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Sammanfattning 
Djurhandel, tjuvjakt och smuggling av vilda djur är idag ett allvarligt problem. Djur berövas sin 
frihet eller sitt liv, samtidigt som människor köper hem souvenirer från semestern utan att veta 
vad som egentligen pågår. Välgörenhetsorganisationer arbetar aktivt för att belysa problemen och 
hjälpa djuren. Deras arbete kräver bl.a. bidrag och månadsgivare för att kunna genomföras. För 
att nå ut med budskapet att hjälp behövs och för att visa effekten av 
välgörenhetsorganisationernas arbete är det viktigt med marknadsföring som når fram till 
mottagarna. Gärdström och Lundberg (2016) tog i en studie fram tre teman som marknadsföring 
för välgörenhetsorganisationer kan sorteras efter: effekt, behov respektive metafor. Tema effekt lyfter 
den positiva effekten av tidigare bidrag, tema behov visar att hjälp behövs och tema metafor 
används för att skapa en tankeställare hos mottagaren genom att framställa budskapet med 
metaforer som ett pussel. Studiens resultat visade att en varierad marknadsföring där alla teman 
används anses mest effektivt för att påverka mottagaren.  
 
Denna kandidatuppsats är en vidare undersökning av Gärdström och Lundbergs (2016) studie. 
Tre nya affischer tas fram baserade på författarnas tolkning av vardera tema för att marknadsföra 
en fiktiv välgörenhetsorganisation med fokus på djur. Syftet är att undersöka hur designelement 
tydliggör vardera affisch och påverkar mottagarens engagemang, samt om en av de tre 
affischerna kan anses fungera bättre i syfte att öka viljan att vara månadsgivare till organisationen. 
Den fiktiva välgörenhetsorganisationen togs fram i en förstudie. Med hjälp av två fokusgrupper 
valdes tre designförslag ut för att vidareutvecklas till tre färdiga affischer baserade på varsitt tema. 
Genom kvalitativa intervjuer värderades affischerna och resultatet visade att designelementen 
hade olika påverkan på mottagaren beroende på vilket tema författarna baserat affischen på. 
Affischen baserad på tema behov var den som fick flest personer att vilja vara månadsgivare.  
 
 

 
  



Abstract 
Animal trade, poaching and smuggling of wildlife are serious problems. Animals are deprived of 
their freedom or their lives, while people are buying souvenirs on their holidays without knowing 
the consequences. Non-profit organisations are working actively to highlight the problem and to 
help the animals. Their work require contributions and monthly donations to reach out with 
their message to be able to display the effect of charitable organisations and marketing that 
reaches the recipients. In a study, Gärdström and Lundberg (2016) presents three themes that 
existing charities can be sorted by: impact, need and metaphor. Theme impact raises the positive 
effect of previous contributions, theme need shows that support is needed and theme metaphor is 
used to create a mind-set at the recipient by making the message of metaphors as a jig-saw 
puzzle. The study's results showed that varied marketing using all the themes is considered most 
effective to affect the recipients. 
  

This candidate thesis is a continued study of Gärdström and Lundberg's (2016) study. Three new 
posters are produced based on the authors' interpretation of each theme to promote a fictional 
charity focusing on animals. The purpose is to investigate how design elements clarify each 
poster and affect the recipient's engagement, and whether one of the three posters can be 
considered better in order to increase the willingness to be a monthly donator for the 
organisation. The fictional charity organisation was presented in a preliminary study. With the 
help of two focus groups, three design proposals were selected for further development to three 
finished posters, each based on one of the three themes. Through qualitative interviews, the 
posters were evaluated and the results showed that the design elements had different impact on 
the recipient depending on the theme that the authors had based the poster on. The poster based 
on theme need was the poster that made the most people want to be monthly donator. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trots den välfärd många av oss lever i har människans utveckling på jorden fått negativa 
konsekvenser för många av världens olika djurarter. Idag sker djurhandel, tjuvjakt och smuggling 
av vilda djur samtidigt som regnskogar skövlas och livsmiljön försvinner för många arter. Illegal 
djurhandel omsätter hundratals miljarder kronor varje år. En elefant dör varje kvart medan 
turister köper hem souvenirer av elfenben utan att veta vad som pågår. Konsekvensen av detta är 
drastisk. Av jordens vilda pandor finns idag endast 1900 individer kvar medan antalet 
bergsgorillor är färre än 900 (WWF 2017). Tigern har minskat med 95 % på 100 år och beräknas 
vara utrotad inom en snar framtid om problemet fortsätter i samma takt (WWF 2017). 
 
För att motverka katastrofen finns många välgörenhetsorganisationer med fokus på djur som 
arbetar världen över för att bevara unika ekosystem, regnskogar och för att stoppa utrotningen 
av vilda djur. Med en gåva kan människor bidra till att skogsbruk och jordbruk kan ta hand om 
de ekosystem där både växter, djur och människor ingår (WWF 2017). Att stödja 
välgörenhetsorganisationer innebär att privatpersoner bidrar med pengar, som faddrar, 
månadsgivare eller genom att skänka en gåva. Med hjälp av människors stöd kan 
välgörenhetsorganisationerna fortsätta genomföra sina projekt och se till att hotade arter inte går 
förlorade (WWF 2017). 
 
För att belysa problemet och hjälpa människor att få upp ögonen för att 
välgörenhetsorganisationer är i behov av deras bidrag behöver organisationerna marknadsföra sig 
på ett sätt som når fram till mottagarna och är utformat så att det driver människor till handling. 
Enligt Gärdström och Lundberg (2016) finns det tre olika typer av teman som 
välgörenhetsorganisationers designkoncept faller under. De är effekt, behov respektive metafor. 
Marknadskommunikationens uppgift är att nå ut med organisationens budskap, hjälpa människor 
att se problemet och öka viljan att hjälpa till. GDK-studenterna Gärdström och Lundberg (2016) 
undersökte i sin kandidatuppsats bl.a. om mottagare påverkas olika beroende på vilket tema 
annonstypen är baserad på. 
 

1.2 Problemformulering 

Resultatet av Gärdström och Lundbergs (2016) undersökning visar efter intervjuer att de tre 
teman påverkar mottagaren lika bra i syfte att öka mottagarens engagemang, dock undersöktes 
frågan med redan befintliga kampanjer med olika avsändare. Att de tre teman bedöms fungera 
lika bra kan anses vara ett problem då det blir svårare för välgörenhetsorganisationer att utforma 
sin marknadsföring med ett specifikt mål utan att veta hur designelementen i vardera tema 
förmedlar organisationens marknadsföringssyfte på bästa sätt. 
 
 



 2 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Denna kandidatuppsats syftar till att genom tre helt nya förslag i form av affischer baserade på 
författarnas tolkning av Gärdström och Lundbergs (2016) teman effekt, behov respektive metafor 
undersöka vilka designelement som tydliggör respektive affisch och kan anses påverka 
mottagarens engagemang mer när avsändaren är densamma för alla tre affischer, samt om ett av 
designförslagen kan anses mer lämpat för att öka viljan att vara månadsgivare till 
välgörenhetsorganisationen. 
 

1. Hur bör en affisch baserat på tema effekt, behov respektive metafor designas för att fungera 
bra som marknadsföringsmaterial för att öka mottagarens engagemang för en 
välgörenhetsorganisation med fokus på djur? 

 
2. Finns det någon av de tre affischerna som lyfter fram designelementen på ett sätt som 

kan anses mer lämpat vid marknadsföring med syfte att öka viljan att vara månadsgivare 
till välgörenhetsorganisationer med fokus på djur? 

 

1.4 Avgränsningar 

Det varumärke och logotyp som står bakom marknadsföringen är ofta en bidragande faktor till 
att människor väljer att skänka pengar (Bolling 2011). Därför har författarna valt att inte visa 
någon logotyp på affischerna eftersom undersökningen syftar till att endast visa på hur 
affischernas olika design påverkar betraktaren, varvid en logotyp skulle kunna vilseleda 
undersökningen. Vid utformning av affischerna kommer copy, designprinciper och andra 
grafiska teorier endast användas som stöd och alltså inte analyseras på ett djupare plan. 
 

1.5 Definition av begrepp  

1.5.1 Välgörenhetsorganisation med fokus på djur 

Undersökningens fokus ligger på välgörenhetsorganisationer med fokus på djur. Hädanefter 
kommer dessa benämnas endast välgörenhetsorganisationer. 
 

1.5.2 Teman 

Gärdström och Lundberg (2016) definierar tema effekt, behov respektive metafor på följande sätt 
med grund i sin pilotstudie. 
 

Effekt: Annonstyp effekt visar upp effekterna av hur tidigare donationer lett till 
något positivt. Här används ofta varma bilder av människor som ler, vanligen 
barn. Copyn som används beskriver vad som gjorts eller vad som behöver 
göras. 

(Gärdström & Lundberg 2016, s. 1) 
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Behov: I annonstyp behov finns ofta bilder som visar på krig, svält och misär. Det 
förekommer många ögonblicksbilder och de flesta är av barn. Tonen och 
färgerna i bilderna är kalla och dessa bilder kombineras med texter som ofta 
beskriver ett akut läge och att hjälp behövs direkt. 

(Gärdström & Lundberg 2016, s. 2) 
 
 
Metafor: Annonstyp metafor består av bilder på objekt som fungerar som en 
metafor för något annat. Mottagaren får själv tolka bilden och göra sina egna 
kopplingar till vad de betyder. Copyn fungerar som en förklarande text 
samtidigt som den förklarar läget och vilken sorts hjälp som behövs.  

(Gärdström & Lundberg 2016, s. 2) 
 

 

1.5.3 90-konto 

Svensk insamlingskontroll säger “90-kontot och vår logotyp är för givaren en bekräftelse på att 
insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet  
(minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala 
intäkterna)”. En välgörenhetsorganisation (eller t.ex. ideella föreningar, stiftelser m.m.) som är av 
Svensk insamlingskontroll godkänd 90-kontoinnehavare använder sig av ett 90-konto, d.v.s. ett 
sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot, samt Svensk insamlingskontrolls logotyp 
(Svensk insamlingskontroll u.å.). 
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2. Teoretiskt ramverk  

Ett designorienterat examensarbete med målet att skapa nytt grafiskt material behöver teorier 
som visar på hur detta kan ske. Relevant att undersöka är vilka grafiska element i form av visuell 
kommunikation, färg, form, bilder, layout, copy m.m. som bör användas vid utformandet. Även 
teori om välgörenhetsorganisationer och marknadsföring, hur dessa hänger ihop och vad som är 
mest effektivt för vilken målgrupp, samt teori om kunden i sammanhanget är relevant. 

 

2.1 Välgörenhetsorganisationers marknadsföring 

2.1.1 Marknadsföring som en “två för en”-produkt 

Strahilevitz och Myers (1998) beskriver erbjudandet av “två för en”-produkter som ett bra sätt 
att marknadsföra välgörenhet. Marknadsföringen tillämpas då vinsten av en produkt som säljs 
blir donationer till välgörenhet. Konsumenten köper då en produkt den vill ha och skänker 
samtidigt pengar till välgörenhet, vilket i marknadsföringsväg visas effektivt då konsumenten 
erbjuds två vinster för ett pris. Dels får konsumenten produkten, men också det goda samvetet 
och känslan av att ha hjälp till där hjälp behövs, hävdar Strahilevitz och Myers (1998). Att 
uppmuntra donationer till välgörenhet som en “två för en”-produkt visas fungera bättre när det 
handlar om lättsinniga och roliga produkter som konsumenten inte nödvändigtvis behöver. Mer 
målinriktad konsumtion såsom köp av nödvändiga produkter som konsumenten måste ha visas 
vara svårare att använda som morot (Strahilevitz & Myers 1998). 

 
2.1.2 Marknadsföring som styrs av målgruppen 

Miller (2013) visar i en undersökning att det som motiverar flest människor att donera till 
välgörenhet är om donationen går till något som berör personligen. Antingen för att de själva 
varit med om något eller för att det har påverkan på någon de känner. Marknadsföring som visar 
en positiv effekt av donationer och volontärarbete är mycket effektfulla (Miller 2013). 
 
För en bra och stark marknadsföring hävdar Miller (2013) att man måste veta vem man pratar 
med, vad budskapet är och hur man vill framföra meddelandet. Idag har 
kommunikationskanalerna vuxit så pass mycket att de påverkar hur väl ett meddelande sprids. 
Det är inte längre organisationerna själva som styr sin marknadsföring, utan målgruppen som 
deltar, delar och pratar om organisationen (Miller 2013). Att synas på så många plattformar som 
möjligt är heller inte målet, utan att ge illusionen av kontroll på den plattform man väljer att 
etablera sig på. Därefter styr supporters, deltagare och besökare hur andra ser på organisationen. 
Den mest effektiva marknadsföringen är därför, enligt Miller (2013), att sätta ett starkt avtryck 
som låter organisationen stanna i konversationen så länge som möjligt, oavsett plattform. 
 

2.1.3 Målgrupp 

Det finns inte någon specifik utmärkande ålder som donerar mer till välgörenhetsorganisationer 
med fokus på djur än någon annan. Däremot donerar människor mellan 18-39 år mer på grund 
av känslor och empati än resterande åldersgrupper (Charity Insight 2010 se Geessink 2013). 
Vidare anser Geessink (2013) att den målgrupp välgörenhetsorganisationer bör rikta sig mot är 
unga människor med något högre inkomst. Det är detta segment som har de största finansiella 
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möjligheterna att skänka bidrag. För att hålla kvar bidragsgivarna menar Burnett (1992) att 
organisationer bör skapa ett förhållande med bidragsgivarna. Bidragsgivarna blir organisationens 
vänner, och för att skapa en långlivad vänskap måste relationen vårdas. Det är viktigt att 
bidragsgivarna får veta att deras gåva är betydande och organisationen måste alltså uppdatera 
dessa om arbetet och när mål blir nådda. Även Geessink (2013) anser att det är viktigt att 
bidragsgivarna får veta att deras gåva är betydande, men även hur den är betydande och menar 
att välgörenhetsorganisationer måste visa sin uppskattning, förslagsvis genom små gåvor. Att visa 
sin tacksamhet och ge bidragsgivarna en varm känsla som tack för gåvan stödjer även 
Schlegelmilch och Tynan (1989) som en viktig gest. En god relation till bidragsgivarna leder 
förhoppningsvis till att de pratar gott om organisationen med sina vänner och familj vilket i sin 
tur leder till nya bidragsgivare (Burnett 1992). 
 

2.2 Konsumentens motivation till att stödja välgörenhet 

2.2.1 Om kunders betalningsvilja 

Proença och Pereira (2008) har undersökt konsumenters motivation till att köpa 
välgörenhetskopplade produkter. Med välgörenhetsprodukter menas bidrag såväl som fysiska 
produkter. De hävdar att det finns tre olika typer av välgörenhetskonsumenter: 

- De proaktiva konsumenterna som ser och köper produkter som hjälper ideella 
organisationer; 

- De reaktiva konsumenterna som endast köper välgörenhetsprodukter när någon ber dem 
eller i nödlägen när något precis har hänt; 

- Icke-köparna som är konsumenterna som näst intill aldrig köper välgörenhetsprodukter. 
  
2.2.1.1 Vad påverkar köparen? 
Proença och Pereiras (2008) forskning visar också att trovärdigheten som organisationen 
utstrålar om vart pengarna går, samt konsumentens uppfattning av hur hens bidrag kommer 
hjälpa organisationen är ytterligare faktorer som påverkar konsumentens beslut att köpa 
välgörenhetsprodukter. En annan viktig faktor är hur stressad personen är och hur mycket tid 
den har avsatt för att handla vid köptillfället. Mindre stress ökar chansen till spontana köp medan 
mer stress minskar chansen. Proença och Pereira (2008) beskriver skillnaden när människor 
handlar för att köpa något åt en annan person mot när de handlar åt sig själva. Handlar de åt en 
annan person är de ofta lugnare och har mer tid att fundera över sina köpbeslut än när de 
handlar åt sig själva då det sistnämnda oftare görs mer spontant, hävdar Proença och Pereira 
(2008). Detta gör att välgörenhetsprodukter i gåvoform ökar säljchanserna. Andra viktiga motiv 
hos konsumenten för att köpa produkten är influenser från familj och vänner  
(Proença och Pereira 2008). 
 

2.2.2 Led människor till handling 

Målet med den visuella kommunikationen är oftast att leda mottagaren till någon form av 
handling. För att göra detta talar Bergström (2012) om KTH-modellen som pekar på de tre olika 
stegen känsla, tanke och handling. Den första steget, känslan, uppstår ofta tack vare bilder, färger 
och andra visuella element. Det är dessa som snabbt plockas upp av mottagaren och får hen att 
känna något. Nästa steg är tanke, och är starkt kopplat till texten. Då tar mottagaren emot hela 
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budskapet och får reda på något. Det sista steget, som ofta är målet med visuell kommunikation, 
är handling. Om samspelet mellan de två första stegen, känsla och tanke, fungerar bra har den 
visuella kommunikationen lyckats och mottagaren gör en aktiv handling (Bergström 2012). 
 

2.3 Marknadsföring genom storytelling 

2.3.1 Storytelling 

Enligt Dennisdotter och Axenbrant (2008) handlar storytelling, eller corporate storytelling, om 
att plocka upp berättelser i företag som förmedlar budskap. Detta kan i sin tur addera mervärde 
till ett företags varor eller tjänster. Ett företags mål och visioner säljs alltså in genom berättande. 
Genom att skapa och sprida historier kan ett företag förmedla ett budskap både på ett internt 
och externt plan. Internt kan storytelling användas för att t.ex. entusiasmera personal och externt 
kan det användas för att förtydliga ett företags värderingar genom att identifiera berättelser om 
sig själva, sina kunder eller varor (Dennisdotter & Axenbrant 2008). Detta kan alltså också 
användas i marknadsföring. Exempelvis använder sig ICA av storytelling när karaktären Stig och 
hans medarbetare presenterar veckans nedsatta varor i sina reklamfilmer. Woodside, Sood och 
Miller (2008) beskriver i en artikel att på samma sätt som lektioner har en tendens att trötta ut 
folk, får berättelser människor att agera. Människor relaterar till varandra genom historier, där 
produkter och varumärken ofta spelar en central roll (Woodside, Sood & Miller, 2008).  
 

2.3.2 Effekten av storytelling i välgörenhet 

Merchant, Ford och Sargeant (2009) skriver att storytelling hos välgörenhetsorganisationer går ut 
på att ta konsumenten genom olika känslostadier. Efter en undersökning visas det att en 
exponering, eller ett tydliggörande av problemet som organisationen i fråga jobbar för, får 
konsumenten att känna negativa känslor och bli berörd av problemet på en djupare nivå. 
Exponeringen sker ofta genom organisationens insamlingsmaterial, såsom bilder eller 
meddelanden där känslomässiga inslag kan observeras (Bennett 2015). De människor som 
påverkas mest av detta visas vara människor med blandade känslor och blandad inställning till 
reklam. De visas även vara de som i de flesta fall bidrar med en donation (Bennett 2015).  
 
