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Sammanfattning  

Denna studie syftar till att undersöka vad ungdomar i Hagfors har att säga om normer och 

möjligheter i samhället, för att genom visuell kommunikation lyfta rösten. Det teoretiska 

ramverket som studien grundar sig på är normer och normkritik, med fokus på normer om land 

och stad, empowerment och budskapsstrategi. Eftersom design och visuell kommunikation står 

som lösning till projektet valdes normkritisk design och designaktivism som teoretiska 

designingångar. Undersökningen gjordes genom kvalitativa metoder, intervju och fokusgrupp, 

med aktionsforskning som utgångspunkt. Åtta personer deltog i studien och gav grund för 

resultat och analys. Resultatet visade att ungdomar inte får göra sig hörda, och att Hagfors, samt 

att individens personliga utveckling, begränsas av normer. Utifrån teori och analys formades en 

kampanjprototyp genom affischer, där ungdomarnas röst lyfts i ett normkritiskt perspektiv för att 

skapa empowerment. Studiens metod går att placera på alla glesbygder, för att platsbaserat 

förmedla ungdomars röst. 

 

Nyckelord: Ungdomar, glesbygd, normer, normkritisk design, empowerment, kampanj 
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Abstract 

This report aims to study what young people in Hagfors have to say about norms and 

opportunities in the society, and to lift their voice through visual communication. The theoretical 

framework on which the study is based is norms and norm criticism, which focus on norms 

about country and city, empowerment and message strategy. The solution to the project is based 

on design and visual communication and therefore norm-critical design and design activism were 

chosen as theoretical design entrances. The survey was done through qualitative methods, 

interviews and focus groups, with action research as the starting point. Eight youths participated 

in the study and provided the basis for results and analysis. The results showed that young people 

don’t have their own voice in the rural area and that Hagfors, as well as the individual’s personal 

development, is limited by norms. Based on theory and analysis, a campaign prototype was 

formed through posters in which the voice of the youths is lifted in a norm-critical perspective to 

create empowerment. The method of the study can be placed on all sparsely populated areas, in 

order for site-based to convey the voice of young people. 

 

Keywords: Youths, rural, norms, norm critical design, empowerment, campaign 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Linda och Fredrik som genom goda råd i teori och 

praktik stöttat oss i projekt. Vi vill också visa uppskattning till Cherin, projektledare för 

“Diamanter och Järnviljor” som givit oss ett yttre stöd för att genomföra projektet. Samt ett stort 

tack till de ungdomar som ställde upp i undersökningen. Till sist vill vi tacka varandra för bådas 

insats och stöd genom hela arbetet.   
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1. Introduktion  

1.1 Inledning och problemformulering  

Under de senaste åren har normer och normkritik tagit större plats i den offentliga debatten. 

Rörelser som Me-too har öppnat upp för normkritiska perspektiv i samhället där man 

problematiserar de redan befintliga normerna (Me too-rörelsen, 2019). Dessa diskussioner belyser 

varför normkritik är viktigt för samhället, att våga ifrågasätta de normer som begränsar individen 

och samhällets utveckling (Österlund & Bertz Wågström, 2016, Park, 2017, Ghasri 2018, 

Rydhagen, 2018). I det digitaliserade samhället är det dock svårt att undkomma dessa normer. 

Dagligen möts vi av bilder, styrda av medier, som målar upp det ljuva livet och hur det ska vara 

(Andersson & Jansson, 2012). Mediernas skeva bild kring normer påverkar oss och där är det 

främst storstäderna som har en dominerande röst om vad som ska porträtteras (Andersson & 

Jansson, 2012, Lundgren & Johansson, 2017). Därför är det viktigt att vara kritisk till vilka 

skildringar som visas och ifrågasätta normerna storstäderna bygger upp. Samtal om land och stad 

existerar idag, där man lyfter upp problematiken med urbana och rurala normer. I denna studie 

väljer vi att ta ett steg in i den diskussionen, med ett fokus på ungdomars plats i bruksorter och 

samhället. 

 

Studien grundar sig i att vi blev tillfrågade att skapa ett projekt för Hagfors som grenar sig ut från 

det redan aktuella projektet Diamanter och Järnviljor. Projektet lyfter de samhällsnormer som anses 

begränsa utvecklingen för Hagfors och dess invånare. Cherin Nilsson, projektledare, beskriver 

detta med egna ord i en tidigare utförd pilotstudie (personlig kommunikation, 11 mars 2019):  

 

“För som det är idag så finns det ju nåt som vi kallar för bruksmentalitet, 

alltså de här normerna som hämmar innovation. Dem är otroligt skadliga och 

gör att väldigt få vågar tro på att det finns möjligheter trots att det bor 

möjligheter överallt.” 

 

Projektet fokuserar på innovationsutveckling hos företagsamma inom Hagfors kommun, i syfte 

att skapa rum för kreativitet och nya idéer i hopp om att engagera fler till utveckling av orten och 

sig själva. Vi kommer också fokusera på Hagfors för att sträva mot en liknande innovativ känsla, 

fast med ungdomar. Vårt urval byggs på tidigare forskning som menar att ungdomar på 

glesbygden tenderar att flytta till storstäder för jobb, studier och tron på möjligheter (Boverket, 

2012, Vallström & Svensson, 2018). Utfallet av det resulterar i en minskad ung befolkning på 
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glesbygden och försämrar bygdens förutsättningar till att utvecklas (Andersson & Jansson, 2012). 

Trots denna norm är detta inte allas verklighet, utan vissa ungdomar vill bo kvar på glesbygden 

(Vallström & Svensson, 2018). I och med att normen säger att man ska flytta, skapas en 

föreställning som säger att “stannarna” inte kan uppleva sina drömmar (ibid.). Vi känner att 

ungdomarnas egna röst och vilja hamnar under dessa normer, och därav vill vi hjälpa dem att 

höras.  

 

I och med att studien går inom medie- och kommunikationsvetenskap, med visuell 

kommunikation och design som inriktning, kommer projektet att landa i en visuell 

kommunikation som vidareför ungdomarnas röst. Genom kvalitativa metoder, som utgår från 

aktionsforskning, utför vi i denna studie enskilda intervjuer och en workshop där vi undersöker 

ungdomars åsikter kring normer, glesbygden och deras plats i samhället. Eftersom studien 

genomsyras av ett normkritiskt perspektiv resulterades det i ett teoretiskt ramverk som behandlar 

normer och normkritik, normer om land och stad, normkritisk design, empowerment och 

budskapsstrategi. Studien har också en utgångspunkt i designaktivism för att belysa denna 

samhällsfråga och fånga uppmärksamhet med projektets budskap. Design kan ses som ett 

verktyg för problemlösning, där man ser att designers handskas med missioner som behandlar 

kommunikationsproblem i samhället (Barnard, 2013), därav ser vi att design är ett 

tillvägagångssätt för denna studie. Genom normkritisk design kommer vi att aktivistiskt lyfta 

urbana och rurala normer i ett budskap för att ungdomarna i Hagfors ska känna empowerment.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta projekt är att utforma en visuell kommunikation som förmedlar budskapet om 

ungdomars egna röst i Hagfors kommun. Genom kvalitativa studier undersöks ungdomarnas syn 

på rurala normerna och deras plats i samhället. Samtidigt vill vi som designers utvecklas och 

bredda vårt synsätt, genom att arbeta utifrån ett samhällssocialt och normkritiskt perspektiv.  

 

Våra frågeställningar är därför: 

 

● Hur kan man belysa rurala och urbana normer bland ungdomar i Hagfors?  

● Hur kan man genom visuell kommunikation stärka känslan av empowerment hos målgruppen och att 

möjligheter finns?  
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2. Teoretiska ramverk och tidigare forskning 

I följande kapitel kommer teorier samt tidigare forskning inom problemområdet att redovisas. 

Presentationen av det teoretiska ramverket bidrar till förståelse av studien och de teorier som 

används för senare analys.  

2.1 Normer och normkritik   

Normer är de oskrivna regler, idéer och ideal som samhället och människorna i det förväntas leva 

efter och bli formad av. Även om normer har en positiv påverkan på samhället, exempelvis hur 

vi ska bete oss och fungera tillsammans, är det många normer som begränsar oss och pekar på 

maktstrukturer i samhället, såsom makthierarkin mellan olika klasser, ålder, kön o.s.v. 

(Martinsson & Reimers, 2008). När man talar om normer handlar det om vad som anses som det 

“normala” och att det alltid bär på föreställningar av en motsats (ibid.). Det som inte ses som 

normalt pekas ut som ovanligt och konstigt, därför blir begreppet ett verktyg för att kunna förstå 

hur normer har en koppling med makt och (o)jämlikheter. Vad som anses som normalt idag kan 

komma att förändras i framtiden, eftersom normer är situationsberoende och föränderliga över 

tid (ibid.). Det är därför viktigt att ha förståelse för normens motsatser och motsägelser för att 

kunna få en inblick på förändringen. 

