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Abstract

There are people that uses notes to motivate themselves or to remind themselves of things or situations. 
These notes, these messages, seems to be very meaningful for these people because the notes are placed in 
some of the most visible places, in their homes or at work, to been seen in a daily basis. Due to this value, 
the message deserves a better visual presentation, through an interior detail, a poster. The purpose of this 
study was to bring the right feeling within the message throughout a poster with color and typography.  

As a start, theory was collected with focus on color and typography. This followed by a pre-study where a 
questionnaire was handed out to the public to collect the notes. A research was made to investigate todays 
trends in poster design to get an understanding of the looks of the trends and connect it with different 
types of habits and usage of color and typography. 

The design process started with a design analysis where the theory was put in relation to the messages. 
Out of this, some sketches were made that later was evaluated and gave the result of 2-4 drafts per 
message, 24 drafts in total. These drafts were later evaluated by interviews together with participants 

within and outside the field of graphic design. After the evaluation a compilation was made and another 
analysis was made and this led to nine finalized posters, one for each message. 

The conclusion presents the finalized posters that were made based on theories and interviews. It also 
shows that there were several parameters that affected each other. The message affected the design and 
the design affected the message which in turn also got affected by the interview participants individual 
relations and feelings towards the message and the design.  
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Sammanfattning 

Det finns många som använder sig utav små lappar för att peppa sig själva eller för att påminnas om att 
tänka efter lite extra kring vissa saker eller situationer. Dessa lappar, dessa budskap, anses vara viktiga och 
betydelsefulla då dessa placerats på väl synliga ställen där personerna i fråga kan se dessa på en daglig 
basis. I och med denna betydelse anses budskapen kunna förmedlas på ett mer visuellt tilltalande sätt 
genom en inredningsdetalj i form av en poster. Syftet med denna studie var att ta fram rätt känsla hos ett 
textligt budskap genom en poster med hjälp av färg och typografi.  

Till en början undersöktes teorin kring området med ett större fokus på färg och typografi. Följt utav detta 

gjordes en förstudie där en enkät skickades ut till allmänheten för att få tag på lappar. Det gjordes även en 
undersökning över den nuvarande marknaden kring posterdesign för att få en förståelse för dagens 
trender och för att koppla trenderna till olika typer av vanor hos färg och typografi.  

Designprocessen tog sin början genom en designalys där teorin utforskades i relation till budskapen. 
Utifrån det gjordes ett antal skisser som värderades och gav formen till 2–4 utkast per budskap, totalt 24 
utkast. Dessa utkast värderades sedan med hjälp av intervjuer tillsammans med personer inom och utanför 

designläran. Efter intervjuerna gjordes en sammanställning och analys som slutligen ledde fram till ett 
färdigställande av ett utkast per budskap. 

Slutsatsen visade slutligen på nio färdigställda posters som tagits fram med hjälp av teorier och intervjuer. 
Det visades också att ett flertal faktorer påverkade varandra. Budskapet påverkade designen och designen 
påverkade budskapet och i sin tur påverkades detta av personers individuella relation och känsla till 
budskap och design.  
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1 Inledning 
Nedan beskrivs bakgrunden till arbetet och syftet med studien. Här beskrivs också studiens begränsningar och den slutgiltiga 

forskningsfrågan. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Det har noterats att det finns många som använder sig utav små lappar för att peppa sig själva eller för att 
påminnas om att tänka efter lite extra kring vissa saker eller situationer. Dessa lappar, dessa budskap, kan 
hittas på skrivbord, på kanten utav datorskärmen eller uppklistrade på exempelvis en spegel. Budskapen 

anses vara viktiga och betydelsefulla då dessa placerats på väl synliga ställen där personerna i fråga kan se 
dessa på en daglig basis. I och med denna betydelse ansågs budskapen kunna förmedlas på ett mer visuellt 
tilltalande sätt genom en inredningsdetalj i form av en poster.  

Arbetet var begränsat till tio veckor vilket innebar ca 400 timmar. Det fanns ett flertal faktorer att titta på 
när det kom till grafisk design men på grund av den begränsade tiden kom arbetet att fokusera på främst 
färg och typografi. Då designen applicerades på posters fanns det även trycktekniker och produktions-

förhållanden att ta hänsyn till men denna studie tittade enbart på de faktorer som rörde designen. 

1.2 Studiens syfte 

Syftet med denna studie var att förmedla ett antal olika budskap genom att designa överensstämmande 
känslor till varje individuellt budskap. Detta med fokus på färg och typografi. 

1.3 Forskningsfråga 

Hur kan man förmedla en känsla hos ett budskap genom en poster med fokus på färg och typografi? 



9 

 

2 Teoretisk referensram 
Nedan visas de källor som används i den teoretiska ramen för arbetet. Dessa källor användes som en stadig teorigrund där 

teorier ställdes mot varandra för att stärka arbetet. 