De negativa känslorna som uppstår visas leda till att de berörda personerna väljer att hjälpa till 
och omvandlas då till en positivitet när konsumenten fått möjligheten att påverka situationen till 
det bättre genom en donation. För att sedan upprätthålla motivationen hos donatorerna är det 
viktigt att organisationen ger feedback och visar på hur väl donationen hjälpt nödsituationen 
(Merchant, Ford och Sargeant 2009). 
 

2.4 Designprinciper och andra visuella hjälpmedel 

2.4.1 Designprinciper och hierarki  

Inom grafisk design och visuell kommunikation finns det ett antal designprinciper, vilka kan 
användas som hjälpmedel vid formgivningen (Jais-Nielsen 2004). 
 
För att skapa en bra ingång till det visuella sammanhanget är det relevant att arbeta med 
kontrast. Kontrast ger liv och spänning till formgivningen och kan uppnås genom att arbeta 
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med bl.a. storlekskontrast, styrkekontrast, formkontrast samt färgkontrast. Med hjälp av antingen 
symmetri eller asymmetri kan formgivaren skapa balans och harmoni i den visuella 
kommunikationen. Axialt och symmetriskt arbete är den lättaste vägen för att uppnå balans i 
grafiska sammanhang (Bergström 2012). Ett annat sätt för att uppnå balans är med hjälp av 
asymmetri. Elementen är då beroende av varandra på ett helt annat sätt och den negativa ytan får 
en större betydelse (Lupton & Phillips 2008). En ytterligare viktig designprincip enligt Bergström 
(2012) är linjering. Med hjälp av grids eller stödraster är det möjligt att skapa en mall, vilken kan 
hjälpa till att t.ex. placera rubriker på samma höjd eller att kunna placera bilder enligt ett eller 
flera speciella mönster (Bergström 2012; Jais-Nielsen 2004). Ytterligare ett väsentligt hjälpmedel 
vid utformning av grafiskt material är hierarki. Hierarki hjälper till att placera elementen i 
fallande ordning med det viktigaste som mest utmärkande. Visuella hjälpmedel för att framhäva 
elementen är bl.a. storlek, färg och placering (Lupton & Phillips 2008). En bra layout ska vara 
organiserad och hjälpa mottagaren att orientera sig (Jais-Nielsen 2004). Utan hierarki blir det 
svårt för mottagaren både att navigera sig i layouten och att ta till sig budskapet  
(Lupton & Phillips 2008). 
 

2.4.2 Färger 

Jais-Nielsen (2004) säger att färg är ett effektivt medel att använda inom visuell kommunikation 
då människor snabbt uppfattar det. Bergström (2012) talar om funktionell färg som färgval vilka 
“stöder och förbättrar produktens fysiska och kommunikativa funktioner”  
(Bergström 2012, s. 256). Den funktionella färgen används för att attrahera, skapa stämning, 
informera, strukturera och pedagogisera den visuella kommunikationen (Bergström, 2012). Även 
Lupton och Phillips (2008) samt Jais-Nielsen (2004) menar att användning av färg kan bl.a. skapa 
stämning, informera och strukturera. 
 

2.4.3 Form och Layout 

Målet med form är enligt Bergström (2012) att attrahera och orientera. Mottagaren kan attraheras 
av en del av helheten, eller den helhet som samspelet mellan alla visuella element skapar 
tillsammans. Orienteringen genom materialet ska dessutom vara självklar. Inom formgivning kan 
gestaltlagarna vara användbara: närhetens lag, likhetens lag och slutenhetens lag. Närhetens lag 
menar att former och element som befinner sig nära varandra bildar en större enhet eller gestalt. 
Likhetens lag säger att liknande former och element upplevs höra ihop. Till sist, slutenhetens 
lag, betyder att t.ex. ramar och/eller färgplattor kan användas för att avgränsa information 
(Bergström 2012). 
 

2.5 Text och bild i reklam 

2.5.1 Text 

Tillsammans med bild är en bra rubrik något som direkt skapar kontakt med mottagaren 
(Koblanck 2003). Philips (2000) anser att tillhörande text är en viktig del i mer komplexa 
bildannonser för att mottagarna ska förstå budskapet. Mer komplexa bildannonser innehåller 
oftast metaforer. Balansen mellan hur mycket och hur förklarande texten ska vara är dock svår. 
Även om mycket förklarande text ökar förståelsen av budskapet och metaforen menar  
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Philips (2000) såväl som Bergström (2012) att för mycket förklarande text gör “pusslet” att förstå 
budskapet och metaforen för enkelt vilket tar bort nöjet i att lösa gåtan. Det i sig leder enligt 
Philips (2000) till att mottagarna tycker mindre om det grafiska materialet. Texten eller rubriken 
ska ge en ledtråd till mottagaren som gör det möjligt för hen att förstå metaforen och försäkrar 
förståelse av budskapet. Nöjet att lösa gåtan och förstå budskapet leder till en mer positiv 
inställning till annonsen (Philips 2000). 
 
Text eller typografi kan enligt Bergström (2012) framhävas eller förstärkas genom att arbeta med 
bl.a. storlekskontrast, styrkekontrast, formkontrast och färgkontrast. En risk Bergström (2012) 
betonar är att vid framhävning av typografi ta hänsyn till att det finns en gräns där det framhävda 
tar ut varandra och inget längre sticker ut. 
 

2.5.2 Bild 

Koblanck (2003) menar att bilder är en självklar del i grafisk formgivning och enligt Bergström 
(2012) kan bilder delas in i fyra kategorier: informativa, explikativa, direktiva samt expressiva. De 
informativa bilderna är de som används i t.ex. nyheterna. De är tydliga och 
verklighetsskildrande. Direktiva bilder används ofta i reklam då de är arrangerade för att påverka 
mottagaren (Bergström 2012). Reklam är ofta ute efter att påverka människor känslomässigt för 
att övertala till konsumtion. Det lättaste sättet att göra det är enligt Hansson, Karlsson och 
Nordström (2006) med hjälp av bild. Koblanck (2003) säger att bilder som används i reklam ska 
fånga uppmärksamhet och skapa intresse för att mottagaren ska komma till handling. För att 
kunna skapa bilder som faktiskt når fram till mottagarna menar Hansson, Karlsson och 
Nordström (2006) att det är viktigt att vara insatt i vad de värderar, hur de tänker och lever. Med 
andra ord, det är viktigt att känna sin målgrupp (Hansson, Karlsson & Nordström 2006). 
 

2.5.3 Balans mellan text och bild 

Enligt Bergström (2012) kan samspelet mellan text och bild stärka effekten av budskapet genom 
att nyttja textens lugnare tempo och bildens tempo som går snabbare att ta in och bli berörd av. 
Text och bild kan samspela genom harmoni eller disharmoni. Vid arbete med disharmoni talar 
inte bild och text samma sak. På så sätt öppnas en möjlighet att göra mottagaren aktiv och 
delaktig för att förstå budskapets hela kedja och lösa gåtan med budskapet (Bergström 2012). 
När gåtan är löst och budskapet når fram känner sig mottagaren begåvad och berikad, hen har 
löst pusslet. Det gäller dock för formgivaren att vara uppmärksam på att inte utelämna för 
mycket information och på så sätt göra “pusslet” eller gåtan för svår. Detta resulterar i bristande 
kommunikation och leder endast till förvirring (Bergström 2012). 
 

2.5.4 De retoriska tilltalen genom bild 

Waern, Pettersson och Svensson (2004) beskriver hur det finns tre tilltal sändaren kan använda 
sig av för att nå fram till mottagaren med sitt budskap. Dessa är logos, patos och etos. Med logos 
försöker sändaren tala till mottagarens förnuft. För att detta ska vara en lyckad metod är det 
viktigt att känna mottagarna och veta hur de ser på världen, alltså veta vad de anser vara ett 
förnuftigt argument. Etos inom retoriken handlar om tillit och trovärdighet. Etos inom bild 
ligger i hur bilder förankras och begränsas av faktorer som innehåll, utförande, kontext och 
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fysisk form. En bild som förankrats i alla dessa faktorer blir knappast ifrågasatt av mottagarna då 
de litar på sändaren, vilket anspelar på etos. Slutligen, tilltalet patos, som är det emotionella i ett 
argument eller en bild. Patos används alltså för att få mottagaren att känna något, en vanlig 
metod när det gäller reklam (Waern, Pettersson & Svensson 2004). 
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3. Metod  

3.1 Ansats 

I forskning genom design produceras vetenskaplig kunskap där design ingår som en bärande 
aktivitet. Ett designförslag kan därför ses som ett påstående om och visa på hur något skulle 
kunna vara (Löwgren 2016). Studiens syfte är att utforma tre affischer baserade på författarnas 
tolkning av Gärdström och Lundbergs (2016) tre teman effekt, behov respektive metafor samt 
undersöka vilka designelement som lyfter vardera affisch och om någon affisch kan anses mest 
lämpad i syfte att öka viljan att vara månadsgivare till en välgörenhetsorganisation. Till detta 
används forskning genom design för att visa hur de tre teman skulle kunna se ut och genom 
slutsatserna bidra med ny kunskap. De tre teman kommer att visualiseras och designen som 
skapats ska sedan värderas med hjälp av kvalitativa intervjuer. Därefter ska resultatet av dessa 
analyseras för att slutsatser ska kunna presenteras och svara på syftet och forskningsfrågorna. 
 

3.2 Studiens upplägg 

För att kunna presentera verklighetstroget marknadsföringsmaterial från en 
välgörenhetsorganisation utan synlig avsändare skapas en fiktiv välgörenhetsorganisation. För att 
skapa denna samlas kunskap in i en förstudie där ett antal befintliga välgörenhetsorganisationer 
undersöks. Med den fiktiva välgörenhetsorganisationen som avsändare tas tre affischer fram i en 
designprocess baserade på författarnas tolkning av tema effekt, behov respektive metafor. Designen 
värderas därefter med hjälp av kvalitativa intervjuer som därefter analyseras för att kunna dra 
slutsatser som svarar till studiens syfte (se 1.3). 
 

3.3 Förstudie 

Initialt genomfördes en förstudie med syfte att fördjupa kunskaperna om välgörenhets-
organisationer samt få en förståelse för hur dessa arbetar. Med hjälp av den insamlade kunskapen 
skapades en fiktiv välgörenhetsorganisation. Den fiktiva välgörenhetsorganisationens mål och 
budskap avspeglas i det grafiska material som tas fram. 
 
För att samla information och kunskap undersöktes fem olika välgörenhetsorganisationer som 
alla arbetar för djurens rätt. Välgörenhetsorganisationerna valdes ut efter författarnas tidigare 
kunskaper samt sökning efter relevanta resultat på Google. Från de olika organisationernas 
hemsidor samlades information om huvudfokus samt andra formaliteter som lyfts fram i två 
olika tabeller. Med hjälp av den översikt som tabellerna gav kunde välgörenhetsorganisationerna 
lättare jämföras med varandra. På detta sätt kunde några fokusområden samt några formaliteter 
lyftas fram som vanligt förekommande och anses representera den genomsnittliga 
välgörenhetsorganisationen. Den genomsnittliga välgörenhetsorganisationens huvudfokus och 
andra formaliteter ligger till grund för den fiktiva välgörenhetsorganisationen som togs fram. 
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3.4 Designprocess 

Förstudien gav tillräckligt med kunskap och förståelse för att kunna skapa en generell 
välgörenhetsorganisation med fokus på djur. Baserat på den generella välgörenhetsorganisationen 
skapades en fiktiv välgörenhetsorganisation med fokus på djur som i studien är avsändare av 
budskapet (se 3.1). Baserat på denna kunskap och med den fiktiva välgörenhetsorganisationens 
mål och vision togs tre olika designalternativ fram.  
 

3.4.1 Explorativ fas 

För att generera idéer och utforska olika möjligheter att utforma affischer baserade på tema effekt, 
behov respektive metafor, används en explorativ fas. Den explorativa fasen startar med skapande av 
mindmaps. Mindmaps börjar alltid från en kärna som består av någon form av ämne eller tema 
(Nielsen 2003). Mindmaps öppnar möjligheter till ett bredare tänk och kan vara ett bra 
hjälpmedel till att hitta mer originella idéer. Arbete med mindmaps ger även en bra överblick och 
tillåter arbete med många element samtidigt. Detta tillsammans med möjligheten att hoppa 
mellan olika tankebanor hjälper kreativiteten att flöda och överblicken gör det lättare att se 
samband och möjliga kombinationer som kan leda till nya idéer (Nielsen 2003). 
 
Den explorativa fasen innefattar även brainstorming. Under själva brainstormingen används 
Osborns (1957) fyra regler för att kunna hitta de mest lovande idéerna. Reglerna är:  

- Kritik är inte tillåtet (under sessionen); 
- Vilda idéer välkomnas; 
- Kvantitet är önskvärt; 
- Kombinationer och förbättringar ska uppmuntras av deltagarna. 

Enligt Nielsen (2003) främjar miljöombyte kreativiteten. Därför utförs två 
brainstormingsessioner i två olika miljöer. 
 
Resultatet av den explorativa fasen visar på författarnas tolkning av Gärdström och Lundbergs 
(2016) tema effekt, behov respektive metafor, då tolkningen ligger till grund för de idéer som tas 
fram. 
 

3.4.2 Determinativ fas 

När fler idéer inte kan genereras öppnas den determinativa fasen där de olika idéerna värderas, 
kombineras och utvecklas till ett fåtal alternativ. Med hjälp av värderingsmatriser väljs tre idéer 
till vardera tema för att utvecklas vidare. Till varje värderingsmatris (en för varje tema) väljs ett 
koncept (en idé) som utgångspunkt. Därefter vägs alla koncept mot detta med hjälp av ett flertal 
framtagna kriterier och markeras plus, minus eller noll för att visa om idén uppfyller kriteriet 
bättre, sämre eller lika bra (Arvola 2014). 
  
När tre idéer till vardera tema valts ut och möjligen kombinerats och förfinats, görs ett urval för 
att välja en idé till varje tema som utformas till ett färdigt koncept. Detta urval görs med hjälp av 
två fokusgrupper. Innan mötena med fokusgrupperna genomförs produceras först 
thumbnailskisser för att hitta det bästa sättet att visualisera idéerna. Från de valda 
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thumbnailskisserna utformas sedan mer utvecklade skisser för att kunna presenteras för 
fokusgrupperna och därmed underlätta diskussion. 
 
Fokusgrupper används i syfte att utveckla, diskutera och bidra med värdefull information för 
vidare utveckling av koncept och idéer (Krueger & Casey 2015), vilket i detta fall kan styrka 
beslut i undersökningens designprocess. Fokusgrupperna består av 5-6 personer i vardera grupp 
vilket enligt Krueger och Casey (2015) är ett rekommenderat antal. Gruppen är då tillräckligt stor 
för att alla deltagande ska kunna dela sina åsikter och skapa en diskussion. I fokusgrupperna tas 
det hänsyn till hur deltagarna uppfattar budskapet, vilka möjligheter de ser samt vad de känner 
för idéerna och om de ser några problem med hur budskapet kommuniceras  
(Krueger & Casey 2015). De åsikter som uppkommer i fokusgrupperna hjälper till att sålla bort 
alternativ, alternativt väljer ut vilka koncept som bör utvecklas ytterligare. Deltagarna väljs ut i ett 
bekvämlighetsurval på grund av tidsbrist, därför är alla deltagare studenter på universitetet. När 
mötena med de två fokusgrupperna är genomförda jämförs åsikter från respektive fokusgrupp 
innan beslut tas om vidare utveckling av designarbetet, vilket är ett steg som Krueger och Casey 
(2015) rekommenderar.  
 

3.4.3 Utformning av designalternativ 

Utifrån fokusgruppernas diskussion och författarnas bedömning väljs en idé till varje tema ut. 
Vid utformning av koncepten lutar författarna sig mot valda teorier och egen kunskap för att 
färdigställa tre stycken olika affischer, där affischernas design baseras på författarnas tolkning av 
vardera tema - effekt, behov respektive metafor. 
 

3.5 Värdering 

För att värdera de tre slutgiltiga affischerna genomförs kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) 
skriver att i kvalitativa intervjuer ligger tyngden huvudsakligen på intervjupersonernas egna 
uppfattningar och intresset är riktat till den intervjuades ståndpunkter och hur hen uppfattar det 
material som undersöks. En kvalitativ intervju visar på vad intervjupersonen upplever som 
relevant (Bryman 2011) och är en bra metod att använda då den i detta fall stämmer väl överens 
med intervjuernas syfte som är att värdera den design som tagits fram.  
 

3.5.1 Kvalitativa intervjuer 

För de kvalitativa intervjuerna intervjuas tio personer. I enlighet med Creswells (2014) 
rekommendation väljs intervjupersoner som faller inom målgruppen (se 2.1.3) medvetet ut för 
att få så relevanta svar som möjligt för studiens syfte. Även Bryman (2011) föreslår ett 
målinriktat urval av intervjupersoner för en så givande intervju som möjligt sett till studiens syfte. 
Om det visar sig svårt att finna personer inom målgruppen används ett bekvämlighetsurval för 
att finna tillräckligt många intervjupersoner. En typ av kvalitativ intervju skriver Bryman (2011) 
är de semistrukturerade intervjuerna där forskaren förhåller sig till en intervjuguide. 
Intervjuguiden används för att säkerställa att intervjupersonens svar anses relevanta till studiens 
syfte och är utformad med frågor specifikt rörande det område studien undersöker  
(Bryman 2011). Vid utformning av intervjuguiden används de riktlinjer som Creswell (2014) 
rekommenderar. Den semistrukturerade intervjuformen är dock fortfarande flexibel då frågorna 
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kan ställas i valfri ordning och intervjupersonen har stor frihet i hur hen formulerar sina svar 
(Bryman 2011).  
 
Under intervjuerna leder en av författarna intervjun medan den andra antecknar för att efter 
intervjuerna enkelt sammanställa vad som sagts. Intervjuerna inleds med övergripande 
demografiska frågor, vilket både Creswell (2014), Bryman (2011) och Arvola (2014) menar är en 
bra start på intervjun. Detta ger en viss kännedom om vem personen som intervjuas är vilket kan 
vara till fördel för författarna under intervjun och vid senare analys. Även frågor om personens 
inställning och relation till välgörenhet ställs i början av intervjun då detta kan påverka personens 
kommande resonemang och svar på frågor. 
 