 

När man samtalar om normer är det viktigt att utgå från ett normkritiskt perspektiv. Normkritik 

kommer ursprungligen från pedagogiken vid arbete med genus och sexualfrågor i skolan. Fokus 

ligger på makt, vart makten finns och vem som erhåller den (Tema Likabehandling, 2012, 

Ehrnberger, 2017). Perspektivet har allt mer uppmärksammats och används idag inom olika 

områden till förändringsarbete. Genom detta perspektiv synliggörs de normer och strukturer som 

klassas som det “normala” (ibid.), vilket kan vara nödvändigt att ifrågasättas för att skapa 

förutsättningarna och ge chansen till eftertanke och reflektion. Som tidigare nämnt finns det både 

positiva och negativa normer, därför kan man genom ett normkritiskt perspektiv förstå vilka 

normer som behöver motverkas för att skapa nya normer som istället strävar mot lika rättigheter 

och möjligheter i samhället. Men det ger även förståelsen för vilka normer som behöver bekräftas 

(ibid.). Ett annat begrepp som stärker förståelsen av normkritik är Intersektionalitet, som även det 

behandlar maktstrukturer och (o)jämlikheter i samhället. Detta begrepp blir ett verktyg för att 

tydliggöra att det finns många olika maktordningar, att olika normer kan samverka eller motverka 

varandra (De los Reyes & Mulinari, 2005). Begreppet hjälper också att förstå individers 

levnadssituation, genom att se hur kategoriseringar såsom klass, ålder, kön, etnicitet o.s.v bygger 
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på varandra (ibid), något som kan vara intressant i vår studie för att se kopplingar mellan normer 

om land och stad, men också vad som identifierar individen.   

2.2 Normer om land och stad  

Som tidigare nämnt kan man se hur vissa normer hänger ihop med maktstrukturer i samhället 

(Martinsson och Reimers, 2008). I vår studie väljer vi att kolla på de maktrelationer som finns 

mellan glesbygd och storstäder, detta för att kunna förstå vad som förväntas av en medborgare 

beroende på vad det bor geografiskt, och vad som skapar begränsningar och möjligheter hos 

individen.  

 

Det finns tydliga normer i samhället som står som grund av den upplevda pressen hos ungdomar 

på glesbygden, genom att flytta från kommunen för att det är “det enda rätta”. Normer som 

skapar en förväntan att ungdomar på glesbygden bör sträva efter att flytta till större städer men 

även normer kring de förväntningar som storstadsbor har på så kallade “lantisar” (Vallström & 

Svensson, 2018). Denna skildring tas upp i rapporten “Klassamhällets tysta röster och perifera 

platser”. Här kan man se hur klassnormer har en samverkande relation med normer om land och 

stad, där storstadsborna placeras i en högre samhällshierarki än “lantisarna” (De los Reyes & 

Mulinari, 2005). Syfte med texten är att synliggöra hur platser i det svenska samhället har blivit 

åsidosatt och på grund av globaliseringen har glesbygden blivit uteslutna från makt, status och 

diskurs (ibid.). Detta i sin tur skapar begränsningar för dessa samhällen, och individerna inom 

det, till att på egen hand förändra sin livssituation till det bättre. Genom denna rapport lyfts 

problemet kring den tystnad hos de som inte får göra sig hörda.  

 

I tidigare studier har man studerat hur det sociala nätverket Facebook har blivit ett verktyg för 

invånare på glesbygden för att göra sig hörda och peppa varandra (Lundgren & Johansson, 2017). 

Studien handlade om att undersöka olika facebook grupper utifrån tre olika diskurser; 

mobilisering, re-representation och frustration. Genom att läsa av diskurserna landade resultatet i 

två olika synsätt på det rurala samhället. Ena bilden beskrev samhället som övergivet och döende 

där bilderna från medierna oftast illustrerar tomma och trasiga hus och ensamma människor. I 

det andra perspektivet speglas samhället som livfullt, där man lyfte upp den kraft som finns hos 

invånare på glesbygden för att skapa känslan av framtidstro (ibid.). De två olika perspektiven blir 

en intressant utgångspunkt i frågan om mediers påverkan på normer.   
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Andersson och Jansson (2012) behandlar det medialiserade samhället och hur medierna är en 

faktor för den rurala bilden i sin bok Landsbygdens globalisering. Författarna menar på att 

tidskrifterna bygger upp det ljuva livet med normer om hur det bör vara. Här finns en tydlig 

redogörelse om vilken norm som är den mest framträdande i medierna. Man visar upp olika 

urbana livsstilar där nytänkande, kreativitet och dess levnadsförhållanden hamnar i fokus. Dock 

utesluts inte det rurala levnadssättet helt, utan det finns tidskrifter som tar med landsbygden där 

man speglar en lantlig miljö och harmoniska idyller (ibid.). Bilden av den typiska landsbygden och 

det lantliga livet porträtteras även inom populärkulturen, exempel på detta är tv-programmen 

Farmen och Bonde söker fru (Lundgren & Johansson, 2017).  

2.3 Normkritisk design  

I Jonas Gustafssons artikel förklarar Karin Ehrnberger att “[d]esign är normkritisk på vissa sätt, 

men missar ofta de sociala normerna.” (Ehrnberger, se Gustafsson, 2017). När man talar om 

normkritiska perspektiv inom designfältet kan man se det på två olika sätt; det första rikta sig till 

designern själv och designprocessen (Ehrnberger, 2017), genom att arbeta och vara normkritisk 

under processens gång. Det andra syftar på normkritik som ett verktyg, där exempelvis en visuell 

kommunikation kan lyfta en diskussion om maktrelationer (ibid.), normkritisk design kan på så 

sätt uppenbara olika normer och stereotyper på ett kreativt sätt, snarare än i teoretisk text. I 

tidigare studier kan man se exempel på normkritisk design som behandlar genusnormer och 

feministiska budskap. Ehrnberger (2017) belyser olika designexempel där man lyfter normerna 

mellan män och kvinnor, en av dessa är Androchair. Det är en medicinsk stol framtagen för män, 

som en motsvarighet för gynekologstolen. Innebörden av Androchair var att efterlikna de 

erfarenheter kvinnor har av gynekologiska undersökningar, så att män skulle få ökad förståelse. 

Genom att man skapar utanför normerna och de kontroversiella gränserna öppnar man för 

föreställningar om nya möjligheter (Isaksson, Börjesson, Gunn, Andersson, & Ehrnberger, 2017). 

Det är viktigt att vara kritisk och ta hänsyn till normerna, även inom designfältet, (Ehrnberger, se 

Gustafsson, 2017) för att frigöra sig och tänka självständigt, vilket uppmuntrar till kreativitet, 

innovation (Kreativitet, 2019) och känsla av självkontroll.  

2.4 Empowerment  

Ett viktigt begrepp att behandla i denna studie är empowerment. Än idag är det ett svårbeskrivet ord 

som på svenska kan översättas till “egenmakt”, även om det inte är den korrekta översättningen. 

Empowerment är ett slagord som förknippas med kraft och individens egna självkontroll över 

sin situation (Ellegård & Nordell, 1997, Askheim och Starrin 2007). Individen ska vara medveten 
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om sin handlingsförmåga och där utifrån får känslan av makt över sig själv. Det förknippas gärna 

med lokal utveckling, interaktion mellan individer och mobilisering (Ellegård & Nordell, 1997). 

Askheim och Starrin (2007) menar att begreppet används i samband med grupper som anses vara 

svaga i samhället, t.ex. homosexuella och funktionsförhindrade. Man kan även koppla 

empowerment till organisationer och rörelser som kämpar för sina rättigheter, såsom feministiska 

rörelser. Ett exempel på empowerment i relation till design är Ezio Manzinis (2014) syn på hur 

designaktiviteter kan bidra till social innovation. Manzini beskriver olika designperspektiv, Top-

down vs bottom-up, och visar på hur förändringen föds, vem/vilka dess drivrutiner är och hur på 

processen är. Om det är experter, politiska aktivister eller formella beslutsfattare som driver är 

det en top-down innovation. Om det är “vanliga” människor och samhällen som är drivkraften, 

är det istället bottom-up innovation (Manzini, 2014). Maktlösa grupper i samhället bör sträva mot 

empowerment för att vinna självbestämmande (Askheim & Starrin, 2007), och det kan göras 

genom design. 

2.5 Budskapsstrategi  

Budskapet är en central del i kommunikationen, och även strategin bakom för att informationen 

och budskapet ska lyckas nå fram och tolkas på rätt sätt (Larsson, 2014). 

Den kommunikativa insatsen och dess budskap kan påverka ändrade kunskaper, attityder och 

beteenden (ibid.), vilket vi känner är relevant i vår studie eftersom vi strävar efter en normkritisk 

visuell kommunikation. Larsson menar att det finns två typer av strategier, rationell och emotionell 

(ibid.). Den förstnämnda beskrivs som den sakliga strategin, som bygger på fakta och siffror, 

vilket kan vara viktigt i mån om att informera och lyfta upp ett problem. Den emotionella 

strategin anspelar på våra känslor, där kommunikationen inte behöver vara direkt avslöjande utan 

genom bild och form kan skapa associationer (ibid.).  

 

Som budskapsstrategi har vi tagit inspiration från designaktivism. Likt normkritisk design är det ett 

tillvägagångssätt för att via design ha verkan på folks liv (Julier, 2013). Ett exempel på att utöva 

designaktivism och förmedla ett budskap är genom co-artikulation. Julier (2013) definierar detta 

som att objekten är en materialisering av deltagandet, det innebär att det är objekten i sig som 

utför aktivismen istället för en mänsklig demonstration. Tinget lägger en viktig fråga på bordet 

och är något som man stöter på i vardagen, vilket skapar ett omedvetet deltagande och bidrag till 

rättvisan. 
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2.6 Tillämpning av det teoretiska ramverket i studien 

De valda teorierna och tidigare forskning stärker varandra för studiens ändamål. Vi ställer normer 

om land och stad i relation med normer som behandlar genusfrågor och feministiska budskap, 

eftersom vi ser en samverkan mellan båda norm-områdena (De los Reyes & Mulinari, 2005). Det 

finns många exempel på normkritisk design med feministiska budskap (Ehrnberger, 2017), där 

kvinnor i samhället genom ett aktivistiskt budskap får göra sig hörda och tillsammans känna 

empowerment. Med denna utgångspunkt menar vi att vår studie går i samma aktivistiska anda. 

