
D E S I G N  F Ö R  A L L A  A L L T I D ,  Ö V E R A L L T

Visst är det praktiskt med dörrar som öppnas och stängs av sig själva? 
Automatiska dörröppnare är designade för alla som lätt vill komma ut 
och in i affärer, apotek, skolor och andra byggnader. Det kan vara 
föräldrar med barnvagn, någon som bär på tunga väskor eller sitter 
i rullstol. 

Med uttrycket ”Design för alla” menas att produkter och tjänster 
ska vara lätta att använda även om man har svårt att se, röra sig, höra 
eller förstå. När till exempel arkitekten ritar ett hus, landskapsarkitekten 
planerar en park eller industridesignern formger en ny bil måste de 
tänka ett steg längre redan från början. Att göra saker både snygga 
och praktiska är designerns största men roligaste utmaning!

”Design för alla” är en del av Designåret 2005. 
Läs mer på www.designaret.se
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D E S I G N  F Ö R  A L L A  P Å  I N T E R N E T

På internet kan du spela spel, chatta, handla, kontakta myndigheter 
och söka fakta. Men många har svårt att använda vissa webbplatser. 
Till exempel sådana som bara är på svenska, har alltför svår teknik, 
eller bara är uppbyggda av bilder. Det går att designa webbplatser 
så att alla kan använda dem. Då kan man till exempel få all text upp-
läst, få större bokstäver och särskilda färger på bakgrunden.

En del tror att funktionsanpassade webbplatser inte kan ha lika 
snygga bilder eller häftig design som vanliga webbplatser, men det 
är fel. Webbdesignern får tänka till lite mer, men i gengäld blir webb-
platsen lättare att använda för dig, mig och alla andra.

”Design för alla” är en del av Designåret 2005. 
Läs mer på www.designaret.se
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E N  L E K P L A T S  D E S I G N A D  F Ö R  A L L A

För barn som har svårt att se eller röra sig kan det vara jobbigt 
att använda några av de lekplatser som fi nns runt om i Sverige. 
Om en designer redan från början tänker på att formge lekplatser
för alla barn, behöver ingen känna sig utanför och alla kan vara 
med och leka.

Designern kan bestämma att sandlådor ska ha plats för rull-
stolar, att klätterställningar också kan fungera som ledstänger och 
att gummigolv ska vara mjuka att ramla på.

En gunga kan ha ett skönt ryggstöd att luta sig emot och gott 
om plats för bästa kompisen, utan att man trillar av. Lekplatser och 
andra fritidsmiljöer som är designade för alla blir annorlunda och 
spännande, för dig, mig och alla andra.

”Design för alla” är en del av Designåret 2005. 
Läs mer på www.designaret.se
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L I T E N  D E S I G N O R D L I S T A
Design – när någon arbetar för att göra en produkt bättre och 
snyggare för den som använder den.
Designer – en person som tänker ut hur man ska göra saker 
snyggare och bättre.
Estetik – Estetik – Estetik läran om skönhet och konst och hur man uppfattar 
saker och ting i omvärlden.
Grafi sk design – när man utformar t ex logotyper, mönster, 
illustrationer och gör texter mer lättlästa.
Logotype – ord eller bild som är utformad som symbol för ett 
företag eller en produkt.
Pictogram – fi gur eller bild som ska symbolisera ett ord eller 
ett uttryck.
Prototyp – ett första exemplar av en produkt, för att visa hur 
den kommer att se ut när den tillverkas.
Webbdesign – design av t ex programvaror och webbplatser 
för internetanvändning.

I år är det Designår och runtom i Sverige pågår det 
spännande aktiviteter. Läs mer på www.designaret.se
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