3.5.2 Analys av kvalitativa intervjuer 

Innehållsanalys används vid analys av resultaten från intervjuerna. Metoden syftar till att 
kvantifiera innehållet genom kodning (Bryman 2011). Vid kodningen organiseras och sorteras 
data från intervjuerna i olika relevanta kategorier för att sedan analyseras  
(Creswell 2014; Bryman 2011). Kategorierna utformas efter vad som anses vara av intresse för 
studien och gör det möjligt att bryta ner innehållet i mindre ämnesområden, vilket gör det möjligt 
att urskilja mönster i intervjupersonernas svar (Bryman 2011). Kodningen ger alltså författarna 
möjlighet att reflektera över intervjuernas innehåll och intervjupersonernas åsikter om designen 
och de tre teman som undersöks (Creswell 2014). Exempelvis analyseras positiva och negativa 
reaktioner från intervjupersonerna. Med positiv reaktion menas att intervjupersonen tyckte om 
designen och ansåg sig beröras av affischen. Med negativ reaktion menas främst att 
intervjupersonen inte berördes av affischen.  
 
Efter sammanställning av intervjuerna förväntas resultatet antyda om hur designelement lyfter 
vardera affisch samt om någon är mer lämpad vid marknadsföring av välgörenhetsorganisationer 
i syfte att öka viljan att vara månadsgivare och ligga till grund för slutsatserna. Resultaten och 
slutsatserna används sedan för vidare diskussion, rekommendationer och förslag på fortsatta 
studier. 
 

3.6 Forskningsetiska principer 

Under intervjuerna följs Brymans (2011) etiska principer. Dessa innefattar informationskravet, 
vilket innebär att intervjupersonen är informerad om undersökningens syfte, vilka moment som 
ingår i undersökningen och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet som innebär att 
intervjupersonen själv bestämmer över sitt deltagande och är medveten om att hen har rätt att 
avbryta deltagandet när hen vill, samt avstå från att svara på vilken fråga som helst. 
Konfidentialitetskravet som innebär att alla deltagaruppgifter som ingår i undersökningen 
behandlas med största möjliga konfidentialitet där personuppgifter förvaras så att obehöriga inte 
kan komma åt dom. Till sist gäller också nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter som 
samlas in endast får användas för forskningsändamålet (Bryman 2011). 
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4. Förstudie  

För att kunna skapa en fiktiv välgörenhetsorganisation på ett trovärdigt sätt genomfördes en 
förstudie med målet att fördjupa kunskaperna och införskaffa förståelse om hur en genomsnittlig 
välgörenhetsorganisation ser ut samt vilka likheter och skillnader det finns mellan olika 
välgörenhetsorganisationer inom samma område. Resultatet av förstudien låg till grund vid 
skapandet av den fiktiva välgörenhetsorganisationen.  
 

4.1 Genomförande 

För att fördjupa kunskapen om välgörenhetsorganisationers utformning undersöktes fem 
befintliga välgörenhetsorganisationer, där alla fem organisationer i olika grad arbetar för djurens 
rätt. Då den kommande designprocessen kommer fokusera på djur gjordes en avgränsning där 
eventuella resultat gällande miljö och andra områden uteslöts. För att få ett så genomsnittligt 
resultat som möjligt valdes två organisationer författarna kände igen (Djurens rätt & WWF) och 
tre som författarna inte tidigare hört talas om (World animal protection, Care2 & SOS animals). 
Välgörenhetsorganisationerna ansågs relevanta utifrån författarnas bedömning av informationens 
omfattning och djup på vardera organisations hemsida. 
 
Organisationerna undersöktes utifrån information på varje organisations hemsida. Data samlades 
sedan i två tabeller för att bli mer överskådlig. Tabell 1 visar på organisationens fokusområden 
medan tabell 2 visar på organisationens formaliteter. Den information som på hemsidan tydligt 
framgick som ett av organisationens fokusområde besvarades “Ja”, medan det som inte gick att 
hitta besvarades “Nej”. På samma sätt värderades organisationernas formaliteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 15 

 

Fokusområde 
Djurens 
rätt 

WWF World 
animal 
protection 

Care2 SOS 
animals 

 

Summa 

Djurplågeri Ja Ja Ja Ja Ja 5/5 

Djurförsök Ja Nej Nej Ja Nej 2/5 

Djur i vildmarken Ja Ja Ja Ja Ja 5/5 

Tjuvjakt Ja Ja Ja Ja Nej 4/5 

Djur i pälsindustrin Ja Nej Nej Ja Nej 2/5 

Djur som 
underhållning 

Ja Nej Ja Nej Nej 2/5 

Djur i livsmedels- 
industrin 

Ja Ja Ja Ja Nej 4/5 

Illegal djurhandel Ja Ja Ja Nej Nej 3/5 

Biologisk mångfald 
och ekosystem 

Ja Ja Nej Ja Nej 3/5 

Landmiljö Ja Ja Ja Ja Nej 4/5 

Vatten och hav Nej Ja Nej Ja Nej 2/5 

Annat än djur och 
miljö 

Nej Nej Nej Ja Nej 1/5 

Tabell 1. Organisationernas fokusområden 
 
För att välja ut de fokusområden och formaliteter den fiktiva välgörenhetsorganisationen ska 
formas efter räknades resultatet av varje kolumn ut efter majoritetens svar. De fokusområden 
med flest “Ja” ansågs spegla den genomsnittliga välgörenhetsorganisationen och skulle komma 
att användas vid utformandet av den fiktiva välgörenhetsorganisationen. 
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Formaliteter 
Djurens rätt WWF World animal 

protection 
Care2 SOS animals  

Summa 

90-konto Ja Ja Ja Nej Ja 4/5 

Arbetar i Sverige Ja Ja Ja Online Nej 4/5 

Arbetar i EU Samarbetar med 
organisationer i EU 

Ja Ja Online Ja, Spanien 5/5 

Arbetar 
internationellt 

Samarbetar med 
organisationer 
internationellt 

Ja Ja Online Nej 4/5 

Möjlighet att vara 
fadder 

Nej Ja Nej Nej Ja 2/5 

Månadsgivare Ja Ja Ja Nej Ja 4/5 

Söker volontärer Ja Nej Ja Nej Ja 3/5 

Tabell 2. Organisationernas formaliteter  
 
Den data som tabellerna redovisar är den samtliga informationen som hittats på de fem olika 
relevanta organisationernas hemsidor. Författarna valde att behandla så mycket information som 
möjligt för att fördjupa kunskapen om välgörenhetsorganisationer och få en så bred förståelse 
som möjligt. Därför redogörs också de fokusområde som undersöktes men som hamnar utanför 
avgränsningarna för den inledande studien. Dessa är: biologisk mångfald och ekosystem, landmiljö, 
vatten och hav samt annat än djur och miljö. 
 
När resultatet beräknats återstod sju fokusområden (djurplågeri, djur i vildmarken, tjuvjakt, djur i 
livsmedelsindustrin, illegal djurhandel, biologisk mångfald och ekosystem samt landmiljö) och sex formaliteter 
(90-konto, arbetar i Sverige, arbetar i EU, arbetar internationellt, månadsgivare och söker volontärer) vilket 
av författarna ansågs vara ett för brett område för den kommande studien. För att förenkla den 
fiktiva organisationens budskap i det kommande designarbete avgränsades därför svaren 
ytterligare genom att de kolumner med mindre än fyra “Ja” valdes bort, samt de fokusområden 
som stod utanför avgränsningarna. De slutgiliga fokusområdena och formaliteterna blev: 

- Djurplågeri 
- Djur i vildmarken 
- Tjuvjakt 
- Djur i livsmedelsindustrin 
- 90-konto 

- Arbetar i Sverige 
- Arbetar i EU 
- Arbetar internationellt 
- Månadsgivare

 

4.2 Insikter 

Sammanställd data, inom den inledande studiens avgränsningar, visade på att den fiktiva 
välgörenhetsorganisationen skulle beröra fyra fokusområden. Enligt författarna skiljde sig 
fokusområdena en del från varandra vilket medförde att den fiktiva organisationens huvudsakliga 
arbete blev oklart och organisationen kändes splittrad. Författarna ansåg att de undersökta 
organisationerna som berörde många olika fokusområden sågs som minst trovärdiga. I dessa fall 
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ifrågasattes hur mycket tid och ekonomi organisationen egentligen ger och lägger på de olika 
fokusområdena. För att inte efterlikna detta beslutades det att inte behandla alla fyra 
fokusområden som valts ut till den fiktiva organisationen. Istället gjordes ett urval där de 
fokusområden som av författarna såg som mest intressanta och känslomässigt mest inspirerande 
valdes ut. De fokusområden som valdes var djur i vildmarken och tjuvjakt. Sammanställd data 
visade även att den genomsnittliga välgörenhetsorganisationen arbetar världen över. Författarna 
anser detta vara ett för stort fokusområde för det kommande arbetet och valde därför att göra en 
begränsning till vilda djur i Afrika som utsätts för tjuvjakt. 
 
Ur tabell 2 kan avläsas att en genomsnittlig välgörenhetsorganisation med fokus på djur 
fokuserar på djurplågeri, djur i vildmarken, tjuvjakt och djur i livsmedelsindustrin. Den arbetar inom 
Sverige men ofta även internationellt. För att kunna hjälpa de utsatta djuren och nå sina mål tar 
den genomsnittliga välgörenhetsorganisationen hjälp av månadsgivare som skänker pengar. För 
att månadsgivaren ska känna sig trygg och veta att pengarna går till det organisationen lovar 
använder den sig av 90-konto (se 1.5.3). 
 
De likheter som finns mellan välgörenhetsorganisationer inom samma område är att de ofta har 
flera olika fokusområden. Om djur är i fokusområdet berörs ofta även miljöfrågor. Det ges ofta 
flera olika möjligheter för kunden att bidra, såsom att volontärarbeta, att vara månadsgivare eller 
skänka pengar via swish. De skillnader som ses berör ofta organisationernas omfattning. En del 
organisationer berör många områden utöver just djur. Andra organisationer är mycket mindre 
och fokuserar endast på en liten del i området, exempelvis hundar i Spanien. Vissa organisationer 
ger också möjligheten för kunden att blir fadder.  
 

4.3 Resultat  

Nedan presenteras den fiktiva välgörenhetsorganisationen som skapats av författarna, baserat på 
det slutliga resultatet av förstudien.  
 

4.3.1 Den fiktiva välgörenhetsorganisationen 

Den fiktiva välgörenhetsorganisationen fokuserar på vilda djur i Afrika som utsätts för tjuvjakt 
eller berövas sin frihet. Organisationen är svensk men arbetar endast mot Afrika. Målet för 
välgörenhetsorganisationen är att stoppa tjuvjakten och med det motverka utrotningshotning av 
vilda djur. För att försäkra bidragsgivarna att deras bidrag går till det rätta ändamålet är 
organisationen godkänd som 90-kontoinnehavare (se 1.5.3) och erbjuder möjligheten att stå som 
månadsgivare. Den fiktiva välgörenhetsorganisationen har ingen logotyp eller varumärkesnamn 
synligt för mottagaren (se 1.4), men står under mottot “Låt vilda djur vara vilda”. Ett långsiktigt 
mål organisationen strävar mot är att öka viljan att vara månadsgivare. 
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5. Designprocess 

5.1 Explorativ fas 

5.1.1 Mindmap 

För att generera idéer till affischer baserade på Gärdström och Lundbergs (2016) tema effekt, 
behov respektive metafor användes mindmaps som hjälpmedel för att öppna upp möjligheter till en 
bredare tankegång (se 3.4.1). Två mindmaps gjordes som byggde på den fiktiva välgörenhets-
organisationens fokusområden. En mindmap hade kärnan “Djur i Afrika” (se figur 1) och den 
andra hade kärnan “Tjuvjakt” (se figur 2). Utifrån fokusområdena skrev författarna ner alla 
tankar och de paralleller som ansågs kunna kopplas till fokusområdet på vardera mindmap. När 
inga fler idéer kunde kommas på bytte författarna mindmap med varandra för att kunna generera 
ytterligare idéer. Bytet skedde två gånger för att med hjälp av den andres idégenerering få igång 
sin egen igen. Slutligen var vardera mindmap fyllda med ord som på olika sätt kopplade till 
“Tjuvjakt” och “Djur i Afrika”. Därefter påbörjades brainstorming för att kunna utveckla 
tankarna till tydliga idéer. 
 

 
 
Figur 1. Mindmap “Djur i Afrika” 
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Figur 2. Mindmap “Tjuvjakt” 
 

5.1.2 Brainstorm 

Författarna hade Osborns (1957) fyra grundregler för brainstorming (se 3.4.1) i tankarna medan 
ord från vardera mindmap plockades, kombinerades och utvecklades för att skapa tydliga idéer. 
Idéerna skrevs ner på post-it lappar och placerades vid effekt, behov eller metafor. Brainstorming 
skedde under två sessioner på olika dagar i olika miljöer för att kunna generera så många idéer 
som möjligt (se 3.4.1). När inga fler idéer kunde genereras började författarna sortera, gruppera 
och kombinera befintliga idéer. Detta öppnade möjligheter att förbättra de idéer som fanns och 
samtidigt se på de med ett nytt perspektiv vilket ledde till några ytterligare idéer. 
 

5.2 Determinativ fas 

5.2.1 Värderingsmatris 

När den explorativa fasen var slutförd hade totalt 16 färdiga konceptidéer skapats och utvecklats 
till färdiga idéer under passande namn. Fem idéer till temat effekt, fyra till behov och resterande sju 
till temat metafor. Till vardera tema skapades en egen värderingsmatris där idéerna kunde jämföras 
under elva kriterier (se 3.4.2). Kriterierna var samma i alla tre matriser och valdes utifrån vad 
författarna ansåg vara viktigt vid marknadsföring av välgörenhet. Den idé som av författarna 
ansågs vara starkast, d.v.s. den idé som skulle påverka mottagarnas engagemang mest, av de 
kandiderande idéerna i vardera matris placerades högst upp och användes som utgångspunkt för 
temat. De övriga idéerna i matrisen tilldelades sedan siffran 1, 0 eller -1 om de ansågs starkare, 
likvärdiga eller svagare än utgångsidén som hade siffran 0 i varje kategori.  
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När de tre matriserna var ifyllda skrevs idéerna ner för hand tillsammans med sin totala summa. 
Idéerna med högst summa valdes ut, samt de som fick samma resultat då det behövde diskuteras 
vilken idé som skulle tas vidare, alternativt om idéerna kunde slås ihop till en.  
 
5.2.1.1 Effekt 

 
Tabell 3. Matris effekt 
 
Utifrån resultaten från värderingsmatrisen (se tabell 3) valdes idéerna utsläppt ur bur, fria djur och 
återförenade (kombinerades) och en annan souvenir. Eftersom fria djur och återförenade liknade 
varandra togs beslutet att slå ihop dessa till en. Författarna ansåg också att de framställde 
budskapet tydligare tillsammans än de gjorde var för sig eftersom återförenade förstärker fria djur på 
två kriterier, vilket syns i matrisen (se tabell 3).  
 
Tanken med idén utsläppt ur bur är att visa på hur djur släppt tillbaka ut i vildmarken efter att ha 
befunnit sig i fångenskap. Idén kan användas med flera olika djur och den positiva effekt 
bidragen ger är tydlig. 
 
Fria djur bygger på en idé där författarna vill visa för betraktaren hur livet ser ut för djuren tack 
vare den hjälp organisationen tillför. Idén kan användas på valfritt vilt djur som presenteras 
hemma i sin trygga miljö. Återförenade bygger på en liknande idé, men skiljer sig i den 
bakomliggande historien där ett djur varit i fångenskap. Idén skulle visa på när djuret återförenas 
med sin familj tack vare organisationens arbete. Idéerna slog ihop till fria djur då historien om 
fångenskap kan appliceras även på fria lyckliga djur i sin hemmiljö men visa på samma visuella 
resultat.  
 
Med idén en annan souvenir jämförs en souvenir som skapats från tjuvjakt med en som inte 
påverkar djuren negativt. Meningen är att visa att en souvenir som t.ex. en tavla är bättre än 
exempelvis ett uppstoppat djur. Mottagarna ska i denna idé få se hur två olika souvenirer kan 
placeras i hemmet, en som stödjer tjuvjakt och en som räddar djuren. 
 
5.2.1.2 Behov 

 
Tabell 4. Matris behov 
 
På temat behov visade värderingsmatrisen (se tabell 4) följande idéer att ta vidare i 
undersökningen: alla har inte lika kul, skadade djur och ensamma djur. Här kombinerades inte några 
idéer då endast fyra stycken jämfördes. De tre som togs vidare var överlägset starkare i 
värderingsmatrisen än den som föll bort.  
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Tanken bakom alla har inte lika kul är att visa hur djur som används för att roa turister inte har 
lika roligt som turisterna. Det kan vara ett flertal olika turistaktiviteter, t.ex. rida på elefanter. 
Huvudsakligen vill man visa på att turisterna har roligt medan djuret lider. 
 
Ensamma djurs bakomliggande tanke är att visa att djuren som blir kvar också påverkas när 
flocken minskar och familjen försvinner av olika anledningar, bl.a. på grund av tjuvjakt. Ett 
förslag på hur en affisch med denna idé skulle kunna utformas är att visa ett ledsamt ensamt djur 
på savannen. 
 
Idén skadade djur bygger på den skada som tjuvjakt tillför vilda djur. På affischen är tanken att 
visa ett skadat djur där kroppsdelar tagits bort för att exempelvis säljas vidare. Förslagsvis en 
noshörning utan horn. Här ser betraktaren det behov djuren har av hjälp och hur man som 
månadsgivare kan bidra till att motverka att djuren skadas.  
 
5.2.1.3 Metafor 

 
Tabell 5. Matris metafor 
 
Värderingsmatrisen för tema metafor (se tabell 5) visade att elefanten i rummet hade högst poäng och 
denna valdes. Bara souvenirer kvar och tom savann fick båda bra resultat och ansågs vara så pass lika 
att de går att kombinera och tillsammans bilda en starkare idé. Den tredje idén som valdes till 
tema metafor var vattenfärg. 
 
Elefanten i rummet är en idé som baseras på de produkter tjuvjakt kan resultera i och hur 
omedveten människan är om historien bakom de föremål man kan ha omkring sig. En idé till 
affischen är att visa på två personer som sitter och fikar i ett rum. Runt om i rummet finns olika 
föremål, ett djurhuvud på väggen eller en zebramatta på golvet. Förslag på copy till idén är  
“Ska vi prata om elefanten i rummet?” som är ett talesätt där man syftar till det uppenbara, vilket 
av författarna ansågs passande i ett rum fyllt av döda djur.  
 