“Lantis”-ungdomarna i Hagfors blir den begränsade samhällsgruppen, likt kvinnorna i samhället, 

där kampen är att få göra sig hörda (Askheim & Starrin, 2007). Vi upplever också att normer om 

land och stad inte har, på samma sätt som genus och feminism, fått en representation genom 

normkritisk design. Detta är något vi kan göra genom ett emotionellt och aktivistiskt budskap 

tillsammans med design principer från Bergström (2016) och Wikberg Nilsson, Ericsson & 

Törlind (2015). 
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3. Metod 

I följande kapitel kommer studiens metoder att presenteras samt urval, tillvägagångssätt, etiska 

spörsmål, studiens validitet och reliabilitet och metodkritik.   

3.1 Metodologiska ingångar  

För att undersöka vårt problemområde och få en fördjupad förståelse kring ungdomarnas tankar, 

ser vi att kvalitativa metoder är mest relevanta (Ekström & Johansson, 2019). Metoderna utgår 

från aktionsforskning, vilket enligt Hans Lorentz (2004) är en metod där urvalet själva identifierar 

problemet och bidrar med egna erfarenheter och därav bidrar till arbetet. Forskarna är där för att 

leda gruppen och observera situationen, vilket blir rollen vi tar an i denna studien för att skapa 

utrymmet för urvalets egna röst. Den första kvalitativa metoden är enskilda intervjuer som 

analyseras och sedan skapar grunden till nästkommande steg i undersökningen. För att få en 

vidare diskussion efter intervjuerna utformades en workshop, som inspireras av kvalitativ 

fokusgrupp. Vi ser även normkritik som en metod under projektet, då det normkritiska 

perspektivet genomsyrar vår studie. Metoden används i denna studie som ett verktyg framförallt i 

analysprocessen och designprocessen för att vara öppen till nya perspektiv kring normer.   

3.2 Intervju  

Med intervjuer som metod vill vi introducera och diskutera studiens ämne med urvalet, detta för 

att få en djupare förståelse av deras upplevelser till specifika livssituationer (Dalen, 2008). 

En intervju ska likna ett samtal, där informanten diskuterar frågorna. För att skapa ett följsamt 

samtal anpassas frågorna efter intervjupersonerna, detta är speciellt viktigt i vår studie eftersom 

de vetenskapliga termerna kan skapa förvirring hos det unga urvalet och därav påverka svaret 

(ibid.). Vi vet själva inte hur det är att vara ungdom i Hagfors, därför var det viktigt att ställa 

öppna frågor där respondenterna kunde svara med egna erfarenheter och åsikter.  

 

För att genomföra en giltig intervju bör man ha grundat sig med relevant kunskap om ämnet, 

vilket vi fått från vårt teoretiska ramverk. Genom att förbereda sig teoretiskt stärker det 

förståelsen till vilka områden som bör fördjupas (Dalen, 2008). När vi formade vår 

intervjumanual (se bilaga 1) delade vi in frågorna under olika teman utifrån vår 

forskningslitteratur. Utöver presentation av respondenterna hade vi fyra teman, Framtiden, 

Hagfors, Normer - Land och stad och Empowerment. Temat framtiden behandlade frågor om 

respondenternas drömmar, samt möjligheter och begränsningar i livet, och som en brygga till 
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normer och normkritik valde vi därefter frågor som samtalade om Hagfors som stad och 

invånarnas levnadssätt. På så sätt blev det ett naturligt och följsamt samtal in på de frågor som 

berörde normer om land och stad. I detta tema behandlas normkritiska frågor för att lyfta fram 

kreativiteten och skapa reflektion. Som avslutande tema inspirerades vi av empowerment eftersom 

vi ville veta deras tankar och känslor kring sin röst i samhället, när de känner sig kraftfulla och 

kreativa.  

 

Antalet personer som bör intervjuas beror på hur stor den bestämda målgruppen är. Man brukar 

säga att studier med intervju som metod, bör ligga på 15 +/- 10 intervjuer (Kvale & Brinkmann, 

2014). Studien har ett nischat urval och därför ansåg vi att vår mättnadsgräns är åtta intervjuer.  

3.3 Fokusgrupp: Workshop 

Genom att öppna upp undersökningen med enskilda intervjuer är samtalet och diskussionen 

aktuell och deltagarna är insatta i ämnet. För att utveckla diskussionen utformas en workshop, 

likt en fokusgrupp där deltagarna samtalar och samverkar med varandra, medan samtalsledarens 

roll blir att fördela ordet och ställa inledande frågor (Ekström & Johansson, 2019). Syftet är att de 

i grupp kan brainstorma och bygga vidare på varandras tankar (Wikberg Nilsson, Ericsson & 

Törlind, 2015). Detta görs genom övningar där deltagarna tillsammans och individuellt bidrar 

med sina kreativa sidor.  

3.4 Urval 

Studien grundar sig på att undersöka ungdomar i Hagfors kommun och deras tankar kring 

normer om land och stad, samt synen på ungdomars plats i samhället. Tidigare studier har visat 

att unga vuxna i åldrarna 20–29 har störst benägenhet till att flytta från glesbygden (Boverket, 

2012), därav anser vi att ungdomar mellan 18–19 år är ett relevant urval för ändamålet. Genom 

vår egen förförståelse befinner sig ungdomarna i en livsperiod där reflektioner om livet efter 

studenten börjar komma, tankar för framtida flytt, studier och jobb börjar här. Därför var det 

viktigt för studiens syfte att fånga ungdomarnas tankar för att studera deras kommande livsval. I 

vår pilotstudie framkom det även att det finns en önskan om ökad ung företagsverksamhet i 

Hagfors kommun (Nilsson, personlig kommunikation, 2019). Detta är också ett argument till 

varför det är viktigt att nå ut till ungdomarna.  

 

 

Urvalet rekryterades genom kontakter, och bestod av: 
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Intervjuperson 1: kvinna (18) 

Intervjuperson 2: kvinna (18) 

Intervjuperson 3: kvinna (18) 

Intervjuperson 4: man (19) 

Intervjuperson 5: kvinna (18) 

Intervjuperson 6: kvinna (19) 

Intervjuperson 7: man (19) 

Intervjuperson 8: man (18)  

3.4 Tillvägagångssätt  

De individuella intervjuerna och workshopen genomfördes på en välbekant plats för urvalet, 

detta för att bevara chansen att låta ungdomarna få vara sig själva och känna sig bekväma under 

intervjuerna. Två tillfällen bokades in med ungdomarna, en dag för intervju och en dag för 

workshop. För att effektivisera intervjuerna delades de åtta intervjuerna upp på oss två 

intervjuare. Frågorna ställdes utifrån intervjumanualen, även följdfrågor var strategiskt utformade 

för att bibehålla följsamheten i samtalet. Dokumentationen av intervjuerna gjordes via 

ljudinspelning som sedan transkriberades (Kvale & Brinkmann, 2016). Intervjupersonerna 

tilldelades anonymitetskoder (ibid.) i transkriberingen, person 1 förkortas som P1. Dialekt och 

talfel valdes att renskrivas i transkriberingen, eftersom det inte tillför till studien. För att 

förtydliga transkriberingen använde vi oss av hakparenteser, till exempel “[hör inte]” eller 

“[skratt]”. Efter färdigställningen av alla transkriberingarna analyserade vi materialet utifrån de 

fyra teman som intervjumanualen grundat sig på, men som strukturerades på nytt. Tema framtiden 

omformulerades till möjligheter och begränsningar, Hagfors mentalitet blev en underkategori till normer 

tillsammans med kategori synen om glesbygden, på så sätt tydliggjordes de relevanta normerna i 

denna studie. Empowerment gjorde sig tydlig i samtalen och därav behöll sitt ursprungliga begrepp.  

 

Utformningen av workshopen skapades efter intervjuanalysen för att se vilka övningar som var 

relevanta för att få ut det bästa resultatet. Övningarna uppmuntrar ungdomarna att diskutera vad 

som anses som ett bra eller dåligt “budskap”, hur det känns innan och efter man får sin röst hörd 

och som en avslutande övning skapa ett budskap som ska nå ut till andra ungdomar. Resultatet 

från workshopen blir ett empiriskt material som analyseras och används som grundpelare och 

argument i vår designprocess. Materialet analyseras utifrån samma tematisering och i relation med 

intervjuernas resultat och analys. 
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3.5. Etiska spörsmål 

Det är viktigt att behålla urvalets anonymitet både under och efter studien genomförts (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Inför undersökningen med intervju och workshop delades en 

samtyckesblankett ut. Detta för att uppnå forskningsetiska kraven kring samtycke och 

information om projektet (ibid.), som båda parterna signerade. Deltagarna informerades via 

blanketten att intervjun är frivillig och avslutande av sitt deltagande är möjligt. Urvalet behåller 

sin anonymitet genom hela projektet då varje individ tilldelas en anonymitetskod. Vi kommer 

genom denna anonymitet garantera urvalet konfidentialitet, eftersom ingen enskilt utpekas (ibid.). 

3.6 Validitet & Reliabilitet  

För att en uppsats ska ses som väl genomförd krävs det att studien uppnår hög validitet 

(giltighet) och reliabilitet (tillförlighet). Validitet talar om studien är vetenskapligt grundad, 

exempelvis att det teoretiska ramverket är relevant för ändamålet (Ekström & Johansson, 2019), 

vilket vi anser vår studie stärks med genom utvalda teorier och tidigare forskning om normer, 

normkritisk design samt empowerment. Vi ser också att urvalet att relevant för studiens syfte och 

därav blir materialet från de enskilda intervjuerna och workshopen giltiga.  

