskrivningar kring färger och typsnitt 
och  riktlinjer för appliceringar av logga 
och dekorelement. Manuelaens uppgift 
är att förse personal och övriga med de 
bästa möjliga verktygen för att spegla och 
förmedla verksamhetens kärna. 
Ett konsekvent användande av profilen 
förmedlar en stark  identitet och bidrar till 
goda kommunikationsmöjligheter. 

Om vår grafiska identitet

Grafisk identitet Innehållsförteckning Grafisk identitet Om

OM......................................................................
FÄRGER............................................................. 
LOGOTYP........................................................... 
Fri yta..................................................................
Minsta storlek......................................................
Färger ................................................................. 
Färger.................................................................. 
TYPOGRAFI........................................................ 
DEKORELEMENT............................................... 
Mönster alt ett...................................................... 
Mönster alt två..................................................... 
APPLIKATIONER................................................ 
Ex poster............................................................. 
Ex rycklappar...................................................... 
Ex broschyr 1...................................................... 
Ex Broschyr 2......................................................

1
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4
5
6
7
8
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11
12
13
14
15 
16



Grafisk identitet Färger

RGB : 236,30,131 
CMYK: 1C 97M 10Y 0K 
WEB: #ec1e83 
PMS: 219 

RGB: 255, 90, 0  
CMYK: 0C 79M 100Y 0K 
WEB: #ff5a00 
PMS: 1655 

RGB: 255, 144, 0 
CMYK: 0C 52M 100Y 0K 
WEB: #ff9000 
PMS: 144 

RGB: 0,0,0  
CMYK: 75C 68M 67Y 90K 
WEB: #000000 
PMS: 6 

RGB: 255,255, 255 
CMYK: 0C 0M 0Y 0K 
WEB: #ffffff 
PMS: 

Färger

Grafisk identitet Logotyp

Logotypen består av två element. 
Dels ett kvinnotecken och texten 
“Kvinnojouren Blenda” som har 
sin utgångspunkt i adobe caslon 
pro, bold.

Logotyp



Grafisk identitet Logotyp

Fri yta
Logotypen ska alltid ha en fri 
yta som motsvarar längden på 
underhänget av J:et

Minsta storlek

Grafisk identitet Logotyp

Den minsta storleken på 
logotypen kan vara 30 
mm lång. För  
läsbarheten är det bra 
om loggan inte blir  
mindre än så.

30mm

50mm

100mm



Färger

Grafisk identitet Logotyp

Följande färger kan appliceras 
i loggans tecken. Här illustreras 
de tre huvudfärgerna och en 
svartvit, för eventuella svartvita 
utskrifter.

Färger  
Mörk/färgad bakgrund

Grafisk identitet Logotyp

Vid applikation på mörk bakgrund 
bör logggan appliceras som vit. 
Det går också att applicera den vita 
loggan på färgad bakgrund.



Grafisk identitet Typografi

 
Kvinnojouren Blenda har ett fast 
typsnitt för både rubriker och 
brödtext, detta är Adobe Caslon Pro.

AaBbCcDdEeFfGgHhJjKkLlMmNnOoPp 
QqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö 
!%&* 
0123456789 

AaBbCcDdEeFfGgHhJjKkLlMmNnOoPp 
QqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö 
!%&* 
0123456789

Adobe Caslon pro, Regular

Adobe caslon pro, Bold

Typsnitt

Grafisk identitet Dekorelement

Element/färgsättning
I den grafiska profilen finns 
ett återkommande mönster/
mönsterbrott. Här visat i sina 
beståndsdelar och i enkel 
ihopparning . 
 Dessa ska endast användas 
i de två färgsättningar som 
visas.



Grafisk identitet Dekorelement

Mönstret visas antingen såhär, 
i halvförskjuten upprepning, för 
sig självt eller på bakgrund

Mönster alt ett

Grafisk identitet Dekorelement

Detta är en annan möjlig 
mönsterapplikation. Ett 
mönsterbrott i en slinga. 
Slingar får som kortast 
vara fyra bitar, men en bit 
snedställd.

Mönster alt två



Grafisk identitet Appliceringar Grafisk identitet Appliceringar



Grafisk identitet Appliceringar Grafisk identitet Appliceringar

• Kvinnojouren Blenda........ 0470 – 488 08
• Kvinnofridslinjen.............. 020 – 50 50 50
• Familjefrid Kronoberg....... 0470 – 79 60 47
• Brottsofferjouren............. 0470 – 456 94
• RFSL Kronoberg............... 0470 – 208 08
• Polisen........................... 114 114

Om det finns barn i familjen kan man kontakta
Växjö Kommuns rådgivningstelefon när det 
gäller barn och ungdomar 0470-435 90

Här kan du få råd och stöd

• Finns i alla åldrar, samhällsklasser och kulturer
• Ca 28 300 fall anmäls varje år
• 17-18 kvinnor dödas av sin partner/år
• 3-4 män dödas av sin partner/år
• Ca 200 000 barn lever med familjevåld
• Gäller både män och kvinnor