Med idén vattenfärg målas olika djur från savannen (med vattenfärg) för att visa på en metafor att 
djuren “rinner bort”. Hela djuret finns alltså inte kvar på affischen, utan en del av det ska ha 
försvunnit. Med “rinner bort” menas även tynar bort eller försvinner. Förslag på copy till denna 
idén är “tiden rinner ut”, “vi måste ta hand om det vi har”, “snart finns det inga kvar”. 
 
Bara souvenirer kvar är en idé som syftar till att visa på vad som blir kvar om tjuvjakt och 
djurplågeri får fortsätta som det gör idag, till slut finns bara souvenirerna kvar. Med tom savann är 
idén liknande där affischen visar på en savann tom på djur, vilket är en metafor för att alla djur 
utrotats. Idéerna slogs ihop till souvenirer på savann där tanken är att placera souvenirerna på 
savannen medan alla djur är borta.  
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5.2.2 Fokusgrupp 

Till fokusgrupperna, som syftar till att vidareutveckla samt göra ett urval av de idéer som tagits 
fram (se 3.4.2), kontaktades tio personer som sedan delades upp i två grupper med fem personer 
i vardera grupp, vilket är antalet som rekommenderas (se 3.4.2). Personerna som förfrågades 
gjordes med hjälp av ett bekvämlighetsurval då alla var studenter. Alla studenter befann sig dock 
inom åldersspannet för målgruppen. Fokusgrupp 1 bestod av personer utan tidigare erfarenheter 
av design, medan fokusgrupp 2 bestod av designkunniga deltagare. Alla deltagare informerades 
om att mötet inte skulle spelas in men att anteckningar skulle tas, att de var anonyma samt att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande om de ville  
(se 3.6).  
 
Inför mötena med fokusgrupperna krävdes utförliga skisser för att hjälpa deltagarna att 
visualisera idéerna. För att ta fram nio färdiga skisser gjordes först en mängd thumbnailskisser 
för att utforska vilket alternativ som visade idén så tydligt som möjligt (se 3.4.2). Utifrån 
thumbnailskisserna valdes sedan nio slutliga skissidéer som utvecklades ytterligare för att sedan 
presenteras för fokusgrupperna.  
 
Inledningsvis presenterades examensarbetets syfte, den fiktiva välgörenhetsorganisationen, målet 
med fokusgrupperna, de olika teman samt förslag på frågor att diskutera under den avsatta tiden. 
All diskussion dokumenterades med hjälp av anteckningar. Båda grupperna fick se de nio slutliga 
skisserna i tre olika etapper där skisserna baserade på tema effekt visades först och diskuterades, 
följt av behov och slutligen metafor. Grupperna diskuterade fritt utifrån given information och 
författarna bidrog endast med frågor om diskussionen avtog. När alla skisser diskuterats fick 
grupperna se alla nio skisser samtidigt och välja ut det tema de föredrog eller ansåg fungera bäst 
till syftet samt motivera varför. Totalt avsattes 45 minuter för vardera fokusgrupp.  
 
5.2.2.1 Effekt 

 
Figur 3. Skisser effekt till fokusgrupper 
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Utsläppt ur bur 
Fokusgrupp 1 ansåg att den första skissen var tydlig eftersom direkt förstod vad som skedde på 
skissen. Fokusgrupp 2 diskuterade att djuren borde vara vända mot kameran så att man ser att 
djuren är lyckliga. Ett annat alternativ som diskuterades var att visa själva processen när djuren 
faktiskt blir utsläppta, eller att djuren kommit längre bort ifrån buren då det skulle bli tydligare att 
de är utsläppta. “De borde springa eller skutta, man vill se glädjen”. Texten ansåg fokusgrupp 2 
skulle vara överflödig. Fokusgrupp 1 reagerade på att det var lejonungar på skissen och tyckte att 
det var bra att det var barn då det väcker mer känslor. En person sa “barnen har hela livet 
framför sig”. Skissen jämfördes sedan med en annan souvenir, där det diskuterades att en 
kombination av de två skisserna hade kunnat bli ännu starkare om utsläppt ur bur hade varit 
skissen på tavlan i en annan souvenir för att det skapar en stark kontrast till huvudet på väggen. 
Dock kom de fram till att man inte vill ha för mycket budskap i en och samma skiss.  
 
Fria djur 
Diskussionen om skissen cirkulerade mycket kring copy och dess påverkan på budskapet. 
Fokusgrupp 1 ansåg att det behövs copy men gav inget exempel på vilken typ av copy. 
Fokusgrupp 2 däremot var överens om att det behövs en kontrast mellan copy och bild, och att 
en hemsk copy därför skulle passa bättre till den glada bilden av fria djur. De sa även att copy är 
nödvändig för att mottagare över huvud taget ska dras till en bild på landskap med lyckliga djur, 
annars tror deltagarna att mottagarna i bästa fall kommer tänka att “så är det” och inte skänka 
pengar för att de tror att det inte behövs bidrag. 
 
Båda fokusgrupperna ansåg att skissens budskap var otydligt. Fokusgrupp 1 föreslog att djuren 
skulle vara närmre för att öka intimiteten med mottagaren och fokusgrupp 2 föreslog att djuren 
skulle se betydligt gladare ut för att locka uppmärksamhet. 
 
En annan souvenir 
Fokusgrupp 1 reagerade direkt på huvudet på väggen, de ansåg att det gav kontrast till bilden och 
att den var häftig. En person påpekade att de tyckte huvudet såg lite barnsligt ut och att man 
kanske borde byta till ett annat djur. En annan fyllde i med att djuret borde vara “mer groteskt” 
och fortsatte med “ha ett fult djur på väggen!”. Diskussionen rörde sig vidare mot att ha ett lejon 
på väggen istället för att det ligger folk närmre hjärtat. En deltagare uttryckte “tänk om Simba låg 
där!” och en annan fortsatte “elefanter är också starkt! de är så snälla”. Deltagarna i fokusgrupp 1 
drog sedan slutsatsen att vilka djur som passade på väggen var kopplade till djuren i filmen 
Lejonkungen, och att ingen skulle tycka synd om t.ex. en hyena. 
 
En deltagare ur fokusgrupp 2 förstod inte skissen alls utan de andra fick förklara vad den 
innehöll. Deltagaren uttryckte att hen inte hade förstått att djuret var dött utan att ha sett utsläppt 
ut bur först. 
 
Båda fokusgrupperna gillade idén en annan souvenir. Fokusgrupp 1 uttryckte att den gav störst 
intryck av de tre och att den var mest iögonfallande. Fokusgrupp 2 tyckte om att det var delat 
och tyckte att texten en annan souvenir gjorde budskapet väldigt tydligt. De gav även förslag på 
copy som “Lämna djuren hemma, men ta med minnen” och “Hjälp oss stoppa tjuvjakt”. 
Deltagarna gillade tanken att idiotförklara de som tar med ett djurhuvud hem. Att skissen var 
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delad diskuterades vidare av fokusgrupp 2 där deltagarna började resonera om andra sätt att dela 
bilden. Förslag om att dela bilden diagonalt eller horisontellt kom upp, men också att göra de 
olika delarna till olika rum så att det blir tydligt att det är olika personer, en som stödjer tjuvjakt 
och en fin person som inte gör det. Några höll inte med och ansåg att det borde vara samma rum 
så att fokus inte läggs på att det är olika rum. Slutligen ansåg fokusgrupp 2 att en annan souvenir var 
mer spännande än utsläppt ur bur, “buren är väntad, denna är fyndig”. 
 
5.2.2.2 Behov 

 
Figur 4. Skisser behov till fokusgrupper 
 
Alla har inte lika kul 
Båda fokusgrupperna reagerade starkt när de såg skissen. Fokusgrupp 1 tyckte att skissen speglar 
ett väldigt hemskt scenario. “Dumma turister, man kan också dra i snabeln för att de ska gå 
framåt, eller piska eller något, då blir det ännu hemskare”. Fokusgrupp 2 tyckte att det var ett 
smart koncept till temat för att man blir ledsen av att titta på bilden och uttryckte att de definitivt 
ansåg skissen vara den starkaste av de tre under samma tema. De ansåg också att bilden visade 
att organisationen stöttar djurens rättigheter men att copy gör den mycket starkare. Ett förslag på 
copy var “För dig är det semester men för de är detta vardag”.  
 
Fokusgrupp 1 tyckte att en avdelning av skissen hade kunnat göras även här för att visa 
kontrasten för elefanter. Fokusgrupp 2 diskuterade att just elefanter som far illa av turister är 
något varit aktuellt under senaste tiden, men att man måste ha med sig medvetenheten till 
semestern. En deltagare sa, “ja jag har ridit på en elefant en gång och inte tänkt på det här alls”. 
Fokusgrupp 1 hade ett liknande resonemang och sa att man ofta gör sådana aktiviteter på 
semestern.  
 
Fokusgrupp 1 tyckte också att det var bra att en person på elefanten var vuxen då det trots allt är 
de vuxna som har ansvar. Fokusgrupp 2 diskuterade också vikten av att personerna på elefanten 
var väldigt glada då det visar på en stark omedvetenhet. Både fokusgrupperna tyckte att det var 
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bra att skissen involverade människor då det ger stor effekt eftersom det blir mer kopplat till en 
själv. Fokusgrupp 1 ansåg att det alltid blir mer slående när man ser att det är människan som 
står för problemet. “Det blir samma som på förra bilden med tavlan på väggen, det är liksom 
hemma hos mig, blir så himla personligt då”. Fokusgrupp 2 sa att hur man reagerar på bilden 
beror på vad man är för person, men att elefantridning är något de trodde en bredare målgrupp 
skulle kunna reagera på då det känns närmre vad man själv kan påverka. Båda grupperna ansåg 
att det är viktigt att affischen ger information kring hur man kan hjälpa till. 
 
Ensamma djur 
Denna skiss var den som diskuterades minst av båda fokusgrupperna. Fokusgrupp 1 uttryckte att 
de inte förstod sammanhanget, att den bara är ensam. Deltagarna trodde inte att en copy hade 
hjälpt. Även fokusgrupp 2 ansåg att djuret bara var ensamt. Någon tyckte att en bild på en ledset 
och ensamt djur skulle kunna handla om många saker och kopplade det inte till 
välgörenhetsorganisationer. Fokusgrupp 2 var överens om att skissen sa för lite och att de inte 
hade förstått varför de skulle bidra pengar till det. 
 
Skadade djur 
I fokusgrupp 1 sa en deltagare direkt att hen hade sett en liknande bild tidigare. Flera deltagare 
instämde att liknande reklam syns idag. Någon påpekade att blod är bra för att fånga 
uppmärksamhet och en annan kontrade med att många känner obehag av blod. Delade meningar 
uppstod om det gjorde något om det gav obehag eller om det kunde bidra till att mottagare 
kände större behov att skänka pengar. En deltagare tyckte att man ser så mycket hemska bilder 
idag att man till slut inte tänker så mycket på det. Hen sa att hen nog hade tänkt, “det var synd 
om den, sen hade jag nog släppt det”. Återigen uppstod diskussion hos fokusgrupp 1 om att 
olika djur hade gett olika effekt hos mottagarna. Deltagarna trodde att en elefant hade känts värre 
än noshörningen. 
 
Båda fokusgrupperna påpekade att copy hade gjort skissen starkare. Fokusgrupp 1 uttryckte att 
djuret nu lika väl skulle kunna blivit skadat av ett annat djur. Hos fokusgrupp 2 gick en liknande 
diskussion och deltagarna där trodde att fakta i form av siffror hade gjort skissen mer effektfull, 
t.ex. genom att visa hur många horn som tas varje år. Detta skulle göra en liknelse och koppla 
skissen till att det är människor som står bakom tjuvjakt och stödjer vad som händer när de 
köper horn. Det pratades även om en jägare som smyger i bakgrunden hade gjort budskapet 
tydligare. En deltagare i fokusgrupp 2 sa då “det får inte va för jobbigt för då blundar man, och 
det får inte vara det förväntade”. 
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5.2.2.3 Metafor 

 
Figur 5. Skisser metafor till fokusgrupper 
 
Elefanten i rummet 
Fokusgrupp 1 tyckte att skissen var lik en annan souvenir men att den här var bättre. Det 
diskuterades att det skulle kunna vara en elefant som hänger på väggen då det passar till copyn 
“Ska vi prata om elefanten i rummet?” vilket även fokusgrupp 2 kom fram till. Fokusgrupp 1 
tyckte att det hade varit kul om man först fokuserade på personerna på skissen och att copyn 
sedan gör att man börjar se vad som finns runt omkring i rummet. “Kanske ska man ta bort 
mattan och ha text där, och sedan bara se en elefant som hänger”. Fokusgrupp 2 diskuterade 
länge vad som var elefanten i rummet. “Är det zebran som är elefanten, eller är det grishuvudet 
på väggen?”. Någon tänkte att det var människan i soffan. “Det är i och för sig ett talspråk, men 
det är roligt om det är en elefant i rummet, kan man säga ska vi prata om zebran i rummet istället 
annars, eller det kanske faller då?”. Någon kommenterade att om man tagit bort ordet elefanten 
ur copyn hade hen inte kopplat till talesättet. En i gruppen hade aldrig hört talesättet och fick det 
förklarat av en annan deltagare.  
 
Fokusgrupp 1 tyckte att skissen var solklar med copyn och alla deltagare förstod kopplingen till 
talesättet. En deltagare kommenterade att hen tyckte bilden var stark men att man lätt kan rycka 
på axlarna om man inte har ett hem med liknande föremål, dock ansåg hen att hon äger 
pälskläder och att det innebär samma sak. I fokusgrupp 2 diskuterades det huruvida en elefant 
skulle synas eller inte och att metaforen inte får bli för avslöjad. De kom fram till att exempelvis 
bara betarna från en elefant skulle kunna vara effektfullt till talesättet men samtidigt inte för 
tydligt för att vara en metafor. 
 
Vattenfärg 
Båda fokusgrupperna ansåg att skissen såg mer ut som en tavla än som marknadsföring. 
Fokusgrupp 1 trodde att copy hade kunnat göra budskapet mer tydligt och gav exempel som 
“Allt varar inte för evigt”, “De håller på att dö ut”, “Man måste ta hand om ett verk” och  
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“Ta vara på det som finns”. Även fokusgrupp 2 gav förslag på copy, “Vi tynar bort, hjälp oss”. 
Några ansåg dock att denna skiss blev för tydlig och att den gick bort från metafor. En deltagare 
föreslog då copyn “Girafferna håller på att tyna bort” som mer diskret. Någon tyckte ändå att 
metaforen blev för uppenbar, att man inte behövde tänka så mycket och att den var mest sorglig 
av de tre idéerna. 
 
Fokusgrupp 1 började spåna på hur skissen skulle kunna utvecklas för att föra fram budskapet på 
ett bättre sätt. Deltagarna trodde att om skissen skulle se ut mer som en tavla med ram som stod 
lämnad på gatan i regnet skulle det bli mycket tydligare. En deltagare föreslog “Det finns bara 
enstaka av samma konstverk” som copy och fortsatte med “Det är det enda exemplaret av det 
här djuret, ingen bryr sig”, och alla höll med om att det hade varit starkt. Någon byggde vidare 
att om det syns människor på bilden som går med paraply kommunicerar det att vi bara bryr oss 
om oss själva i regnet, ingen annan. Tavlan skulle då stå lutad mot t.ex. en vägg och regna bort. 
Fokusgrupp 2 trodde att budskapet skulle nå fram starkare om det var en bild (ett fotografi) som 
regnade bort och inte vattenfärg. 
 
Bara souvenirer kvar/tom savann 
Diskussionen hos fokusgrupp 1 började med att man skulle kunna ha med fler skyltdockor med 
olika pälsar. De flesta verkade tycka att tanken var lite obehaglig. En deltagare jämför skissen 
med elefanten i rummet och sa att hen aldrig hade haft djur på väggen men att pälsar står hen varmt 
om hjärtat. En annan deltagare höll inte alls med och uttryckte istället att hen lätt hade kunnat ha 
en matta men inte en päls. Fokusgrupp 1 var överens om att skissen ger en tankeställare och alla 
gillade den. Någon gav förslag på utveckling genom att göra ett vattenhål med flera skyltdockor 
med olika pälsar samlade runt vattenhålet. En deltagare föreslog här att man skulle kunna göra 
något liknande som en annan souvenir från tema effekt, d.v.s. att dela upp skissen i två halvor där 
den ena halvan skulle ha riktiga djur och den andra halvan skyltdockor med pälsar. Från 
fokusgrupp 1 kom förslaget “Är det värt det?” som copy och en deltagare sa att hen hade tyckt 
bara souvenirer kvar var bäst om inte elefanten i rummet hade haft copy. Fokusgrupp 2 uttryckte 
“smarta idéer ni har”, “tycker denna är supersmart!”, och tyckte att bara souvenirer kvar var 
tydligast bland tema metafor. Några deltagare lyfte dock pälsorganisationer och mode, och 
resonerade kring om mottagarna skulle koppla marknadsföringen till det. Någon ifrågasatte om 
man ens kan göra en jacka av zebrapäls. Efter lite mer diskussion verkade fokusgrupp 2 vara 
överens om att skissen förmedlade budskapet att inte köpa skinn och pälsar då det kommer från 
tjuvjakt. 
 
5.2.2.4 Vilket tema skulle fungera bäst? 
När alla tre teman diskuterats fick båda fokusgrupperna avslutningsvis samma fråga om vilket 
tema de trodde skulle fungera bäst för att öka viljan att vara månadsgivare till organisationen. 
Båda fokusgrupperna tyckte att alla teman på något sätt tydligt kopplade till välgörenhet, men 
föredrog metafor. Elefanten i rummet och bara souvenirer kvar diskuterades främst. Fokusgrupp 2 sa 
att det beror på att metaforer är roligt och fångar uppmärksamheten, “man får stanna upp och 
fundera lite, sedan slår det en”. Fokusgrupp 1 instämde och sa att man får tänka mer själv med 
metafor medan de andra teman är mer tydliga direkt. Även en annan souvenir var en favorit. “Den 
som är uppdelad tänker man också på, vad händer här? den fångar ögat”. En deltagare kände sig 
osäker kring vad temat behov innebar och sa att hen inte kopplade idéerna till behov så snabbt.  
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En annan deltagare hävdade att hen kopplade alla tre teman lika snabbt, men att metafor kräver en 
annan typ av tänk. “På alla tre teman måste man ju ändå tänka lite, klart elefanten är den som 
inte har lika kul liksom”. Alla deltagare i fokusgrupp 1 tyckte dock att copyn hade väldigt stor 
betydelse och att det var det första de såg när de fick se skisserna jämte varandra. Till bara 
souvenirer kvar spånade fokusgrupp 2 på passande copy, “det skulle kunna stå typ här är safarit, 
kom ihåg att fota, prova gärna!”.  
 