 

Med reliabilitet talar man om studien har utförts på rätt sätt och om resultatet är pålitligt 

(Ekström & Johansson, 2019). Inför intervjuerna utformades en intervjumanual som grundar sig 

på forskningslitteraturen, anpassades för intervjupersonerna, genomfördes och dokumenterades 

via ljudinspelningar på en bekant plats där intervjupersonerna känner sig bekväma. Även om 

intervjuerna delades upp på två intervjuare i olika rum, och på så sätt kan ha påverkat samtalet 

och följdfrågor (ibid.), strävar vi mot att vara objektiva i analysen och vara öppen för alternativa 

tolkningar.     

3.7 Metodkritik 

Något som kan ses som en brist i detta projekt är att vi enbart använt oss av kvalitativa metoder 

med ett begränsat urval av en större population, vilket gör att det inte går att generalisera 

(Ekström & Larsson, 2019). I denna undersökning var det mer relevant att studera mer 

djupgående tankar som är kopplade till deras känslor. Det går heller inte att generalisera med alla 

glesbygder, då vårt resultat blir platsbaserat för just Hagfors. För att kunna generalisera med alla 

glesbygder skulle en större undersökning krävas med en bredare urvalsgrupp, vilket vi inte hade 

tid för.  
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Workshopens övningar kan man också ställa sig kritisk till, då vi formade den utifrån vår tolkning 

av intervjuerna. Vi anser dock att våra övningar är giltiga då vi är två personer som tolkade och 

kunde därför bolla idéer sinsemellan.  
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4. Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras den empiriska data som samlats in från studiens intervjuer, samt analys 

utifrån det teoretiska ramverket och den utvalda tematiseringen; möjligheter och begränsningar, normer 

och empowerment.   

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Möjligheter och begränsningar 

Under intervjuerna kunde vi utläsa ett tydligt tema och det är de möjligheter och begränsningar 

som finns i Hagfors. Alla respondenterna nämnde att unga väljer att flytta på grund av de få 

möjligheterna som finns i orten. En av de mest nämnda orsakerna var de få jobbmöjligheterna 

och att det inte finns någon vidareutbildning efter gymnasiet. En av intervjupersonerna menar att 

det är det gamla tänket som är en påverkande faktor i att unga rör sig ut till andra städer.  

 

“Ja, det är nog just det att det hindrar nytänkandet eftersom man kvar i att det 

är järnverket som driver samhället, så då blir det så inte mycket nytänkande. 

Eftersom de ungdomar som blir kvar här jobbar främst på järnverket, och de 

andra [...] som vill studera vidare eller kanske få något annat jobb, de flyttar 

härifrån. Eftersom det inte finns möjligheter till något annat här.” (P7) 

 

Känslan av att det finns bredare arbetsvariation och möjligheter i större städer (Vallström & 

Svensson, 2018, Brorström & Parment, 2016) hade de flesta intervjupersonerna. De talade om 

att flytta för studier, men några ville pendla. Utifrån intervjuerna kunde vi tolka att de flesta har 

en hemmakärlek till Hagfors och vill därför inte flytta allt för långt, eller inte alls. Bland unga 

existerar det en känsla av att vilja bo nära den miljö hen är uppväxt i, även om det tydligt finns 

en förkärlek till att bo i storstäder (Brorström och Parment, 2016).  

 

“Jag vill ju bo i Stockholm. [...] Men sen när jag väl ska börja skaffa familj 

vill jag typ hellre på i ett område som Karlstad eller Hagfors, som är lite 

mindre så att barnen får en bra uppväxt, känner jag.” (P5) 

 

Karlstad var en stad som kom på tal då intervjupersonerna ansåg att den var större, men inte för 

långt bort. De intervjuade ungdomarna lade vikt vid hur få aktiviteter det finns i Hagfors i 

jämförelse med Karlstad. Många menade att bristen på aktiviteter skapar en frestelse för 
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storstäder. Unga vill ha en plats för umgänge, roligheter och rörelse. De få verksamheter som 

existerar arrangerar sällan aktiviteter, vilket skapar missnöje.   

 

“För att Hagfors är en tråkig stad. Förlåt, men det är det. Det händer 

ingenting. Om man åker till Karlstad finns det bowling, escape room, bio. 

Bion här går typ en gång i månaden om man har tur. /.../” (P5) 

 

“/.../ Allt blir så enformigt här, det går inte att göra någonting på helgen och 

man måste typ alltid åka till Karlstad och man ska kolla på bio. Eller om man 

ska ut eller vad det nu kan vara.” (P3) 

 

Även om detta var många av ungdomarnas attityd, fanns det ändå tro och hopp om Hagfors. 

Många av dem hade planer på att flytta, men de verkade inte vara kritiska till de som väljer att 

bo kvar, vilket pekar åt ett annat håll än tidigare forskning (Vallström och Svensson, 2018). 

Några av intervjupersonerna nämnde att de ser en framtid i Hagfors, och vill bo kvar i 

hemorten. De menade att vissa går på för hårt och inte ser möjligheterna som erbjuds.  

 

“Jag tror att folk blir liksom blinda, det ser liksom inte vad som är fint med 

Hagfors egentligen. Det, alltså, det är bra att det är nära till allt, och det är 

fint och nära till naturen samtidigt som det är när till butiker. Det är ju inga 

sträckor, nästan, så ja.” (P2) 

 

“Alltså jag tror att Hagfors har potential. Det tror jag. Jag vet inte riktigt hur 

jag ska förklara, men jag har en känsla. /.../ ” (P6)  

 

Även om de inte finns sysselsättningar i Hagfors, finns det en framtidstro. Viktigt för Hagfors är 

då att vara positiva till nya idéer, menar dem. En av respondenterna menade att småbutikerna och 

de äldre är negativa till nya idéer och arbetsmöjligheter, med anledningen att de skulle konkurrera 

ut de redan befintliga verksamheterna. Vad hen menade var att man måste ge nya idéer en chans 

för att Hagfors ska utvecklas. När det kommer nya förslag sker oftast diskussionen på deras 

Facebook grupp, “Diskutera Hagfors”. Detta blir ett utrymme för alla invånare som ger friheten 

till att dela med sig av sina åsikter och idéer. En av respondenterna förklarade att det finns en 

aktuell diskussion om just Hagfors framtid, genom att peppa varandra till ett idérikt tankesätt 

(Lundgren & Johansson, 2017).  
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“/.../ Ja, det finns ju en sån här Facebook sida som heter “diskutera 

Hagfors” där folk diskuterar saker. Och där diskuteras just mycket sånt här, 

att man ska bli mer nytänkande, att få sätta Hagfors på kartan. Att det finns 

någonting som liksom lockar in folk. Vi flesta förstår ju att det inte finns 

mycket för ungdomar som lockar i Hagfors framförallt, och det är ju de 

man behöver och vill få.” (P7) 

 

Det var tydligt under samtalen att ungdomarna önskar att Hagfors ska våga tänka nytt och skapa 

fler möjligheter. De äldre verkar vilja leva kvar i det gamla, men unga vill att det ska ske en 

utveckling. Hagfors är en ort med potential till att skapa de möjligheter som ungdomarna söker, 

därför måste invånarna börja öppna upp sina sinnen innovation. Genom kreativitet kan man 

uppnå denna utveckling, då kreativt tänk tillåter människan att vara sig själv och våga skapa fritt 

(Kreativitet, 2019).  

4.1.2 Normer: Hagfors mentalitet  

Något som var en viktig utgångspunkt för att förstå hur man är som person i Hagfors och ens 

levnadssätt var att ställa frågor om mentaliteten, vilket blev ett överraskande centralt samtalsämne 

i frågan om normer. Det var specifikt intressant att se dem skildringar mellan unga och gamla, 

vilket i sin tur kan påverka de möjligheter och begränsningar som finns. Även om ungdomarna 

har en framtidstro där Hagfors får utvecklas, finns en traditionell och rotad åsikt från de äldre 

som kan påverka den yngre generationer till att förbli kvar i de gamla hjulspåren.  

 

“/.../ på så sätt så begränsar det en och begränsar Hagfors för att man inte 

kan utvecklas, men det blir så, folk handlar på affärerna som redan finns och 

kommer alltid vara de affärerna trogen. Det är ju mer gammalt folk här som 

går till de affärerna. De vill inte testa något nytt, det vågar och vill inte. 

/.../vi måste stötta de gamla företagen som finns, det är inge nytänkande, 

utan alla ser liksom allting i en box.” (P2)    

 

Vad detta beror på kan grunda sig i de förankrade normerna som finns i Hagfors. Att leva som 

man alltid har levt anses som det normala och blir de normativa regler som invånarna i Hagfors 

väntas leva efter (Martinsson & Reimers, 2008). Bryter man mot dessa regler och tänker utanför 



 

 

 

22 

boxen sticks det i folks ögon och enligt ungdomarna kan detta leda till både positiva men till mest 

del negativa konsekvenser.  

 

“Om du gör något positivt blir det mer bemärkta än om du skulle göra 

något positivt i en stad. Men om du gör något dåligt, så kan man också få 

den där stämpeln på sig att man gjort någonting dåligt. Så det kan bli både 

positivt och negativt.” (P7)   

 

Är man annorlunda och sticker ut i en ort som Hagfors får man räkna med att det 

uppmärksammas, vilket kan beror på den grundade bruksmentaliteten, där avundsjuka exciterar 

och acceptansen till jantelagen En av respondenterna beskrev Hagforsbor som nyfikna “/.../ det 

är mentaliteten, hagforsnyfiken, det är ett begrepp.” (P4), att man lägger mer fokus på att hålla 

koll på andra än sig själv. Respondenten uttrycker också detta som ett hinder för att få vara sig 

själv, speciellt i en glesbygd där man förväntas vara en del av mängden, det är något som 

accepteras helt enkelt.  