2.1 Poster 

Vad är egentligen definitionen av en poster? Nationalencyklopedin (2019) beskriver en poster som en 
”[…] benämning på plansch för prydnadsändamål och utan informativ funktion, ofta omtryck av t.ex. film- eller 

utställningsaffisch. Posters förändrade inredningskulturen genom att användas istället för tavlor […]”. Detta visar alltså 

att det idag är en del av inredningskulturen och det bekräftar även Råberg (2016) som förklarar att posters 
verkligen blivit en inredningsfavorit och numera är en trend att räkna med. 

2.2 Färg 

Nedan beskrivs endast de färger som kom att användas i arbetet. En avgränsning gjordes och de färger som slutligen inte 

användes i studien plockades bort. 

Birren (2016) förklarar den psykologiska aspekten kring färg. Han skriver bland annat hur varma färger 

känns mer aktiva och tilltalar extroverta människor medan kalla färger förmedlar en känsla utav lugn och 
tilltalar introverta människor. Birren (2016) säger också att för starka färger kan väcka oroande känslor och 
detta bekräftar också Art Therapy (2018) som specifikt nämner gul och orange i en stark ton då dom 
reflekterar mer ljus som kan ge en irriterande effekt. 

Vad man ska komma ihåg när det gäller färgers egenskaper är att färger kan ge olika effekter beroende på 
styrka (Birren, 2016). Det kan också vara individuellt från person till person hur färger uppfattas och 

Birren (2016) menar också att färger som befinner sig i olika sammanhang uppfattas på olika sätt vilket 
även Dabner, Stewart & Vickress (2017) bekräftar. Lupton & Phillips (2015) beskriver hur designers sällan 
jobbar med flera färger på en och samma gång utan ofta jobbar med ett färre antal, till exempel olika toner 
utav en färg, komplementfärger eller färger som på något annat sätt hör ihop. Lupton och Phillips (2015) 
ger ett exempel på användning med bara svart och vit tillsammans med en enda färg. Färger kommer och 
går enligt trender (Ibid.) och Lupton och Phillips (2015) menar att man måste hålla koll på vad som funkar 
för tillfället. 

Birren (2016) går så småningom in på färgernas individuella egenskaper och menar att färgen röd tillhör 
den aktiva och varma kategorin medan blå, lila och grön hör till den lugna och kalla kategorin. Även 
författaren Sean Adams (2017) kategoriserar färger som bland annat; varma, kalla och neutrala. Ett 
exempel på en varm färg är ”Smör” (eng. Butter, CMYK 0,0,50,0) som Adams (2017) beskriver som en 
optimistisk och glad färg med en association till solsken. Ytterligare en varm färg, ”Korall” (eng. Coral, 
CMYK 0,80,60,0) som beskrivs som en feminin färg med en känsla av ömhet och kärlek (ibid.). Han 

beskriver även färgen som tropisk och säger specifikt att en poster med denna färg skulle avkodas som 
positiv och vänlig. Färgen ”Persika” (eng. Peach, CMYK 0,60,60,0) har en karaktär av omhändertagande 
och är en mjuk färg med en varm känsla (Ibid.). ”Fuchsia” (eng. Fuchsia, CMYK 0,100,0,0) ger en känsla 
av självständighet och intensiv energi. Färgen fångar uppmärksamhet men Adams (2017) menar också att 
det är en färg som man ska vara försiktig med att använda. ”Orange” (eng. Orange, CMYK 0,70,100,0) 
utstrålar värme och energi och speglar ungdom och glädje. Den associerar även till sommar, solnedgång 

och flammor (Ibid.). Art Therapy (2018) bekräfta både glädje och värme och nämner även känslan av 
förändring och entusiasm. Adams (2017) tillägger också att denna färg dock anses vara mer åt det röda 
hållet enligt vissa medan den anses vara mer åt det gula hållet av andra. ”Röd” (eng. Red, CMYK 
0,100,100,0) är passionens, energin, elden, våldets och ilskans färg (Ibid.) och även Birren (2016) bekräftar 
associationen till ilska och menar att färgen upplevs väldigt intensiv. ”Gul” (eng. Yellow, CMYK 
0,20,100,0) anses vara glad, optimistisk och utstrålar kreativitet och associeras till solljus (Adams, 2016). 
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Även Art Therapy (2018) nämner liknande associationer men menar också att färgen kan upplevas som 
intensiv och frustrerande.  

Till den kalla kategorin av färger hör bland annat färgen ”Blå” (eng. Blue, CMYK 100,50,0,0) som anses 
vara ärlig och lojal (Adams, 2017) vilket även Art Therapy (2018) bekräftar. Färgen associeras också med 
himmel, vatten, makt i form av myndighet, stabilitet och styrka enligt Adams (2017). Art Therapy adderar 
också den lugna och visdomsfulla känslan som den blå färgen bär med sig.  ”Chartreuse” (eng. Chartreuse, 
CMYK 50,0,100,0) beskriver Adams (2017) som djärv och ungdomlig, den visar på livskraft, kreativitet 
men den känns också mindre vilosam. Den används ibland istället för gul för få fram extra kraft och 
attityd (Ibid.). ”Ljusblått” (eng. Light Blue, CMYK 70,0,0,0) drar paralleller till en solig himmel och lugn 

och ro, kan upplevas som andlig och oändlig (Ibid.). ”Mint” (eng. Mint, CMYK 40,0,30,0) känns neutral, 
vårig och ger en känsla utav liv och tillväxt men vad Adams (2017) också varnar för är att denna färg är 
väldigt skör om den printas. Det förklaras vara en hårfin balans mellan turkos och ljusblått med en 
blandning av för mycket eller för lite gult (Ibid.).  