I fokusgrupp 2 resonerades det kring att alla teman ändå var bra på olika sätt men att man tar till 
sig vissa skisser mindre för att man inte vill se jobbiga saker. Elefanten i rummet tyckte dock 
fokusgrupp 2 var bra för att man inte tog till sig idén direkt utan kopplade efter en stund. “Det är 
ett nytt tänk, kul med en annan vinkel än bara ledsna djur”. Även bara souvenirer kvar diskuterades 
mycket under metafor-temat. “Jag gillar jackorna för att man lockas till snygga jackor och sen 
kommer man till oj nej, och får dåligt samvete”.  
 
Båda fokusgrupperna diskuterade att vissa bilder lockar mer än andra beroende på hur man själv 
tänker och vilken målgrupp man har. Fokusgrupp 2 sa att verkliga bilder på djur i Afrika kanske 
lockar djurälskare mer. Fokusgrupp 1 höll ett liknande resonemang och sa att det som händer på 
andra sidan jorden känns längre bort, medan hemmamiljöer och pälsar blir mer träffande. Båda 
fokusgrupperna ansåg att det beror mycket på vem målgruppen är men att metafor ger en stark 
effekt.  
 

5.2.3 Resultat fokusgrupperna 

5.2.3.1 Effekt 
Den idé som först väljs bort är fria djur då båda fokusgrupperna tyckte att den var otydlig  
(se 5.2.2.1). Författarna tror inte att skissen i sig är det som gör den otydlig, men att copy skulle 
kunna öka tydligheten av budskapet. Däremot är idén så pass underlägsen utsläppt ur bur och en 
annan souvenir att den väljs bort. Deltagarna hade delade meningar om utsläppt ur bur men alla var 
överens om att den var tydligare än fria djur (se 5.2.2.1). Diskussionen pendlade mycket mellan 
hur den skulle kunna förbättras och jämfördes med en annan souvenir som ansågs mer fyndig och 
gjorde budskapet väldigt tydligt (se 5.2.2.4). En annan souvenir var den idé som diskuterades mest 
bland båda grupperna. Idén diskuterades också när fokusgrupperna skulle välja det bästa temat. 
På grund av fokusgruppernas positiva respons mot en annan souvenir samt hur idén med 
avdelningen av bilden diskuterades att kunna tillämpas även på övriga teman framstår den som 
den starkaste idén på tema effekt och väljs för att representera temat. 
 
5.2.3.2 Behov 
Ensamma djur ansåg båda fokusgrupperna vara en väldigt förvirrande idé. Eftersom båda fokus-
grupperna hade svårt att dra kopplingen till välgörenhet samt att de inte trodde copy hade 
tydliggjort idén (se 5.2.2.2) anses den av författarna vara för svag för att tas vidare. Skadade djur 
skapade starka reaktioner hos deltagarna samt ansågs väldigt hemsk och av flera jobbig att titta 
på. Deltagarna diskuterade i båda fokusgrupperna att konceptet är väldigt vanligt, så pass att 
några inte hade reagerat i ett marknadsföringssammanhang. Både skadade djur och alla har inte lika 
kul var dock idéer som båda grupperna ansåg skapa skuldkänslor. Dock tyckte deltagarna att  
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alla har inte lika kul representerade något de själva är en del av. Vissa hade inte sett elefantridning 
som något konstigt förrän de såg skissen och tyckte därför att den var stark, andra ansåg 
budskapet som något väldigt aktuellt idag men att det fortfarande var svårt att komma ihåg på 
semestern (se 5.2.2.2). Det som skiljer skadade djur och alla har inte lika kul åt mest är 
människornas närvaro på skisserna. De idéer som på något sätt involverade människor, som 
hemmamiljö eller att de är med på affischen, ansågs av båda grupperna bli mer personligt och 
träffande. Båda fokusgrupperna hade då lättare att koppla alla har inte lika kul till sig själva och 
såg en starkare vilja att hjälpa till än när de såg skadade djur (se 5.2.2.2). Därför väljs alla har inte 
lika kul till att representera tema behov.  
 
5.2.3.3 Metafor 
Metafor var det tema som i allmänhet av båda fokusgrupperna diskuterades mest. Vattenfärg hade 
båda fokusgrupperna till en början svårt att förstå (se 5.2.2.3). Författarna tror dock att en stor 
bidragande faktor till detta kan vara skissen, det är svårt att direkt visualisera hur det skulle kunna 
se ut i vattenfärg. Båda fokusgrupperna diskuterade hur copy skulle kunna tydliggöra budskapet, 
men ansåg att det skulle kunna göra metaforen för enkel. Vidare diskuterade båda fokus-
grupperna om skissen föreställer ett konstverk och hur copy skulle kunna göra det till en metafor 
och inte bara en fin tavla (se 5.2.2.3). De förbättringsförslag som uppkom anses av författarna 
bra men kräver ett större tidsomfång än vad som finns och resurser som inte finns tillgängliga. 
Därför anses vattenfärg vara en för svår idé att göra tydlig till tema metafor och väljs bort.  
 
Elefanten i rummet och bara souvenirer kvar var de idéer som diskuterades främst. Båda fokus-
grupperna tyckte att dessa var de roligaste idéerna bland alla teman. Dock har båda idéerna sina 
svagheter. Elefanten i rummet var för vissa deltagare svår att förstå då de hade lite olika uppfattning 
om talesättet och dess betydelse. I bara souvenirer kvar diskuterades kopplingen till modeindustrin 
och om det kunde bli otydligt att idén kopplar till välgörenhet (se 5.2.2.3). Det som diskuterades 
mycket i båda fokusgrupperna var betydelsen av copy. Alla deltagare var överens om att copy 
tydliggjorde förståelsen mycket. Elefanten i rummet visades ha en svår copy, som kanske gör 
“metafor-pusslet” för svårt. Däremot gavs ett flertal förslag på copy till bara souvenirer kvar och 
deltagarna trodde att en fyndig copy kan minska kopplingen till modeindustrin och samtidigt 
göra metaforen lagom svår, rolig att lösa och lätt att koppla till välgörenhet (se 5.2.2.3). 
Författarna ansåg att bara souvenirer kvar hade störst potential att utvecklas till ett tydligt koncept 
för tema metafor medan elefanten i rummet är låst vid talesättet. Därför valdes bara souvenirer kvar till 
att representera tema metafor. 
 

5.3 Utformning av designkoncept 

Utifrån de tre idéer som valts ut, en annan souvenir, alla har inte lika kul och bara souvenirer kvar, togs 
tre affischer fram för att genom författarnas tolkning av Gärdström och Lundbergs (2016) teman 
representera effekt, behov respektive metafor. Affischerna utformades utifrån teorier och egen 
kunskap men även med stöd i fokusgruppernas diskussion och åsikter. 
 



 30 

5.3.1 Inspiration och rekvisita 

För att påbörja genomförandet av att ta fram de färdiga affischerna gjordes först en 
inspirationsinsamling genom att leta rekvisita i diverse second-hand butiker. Författarna ville 
skapa en historia bakom varje koncept för att kunna förmedla en så tydlig story som möjligt, 
samt för att kunna klargöra budskapet för målgruppen (se 2.3.1). Rekvisitan berörde främst tema 
effekt och målet var att kunna återspegla ett hem som målgruppen skulle kunna relatera till  
(se 2.1.4). För att budskapet skulle nå ända fram ville författarna bygga en miljö som når 
målgruppen på ett träffande sätt, och författarna försökte därför sätta sig in i hur målgruppen 
lever (se 2.5.2). Tavlor och dekorationer söktes till tema effekt och en tavla köptes i syfte att 
använda som ram till en egen bild. Till alla tre teman behövdes bilder som på olika sätt skulle 
komma att användas vid utformning av affischerna. Då en av författarna hade egna 
fotograferade bilder från Afrika söktes passande bilder till vardera tema bland dessa och ett antal 
valdes ut med potential att användas till designen. Till tema behov krävdes dock en mer specifik 
bild som visade ett mer detaljerat budskap, därför söktes det igenom olika bildbanker med bilder 
fria att använda för kommersiellt bruk. Utifrån detta valdes ett tiotal bilder ut för att utveckla 
tillsammans med copy och visa på olika alternativa lösningar. Genom att välja ett tiotal bilder 
öppnades möjligheter att undersöka och testa vilket alternativ som tydligast kommunicerar 
budskapet. Två bilder valdes ut för att kombineras (se figur 6). Till tema metafor krävdes rekvisita 
i form av pälsar och författarna hörde av sig till personer de visste äger riktiga pälsar. Tillåtelse 
gavs att låna pälsarna för fotografering. Även provdocka krävdes och kunde lånas av en bekant. 
 

 
Figur 6. Bilder som kombinerats till affisch behov 
 

5.3.2 Fotografering 

Alla tre koncept behövde som tidigare nämnt bilder. Till två av affischerna, baserade på tema 
effekt och metafor, genomfördes olika fotograferingar. Den första fotograferingen rörde bilder till 
tema effekt och genomfördes i hemmamiljö. Den naturliga miljön skulle anspela på målgruppens 
förnuft, logos, men också bygga tillit och trovärdighet, etos, hos mottagaren (se 2.5.4). Rekvisita i 
form av bl.a. fruktskål, blomma, böcker och en kaffekopp arrangerades så realistiskt och naturligt 
som möjligt på byrån för att försöka visa en typisk hall, vilket var svårt. En testfotografering 
genomfördes för att se hur tydligt känslan och budskapet i bilden kunde återspeglas och hur väl 
en direktiv bild kunde arrangeras (se 2.5.2). Något som upptäcktes vid testfotograferingen var 
hur viktigt ljuset var för bilden, då bilderna ansågs vara för mörka när de överfördes till datorn 
vilket försämrade kvalitetskänslan. Därför justerades platsen för den “riktiga” fotograferingen till 
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en plats där det var möjligt att fotografera i bättre ljus. Ett hundratal bilder togs totalt och vid 
fotograferingens slut visades det att de bilder som bäst framställde en vardaglig miljö var de som 
ansågs minst arrangerade då de framställdes mest naturliga. Inför fotograferingen av pälsar valdes 
en plats med en grön bakgrund som “location”. Den gröna bakgrunden användes för att 
användas som green screen då författarna visste att alla pälsar skulle friläggas. Tre olika 
pälsrockar och ett flertal pälsmössor/hattar fotograferades från olika vinklar. Då fotograferingen 
ägde rum inomhus arbetades det aktivt med inkommande ljus från fönster samtidigt som olika 
kamerainställningar testades för bästa resultat.  
 

5.3.3 Copy 

Till alla tre teman behövdes copy i form av både brödtext och rubrik för att förmedla budskapet 
och fånga uppmärksamhet (se 2.5.1). Då alla tre teman skiljer sig mycket från varandra krävdes 
olika typer av copy till vardera affisch. Tema effekt behövde copy som visade på tacksamhet och 
positivitet till bidragsgivarna och som förstärker meddelandet om att deras jobb fungerar  
(se 2.1.2). Behov skulle visa den motsatta sidan och peka på hur mycket hjälpen behövdes, medan 
metafor behövde copy som inte sa för mycket utan lät betraktaren tänka själv utan att vara för svår 
att förstå (se 2.3.1). Vid framtagande av rubriker utvecklades och kombinerades olika alternativ 
(se tabell 6, tabell 7 & tabell 8). Det som av författarna ansågs vara viktigast vid val av rubrikerna 
var att de tydligt kopplade till affischens budskap, fångade mottagarens uppmärksamhet samt 
uppmuntrade mottagaren till att vara månadsgivare. Brödtexten på vardera affisch skulle 
förtydliga affischens budskap samt ge information kring organisationen och hur man går tillväga 
för att bli månadsgivare. För att effektivisera marknadsföringen och locka mottagaren till att 
skänka pengar förmedlar brödtexten också organisationens tacksamhet och uppskattning mot 
bidragsgivarna i form av att erbjuda en gåva (se 2.1.1 & 2.1.3). Gåvan är ett armband och 
kommer bibehålla en god relation mellan bidragsgivare och välgörenhetsorganisationen, men 
också fungera som vidare marknadsföring i form av inspiration för andra att vilja vara 
bidragsgivare (se 2.1.3). Armbandet ska väcka nyfikenhet hos icke-bidragsgivare och uppmuntra 
bidragsgivare till att prata om välgörenhetsorganisationen vilket i sin tur kan öka intresset för 
organisationen (se 2.1.2 & 2.1.3). 
 

Går lika bra Funkar lika bra Tack för att du tar med kameran hem 
istället 

En annan typ av souvenir En bättre typ av souvenir Välj rätt souvenir 

Ta med dig rätt souvenir hem Ta med dig en souvenir hem istället Du väljer hur vi minns semestern 

Tack för att du lämnar oss hemma Tack för att du låter oss minnas 
semestern 

Ett foto funkar lika bra 

Ta med dig ett minne hem istället Tack för att du prioriterar rätt Låt fler se oss på semestern 

Tack för att du låter fler uppleva Afrika TACK för att du väljer en annan 
souvenir 

Du räddar liv 

Du bidrar till frihet Ditt bidrag räddar liv Tack för att du räddar liv 

Tabell 6. Rubrikförslag effekt 
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Effekt - Ditt bidrag räddar liv 
“Varje år dör hundratals djur i Afrika på grund av tjuvjakt och fria individer blir till 
souvenirer på väggen. Men tack vare er bidragsgivare har antalet minskat drastiskt då 
vetskapen om problemet spridits. Fortsätt skicka bidrag till Fiktiv 
Välgörenhetsorganisation så hjälps vi åt att stoppa tjuvjakten så att fler djur får fortsätta 
leva fritt och så att rätt souvenirer hamnar på väggen. Som månadsgivare får du en gåva i 
form av ett armband som bevisar att du stödjer Fiktiv Välgörenhetsorganisation. 
Armbandet är ett bevis på att du räddar liv, men också en inspiration till andra att bli 
månadsgivare. Vill du bli månadsgivare - gå in på fiktivvalgorenhetsorganisation.se så kan 
du läsa mer om vårt arbete för djur i Afrika. Tack!” 

 

Alla har inte lika kul Syns inte finns inte Le för kameran 

Det här är inte okej Finn två fel Finn ett fel 

Smile - alla har inte lika kul Smile Det som inte syns händer inte 

Tabell 7. Rubrikförslag behov 
 
Behov - Alla har inte lika kul 

“Varje år utnyttjas hundratals djur till turistaktiviteter. Elefanter tas till fånga för att 
användas för elefantridning och får utstå en hel del smärta, utan att turisterna på ryggen 
vet om det. Bli månadsgivare och ge ditt bidrag till Fiktiv Välgörenhetsorganisation så 
hjälps vi åt att sprida vetskapen om vad som är okej, tillsammans kan vi låta fler elefanter 
få leva fritt. Som månadsgivare får du en gåva i form av ett armband som visar att du 
stödjer Fiktiv Välgörenhetsorganisation. Armbandet är ett bevis på att du räddar liv, men 
också en inspiration till andra att bli månadsgivare. Vill du bli månadsgivare - gå in på 
fiktivvalgorenhetsorganisation.se så kan du läsa mer om vårt arbete för djur i Afrika. 
Tack!” 

 

Bara souvenirer kvar Var det värt det? Safari 2047 

Fota gärna Prova gärna  

Tabell 8. Rubrikförslag metafor 
 
Metafor - Safari 2047 

“Djuren på Afrikas savanner minskar ständigt i antal på grund av tjuvjakt där tusentals 
arter dödas och smugglas varje år. Tack vare er månadsgivare kan Fiktiv 
Välgörenhetsorganisation jobba aktivt för att låta Afrikas savanner vara ifred och för att 
minska tjuvjakten. Är du inte månadsgivare ännu - bli det. Som månadsgivare får du en 
gåva i form av ett armband som visar att du stödjer Fiktiv Välgörenhetsorganisation. 
Armbandet är ett bevis på att du räddar liv, men också en inspiration till andra att bli 
månadsgivare. Gå in på fiktivvalgorenhetsorganisation.se så kan du läsa mer om vårt 
arbete för djur i Afrika. Tack!” 
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5.3.4 Digitala skisser 

Innan designarbetet tog fart utfördes ett antal digitala skisser för att se hur idéerna skulle kunna 
visualiseras och om det behövde tänkas om innan fotograferingen genomfördes. De digitala 
skisserna utvecklades utifrån de skissidéer fokusgrupperna fått ta del av  
(se figur 3, figur 4 & figur 5). 
 

5.4 Färdiga affischer 

5.4.1 Tema effekt 

 
Figur 7. Färdig affisch effekt 
 
Affischen baserad på tema effekt (se figur 7) komponerades med rekvisita som kunde skapa en 
hemmiljö betraktaren enkelt skulle kunna relatera till (se 2.5.2). Föremål som t.ex. frukten 
placerades ut för att genom färgkontrast skapa liv i formgivningen (se 2.4.1). Kontrast skapades 
också genom att låta huvudet på väggen sticka ut medan annat på bilden, som hörlurar och 
frukten, är vardagliga saker att ha i ett hem. Samtidigt behövdes en visuell balans för att skapa 
harmoni trots att affischen delades i två kompletterande bilder. Balans skapades genom symmetri 
vilket placeringen av föremål på byrån tydligt visar, samt genom linjering som enligt Bergström 
(2012) även är en viktig designprincip (se 2.4.1). Linjerna består till stor del av genomgående 
horisontella linjer i bilderna, vilka syns tydligt i golvet, listerna och på byrån. Hierarkin i affischen 
visas genom att djurhuvudet på väggen drar till sig stor uppmärksamhet (se 2.5.2). Därefter 
förflyttas blicken till rubriken “Ditt bidrag räddar liv” och tavlan. Dessa tre komponenter skapar 
tillsammans ett intresse hos betraktaren vars blick avslutningsvis vandrar ner till brödtexten. 
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Färg används främst för att skapa stämning i rummet och ge betraktaren en mer hemtrevlig 
känsla (se 2.4.2). Bildens bakgrund är i en neutral färg för att framhäva de viktigare elementens 
(djurhuvudet, tavlan och rubriken) kommunikation, då de inte sticker ut så mycket färgmässigt. 
Däremot gjordes de olika väggarna i en mörkare respektive en ljusare nyans för att på ett diskret 
sätt belysa den negativa sidan med djurhuvudet och den positiva sidan med tavlan på ett 
pedagogiskt och informativt sätt (se 2.4.2). För att belysa det viktiga på väggen används istället 
närhetens lag då djurhuvudet, rubriken och tavlan bildar en enhet som bär budskapet (se 2.4.3). 
Rubriken i bildens gjordes grå för att skapa en bra balans och inte ta över för mycket av bildens 
helhet (se 2.4.2 & 2.5.1). Hela affischen verkar med hjälp av patos för att skapa starka känslor 
hos mottagaren (2.5.4). 
 