 

“/.../ sen är det väl bruksmentaliteten /.../. Det är ju bruksorten här, 

Hagfors, Uddeholm, Järnverket, det är väldigt mycket du ska inte komma 

och tro att du är någonting liksom. /.../ jag kan ju ta exemplet som är 

väldigt tydligt. Jag har en kompis som är lite äldre än mig, han har haft en 

porsche och då var det många som störde sig på att det gick bra för honom, 

de kastade sten efter bilen och sådär. /.../ avundsjuka och det är ju 

framförallt för att det är så litet, man ser ju allting.” (P4)   

 

Det finns en tydlig vi-känsla i Hagfors, där man värnar om varandra. Ett viktigt nyckelord i 

beskrivningen av Hagfors var gemenskap. Detta var något som många av respondenterna pratade 

gott om. Men på grund av den sammansvetsade gemenskapen som finns, uttrycker en av 

respondenterna att som nyinflyttad är det svårt att komma in och känna sig helt inkluderad i 

samhället. 

 

“Ja, det bästa med Hagfors är just det att alla känner alla, och att man är en 

del av gemenskapen som ändå är ganska inkluderande mot de som bor här. 

Det är ju ändå lite av en svaghet, att det är svårt för nyinflyttade att komma 

in i den cirkeln.” (P7) 
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På grund av den starka sammanhållningen så blir det svårt att bryta de samhällsregler som finns 

med nya åsikter och tankar, men speciellt svårt för någon som kommer utifrån. 

 

Skitsnack var ett centralt ord när det kom till frågan om beskrivning av hemorten och hur man är 

som invånare i Hagfors. Mycket av det som definierades som skvaller och skitsnack var 

framförallt hur man pratar om varandra, specifikt mellan ungdomarna. “Just här tror jag väl mest 

skitprat om varann. Eller så är det väl nästan bland alla ungdomar […] det är som en oskriven 

regel att man ska prata skit om varandra.” (P2). Men en annan definition kunde kopplas till de 

klagomål och den dubbelmoral man har till saker som verkar främmande. Det var tydligt att 

ungdomarna var trötta på den attityd som finns hos många, och förmodligen något de vill ändra 

på. 

 

“Men det kan även bli mycket sån här gnäll och lite att de klagar på mycket 

som de själva inte gör någonting åt.” (P6) 

 

“/.../ många som har en väldig dubbelmoral, folk säger att, det är ingen 

som vågar starta någonting i Hagfors, det är ingen som vill göra något. Men 

sen när Dollarstore kommer, då ska helt plötsligt alla överklaga […] det 

tycker jag är lite konstigt.” (P2) 

 

Men även om det fanns en dålig känsla kring attityden hos invånarna beskrevs den typiska 

Hagforsbon som en driven individ som bryr sig om sin omgivning och vet att det krävs hårt 

arbete för att få saker gjort, vilket illustrerar en stark förebild som ungdomarna vill leva upp till. 

Men det blir också ett tydligt exempel på den dubbelmoral som tidigare nämndes.     

 

“/.../ jag tror det finns mer, vad säger man, eldsjälar inom en glesbygd än 

vad det finns i en stad. Alltså såna som verkligen brinner för bygden, eller 

vad man nu säger, eller samhället.” (P6) 

 

“/.../typ hårt arbete, det lönar sig lite grann. För det finns ju en hel del 

egenföretagare här som verkligen har slitit med bara händerna” (P6) 
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En av respondenterna uttryckte sig med ord som “egenföretagare”, vilket vi tyckte var väldigt 

intressant eftersom den normativa bilden av en person som driver sitt eget på glesbygden, 

exempelvis ett lantbruk, blir direkt stämplad som bonde, oftast med en nedvärderande ton. 

Respondenten valde att måla upp dessa drivna, hårt arbetande individerna som egenföretagare, 

där bönderna såklart räknas in.  

4.1.3 Normer: Synen om glesbygden 

Efter att ha fått bilden av ungdomarnas syn på vad som är utmärkande hos en Hagforsbo och 

mentaliteten som finns där, var det lika viktigt att samtala om den bild som andra har om 

glesbygden och människorna som bor där. Beskrivningarna och orden som dök upp under 

intervjuerna var bland annat “/.../epatraktorer.” (P6), “/, “/.../de inte tror vi kan [...] inte hänger 

med i utvecklingen/.../”(P6) och “[a]lla är släkt med varandra/.../” (P4). Det som var intressant 

var att de valda orden var enbart nedvärderande och fördummande, vilket tyvärr är den bild som 

folk på glesbygden förväntar sig och tror att alla andra tänker om dem (Vallström & Svensson, 

2018). Det är de klassnormer mellan glesbygd och storstäder som förstärks (De los Reyes & 

Mulinari, 2005), där fördomarna från de större städerna förminskar “lantisarna”. 

 

“/.../ om de skulle se någon från glesbygden, skulle de ge fördomar om den 

person direkt ‘nämen gud vilken bonde, och gud vilken dialekt, det märks 

att den personen inte är härifrån’/.../” (P2) 

 

“Alltså i media har man ju oftast den här stereotypiska voloraggaren med 

snusen under läppen som pratar rå dialekt /.../” (P7) 

 

Samtalet ledde även till en diskussion om deras egna fördomar om storstäder “Stadsfolk har ju 

också en stereotyp om sig, så det behöver inte vara negativt eller positivt. Många gånger så 

stämmer stereotypen /.../” (P7). Genom att redogöra normer från båda perspektiven kunde vi 

reflektera över vilka som enbart är fördomar och vilka som har förlöjligats. Men också studera 

vilka som faktiskt stämmer och som borde antingen bekräftas ytterligare för att få en rättvis bild, 

eller också reflekteras över eftersom de möjligtvis beskriver den verklighet som existerar men inte 

den verklighet man vill ha. Oavsett vad kan en förändring vara nödvändig, därav blir det viktigt 

att skildra de normer som förpestar och de som faktiskt gynnar glesbygden (Tema 

Likabehandling, 2012, Martinsson & Reimers, 2008). Det var viktigt att ställa sig frågan till hur 

och varför denna bild har kommit till. Några av respondenterna menade att det var en bild som 
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man har skapat själv genom egen uppfattning medan andra menade att man har blivit påverkade 

redan från sin uppväxt. Men något som många av respondenterna var eniga om var den skeva 

bilden som medier har skapat kring glesbygden och människorna som bor där.  

 

“/.../typ Tv-reklamer när de ska driva med att en bonde liksom, ja men att 

om de ska göra reklam för gödsel, eller något sånt där [skratt] så är det 

någon bonde som pratar värmländska och har kepsen bak och fram typ.” 

(P6) 

 

Vi bad respondenterna att leka med idén om Hagfors var en realityshow, hur skulle den vara och 

vad skulle den heta. En av respondenterna gav oss ett normkritiskt perspektiv “Ja, men typ 

‘Bondelivet i Hagfors’[skratt]. Då får dem se att det inte är som det låter.”(P5). Tanken var att ge 

tittarna vad de förväntar sig, en titel som anspelar på de förväntade normerna men att innehållet 

då skulle visa det motsatta. Detta skulle ge chansen till eftertanke och reflektion kring de normer 

som finns om glesbygden (Tema Likabehandling, 2012).  

 

Några av respondenterna menade att urbaniseringen låg som orsak till begränsningarna för 

Hagfors egna utveckling, men också orsaken till de skapta normerna om glesbygden “/.../ det är 

väl normer som skapas eftersom att vi drar oss utåt till större ställen /…/”(P8). Vår tolkning till 

detta var att normerna har formats av de människor från glesbygden som blivit påverkade av 

mediernas positiva representation om storstäderna, och därmed flyttar på grund av missnöje. Likt 

mun-till-mun marknadsföring där kommunikation mellan människor sprider budskapet vidare 

genom antingen positiv eller negativ information (Göran Thorstenson, 2006), kommer dessa 

personer förmodligen sprida det missnöjda budskapet om glesbygden, och därmed startar en ond 

cirkel av ryktesspridning.  

 

Eftersom Hagfors inte skulle kunna klassas som det extrema rurala samhället, så blir det istället 

ett mellanting mellan de utvecklingslystna storstäderna och den förskönade, lantliga landsbygden 

som porträtteras i medier (Andersson & Jansson, 2012). En ort som Hagfors glöms bort på så 

sätt, och får därför ingen chans till att skapa den rättvisa bilden. Den bild som istället appliceras 

blir den som medierna lite då och då strör ut, tillsammans med de fördomar som vandrar runt 

bland människor. Några av respondenterna menade att storstäderna har ett dominerande övertag 

i medierna, men när det väl talas om glesbygden så handlar det bara om när det går dåligt. För en 
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rättvis bild måste glesbygden blir representerad med positiva element, som visar på känsla av liv 

och framåtanda.  