• Skuld, skam, rädsla, maktlöshet, förnekelse och 
   tomhet
• Rädsla för att förlora sina barn
• Isolering
• Rädsla för att inte bli trodd
• Rädsla för att bli dödad
• Stort behov av att hålla skenet uppe, arbetet är 
   kanske den enda kontakt som man har kvar
• Onormal trötthet och värk i kroppen

Våld i nära relation

Tecken och varningssignaler

Den våldsutsatte kan känna:

• Man kommer först och går sist, vill inte byta om   
   tillsammans med arbetskamrater p.g.a. blåmärken/    
   skador.
• Diffusa sjukdomstillstånd och många korta 
  sjukskrivningar.
• Deltar inte på gemensamma tillställningar efter 
  arbetstid.
• Kan inte jobba övertid.
• Vill inte gå hem tidigare när tillfälle ges.
• Dåligt självförtroende/inbunden.
• Talar överdrivet väl om sin partner.
• Partnern kontaktar ofta på arbetstid.

Våga fråga och fråga igen, ha tålamod eftersom pro-
cessen är lång. Personen kan gå tillbaka till partnern 
flera gånger vilket är normalt men kan upplevas 
provocerande för omgivningen.
Arbetsmiljöansvaret ligger hos arbetsledare men det 
är viktigt att medarbetare bryr sig.

Hänvisa till professionell hjälp, telefonummer finns på 
nästa sida.

Låt inte detta problem bli det enda man talar om på 
arbetsplatsen, utan blicka hela tiden framåt.
Vad kan göras? Hjälp till självhjälp? Annat…

Vad kan man göra på arbetsplatsen

Telefon: 
0470- 488 08

Mail:  
kvinnojouren.vaxjo@telia.com

När kontoret är obemannat, finns 
det en telefonsvarare med  
upplysningar och möjlighet att  
lämna meddelanen.

Hemsida  
www.kvinnojouren-vaxjo.se

Målsättning
Kvinnojouren Blenda i Växjö är en 
partipolitisk och religiöst obunden förening. 
Vi arbetar aktivt för att motverka alla 
former av våld, såsom fysiskt, psykiskt, 
ekonomiskt och socialt våld.
 
I första hand arbetar vi aktivt med att 
bekämpa det våld som riktas mot kvinnor 
och drabbar deras barn.

Verksamhet
Efter intensivt förarbete av  
representanter för olika kvinno- föreningar 
i Växjö och  
intresserade enskilda bildades Kvinnojou-
ren Blenda i Växjö hösten 1981. 

Våren 1982 fick vi kommunalt bidrag 
och tillgång till en centralt belägen bost-
adslägenhet och vi startade den aktiva 
jourverksamheten. 
 
Kvinnojouren Blenda är medlem i Sveriges 
Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR).
Kvinnojouren Blendas verksamhet bed-
rivs genom telefonjour samt genom stöd 
och hjälp åt kvinnor som vill förändra sin 
livssituation.
I akuta situationer tar vi emot de 
hjälpsökande i vår jourlägenhet. All vår 
medverkan syftar till att hjälpa kvinnor att 
själva 
bestämma över sitt liv. 
 
Vi kan därför, om hon så önskar, förmedla 
kontakter med olika myndigheter, läkare, 
psykologer, jurister m.fl.
 
Vi ställer också upp som stöd vid besök 
hos polis, advokat, sjukhus, domstol etc.

Tystnadslöfte
Tystnadslöfte är obligatoriskt för alla 
medlemmar i Kvinnojouren Blenda. Vi för 
inget register, och låter varje hjälpsökande 
kvinna vara anonym, om hon så önskar.  
 
Men vi har anmälningsplikt när det gäller 
barn som far illa och är  
placerade hos oss.

Utbildning
Alla aktivt arbetande medlemmar i Kvinno-
jouren Blenda har 
genomgått en utbildning i bl.a. bemötande, 
etik och moral samt problematik som kan 
förekomma i samband med vårt arbete. 

Alla aktiva har även fått utbildning kring 
hur vi kan vara ett stöd till våldsutsatta 
kvinnor och deras barn samt en  
orientering bland olika aktörer som 
kan behöva kontaktas för att erbjuda 
hjälpsökande kvinnor vidare stöd och hjälp.

Vårt arbete utåt
Vi stöttar kvinnor och barn som upplevt 
våld i någon form.
Vi informerar gärna om vårt 
arbete på skolor, sjukhus, förening-
smöten, arbetsplatser m.m. Vi medver-
kar i debatter, konferenser och andra 
arrangemang.
Vi har kontakt med massmedia, politiker 
och myndigheter och vi försöker påverka 
attityder och strukturer.

Medlemskap i Kvinnojouren Blenda  
beviljas alla, män som kvinnor, vilka 
antar föreningens stadgar och betalar 
medlemsavgift. Företag, föreningar och 
organisationer är välkomna att ansökan 
om medlemskap eller bidra till
verksamheten genom att sponsra med en 
gåva. 
 

Vill du stödja Kvinnojouren Blendas
verksamhet så har vi bankgiro.

Bankgiro: 5379-3790

Stödmedlemsskap/ 
Sponsring