5.4.2 Tema behov 

 
Figur 8. Färdig affisch behov 
 
Affischen baserad på tema behov (se figur 8) består till stor del av en bild. Ursprungligen består 
bilden av två sammansatta bilder (se figur 6). Detta gjordes då författarna inte fann en bild som 
kunde visualisera den tänkta idén. Båda bilderna var fotograferade under elefantridningsturer för 
turister och författarna bedömde att en kombination av elefanten på den ena bilden och 
turisterna på den andra skulle visualisera idén precis som det var tänkt då turisterna framstår som 
mycket obrydda av situationen. Bilden är känslomässigt stark då den visar djur som lider och 
anspelar mycket på patos. Målet är att väcka starka känslor hos mottagaren (se 2.5.4) och ett lätt 
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sätt att göra det är enligt Hansson, Karlsson och Nordström (2006) med bild. Bilden kan sägas 
vara informativ då den är verklighetsskildrande, den visar alltså det som sker i verkligheten  
(se 2.5.2). Elefanten som framkommer i bakgrunden förstärker bildens trovärdighet ytterligare 
och bygger på etos (se 2.5.4).  
 
Ingången till affischen sker genom elefanten och turisterna som med hjälp av storlekskontrast 
hamnar i fokus och drar till sig uppmärksamhet (se 2.4.1). För att tydliggöra budskapet för 
mottagaren används närhetens lag då rubriken är placerad nära elefanten så att de tillsammans 
bildar en enhet (se 2.4.3). På detta sätt framstår det tydligt att det är elefanten som inte har lika 
kul. Dock ska rubriken inte ta över affischen utan balanseras med vad bilden i sig berättar, vilket 
i detta fall skapar en kontrast och ger liv till formgivningen (se 2.4.1). Detta beror på att affischen 
visar på disharmoni eftersom rubriken säger något som bilden i första stund inte framställer av 
sig själv (se 2.5.3). Vid första anblick ser det ut som en trevlig turistaktivitet, tills mottagaren läser 
rubriken. För att framhäva rubriken används både storlekskontrast sett till rubriken storlek, 
styrkekontrast sett till det feta teckensnittet och färgkontrast då textens vita färg sticker ut från 
bakgrunden (se 2.5.1). För att framhäva och avgränsa den informativa texten används 
slutenhetens lag då en tonplatta har placerats bakom texten (se 2.4.3). Hierarki används 
genomgående i affischen för att vägleda mottagaren till förståelse av budskapet (se 2.4.1).  
 

5.4.3 Tema metafor 

 
Figur 9. Färdig affisch metafor 
 
Affischen baserad på tema metafor (se figur 9) är arrangerad som en direktiv bild för att påverka 
mottagaren och fånga uppmärksamhet (se 2.5.2). Då idén och budskapet bakom affischen är att 
attrahera mottagaren och väcka känslor anspelar affischens tema mycket på den helhet de 
enskilda elementen (pälsarna) skapar tillsammans vilket visar på patos (se 2.4.3 & 2.5.4). 
Placeringen av pälsarna arrangerades delvis med hjälp av likhetens lag då liknande pälsar 
placerades tillsammans för att representera djur som vanligtvis ses i flock (se 2.4.3). Rubriken till 
tema metafor har en avgörande roll för att skapa gåtan i metaforen och att göra pusslet lagom 
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svårt (se 2.5.1). För att försäkra förståelsen av budskapet kompletterar den informativa texten 
rubriken så att mottagarens chans att lösa metaforen ökar (se 2.5.1 & 2.5.3). Rubriken samspelar i 
harmoni tillsammans med bilden vilket skapar ett lugn med hjälp av färgvalet (se 2.5.3). Bilden är 
redigerad för att nå de färger som kan sätta rätt stämning över savannen (se 2.4.2). Tillsammans 
anspelar detta på en helt vanlig dag på safari vilket ökar affischens trovärdighet, d.v.s etos  
(se 2.5.4). Till skillnad från tema effekt och behov (se 5.4.1 & 5.4.2) är det i detta fall rubriken 
mottagaren ser först. Det beror på kontrasterna som skapas med hjälp av storlek, styrka och färg. 
Syftet med att placera rubriken överst i hierarkin är att låta mottagaren skapa en mental bild av 
safari som inte stämmer överens med bilden mottagaren ser när blicken faller nedåt i hierarki-
skalan. Detta bygger metaforen och pusslet. Hierarki används även för att bygga ett djup i bilden 
när mottagaren tittar från en päls till en annan. I takt med att blicken förflyttas mellan pälsarna 
och när mottagaren ser hur dessa är placerade som på en realistisk savann ökar obehaget. I detta 
fall har det medvetet brutits mot principen om linjering och grids då målet var att skapa en så 
trovärdig bild av en savann som möjligt där djur förflyttar sig som de vill (se 2.4.1). Liknande 
tema behov har slutenhetens lag använts för att framhäva den informativa texten (se 2.4.3 & 5.4.2).  
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6. Värdering 

6.1 Kvalitativa intervjuer 

För att utvärdera designen av affischerna för de tre teman intervjuades tio personer. Intervju-
personerna valdes medvetet genom att söka personer inom målgruppen för att få så relevanta 
svar som möjligt. Då det var svårt att finna personer inom målgruppen användes även 
bekvämlighetsurval för att samla tillräckligt många personer. Alla tio intervjupersoner ingick i 
målgruppens åldersspann, dock var sex av dessa studenter vilka inte kan räknas som 
höginkomsttagare (se 2.1.3 & 3.5.1). Tabell 9 redovisar demografiska parametrar hos intervju-
personerna och om de idag skänker bidrag till någon välgörenhetsorganisation. 
 

Intervjuperson Kön Ålder Sysselsättning Skänker till 
välgörenhet 

Datum för 
intervju 

1 Kvinna 26 Student Nej 20/4-17 

2 Man 25 Student Ja 20/4-17 

3 Kvinna 31 Doktorand Ja 20/4-17 

4 Man 31 Student Nej 20/4-17 

5 Man 28 Ingenjör Ja 20/4-17 

6 Kvinna 23 Student Nej 20/4-17 

7 Kvinna 22 Student Nej 21/4-17 

8 Man 31 Student Nej 21/4-17 

9 Man 26 Forskare Nej 21/4-17 

10 Man 25 Fritidspedagog Nej 21/4-17 

Tabell 9. Intervjupersoner 
 
Under intervjuerna fick intervjupersonerna se de tre affischerna i utskrivet format. En utav 
författarna ställde frågor till intervjupersonen utifrån en intervjuguide (se bilaga 1) medan den 
andra antecknade noggrant allt personen sa. Intervjuerna genomfördes på olika neutrala och 
avgränsade platser för att vara så fokuserade och ostörda som möjligt. De flesta genomfördes i 
olika grupprum på universitetet, medan de personer som inte hade möjlighet att ses i Norrköping 
intervjuades på ett avlägset fik i Linköping. Totalt tog varje intervju 20-25 minuter.  
 
Varje intervju inleddes med att författarna berättade kortfattat om examensarbetets syfte och att 
målet med intervjun var att värdera de tre affischerna. Även de forskningsetiska principerna 
lästes upp för intervjupersonen innan intervjun påbörjades (se 3.6) och de tre teman 
presenterades utifrån Gärdström och Lundbergs (2016) definitioner (se 1.5.2). Intervjun 
genomfördes som en “tänka-högt”-intervju då intervjupersonerna ombads att berätta sina 
tankegångar högt. Inledningsvis fick intervjupersonen svara på några demografiska frågor. 
Därefter fick intervjupersonen se alla tre affischer i 20 sekunder för att berätta vilken affisch som 
satte sig starkast på minnet. Intervjupersonen fick sedan placera ut temanamnen effekt, behov 
respektive metafor med hjälp av utskrivna lappar på den affisch hen trodde temat tillhörde.  
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Efter det momentet avslöjades det rätta svaret så att intervjupersonen skulle vara medveten om 
temans innebörd och så att testet inte skulle vara missvisande under den resterande delen av 
intervjun. Sedan visades varje affisch var för sig medan intervjupersonen fick svara på frågor om 
den. Avslutningsvis fick intervjupersonen se alla tre affischer samtidigt för att svara på 
jämförande frågor. Intervjuns olika moment genomfördes i samma ordning under alla intervjuer. 
Eftersom intervjupersonen redan sett alla affischer vid intervjuns början bedömdes det inte 
påverka resultatet markant. 
 
Inför analysen skrevs alla anteckningar från alla intervjuer ut. Detta för att underlätta kodningen 
genom att ge en överblick över alla intervjusvar (se 3.5.2). Alla anteckningar placerades ut på ett 
bord, gicks noggrant igenom och med hjälp av markeringspennor belystes såväl likheter och 
skillnader som positiva och negativa reaktioner hos varje intervjuperson om varje tema. Varje 
tema gavs en egen färg för att tydligt se var affischen diskuterades. Positiva och negativa 
reaktioner markerades med grönt respektive rött. Från varje tema bröts intervjusvaren från alla 
intervjuer ner och sammanställdes i tio mindre listor, en för varje person, med kategorierna 
intryck, tolkning, rubrik och känslor och åsikter. När kategoriseringen genomförts sammanställdes 
och kopplades likheter och skillnader om vardera affisch under alla fyra kategorier, samt de 
positiva och negativa åsikter som diskuterats utifrån varje intervjuperson för att kunna urskilja 
mönster och samband i vad som sagts (se 3.5.2). 
 

6.1.1 Generella resultat 

Av de tio intervjupersonerna var det tre som vid intervjutillfället bidrog till välgörenhet. Två av 
dessa var arbetande och ingen av de tre var månadsgivare utan skänkte bidrag vid speciella 
tillfällen. En student bidrog till välgörenhet genom volontärarbete. Övriga sju intervjupersoner 
skänkte inte bidrag till välgörenhet. Fem av dessa var studenter och fyra angav den smala 
ekonomin som anledning till varför hen inte bidrar. En student sa “jag tänker att det är för att jag 
är student, eller det är så jag rättfärdigar det. Jag lever knapert”. En annan student ansåg sig vara 
för lat för att börja skänka pengar och en annan diskuterade osäkerheten om pengarna går till rätt 
ändamål. De övriga två var nyexaminerade med nya jobb och hade planer på att börja bidra men 
hade ännu inte kommit så långt. 
 

6.1.2 Resultat tema effekt 

6.1.2.1 Intryck 
Tema effekt fick positiv respons från sex personer medan resterande fyra reagerade negativt på 
affischen. Av de positivt inställda personerna var det två som tyckte att effekt gav starkast intryck 
av de tre affischerna vid 20-sekunderstestet.  
 
6.1.2.2 Tolkning 
Fyra av de intervjupersonerna som såg positivt på affischen tolkade också affischens budskap 
rätt medan de sista två hade svårare att definiera budskapet. Av de som var negativt inställda till 
affischen var det en person som tolkade budskapet så som det var menat medan de övriga tre 
hade svårt att definiera budskapet.  
 



 39 

6.1.2.3 Rubrik 
Oberoende av den generella inställningen till affischen fanns det spridda åsikter om rubrikens 
påverkan. Vissa tyckte att den inte behövdes alls och ansåg den vara förvirrande och missvisande 
medan andra tyckte den tydliggjorde budskapet, ropade på uppmärksamhet och bidrog till 
förståelse. En person sa “utan hade det kunnat va, såhär kan man möblera”, medan en annan 
person uttryckte “jag tänkte inte ens på texten när jag tittade på bilden första gången, jag tittade 
först på trofén och tavlan”. 
 
6.1.2.4 Känslor och åsikter 
De personer som hade en positiv inställning till affischen ansåg den vara: snygg, tydlig, träffande, 
klyftig, smart, intresseväckande och känsloväckande. En person uttryckte “rubriken i 
kombination med bilden skapar något som fångar mitt intresse”. Tre intervjupersoner uttryckte 
att de blev mest påverkade av tema effekt och ansåg sig kunna bli månadsgivare alternativt bli mer 
mottaglig till att bli månadsgivare tack vare affischen. Två av dessa personer, plus en ytterligare, 
ansåg att tema effekt tydligast framförde sitt budskap. Tre personer, varav alla var positivt 
inställda till affischen, sa att de tänkte på IKEA när de såg affischen på grund av affischens 
stilistiska och stilrena design. Även teckensnittet kopplades till IKEA. 
 
De negativt inställda personerna beskrev affischen som: förvirrande, långsökt, svår att förstå och 
missvisande. Några uttryckte att de inte kände sig påverkade av affischen. En person uttryckte 
“...man frågar efter pengar, det är inget som gör att jag i den här situationen blir givmild. Jag 
tycker inte så synd om den där, den är ju död...det påverkar inte lika mycket som ett djur som 
lider”. Två personer med negativ inställning tyckte dock att det var positivt hur kontrast använts 
för att lyfta fram den del av affischen som visar på den förbättring som skett tack vare bidragen. 
Detta ansågs tydliggöra affischens budskap. Tre personer ansåg att tema effekt också var den 
affisch som skulle sticka ut mest på en anslagstavla.  
 
6.1.2.5 Designrelaterade resultat 
Det var fyra intervjupersoner som uttryckligen sa att de tyckte bilden på affischen såg ut som ett 
verkligt hem. Några ytterligare personer gav diffusa kopplingar till hem och möblering. En 
person sa “...det känns väldigt träffande. Känns taget ur verkliga livet, så här möblerar vi våra 
hem”. Det element som fångade vardera intervjupersons uppmärksamhet varierade mellan 
djurhuvud, rubrik och tavla. En person nämnde även byrån som ett av de första elementen som 
fångade uppmärksamhet men kommenterade sedan “när man kollar några gånger till blir det en 
annan grej liksom, det är ett jävla stort huvud”. Uppdelningen av bilden till två rum fick positiv 
respons och beskrevs som bl.a klyftigt, smart och snyggt. Uppdelningen bidrog enligt flera 
personer till kommunikationens tydlighet och visade på skillnaden mellan två scenarion där ena 
sidan är bättre. Därtill lyfte tre personer arbetet med ljust och mörkt som ett snyggt designbeslut 
som fångar intresse och hjälper till att lyfta fram sidan med tavlan som det positiva scenariot. 
Informationstexten försvann för många och en person sa “hoppet till att läsa det finstilta är 
ganska stort” och berättade att hen hade velat ha en bättre ingång till texten alternativt någon 
ytterligare text som visar på vad nästa steg är för att hjälpa till och börja bidra. 



 40 

6.1.3 Resultat tema behov 

6.1.3.1 Intryck 
Sex intervjupersoner uttryckte en positiv inställning till tema behov och fyra uttryckte en negativ 
inställning till affischen. Alla sex positivt inställda personer angav även starkast intryck av tema 
behov vid 20-sekunderstestet. Även en negativt inställd person tyckte att affischen gav starkast 
intryck under 20-sekunderstestet. 
 
6.1.3.2 Tolkning 
Tre av de sex personerna med positiv inställning tolkade affischens budskap som det var menat, 
medan de andra tre uttryckte en vag tolkning av budskapet. Av de negativt inställda personerna 
tolkade två personer budskapet som det var menat och två personer gav en vag tolkning. Ingen 
av de tio intervjupersonerna tolkade budskapet helt fel.  
 
6.1.3.3 Rubrik 
Oberoende av intervjupersonernas inställning till affischen tyckte åtta personer att rubriken 
tydliggör budskapet. Sju personer ansåg att rubriken förhindrar att affischen misstolkas för en 
semesterbild med reklam för elefantridning. En person uttryckte “den var väldigt bra. Jag är inte 
säker på att man utan rubriken hade uppfattat på samma sätt att elefanten inte var lika glad, utan 
då kanske man mest hade lagt fokus på turisterna och tänkt fan va najs med semester”. Två 
personer tyckte att rubriken hade kunnat synas mer för att dra till sig mer uppmärksamhet och 
en av dessa fastnade i den övre delen av affischen på grund av ljuset. Däremot sa flera personer 
att de först tittade på rubriken och kopplade den till elefanten och att den såg ledsen ut. Ett 
flertal uttryckte även att rubriken gjorde affischen starkare och väckte empati för elefanterna. 
 
6.1.3.4 Känslor och åsikter 
De positivt inställda intervjupersonerna ansåg affischen: väcka empati, vara sorglig och ledsam, 
stark och träffande, verklighetstrogen och relaterbar. Genomgående i alla tio intervjuer uttrycktes 
starka känslor om affischen. En återkommande kommentar var styrkan i att se djur som lider i en 
situation som man lätt kan relatera till. En person tyckte att “den ger en jobbig känsla i magen”. 
Några uttryckte att de ridit på elefanter utan att veta om problemet. Alla positivt inställda 
personer hävdade att affischen hade kunnat få de att bli månadsgivare eller ge bidrag till 
välgörenhetsorganisationen. Tre personer tyckte att tema behov framför sitt budskap bäst, varav 
två av dessa var positivt inställda till affischen. 
 
De negativt inställda intervjupersonerna uttryckte att affischen kändes platt och väldigt klassisk, 
förknippades med UNICEF eller vanlig semester. En person sa “den här märker man inte”, en 
annan sa “det är bara en semesterbild”. Dock ansåg flera att affischen växte när de fick tänka mer 
kring budskapet. Sex personer ansåg dock att affischen inte skulle sticka ut så mycket då den 
typen av affischer är ganska vanlig idag. 
 
6.1.3.5 Designrelaterade resultat 
Ett tydligt återkommande mönster av åsikter gällande affischen baserad på tema behov var att 
många intervjupersoner kände att de kunde relatera till den. Några erkände att de själva hade ridit 
på elefanter och inte tänkt på hur elefanten kände. En person sa “...jag själv kan koppla mitt liv 
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och mina kompisar till den”. Majoriteten av intervjupersonerna talade om turisterna på ett 
negativt sätt. Ansiktena på de glada turisterna ansågs av många dra blicken till affischen och 
många tyckte att turisternas närvaro bidrog till empatin för elefanterna. En uttryckte “det blir 
starkt när man ser djur som lider och folk som är med” och en annan tyckte att kontrasten 
mellan glada turister och ledsna djur fungerade bra och gjorde budskapet tydligt. Vidare tyckte 
majoriteten av intervjupersonerna att affischen var verklighetstrogen och att det inte kändes 
iscensatt. Alla intervjupersoner berättade att de hade sett liknande marknadsföring för djur som 
far illa på olika plattformar. Bilden beskrevs som klassisk för hur djur behandlas illa. Av några var 
detta en positiv sak då de kände att de kunde relatera till bilden direkt, medan vissa ansåg att 
affischen inte märktes av eftersom de hade sett så mycket av den sortens marknadsföring. En 
person sa att affischen fick hen att tänka på att berätta att man inte ska rida på elefanter om 
någon i hens närhet skulle åka till Thailand. 
 