 

“Ta fram det mer positiva egenskaperna en glesbygd har, och de mindre 

städerna, tycker jag. Istället för att bara skriva att de flyttar ut, de river, att 

dem kanske kan ta fram det positiva också, för det är vad folk också vill 

höra.” (P4) 

4.1.4 Empowerment  

Då vi förmedlar ungdomarnas röst ville vi få deltagarna att börja reflektera över hur och vilka 

som får sin röst hörd i dagens samhälle. Ett dominerande svar var att framgångsrika och 

färgstarka personer sticker ut och hörs mest, främst på sociala medier. Till exempel politiker och 

andra mäktiga och kända personer som har en publik av supporters är vad som krävs för att nå 

ut i hela samhället. En av respondenterna uttryckte att det “vanliga folket” tystas ner eftersom 

offentliga personer med många följare skriker högst på sociala medier. Deras ålder tycktes även 

begränsa dem till att få folk att lyssna. En av respondenterna svarade: 

 

 “/.../ jag kanske måste ta till fler åtgärder än vad någon annan kanske 

skulle behöva. Jag är ju fortfarande ung, så folk kanske skulle se att ‘hon är 

för ung för att kunna stå för någonting sånt’ typ.” (P3) 

 

Även om det fanns en svag tro på att bli hörd i dagens samhälle tyckte majoriteten att det skulle 

vara relativt lätt att höras i Hagfors. Respondenterna menade att som ungdom i Hagfors så 

ansågs de sociala medierna som relevanta plattformar för att få skapa sin egen röst, främst 

Instagram. Som tidigare nämnts är Facebook gruppen ”Diskutera Hagfors” ett exempel på ett 

sådant utrymme för diskussion mellan invånarna. Även om gruppen beskrevs som betydelsefull 

för invånarna upplevde ungdomarna att Facebook inte är en plattform som de vänder sig till, 

utan det är ett forum för den äldre generationen. Skolan var också en central plats där många av 

respondenterna kände sig trygga med att göra sig hörda, både under lektionstid och i 

studielandskapet bland vännerna. 

 

“/.../ Vi är ett ganska stabilt gäng, eller jättestabilt. Vi har ju umgåtts nu i 3 

år, vi är ganska många och vi försöker alltid lyfta upp varandra och få fram 
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varandras åsikter. Vi vågar liksom att ha egen åsikt i just i gruppen där /.../” 

(P2) 

 

Som tidigare nämnts finns det en rädsla till att sticka ut och gå emot det som anses normativt. I 

koppling med temat empowerment tolkar vi att jargongen med skitsnack och följet i gamla 

hjulspår begränsar individen att ha sin egen röst och göra sig hörd. Ungdomarna i Hagfors blir då 

en svagare samhällsgrupp (Askheim och Starrin, 2007) i relation till den äldre generationen som 

lever kvar i de rotade normerna. Något som respondenterna var enade om var den positiva 

känslan man får när man blivit bekräftad och hörd, de beskrev förnimmelsen som en 

“powerkänsla”. Det var därför viktigt att samtala vidare om vilka situationer man känner sig som 

mest stark och ostoppbar.  

 

“Jag läser ju kommunikation, /.../ då pratar vi argumenterande, och då får 

jag såhär power, för jag måste ju ha inlevelse för att övertyga för det första. 

Och sen känner jag att det är ett sätt där jag kan få uttrycka vad jag känner, 

och det är någonting jag tror jag kan göra annars också. Om man ställer mig 

på en scen och jag ska hålla ett tal, då skulle jag få mest power för att få ut 

det jag vill liksom. “ (P3) 

 

“Men det är typ när jag fått det jag vill igenom, och när jag har mina vänner 

bakom mig som stöd. Då kan jag känna såhär ‘Men gud, nu kan ingen 

hindra mig’. Då känner jag ‘Nu jävlar!’.” (P5) 

 

Den kraftfulla känslan går hand-i-hand med upplevelsen av självkontroll och egenmakt som man 

känner när man kämpar för sina rättigheter (Askheim & Starrin, 2007, Ellegård & Nordell, 1997). 

Lika som rösterna från revolutionerande grupper kunde vi utläsa en motståndskänsla där 

ungdomarna ville få fram det de kämpade för. Kraften i att inspirera och ha inflytande gav en 

självstärkande energi och motivation. En respondent beskrev att “[s]kulle man göra något 

revolutionerande, då skulle man få sin röst hörd här också.” (P8). Revolten skulle då kunna stärka 

Hagfors och leda mot en lokal utveckling (Ellegård & Nordell, 1997). Genom att motstrida sin 

rädsla och få uttryck för sin röst, skulle de troligtvis få stödet av andra ungdomar. För att det ska 

vara möjligt måste det dock finnas en drivkraft, menar en respondent. Om man vill något måste 

man kämpa, vilket låter som vilken motståndsrörelse som helst.  
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 “/.../ Om man vill någonting så får man ju sin röst hörd. Visst om man har 

ekonomisk hjälp och såna här förutsättningar, är klart att det blir lättare. 

Men det tycker inte jag är en ursäkt. Om man är driven och vet vad man 

vill, och verkligen vill det då får man ju sin röst hörd. /.../ det krävs väl mer 

slit här kanske, eftersom det är sån liten stad och folk har sina åsikter. Men 

bara man ger sig fan på [skratt] så går det ju.” (P6)  

 

Med eller utan förutsättningar ligger det i framåtandan. Det krävs kämpaglöd och slit för att 

skrika högre än det normativa tänket. Om en invånare väljer att skrika högt skulle det kunna 

inspirera andra till att göra detsamma. Idéer föder idéer menade en av respondenterna. När man 

kommer med ett nytt och annorlunda perspektiv bevisar man att det finns fler tankesätt, vilket 

kan komma att uppmuntra andra.  

 

“Om någon annan kommer in och ändra på saker, då öppnas det ju en 

annan värld för andra människor. Och då kan dem bara ‘Oh jävlar, det 

här kan man göra istället’. Då kanske det driver fram människor ännu 

mer.” (P5) 

 

Att vara innovativ kopplade flera av respondenterna till att vara kreativ. Många av 

respondenterna menade att kreativitet betyder att man som person får visa vem man är, vad man 

kan i ett nytänkande perspektiv. Om man inte får vara sig själv i Hagfors, kan man fråga sig om 

det begränsar kreativiteten. För att uppmuntra till kreativitet bad vi dem att leka med tanken att 

själva få skapa ett företag/organisation, vad skulle det vara och varför är det viktigt för Hagfors. 

Respondenternas egna röst växte tydligt fram i de olika svaren, och det fanns även en gemensam 

röst där alla vara mån om att utveckla Hagfors för ungdomarnas skull.  

4.1.5 Slutsats 

Vi drog slutsatsen att ungdomarna har starka röster och vet vad dem vill, men de vågar inte 

uttrycka sig. De ungas röster rör också de andra ungdomarna i Hagfors, vilket bevisar att de 

känner sig som enade grupp. Normer, skitsnack och det traditionella levnadssättet i glesbygden 

ses som ett hinder för Hagfors utveckling. För att växa som ort måste de våga tänka utanför 

boxen och vara kreativa för att skapa de möjligheter de söker. Tillsammans kan ungdomarna 

skapa en affekt av empowerment.  
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4.2 Workshop 

Precis som i intervjuerna låg fokus i vad som uttrycktes, eftersom deras ord står som grund till 

kommande designprocess. 

 

  

Bild 1.1Resultat från övning om dåligt budskap. 

 

Bild 1.2. Resultat från övning om dåligt budskap. 

 

I den första övningen bad vi deltagarna och att brainstorma kring vad som anses som ett dåligt 

budskap, och på så sätt kunde vi tillsammans, genom ett normkritiskt perspektiv, diskutera vad 

som var motsatsen (Martinsson & Reimers, 2008) och kom fram till nyckelord som 

representerade ett bra budskap. Ord som fred & kärlek, tydligt, peppande, inkluderande och stå 

upp mot kroppsidealen var centrala i diskussionen.  
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Bild 2.1. och Bild 2.2. Resultat från övning om känslan före/efter att få sin röst hörd. Bild 2.3. Resultat efter diskussion. 

 

I övning två utgick vi från empowerment och ville att deltagarna skulle börja tänka och känna 

känslan som man har före och efter man får sin röst hörd. Syftet med övningen var att de själva 

skulle hitta känslan, den egenmakt och självkontroll (Ellegård & Nordell, 1997, Askheim & 

Starrin 2007) som de antingen känner redan nu eller en känsla som de vill uppnå. Resultaten 

visade tydligt på att känslan före var negativ och känslan efter upplevdes som kraftfull. Men efter 

diskussion i hela gruppen kunde vi se att det även gick att placera in positiva ord i före-fasen. 

Deltagarna fick fram att känslan innan kan även vara kreativ, laddad och driven, ord som vi 

känner är en grund för individen ska känna motivation till att föra sin röst framåt. De svar vi fick 
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av deltagarna innan diskussionen kan tolkas som den känslan av begränsningar som hindrar 

individen att få vara sig själv.  

 

 

Bild 3.1. och Bild 3.2. Resultat från övning om kampanjbudskap.  

 

I den tredje och sista övningen fick deltagarna använda sin kreativitet till att själva få skapa det 

bästa budskapet, riktad till ungdomar i Hagfors. Övningen ger möjligheten att känna känslan att 

de har drivkraften till att skapa något och få fram det budskap som de vill uttrycka. Utifrån vår 

förförståelse och deltagarnas egna ord från både intervjuerna och workshopen, vet vi att de 

sociala medierna, specifikt Instagram, är en plattform ungdomar vänder sig till. Men vi ställer oss 

kritiska till det eftersom deltagarna dessutom förklarade att skolan sågs som en central mötesplats 

som bidrar med ett utrymme för att höra andra och att själv bli hörd. Under workshopen kom 

det dessutom fram att affischer på skolområdet var ett kommunikationsalternativ, vilket vi tyckte 
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blev en intressant kontrast till Instagram. Något annat som var centralt i budskapet var 

uppmuntran till fest och aktiviteter i Hagfors, något som tidigare har nämnts som en saknad 

under intervjuerna. Även den positiva framtidsbild om Hagfors, som ska locka ungdomar.   

4.2.1 Slutsats 

Det resultat vi fick fram från övningarna gav oss en insikt på vad som är viktigt i ett budskap, 

skräddarsytt för ungdomar i Hagfors. Nyckelord som fred & kärlek, tydligt, peppande, 

inkluderande och stå upp mot kroppsidealen är något vi tar med till kommande designprocess. 