6.1.4 Resultat tema metafor 

6.1.4.1 Intryck 
Tema metafor fick positiv respons från åtta intervjupersoner och negativ respons från två 
personer. Av de positiva var det en person som tyckte att affischen gav starkast intryck vid  
20-sekunderstestet.  
 
6.1.4.2 Tolkning 
Av de åtta positivt inställda personerna tolkade sex personer affischens budskap som det var 
tänkt, medan de andra två hade en något vag tolkning av budskapet. En person sa att hen hade 
svårt att förstå hur bidrag skulle hjälpa i den här situationen. Av de två negativt inställda 
personerna var det en med en vag tolkning och en person som inte förstod budskapet. 
 
6.1.4.3 Rubrik 
Oberoende av intervjupersonernas inställning till affischen tyckte sex personer att rubriken 
tydliggjorde budskapet. En person sa “utan rubriken är det som ett frågetecken” och en annan sa 
“den förtydligar mycket vad metaforen är”. Fyra personer uttryckte att budskapet gick fram utan 
rubriken och en person sa “det är tydligt även om rubriken inte är där”. Flera personer la inte 
märke till rubriken förrän frågan ställdes utan tittade direkt på bilden och fastnade med blicken 
där. 
 
6.1.4.4 Känslor och åsikter 
Bland de positivt inställda intervjupersonerna uttrycktes åsikter som att den var: lite käck, rätt 
hemsk, kreativ, ger en tankeställare, satirisk, lite rolig och humoristisk, tydlig och riktig snygg. 
Alla positivt inställda personer tyckte att man måste tänka till för att förstå budskapet. Fem 
personer förknippade affischen med pälsindustrin och en av dessa tyckte affischen kom närmare 
när det handlade om något så vardagligt som man lätt konsumerar. Flera uttryckte att affischen 
växte ju mer de tittade och en person sa “metafor har växt på mig. Det handlar om att man 
behöver tänka till lite extra. Behov var tydligare men med metafor fanns det något djupare”. En 
annan person sa “man skjuts in i framtiden, det är jättesnyggt” och en tredje uttryckte “får en att 
tänka och ställa frågor”. En intervjuperson tyckte att tema metafor framför budskapet bäst men 
sju personer trodde att affischen skulle sticka ut mest på en anslagstavla. En person uttryckte att 
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“metafor måste man se lite längre. Den skulle väcka intresse men man måste ändå ha lite tid att 
läsa mer. På anslagstavla ja men kanske inte i tunnelbanan”. Två ansåg att det kunde bero på det 
liggande formatet medan de resterande fem diskuterade hur affischen är annorlunda samtidigt 
som den är tragikomisk. En person skulle kunna bli månadsgivare tack vare affischen just för att 
affischen inte kändes så tung som de andra och för att den skulle sticka ut ur mängden. 
De två negativt inställda intervjupersonerna hade skilda åsikter om affischen. De ena personen 
tyckte att budskapet var tydligt men att det inte väckte upprörande känslor. Den andra personen 
kopplade inte budskapet, blev konfunderad och förbryllad, och tyckte att metaforen var för svår. 
 
6.1.4.5 Designrelaterade resultat 
Majoriteten av intervjupersonerna tyckte att affischen baserad på tema metafor var annorlunda, 
udda och orealistisk, vilket också var anledningen till att den stack ut. Många nämnde även att 
affischen var kreativ och lite humoristisk. De flesta av intervjupersonerna blev lite paffa av 
affischen och majoriteten skrattade lite när de fick se den. Ingen utgav sig för att ha sett något 
liknande tidigare. En person sa att hen hade svårt att se att pälsarna varit djur och att affischen 
därför inte berörde hen känslomässigt. En annan uttryckte “stackars djur, jag vill inte bli en ful 
hatt”. Några av intervjupersonerna var fascinerade av affischens komposition och uttryckte att 
den var “riktigt snygg” medan andra uttryckte obehag för att konsumering av päls och skinn 
ligger så nära inpå. 

 

6.2 Insikter 

6.2.1 Sammanfattning av insikter 

I frågan om att öka viljan att vara månadsgivare till en välgörenhetsorganisation är studenter inte 
den målgrupp man främst bör vända sig till. Studenter tillhör välgörenhetskonsumenten  
“icke-köpare” då de flesta upplever att ekonomin inte räcker till. De flesta intervjupersoner ansåg 
affischen baserad på tema behov väcka starka känslor då den berörde personligen och visar en 
situation som mottagaren kunde relatera till. Det var även den som flest kunde tänka sig bli 
månadsgivare till. Dock var affischen baserad på tema metafor den som flest ansåg skulle sticka ut 
mest på en anslagstavla. Den fångar uppmärksamhet, väcker intresse och ger mottagaren en 
tankeställare med sin orealistiska utformning. Desto längre tid mottagaren fick att se affischerna, 
desto mer ansågs de “växa” då mottagaren kunde ta till sig budskapen på en djupare nivå. För att 
nå målgruppen bör affischerna därför inte placeras i en stressig miljö. Ett avgörande element för 
om budskapet når mottagaren kan vara rubriken. Rubriken bör vara väl genomtänkt och placerad 
på ett sätt som harmoniserar med övriga designelement. Alla tre affischernas budskap nådde 
fram till mottagarna vilket kan tyda på att text och bild samspelar på ett bra sätt. 
 

6.2.2 Insikter  

Studenter är inte den målgrupp man främst bör vända sig till när det handlar om att öka 
viljan att vara månadsgivare (se 6.1.1). De flesta känner att ekonomin inte räcker till, vilket 
stämmer väl överens med Geessinks (2013) teori om målgrupper för välgörenhetsorganisationer 
med fokus på djur (se 2.1.3). Studenter tillhör icke-köparna som enligt Proença och Pereira 
(2008) är en typ av välgörenhetskonsumenter (se 2.2.1). De intervjupersoner som bidrog till 
välgörenhet kan placeras i den reaktiva konsumentgruppen då de endast agerar vid specifika 
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tillfällen (se 2.2.1 & 6.1.1). Betalningsviljan blir dock större hos betraktaren om det är tydligt hur 
pengarna kommer att hjälpa till (se 2.2.1.1, 6.1.2.4 & 6.1.4.2). Affischen baserad på tema behov var 
den affisch som påverkade flest personer till att kunna tänka sig att bli månadsgivare vilket kan 
kopplas till att problemet var tydligt presenterat och uppfattningen av hur bidraget kunde hjälpa 
var tydligt (se 2.2.1.1). Att framhäva för mottagaren att organisationen använder sig av 90-konto 
verkar därför vara att rekommendera för att öka förtroendet om vart bidragen går (se 1.5.3). 
 
Affischen baserad på tema behov väcker starka känslor och var den som flest personer ansåg 
sig komma ihåg starkast under 20-sekunderstestet (se 6.1.3.1 & 6.1.3.4). Intervjupersonerna 
beskrev ofta att de kunde känna igen sig och relatera till situationen vilket kan vara en anledning 
till att flest personer kunde tänka sig vara månadsgivare till affischen baserad på tema behov 
(se 6.1.3.4 & 6.1.3.5). Miller (2013) beskriver att det är vanligast att donera till välgörenhet när 
något berör personligen och väcker starka känslor, d.v.s. anspelar på patos (se 2.1.2 & 2.5.4). 
Detta stämmer även överens med hur storytelling fungerar då problemet som organisationen 
jobbar för kan tydliggöras i form av bilder med känslomässiga inslag vilket i sin tur får 
betraktaren att känna negativa känslor och därmed bli berörd på en djupare nivå (se 2.3.2). 
Negativa känslor kan bidra till att de som berörs väljer att hjälpa till (se 2.1.2). Att intervju-
personerna kände empati och igenkänning kan tyda på att bilden framställer ett verklighets-
scenario på ett bra sätt och kan då sägas vara en informativ bild (se 2.5.2, 5.4.2 & 6.1.3.4). Vidare 
diskuterade intervjupersonerna de glada turisterna mycket och kommenterade att de blev en stark 
kontrast till djuren som lider. Detta bekräftar att de två ihopslagna bilderna tillsammans lyckades 
visa turisternas obryddhet och väcka starka känslor hos mottagaren (se 2.5.4, 5.4.2 & 6.1.3.5). En 
person fick så starka känslor av affischen att hen kände att det var något viktigt att påminna sina 
vänner om inför utlandsresor vilket i sin tur tyder på att budskapet framgick  
(se 2.1.2, 5.3.1 & 6.1.3.5). 
 
Den affisch som drog till sig mest uppmärksamhet var inte den som övertygade flest till 
att bli månadsgivare (se 6.1.3.4 & 6.1.4.4). Affischen baserad på tema behov var den som fick 
flest av intervjupersonerna att tänka sig vara månadsgivare (se 6.1.3.4). Även om affischen 
beskrevs som klassisk marknadsföring för djur som lider (se 6.1.3.5) stämmer den väl in på 
Bergströms (2012) teori om att känslor och tankar kan få människor att komma till handling 
vilket benämns som KTH-modellen (se 2.2.2). Däremot var affischen baserad på tema metafor 
den som flest personer ansåg sticka ut mest då den inte liknade något de sett tidigare (se 6.1.4.4). 
Affischen baserad på tema metafor fångar uppmärksamhet och skapar intresse vilket uppfyller 
Koblancks (2003) teori som ska leda människor till handling (se 2.5.2). Däremot lyckades 
affischen endast övertala en person till att bli månadsgivare (se 6.1.4.4). Att inte fler blev lockade 
kan bero på att affischen inte påverkade intervjupersonerna känslomässigt vilket enligt Hansson, 
Karlsson och Nordström (2006) är ett krav för att övertala till konsumtion (se 2.5.2). Då den inte 
påverkar känslomässigt uppfyller den heller inte kraven i KTH-modellen (se 2.2.2) vilken kan 
vara ytterligare en anledning till att majoriteten valde att inte bli månadsgivare. 
 
Affischen baserad på tema metafor  anses sticka ut mest på en anslagstavla (se 6.1.4.4).  
Sju av de tio intervjupersonerna trodde att affischen baserad på tema metafor var den som skulle 
sticka ut mest på en anslagstavla eftersom affischen fick intervjupersonerna att tänka till, många 
uttryckte också att de inte sett något liknande tidigare (se 6.1.4.4 & 6.1.4.5). Detta stämmer väl 
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överens med teorin om hur storytelling berör människor på ett djupare plan om storyn sticker ut 
och skapar en tankeställare (se 2.3.1 & 2.3.2). Affischen ansågs även sticka ut på grund av att den 
var udda och orealistisk samt i vissa fall på grund av obehag (se 5.4.3 & 6.1.4.5). Detta tyder på 
att den direktiva bilden och pälsarnas placering som ansågs vara fascinerande kommunicerade 
sitt budskap på ett bra sätt (se 2.5.3, 2.5.4, 5.4.3 & 6.1.4.5). Även om affischen baserad på tema 
behov fick stark emotionell respons och berörde djupt tack vare att intervjupersoner kunde koppla 
storyn till sig själva (se 2.1.2, 2.3.1 & 6.1.3.4) trodde majoriteten av intervjupersonerna inte att 
den skulle sticka ut då många angav att de sett liknande affischer förut och att den därför skulle 
bli en i mängden (se 6.1.3.4 & 6.1.3.5). 
 
Affischer som marknadsföring för välgörenhetsorganisationer bör inte ske i en stressig 
miljö (se 2.2.1.1, 6.1.3.4 & 6.1.4.4). Det upptäcktes ett tydligt mönster i hur affischernas budskap 
påverkade intervjupersonerna på ett djupare plan ju längre tid de fick titta på affischen vilket 
därför är något man bör ha i åtanke vid placering av affischer (se 2.2.1.1, 6.1.3.4 & 6.1.4.4). 
Proença och Pereira (2008) menar även att chansen till spontana köp ökar i en mindre stressig 
miljö (se 2.2.1.1). I en mindre stressig miljö hinner fler skapa en djupare förståelse av budskapet 
och inställningen till marknadsföringen kan då bli mer positiv tack vare nöjet att lösa gåtan och 
förstå vad budskapet är (se 2.5.1). Detta kan avläsas i intervjupersonernas svar då affischerna 
baserade på både tema behov och metafor kommenterades “växa” hos intervjupersonerna ju längre 
tid de tittade på affischerna (se 6.1.3.4 & 6.1.4.4). 
 
Rubriken kan ha en betydande roll för hur budskapet når fram då det visade sig att rubriken 
i vissa fall var det som avgjorde hur intervjupersonerna uppfattade affischerna  
(se 6.1.2.3, 6.1.3.3 & 6.1.4.3). I affischen baserad på tema effekt var det många som upplevde att 
rubriken var missvisande (se 6.1.2.3). I vissa fall kan det ha berott på att personerna redan skapat 
en uppfattning innan de sett rubriken vilket kan innebära att den hamnat i disharmoni med 
bilden (se 2.5.3). För andra fungerade hierarkin bra då de tittade på de medvetet framhävda 
elementen på väggen (se 2.4.1, 5.4.1 & 6.1.2.5). Detta innebär att närhetens lag kan anses fungera 
bra eftersom intervjupersonerna förstod budskapet tack vare rubriken som hängde ihop med 
tavlan och djurhuvudet (se 2.4.3 & 5.4.1). En person upplevde samspelet mellan rubrik och bild 
så pass bra att affischen fick hen att känna sig delaktig då detta uttryckte något som fångade 
intresse (se 6.1.2.4). Däremot verkar hierarkin inte nå hela vägen till informationstexten då flera 
missade den (se 2.4.1, 5.4.1 & 6.1.2.5). Till denna affisch användes inte slutenhetens lag vid 
informationstexten i form av en underliggande tonplatta vilket kan vara en anledning till att 
texten blev mindre framträdande (se 2.4.3).  
 
I affischen baserad på tema behov upplevde majoriteten av intervjupersonerna att det var rubriken 
som avgjorde att affischen inte uppfattades som en semesterreklam (se 2.5.3, 5.4.2 & 6.1.3.3). 
Anledningen till att de flesta förstod rubrikens betydelse kan ha berott på textens hierarkiska 
placering intill elefanten men också hur den samspelade med elefanten i närhetens lag vilket 
gjorde att varken bilden eller texten tog ut varandra (se 2.4.1 & 2.4.3). Det kan därför anses att 
rubriken var balanserad med vad bilden berättade men också att kontrasten framhävdes på ett 
bra sätt då flera personer tittade på rubriken direkt (se 2.5.1, 5.4.2 & 6.1.3.3). 
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Affischen baserad på tema metafor fick mer skilda åsikter om rubriken behövdes då många 
missade den helt och hållet, andra ansåg den vara missvisande medan några ansåg att rubriken 
behövdes (se 2.5.1, 6.1.4.3). De olika uppfattningarna kan ha berott på att rubriken i det här fallet 
inte hamnade i harmoni med bilden som i sig visade sig dra till sig mycket uppmärksamhet  
(se 2.5.3, 5.4.3 & 6.1.4.3). Ingången till affischen gick via pälsarna på savannen som verkar ha 
tagit så mycket fokus att hierarkin i bilden inte fungerade som planerat då vissa av intervju-
personerna inte såg rubriken till en början (2.4.1, 2.5.1, 5.4.3 & 6.1.4.3). Kontrasterna för att lyfta 
fram rubriken räckte inte för att låta rubriken vara överst i hierarkiskalan (se 2.5.1 & 5.4.3). Dock 
löste alla utom en person metaforen vilket kan tolkas som att metaforen är lagom svår och att 
den mentala bilden av safari förmedlades som det var tänkt med hjälp av färger och stämning  
(se 2.4.2, 2.5.1 & 5.4.3). Då det aldrig var rubriken som gjorde att någon inte förstod affischens 
budskap medan den för några var avgörande för att budskapet skulle nå fram kan det anses att 
rubriken behövs och att den inte är missvisande (se 6.1.4.2).  
 
Majoriteten av designprinciperna nådde fram till mottagaren då kommentarer från 
intervjupersonerna visar på tydliga kopplingar till vad tanken bakom varje affisch var  
(se 5.4, 6.1.2.5, 6.1.3.5 & 6.1.4.5). Eftersom ett flertal intervjupersoner tyckte att affischen 
baserad på tema effekt såg ut som ett verkligt hem kan kompositionen med rekvisita anses vara 
lyckad då den huvudsakliga idén var att skapa en miljö betraktaren kunde känna igen sig i  
(se 5.3.1, 5.3.2 & 5.4.1). Även färgkontrasten mellan ljust och mörkt i bakgrunden fick positiv 
respons då flera av intervjupersonerna kommenterade att den hjälpte till att klargöra vilken vägg 
som visar på den positiva effekten av bidraget (se 2.4.2, 5.4.1 & 6.1.2.5). 
 
Överlag fick affischerna mest positiv respons (se 6.1) vilket kan bero på att de alla nådde 
fram till intervjupersonerna känslomässigt vilket är det första steget för lyckad marknadsföring 
enligt KTH-modellen (se 2.2.2). Vilken känsla som väcktes hos intervjupersonerna varierade 
dock från person till person, då någon påverkades av till exempel humor och någon annan av 
sorg (se 6.1.3.4). Alla affischer lyckades övertala minst en person till att vilja bli månadsgivare  
(se 6.1.2.4, 6.1.3.4 & 6.1.4.4). Den positiva responsen kan också bero på att alla affischer lyckades 
förmedla sitt budskap då det endast inträffade två gånger att intervjupersonen inte tolkade alla 
affischernas budskap som det var menat (se 6.1.2.2 & 6.1.4.2). Att budskapen nådde fram snabbt 
kan tyda på att text och bild samspelade bra vilket även skapade en direkt kontakt med 
mottagaren (se 2.5.1 & 2.5.3).  
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7. Slutsatser 

Syftet med denna kandidatuppsats är att genom att ta fram tre helt nya förslag i form av affischer 
baserade på författarnas tolkning av Gärdström och Lundbergs (2016) teman effekt, behov 
respektive metafor undersöka vilka designelement som tydliggör respektive affisch och kan anses 
påverka mottagarens engagemang mer när avsändaren är densamma för alla tre affischer, samt 
om ett av designförslagen kan anses mer lämpat för att öka viljan att vara månadsgivare till 
välgörenhetsorganisationen. 
 

1. Hur bör en affisch baserat på tema effekt, behov respektive metafor designas för att fungera 
bra som marknadsföringsmaterial för att öka mottagarens engagemang för en 
välgörenhetsorganisation med fokus på djur? 

 
Effekt 
En affisch baserad på tema effekt bör tydligt lyfta problemet och framhäva hur tidigare bidrag har 
hjälpt till. Arbete med färgkontrast kan bidra till ökad förståelse av hur bidraget har resulterat i 
positiva effekter. Genomtänkt användning av rekvisita kan öka trovärdigheten i en bild. Ett bra 
samspel mellan rubrik och bild kan få mottagaren att känna sig delaktig vilket fångar intresse. Att 
jobba med närhetens lag kan vara ett bra hjälpmedel för att lyfta fram budskapet och tillsammans 
med en genomarbetad hierarki vägleda mottagaren genom affischen. Eventuell informativ text 
bör också framhävas som ett steg i hierarkin för att lyftas fram tydligt och påvisa nästa steg för 
mottagaren som vill hjälpa till (se 6.2).  
 
Behov 
En affisch baserad på tema behov bör tydligt presentera vad problemet är och hur bidrag kan 
hjälpa till. Problemet bör presenteras på ett sätt som väcker starka känslor och empati och kan 
gärna förmedlas genom patos. Detta kan göras genom att visa ett trovärdigt verklighetsscenario 
som mottagarna kan känna igen sig i och som berör personligen. En kontrast mellan ledsna djur 
som lider och glada människor har en förmåga att påverka starkt. För att framhäva budskapet 
bör rubriken vara stark och samspela med bildens huvudsakliga element vilket kan göras med 
hjälp av hierarki, kontrast och närhetens lag. En affisch baserad på tema behov som uppfyller 
dessa kriterier kan vara stark i syfte att öka viljan att vara månadsgivare till en organisation trots 
en komposition och utseende som kan tyckas likna befintliga kampanjer (se 6.2). 
 
Metafor 
En affisch baserad på tema metafor har en bra möjlighet till att sticka ut vid arbete med udda och 
orealistiska kompositioner som mottagaren inte har sett förut. Ett bra arbete med placering av 
element kan fascinera mottagaren och öka intresse för affischen. En rubrik bör användas för att 
förtydliga budskapet och rubrikens placering bör noggrant tänkas igenom för att framhävas. Färg 
och stämning bidrar till ökad förståelse av metaforen och dess budskap och kan väga upp en 
mindre uppseendeväckande rubrik. Affischen baserad på tema metafor väckte inte starka känslor 
hos mottagaren men drar till sig mycket uppmärksamhet. En mer känslosam metafor kan därför 
anses ha stor potential till att öka engagemanget hos mottagarna (se 6.2).  
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2. Finns det någon av de tre affischerna som lyfter fram designelementen på ett sätt som 
kan anses mer lämpat vid marknadsföring med syfte att öka viljan att vara månadsgivare 
till välgörenhetsorganisationer med fokus på djur? 

 
Designen baserad på tema behov kan anses mer lämpad för att öka viljan att vara månadsgivare. 
Affischens förmåga att väcka känslor bidrog till att mottagarna kände empati och berördes på en 
personlig nivå. Budskapet lyftes på ett bra sätt med hjälp av text och bild i samspel som tydligt 
visade hur bidrag kan hjälpa situationen. Affischen lyfte frågor som mottagaren lätt kunde 
relatera till och känna igen sig i vilket berörde på en djupare nivå och ökade motivationen till att 
hjälpa till. Trots att den inte drog till sig mest uppmärksamhet var det den som berörde 
mottagarna starkast vilket ledde till att flest ville vara månadsgivare tack vare affischen baserad på 
tema behov (se 6.2). 
 

7.1 Generella slutsatser 

Några principer kan anses viktiga för alla typer av teman. Det är viktigt att framhäva vad 
pengarna går till och hur bidragen kommer att hjälpa till. Att visa för mottagaren att 
organisationen använder sig av 90-konto kan öka förtroendet för organisationen. Text och bild 
bör samspela för att förmedla budskapet och skapa direkt kontakt med mottagaren samt väcka 
känslor. För att väcka känslor kan storytelling användas i bildkompositionen för att sätta ett 
djupare avtryck hos mottagaren, vilket kan leda till att mottagaren väljer att hjälpa till. För att 
försäkra att mottagaren förstår budskapet bör affischen placeras i lugnare miljö som ger 
mottagaren tid att förstå och ta in budskapet. Att låta budskapet växa fram hos mottagare kan 
bidra till en mer positiv inställning till marknadsföringen (se 6.2). 
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Affischen baserad på tema behov fungerar bäst i syfte att öka viljan att vara månadsgivare till 
Fiktiv välgörenhetsorganisation. Anledningen till att den ansågs väcka mest engagemang hos 
mottagarna kan vara att den påverkar känslomässigt i en situation mottagaren kan relatera till 
vilket gör att mottagarna vill ge pengar för att rädda elefanterna. Detta innebär dock inte att 
affischens uppbyggnad hade fungerat i alla situationer eller med andra djur då elefantridning är 
något som är aktuellt idag, vilket också kan ha bidragit till mottagarnas sätt att relatera till 
affischen. 
 
Affischen baserad på tema effekt rekommenderas inte som marknadsföring i syftet att öka viljan 
att vara månadsgivare då den väckte fel associationer hos många mottagare. Förinställda 
associationer till den stilrena och stilistiska designen gjorde att mottagarna relaterade till IKEA 
vilket bidrog till att de ansåg att affischen inte stack ut och inte heller tydliggjorde varför det 
behövs hjälp. Även om affischens miljö som skulle skapa igenkänning för mottagaren lyckades 
blev associationen mer kopplad till heminredning än till välgörenhet. Dock hade affischens 
budskap och tänkta associationer kunnat stärkas med hjälp av en logotyp som står för 
välgörenhet vilket hade kunnat ge ett annat resultat.  
 
Affischen baserad på tema metafor hade god potential att vara starkast av de tre affischerna i syfte 
att öka engagemanget hos välgörenhetsorganisationen då den väckte mycket uppmärksamhet, 
diskuterades mycket och skapade intresse hos mottagarna. Dock påverkade den inte mottagarna 
känslomässigt då pälsar inte berörde på djupet. För att väcka medlidande hade ett element 
mottagaren känner starkare relation till, så som på tema behov, kunnat bidra till att fler ville vara 
månadsgivare. Exempelvis ett lidande djur som ännu inte blivit en päls.  
 
Inget av de tre teman fungerade bäst ur alla perspektiv. Affischen baserad på tema behov 
fungerade bäst i syfte att öka viljan att vara månadsgivare och är därför rekommenderad att 
använda om det är organisationens syfte med marknadsföringen. Däremot fungerade affischen 
baserad på tema metafor bäst i syfte att sticka ut och skapa en tankeställare och kan därför vara att 
rekommendera för ett företag som behöver marknadsföra i syfte att väcka mer uppmärksamhet. 
Vill ett företag marknadsföra hur bidragsgivarna hjälpt till och påvisa en tydlig förbättring kan 
designelementen i affischen baserad på tema effekt rekommenderas.  
 
En riktigt bra rubrik påverkar inte affischens budskap om den inte syns tydligt. Det är därför 
viktigt att arbeta med samspelet mellan text och bild vilket var genomgående i resultaten. I denna 
studie krävdes olika copy till de olika affischerna då budskapet skiljer sig. Olika copy på samma 
affisch hade varit en intressant aspekt för att se hur budskapet uppfattas med olika copy. 
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8.2 Metoddiskussion 

För genomförande av studien och för att kunna besvara studiens syfte har forskning genom 
design använts då det är en lämplig metod för att undersöka hur något skulle kunna vara. Då 
syftet för studien bygger på hur målgruppen tänker, känner och tycker har en kvalitativ ansats 
använts. Metoden har fungerat väl för att kunna dra slutsatser och besvara syftet med 
inkluderande forskningsfrågor.  
 
De teorier som legat till grund för designens utformande och analys av värdering kan anses ha 
fungerat bra i studien då de bidragit med bra stöd och utmynnat i relevanta svar vid studiens 
resultat. Teorierna och intervjupersonernas svar kan tydligt kopplas samman och bidrar till 
förståelse för studiens resultat. Genom att testa affischer med design baserad på olika teman, 
vilket även kan ses som olika vinklar på design, har teorin hjälp till att lyfta hur designprinciperna 
fungerar eller inte fungerar och varför ur tre olika perspektiv.  
 
Till fokusgrupperna valdes en grupp med fem personer som inte var utbildade inom design och 
en grupp med fem personer som studerade design. De två olika grupperna valdes ut för att 
eventuella skillnader i uppfattning av budskapen skulle kunna uppstå. Utifrån fokusgruppernas 
resultat kan det antas att designkunnighet inte påverkar uppfattningen av budskapen då 
resultaten var liknande. Användningen av fokusgrupper som metod kan anses ha fungerat bra 
som stöd för att välja ut en idé baserat på vardera tema och för att få andra personers perspektiv 
och åsikter om designens utveckling. Metoden hjälpte även till att visa på att designutbildning 
inte behövdes för att uppfatta meningen med idéerna. 
 
Något som kan diskuteras vidare är val av rekvisita och hur detta påverkade resultatet. Då 
författarna hade en begränsad budget av ekonomi och tid inhandlades den rekvisita som fanns 
tillgänglig och ansågs uppfylla kriterierna för att framställa affisch effekt. En högre ekonomi och 
ett bredare utbud av rekvisita hade kunnat ge ett annorlunda resultat. Detsamma gäller affisch 
behov då ekonomisk budget begränsade val av bild till affischen. 
 
Designen värderades med hjälp av enskilda kvalitativa intervjuer där författarna ställde frågor om 
hur designen uppfattades. Det kan vara problematiskt att författarna värderade sin egen design 
då intervjupersonerna kan tycka att det är jobbigt att vara ärlig. Resultatet kan ifrågasättas då 
intervjupersonernas inställning till välgörenhetsorganisationer som arbetar för djur kan påverka 
deras svar kring att vilja skänka pengar. Att vara månadsgivare skulle också kunna anses vara en 
känslig fråga då intervjupersonen vet att det är vad designen syftar till. Den del av intervjun där 
intervjupersonen ombads att placera ut temanamn på affischerna utifrån författarnas beskrivning 
av vardera tema kan anses ha varit ett bra avbrott i intervjun då intervjupersonerna blev mer 
aktiva. Däremot kan testets relevans ifrågasättas då de förbestämda temanamnen effekt, behov 
respektive metafor kan anses vara vilseledande. Många av intervjupersonerna kopplade exempelvis 
temanamnet effekt till den design de ansåg var mest effektfull. Många ansåg att temanamnen 
passade in på alla affischer och testet blev mer av en gissning som heller inte bidrog till 
undersökningens syfte.  
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Något som bör diskuteras ytterligare är att syftet ändrats. Till en början syftade studien till att 
undersöka skillnaden mellan de tre teman, men ändrades efter intervjuerna till att undersöka 
designprinciper och designelement samt hur de lyfter vardera affisch baserade på författarnas 
tolkning av de tre teman. Därför kan testet med temanamnen anses irrelevant. Däremot är 
frågorna som ställdes fortfarande relevanta då syftesändringen inte anses påverka intervju-
personernas tolkning av frågorna. Intervjupersonernas svar anses därför fortfarande vara av 
värde för undersökningen och studiens resultat.  
 

8.2.1 Studiens validitet 

Författarna anser att studien genererat valida resultat. Fokusgruppernas åsikter gav en bra grund 
för att kunna utforma ett underbyggt designarbete baserat på mottagaren perspektiv och inte 
författarnas. Designen undersöktes med kvalitativa intervjuer vilket ses som en bra metod då det 
var avgörande att samla in människors åsikter och tankar om affischerna och dess påverkan för 
att kunna besvara syftet. Frågorna som ställdes anses ha en hög validitet då de lyckades 
frambringa värdefull information för studiens analys, trots syftesändring. Analysen resulterade i 
insikter ur vilka trovärdiga slutsatser kunde dras om vilka designelement som lyfter vardera 
affisch samt vilken affisch som ökar viljan att vara månadsgivare mest. Efter att ha genomfört tio 
kvalitativa intervjuer anser författarna att värderingens mättnad är skaplig. För att uppnå full 
mättnad och öka validiteten ytterligare hade fler intervjuer behövt genomföras för ett mer 
trovärdigt resultat då en del åsikter skilde sig mycket ifrån andra. Att många intervjuer 
genomfördes med studenter vilka inte ingår i den huvudsakliga målgruppen kan också ha 
påverkat resultatet då de inte är höginkomsttagare (se 2.1.3). 
 

8.2.2 Studiens reliabilitet 

Studiens anses av författarna ha hög reliabilitet då processen går att följa och det skulle gå att 
genomföra den igen i syfte att ta fram nya affischer samt undersöka dessa. Däremot går det inte 
att säkerställa att designresultaten skulle bli liknande då författarnas kreativitet, kunskap och 
värderingar samt fokusgruppernas åsikter är unika men också formade av samtiden. Även 
intervjupersonernas åsikter och värderingar är både individuella, påverkade av situationen men 
även här av samtiden. Välgörenhetsorganisationer som arbetar för djur har gett bra underlag för 
studiens genomförande. I en framtida situation kan dock organisationernas arbete och 
värderingar förändras beroende på världssituation och miljöaspekter vilket kan påverka en 
liknande studies syfte och relevans.  
 

8.3 Förslag på fortsatta studier 

Copys betydelse 
Denna studie har berört hur specifika rubriker påverkar mottagarnas uppfattning av budskapet 
på enskilda affischer. Då det visade sig ha en stor betydelse hade det enligt författarna varit 
intressant att undersöka copys betydelse på mottagarnas uppfattning av budskapet på djupet 
genom att exempelvis testa samma affisch med olika copy. 
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Avsändarens påverkan på designen   
För att undersöka hur design utifrån de tre teman påverkar mottagaren valde författarna att inte 
visa någon avsändare på affischerna då det skulle kunna dra till sig uppmärksamhet. Dock tror 
författarna att det hade varit intressant att i en fortsatt studie se hur designen blir påverkad om 
en avsändare visas, samt om designen påverkas mer om avsändaren är välkänd. 
 
Forumets påverkan 
I studien undersöktes hur olika koncept kan utformas som affischer. En annan vinkel skulle 
kunna vara att undersöka hur marknadsföringen påverkar mottagaren om den sker via en annan 
kanal. Förslag på detta skulle kunna vara rörlig media eller sociala medier. 
 
Välgörenhet med fokus på djur 
Författarna valde att begränsa undersökningen till välgörenhetsorganisationer med fokus på djur. 
En liknande studie skulle kunna genomföras om välgörenhetsorganisationer som arbetar mot 
andra mål för att se om djurtemat har en särskild påverkan på resultatet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
Hej, välkommen till intervjun. Vi heter Tove och Matilda och går Grafisk design och 
kommunikation och skriver nu vårt examensarbete. Syftet är att ta fram tre affischer utifrån tre 
teman för en välgörenhetsorganisations marknadsföring och sedan undersöka om det finns något 
tema som fungerar bättre vid marknadsföring för välgörenhetsorganisationer. 
 
Forskningsetiska principer: 
Det här är en “tänka högt”-intervju vilket innebär att vi kommer uppmana dig till att beskriva det 
du tänker. Om du inte förstår något får du gärna fråga. Intervjun innefattar endast frågor i olika 
form. Syftet med intervjun är att vi ska få in åsikter från målgruppen om designen vi skapat. 
Intervjun är helt frivillig och du har rätt att avbryta när du vill, eller avstå från att svara på vilka 
frågor som helst. Alla deltagaruppgifter behandlas konfidentiellt och obehöriga kommer inte 
komma åt några uppgifter. Intervjun spelas inte in, utan vi kommer endast ta anteckningar. Alla 
uppgifter som samlas in kommer endast användas till examensarbete och du kommer vara helt 
anonym.  
 
Lite om organisationen: Vi har tagit fram en fiktiv välgörenhetsorganisation som fokuserar på 
vilda djur i Afrika som utsätts för tjuvjakt eller berövas sin frihet. Ett långsiktigt mål 
organisationen strävar mot är att öka antalet månadsgivare. Organisationen har ingen logotyp 
eller varumärkesnamn synligt för på affischen för att det inte ska påverka designens effekt. 
 
De teman vi har utgått ifrån är: 
Annonstyp effekt visar upp effekterna av hur tidigare donationer lett till något positivt.  
I annonstyp behov visar man att det behövs hjälp. Annonstyp metafor består av bilder på objekt 
som fungerar som en metafor för något annat. Mottagaren får själv tolka bilden och göra sina 
egna kopplingar till vad de betyder.  
 

Demografiska frågor: 
Ålder: 
Kön: 
Ort:  
Sysselsättning: 
 

Inledande frågor:  
- Skänker du bidrag till någon organisation idag? Om ja, vilken och varför? 
 
Du kommer nu få se affischerna en liten stund, gå inte in på för mycket detaljer, du behöver inte 
läsa infotexten. Visa alla tre affischer samtidigt under en begränsad tid (20 sek).  

 
- Vilken sätter sig starkast på minnet? 

- Varför just den? 
 
Visa alla affischer igen och ge lappar. 
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- Kan du berätta vilken affisch som tillhör vilket tema? 
 

Frågor rörande tema 
Effekt 
- Hur känner du när du ser affischen? 

- Varför tror du att du känner så? 
- Hur tolkar du affischens budskap? 
- Vad tror du tanken är bakom affischen? 
- Hur tycker du att rubriken påverkar affischen?  
- Är det något du vill tillägga? 
 
Behov 
- Hur känner du när du ser affischen? 

- Varför tror du att du känner så? 
- Hur tolkar du affischens budskap? 
- Vad tror du tanken är bakom affischen? 
- Hur tycker du att rubriken påverkar affischen?  
- Är det något du vill tillägga? 
 
Metafor 
- Hur känner du när du ser affischen? 

- Varför tror du att du känner så? 
- Hur tolkar du affischens budskap? 
- Vad tror du tanken är bakom affischen? 
- Hur tycker du att rubriken påverkar affischen?  
- Är det något du vill tillägga? 
 
Alla tre affischer 
- Är det någon som påverkar dig mer än de andra?  

- Varför? 
- Hade den fått dig att bli månadsgivare? 
- Varför/varför inte? 

 
- Vilken affisch tycker du framför budskapet “att stoppa tjuvjakt eller rädda djur som berövas sin 
frihet” bäst? 

- Varför? 
 
- Vilken affisch tror du hade stuckit ut mest på en anslagstavla?  

- Varför? 
 
- Är det något du vill tillägga? 
 
Tack för din tid! 
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Bilaga 2 - Färdiga affischer stort format 
Tema effekt 
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Tema behov 
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Tema metafor 

 