Empowerment-känslan som deltagarna diskuterade fram under övning två är en tydlig grund på 

känslan vi ska förmedla i designen. Från sista övningen ställde vi argumentet mot förslaget om 

sociala medier som kommunikationskanal och drog slutsatsen att eftersom kommunikationen 

riktar sig enbart till ungdomar i Hagfors, är inte exempelvis Instagram relevant i detta stadie. 

Budskapet, som dessutom bär på ungdomarnas röst, bör placeras där ungdomarna finns 

(Bergström, 2016), vilket är i skolan. Även nyckelord som fest och positiv framtidsbild är något 

vi tar med oss till nästa steg.  
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5. Lösningen och dess grunder 

I detta kapitel redovisas de strategiska vägval som tagits och den kreativa processen för 

utformningen av den visuella kommunikationen.  

5.1 Strategiska vägval 

5.1.1 Målgrupp 

För att kunna förstå de kommunikations - och designval som tagits är det viktigt att tydliggöra 

projektets målgrupp (Bergström, 2016). Som tidigare nämnts är syftet med denna studie att 

undersöka ungdomar i Hagfors för att i sin tur förstå hur och vad som ska kommuniceras för att 

på bästa sätt nå ut till andra ungdomar inom samma ort. Utifrån analysen förstå vi att känslan av 

empowerment är nödvändig bland ungdomarna och därför anser vi att budskapet behöver bäras 

av ungdomarnas egna röst för att uppmuntra varandra.   

5.1.2 Budskap 

Val av kommunikationskanal grundade sig i resultatet och analysen från intervjuerna och 

workshopen. Strategin var att lyssna till ungdomarnas egna ord, för att skapa ett ärligt och 

relevant budskap, som bygger på en emotionell koppling till ämnet (Larsson, 2014). Målet blev 

att spegla ett budskap som är relaterbart, men också bidrar en normkritisk kommunikation som 

skapar eftertanke hos ungdomarna. Utifrån analysen och det resultat som workshopen gav oss, 

landade kommunikationsstrategin i en kampanj med kampanjaffischer som bär på budskapet. 

Affischerna blir det objekt som utövar aktivismen där ungdomarnas röst lyfts (Julier, 2013). För 

att skapa en röd tråd genom kampanjen låg analysens tre teman i centrum; möjligheter & 

begränsningar, normer och empowerment.  

 

Utifrån dessa teman valdes tre värdeord som var centrala i samtalen med respondenterna, men 

också utifrån analysen av materialet. Orden skitsnack och sammanhållning var ungdomarnas egna 

ord när de samtalade om möjligheter och begränsningar samt normer. Det sista värdeordet, 

tillväxt, var något som växte fram under analysen och grundar sig i alla tre teman. Ordet blev 

väsentligt eftersom det talar om framåtanda och utvecklingsmöjligheter som ungdomar kan bidra 

med för sig själv, för varandra och för Hagfors. Ordet var inte deras eget under samtalen, men 

utifrån analysen formades tillväxt efter att ha tolkat ord som utveckling, potential, 
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arbetsmöjligheter och att få fler ungdomar att stanna kvar. Kampanjen belyser dessa ord och 

visualiseras i varsin affisch.  

 

 

Bild 4. Idéprocess för kampanjnamn 

 

För att stärka den röda tråden i kampanjen valdes ett kampanjnamn ut. Inspirationen till namnet 

kom från de nyckelord som deltagarna tog fram under workshopen. Ett utmärkande nyckelord 

var “fest”. Ordet syftar på önskan om liv och rörelse i Hagfors, och därav utformades “Skapa 

festen” som kampanjnamn i syfte att uppmuntra ungdomarna att själva komma med idéerna för 

att skapa det liv och den rörelse som Hagfors saknar. Vi vill med detta kampanjnamn gå ifrån de 

alkoholrelaterade normer som finns kopplad till ordet “fest”, och istället lyfta fram ett positivt 

budskap om att ha kul och skapa tillsammans.  

5.1.3 Moodboard 

Eftersom den visuella kommunikationen ska representera ett normkritisk och aktivistiskt 

budskap gjordes en omvärldsanalys för att studera trender (Bergström, 2016) och för att få en 

inspirerande känsla från andra aktivistiska kommunikationer. Inspirationen togs från Pinterest och 

formades till en moodboard (se bild 5). Vi valde att framförallt titta på feministiska budskap, som 

alla hade en gemensam känsla i både kommunikation och illustration. Illustrationerna var 

formade genom stora, tydliga och detaljlösa element med utmärkande och skrikande färger, och 

utstrålade en känsla av empowerment. Vi ser att denna typ av design skapar igenkänning för 

aktivism och vill därför placera den i relation till vårt projekt.  
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Bild 5. Moodboard  

5.2 Skissprocess 

Första steget i den kreativa processen är att börja skissa (Wikberg Nilsson, Ericsson & Törlind, 

2015). Detta för att sammankoppla det vi kommit fram i analysen och från de strategiska vägval 

vi gjort i tidigare stadie. 

5.2.1 Fas 1 

För att jobba med de värdeord vi kunde utläsa från intervjuerna och workshopen började vi med 

brainstorming, där man som designer tar fram idéer om hur man ska ta projektet vidare (Lupton, 

2011). Detta resulterade i många olika konceptskisser, från ett normkritiskt perspektiv (se bilaga 

2). I denna fas experimenterade vi med olika former och stilar för att skapa vår egna 

illustrationsstil. Vi skissade både analogt och digitalt, för att testa oss fram kring färg och form (se 

bild 6.1 & 6.2). Det digitala verktyget var mest effektivt eftersom vi snabbt kunde leka runt med 

färger för att på effektivast sätt få en känsla av färgpaletten.  

  

 

Bild 6.1. Analoga skisser. Bild 6.2. Digitala skisser 
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5.2.2 Fas 2 

Under processens gång förfinades skisserna (Wikberg Nilsson, Ericsson & Törlind, 2015). 

Eftersom det är ungdomarnas röst som förmedlas i vår kampanj jobbade vi med att framförallt 

visualisera människor. Vi tog fram fyra skissexempel, där vi jobbade med kroppsspråk, attityd 

och text för att forma det ungdomliga budskapet. Vi testade olika färgkombinationer för att 

sträva mot en könsneutral design och för att uppnå känslan av ett skrikande budskap. 

 

 

Bild 7. Förfinade skisserna  

5.3 Slutgiltiga designval 

Som designer är det viktigt att vara normkritisk under designprocessen (Ehrnberger, 2017), 

därför tog vi ett extra tankevarv kring de normkritiska budskapen. Det gav oss insikten att även 

vi som designers blivit påverkade av normer i vårt skapande. Illustrationerna behandlar kritiken 

till rurala och urbana normer, men missade att ställa oss kritiska till andra normområden, så som 

ideal- och kroppsnormer, klass, etnicitet o.s.v. Detta är viktigt för att vi ska förstå hur normerna 

påverkar varandra (De los Reyes & Mulinari, 2005). Denna klarhet gav oss nyckeln till projektets 

slutgiltiga designval, som inkluderar och representerar en mångfald av individer. 

5.3.1 Färg och form  

Efter andra fasen i skissprocessen insåg vi även att de färgerna vi använt oss av inte gav den 

färgstarkhet ungdomarna pratade om. Bergström (2016, s. 261) uttrycker “En färgbild attraherar 

och griper tag i mottagaren, liksom stora grafiska element i starka avvikande färger fångar 

blickarna.”, vilket vi tog utgångspunkt från. Vi tog fram en färgpalett där färgerna “skriker” eller 

“viskar” till varandra, och uppmärksammar våra element. I affischerna med värdeorden 

sammanhållning och tillväxt (se bild 15 och 16) användes komplementfärger för att högljutt skapa 

kontrast mellan rubrik och bakgrund (Bergström, 2016). Affischen som ska förmedla skitsnack (se 

bild 14) fick istället harmoniska färger i rubrik och bakgrund som viskar budskapet (ibid.). 

Informationstexten färgas med ljusare nyanser av bakgrundsfärgen, och viskar informationen 
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utan att störa affischens dominerande element. Logotypen är vit för att effektivt placeras på alla 

färger.   

 

Bild 8. Färgcirklar 

 

 

Bild 9.Färgpalett för bakgrund och rubrik 

 

I skapandet av illustrationerna jobbade vi med stora former med fåtal detaljer. Precis som starka 

färger, attraherar stora grafiska element (Bergström, 2016), vilket gör detaljerade element 

överflödiga. Genom avvikande färger och stora former skapades individer med egenheter för att 

vara normkritisk till ideal och de normer vi utläste från metodresultaten, för att visa på att det är 

okej att vara sig själv. För att förmedla skitsnacket formades en illustration där en person viskar i 

en annan persons öra. Tillsammans med text går det att koppla till skvallrande jargongen. 

Illustrationen på affischen "sammanhållning" bestås av en mänsklig pyramid där tre äldre 

personer håller upp tre ungdomar. Den visar på hur den äldre generationen är grunden för 

ungdomarna och hur alla stöttar varandra. Den översta personen ska visualisera modet att vara 

nytänkande. Den sista illustrationen skildrar tillväxten genom två ungdomar som vattnar en växt i 

en kruka. På krukan står det “Hagfors” för att tillsammans med personerna uttrycka en ung 

framåtanda som ger Hagfors mer liv. För att låta illustrationerna dominera tillsammans med 



 

 

 

38 

rubriktext kommer vi utgå från en dynamisk kontrast där bild tar större plats än text (ibid.). 

Affischerna kommer även vara i stående format, vilket de flesta affischer är (ibid.).  

  

 

Bild 10.1 Illustration “Skitsnack". Bild 10.2. Illustration “sammanhållning”. Bild 10.3. Illustration “Tillväxt”. 

5.3.2 Typografi 

För att förstärka budskapet i illustrationerna jobbade vi med bildens samspel till texter 

(Bergström, 2016). Till varje affisch tog vi ut en rubriktext som skulle förmedla ungdomarnas 

röst tillsammans med illustrationerna. Rubrikerna fångar uppmärksamheten och med hjälp av 

illustrationerna orienteras mottagaren ner till informationstexten, med en kampanjlogotyp, 

underrubrik och brödtext. Kampanjlogotypen skapar nyfikenhet till att fortsätta att läsa 

underrubriken och brödtexten, som i detta stadie av kampanjidé bara är en prototyptext och visar 

på textplacering för kommande information.    

 

För att skapa balans mellan elementen i affischerna valde vi noga ut typsnitt som både hade hög 

läsbarhet och balans till illustrationerna. Tre typsnitt valdes ut, vilket är tillräckligt för att skapa 

harmoni i bilden. Om man lär sig behärska typsnitten behövs oftast inte fler än tre (Bergström, 

2016). Som rubriktypsnitt valde vi “bubblegum”, vilket har en rundare form och skrivs ut i 

versaler. Rubrikens syfte är att ta plats och genom stora bokstäver (ibid.) skrika budskapet. För 

att ytterligare skapa samspel till illustrationerna har vi lekt med formen på bokstäverna. Detta för 

att skapa en unik och lekful typografi, vilket passar bra i affischer (ibid.). Rubriktexten ska ha en 

dominerande roll i affischen, därför valde vi en lättare typsnitt i informationstext, vilket 

resulterade i sanseriffer. Underrubriken skrivs i “Bebas Neue” och brödtexten i “Coolvetica”.  

Sanseriffer har den läsbarhet vi söker (ibid.) och passar den stil som genomsyrar affischerna. Vi 

ser att seriffer skapar en seriositet och elegans som skär sig med de stora och tydliga formerna. 
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Kampanjens logotyp skrivs även i samma typsnitt som underrubrikerna, för att jobba med 

typsnittet på olika sätt.  

 

 

Bild 11. Typsnitt  

 

Affischernas rubriker är “Psst..” ,”Vi lyfter varandra” och “Tillväxt”, som strategiskt formades 

efter värdeorden; skitsnack, sammanhållning och tillväxt. Läsriktningen i rubriken “Psst..” böjdes 

nedåt för att skapa känslan av en viskning vilket associeras med skitsnack och skvaller. Rubriken 

“Vi lyfter varandra” formades som en båge för att visualisera lyftet och stödet till varandra. För 

att illustrera tillväxt och utveckling blev riktningen av rubriken "Tillväxt” snett uppåt.  

 

 

Bild 12. Rubriktext 

 

Något som vi tog med från analysen var det klassiska talesättet “tänk utanför boxen”. Detta 

skapade den fyrkantig formen i kampanjlogotypen, där orden “skapa festen” formas som en box 

(Bergström, 2016), för att tydligt illustrera budskapet. Bokstaven “S” i “skapa” och “N” i 

“festen” placerades utanför boxen för att symbolisera nytänkandet och öppenheten i budskapet.  

 

 

Bild 13. Kampanjlogotyp 
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5.4 Kampanjaffischer 

 

Bild. 14 Affisch “Skitsnack” 
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Bild 15. Affisch “Sammanhållning” 
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Bild 16. Affisch “Tillväxt” 



 

 

 

43 

6. Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras avslutade reflektioner och fortsatt process samt implikationer av studien.  

6.1 Avslutande reflektioner 

Projektarbetet har varit lärorikt utifrån olika perspektiv. Att utföra en studie där ämnet är utanför 

vår egen bekvämlighetzon och att samtala med ungdomar var ögonöppnande, samt utmaningen 

att skräddarsy en metod för att kunna genomföra en undersökning som ger ett rättvis resultat för 

ändamålet. Något som också har varit intressant i detta projektarbete är lärdomen att arbeta 

utifrån ett normkritiskt perspektiv och vad det innebär. Vi hade som förväntningar av denna 

studie att få undersöka hur andra påverkas av normer, men att vi som designers under den 

kreativa processen dessutom fick en tankeställare kring hur påverkade vi är i våra designval var 

otroligt lärorikt och definitivt en lärdom som vi tar med oss i framtiden.   

6.2 Fortsatt process och implikationer 

I detta stadie är kampanjen än så länge utformad som en kampanjidé som har grundat sig på en 

studie som visar på ett tillvägagångssätt för att jobba med ungdomars röster. Tanken är att 

metoden skall gå att placeras på vilken glesbygd som helst, och kunna användas av de företag, 

organisationer, den offentliga sektor eller ungdomarna själva som känner viljan att stå bakom 

budskapet och föra det vidare. Kampanjidén är en uppmuntran till att skapa det utrymme som 

behövs för att ungdomarna ska få vara med i utvecklingen av samhället, att få vara kreativa, 

nytänkande och bli hörda. För att uppmärksamma den vetenskapliga studien och kampanjen som 

lösning till problemet, kommer idén att pitchas under evenemanget “Testivalen” som äger rum i 

Hagfors i augusti. Evenemanget är slutfasen på projektet “Diamanter och Järnviljor”, där 

arbetsverksamma inom kommunen möts för att tillsammans testar nya idéer i syfte att utveckla 

sig själva och Hagfors till det bättre.  

 

Vår tro och önskan med denna kampanj är att budskapet resulterar i en drivkraft hos 

ungdomarna i Hagfors och utveckling av möjligheter inom kommunen. Vi vill att studiens 

resultat ska uppmärksammas och skapa handling, och förhoppningsvis bidrar den normkritiska 

kommunikationen med en social attitydförändring till ungdomar och normer om glesbygden.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 - Intervjumanual 

 
Grand Tour 

 

Kan du berätta lite om vem du är? 

- Bakgrund (bl.a. familjebakgrund, är du från Hagfors?) 

- Intressen - vad gör du på fritiden? 

- Gymnasieprogram - Varför?  

- Följdfråga: Högskole/yrkesförberedande syfte 

 

Framtiden (Möjligheter) 

 

- Vad ser du dig själv om tre år? Vart bor du?  

- Varför flytt/inte flytt? Vad lockar dig?  

- Vad drömmer du om?  

- Drömyrke? 

- Plats/Boende?  

- Hur är du som person?  

- Kan du uppnå dina drömmar i Hagfors?  

- Varför (möjlighet)? Varför inte (begränsar)?  

 

Hagfors - lite normsnack + möjligheter 

 

- Skulle du kunna beskriva Hagfors med 3 ord?  

- Vad tycker du om Hagfors?  

- Vad är det sämsta med Hagfors?  

- Vad är det bästa med Hagfors? 

- Hur är man i Hagfors?  

- attityder? 

- Vad är samtalsämnena?  

- Skillnader hos unga och gamla?  

- Vilken är din favoritplats i Hagfors?  
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- Varför? 

- Finns det någon plats du ogillar i Hagfors?  

- Varför?  

- Hur tror du Hagfors är om tio år?  

 

Normer - LAND OCH STAD 

 

- Kan du förklara vad och hur en glesbygd/landsbygd är? 

- Enligt dig? (en följdfråga ifall de skulle vara osäker på vad det menas så får dom 

förklara så gott dom kan utifrån vad dom tror)   

- Hur tror du andra, som inte bor här, ser på Hagfors?  

- Varför har dem den bilden, tror du? 

- Hur kan man påverka denna syn på Hagfors?   

- Hur tycker du att glesbygden/landsbygden/bruksort representeras i medier? (tidningar, 

tv, sociala medier) 

- Hur tycker du att Hagfors blir representerade i medier? (tidningar, tv, sociala 

medier) 

- Hur tycker du att ungdomar på glesbygden representerar i medier? (tidningar, tv, 

sociala medier)  

- Hur bör Hagfors representeras, enligt dig? Genom bilder och text, vad är viktigt 

att ha med? (Håller du med medier? Varför/Varför inte? 

- Vad har du för syn på större städer?  

- Beskriv gärna 

- Personer som bor där, vad man kan göra, miljön…  

- Varför har du den bilden av större städer?  

 

 Syftet är att utgå från ett normkritiskt perspektiv. Få ungdomarna att tänka till - oavsett om de redan känner 

att platsen erbjuder möjligheter eller om det känner motsatsen.  

 

- Om Hagfors var en realityserie, vad skulle det handla om? Hur skulle det vara?  

- Finns det någon titel? 

- Om du fick starta ett nytt, eget företag/organisation/förening i Hagfors, vad skulle det 

vara?  

- Varför är det viktigt?  
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- Hur skulle du gå till väga? 

  

Empowerment  

 

(Nu går vi från Hagfors lite)  

- Hur kan man få sin röst hörd i dagens samhälle?  

- Vilka känner du får sina röster hörda?  

- Känner du att du som ungdom kan få din röst hörd? Hur/Varför inte? 

- När känner du dig stark/kraftfull? När har du power?  

- Vad är det som får/skulle få dig att känna dig stark?  

 

Vi kopplar begreppet kreativitet till att få känna sig stark och fri i sitt sinne. 

 

- Vad är kreativitet för dig?  

- När och var känner du dig kreativ?  

- Varför är det viktigt att få vara kreativ?  

 

Avrundning  

- Avslutningsvis, finns det något du vill förtydliga eller lägga till?  
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8.2 Bilaga 2 - Konceptskisser 
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8.3 Bilaga 3 - Författardeklaration  

Detta är ett intyg på att båda författarna har tagit lika stort ansvar för projektet.  
 
Filippa Hopman & Anna Westergren 
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