Inom kategorin med neutrala färger listar Adams (2017) bland annat upp ”Svart” (eng. Black, CMYK 
0,0,0,100) som associeras till drama, självsäkerhet och står som sofistikerad, formell och mogen (Ibid.). 

Adams (2017) nämner också att för mycket svart kan få känslan av begravning och depression. ”Grå” 
(eng. Grey, CMYK 0,0,0,50) upplevs känslolös och neutral men han beskriver också hur olika nyanser kan 
uppfattas på olika sätt. En mörkare nyans kan upplevas som rik och sofistikerad (Ibid.). Ljusgrå kan 
konteras med elegans och fin medan en medium-grå kan kännas mer passiv (Ibid.). ”Vit” (eng. White, 
CMYK 0,0,0,0) beskriver Adams (2017) som tråkig men nämner också att det är en färg som tillsammans 
med svart skapar drama. 

2.3 Typografi 

Hellmark (2006) nämner bland annat att läsarens vana påverkar hur väl ett budskap uppfattas. Även 
Arkitektkopia (2018) uttalar sig på ett liknande sätt och menar att man bör hitta ett sammanhang och att 
man därav bland annat behöver tänka på mottagarens förståelse kring associationer. När det kommer till 
att välja typsnitt förklarar Arkitektkopia (2018) att senare forskning visat att det är läsvanan som påverkar 
och att det är just läsarens vana som man ska ta hänsyn till i allra högsta grad vid val av typsnitt. När det 

kommer till läsbarheten behöver man också tänka på användningen av versaler och gemener. Hellmark 
(2006) förklarar att gemener ger en tydligare ordbild än versaler vilket gör att det blir enklare att läsa 
gemener, även Dabner, Stewart och Vickress (2017) bekräftar lässvårigheten med versaler. 

För att få fram ett budskap menar Arkitektkopia (2018) att det handlar om en kombination av ”färgsättning 

och kontraster, sammanhang och timing”. De beskriver en så kallad synlig typografi med mycket vikt på att stärka 
budskapet med till exempel starka färger, olika tjocklekar och kompositioner. Bergström (2016) skriver 
även han om synlig typografi och beskriver i sin förklaring att bokstäver berättar, skapar stämning och 

utstrålar en viss karaktär. Han beskriver också typografin i allmänt som en förmedling av tankar och 
känslor (med flera) i form av ett budskap. Bergström (2016) förklarar hur otroligt många nya typsnitt som 
formats under den senare tiden och som används av så väl amatörer som professionella. Även Amic 
(2013) beskriver hur snabbt typsnitt har utvecklats under den senaste tiden och att typsnitten designats för 
att framför allt förmedla just känslor. 

Brown (2016) beskriver olika typsnitts förmedling utav känslor, han beskriver bland annat skript som 

personligt, feminint, elegant och fint. Även Peate (2018) bekräftar skript som personligt, feminint och 
elegant och han adderar även associationen till kreativitet. Teckensnittsfamiljen seriff beskriver Brown 
(2016) som glamorös, stilren, lyxig och stabil. Även Bernazzani (2017) bekräfta det stabila intrycket och 
adderar mogen och praktisk. I sin tur adderar även Peate (2018) ett formellt intryck med tillit och respekt. 
Sanserifen beskriver Brown (2016) som enkel och neutral vilket även Bernazzani (2017) förklarar genom en 
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studie som visat på att denna teckensnittsfamilj inte har någon speciell association. Peate (2018) skriver 
däremot att sanserifen känns enkel, modern och ärlig. Förutom teckensnittsfamiljernas associationer tar 

även Brown (2016) upp associationerna till vikterna bold och black och beskriver dom som dominerande, 
galanta och betydelsefulla.  

2.4 Illustration eller fotografi 

Lankow, Ritchie och Crooks (2012) beskriver bland annat hur en illustration som har ett budskap med 
värde, en illustration som berättar, lockar betydligt mycket mer. Författarna förklarar också att man kan 
använda en illustration gjord utav minimalistisk form som är mer öppen för tolkning. Lankow, Ritchie, & 

Crooks (2012) nämner också att färg kan hjälpa till att leda blicken men att man också ska vara försiktig så 
att man inte använder för mycket färg.  

May (2017) nämner ett antal tänkvärda värderingar för val av illustration eller fotografi. Han beskriver till 
exempel hur illustrationer ofta väcker uppmärksamhet då man inte blir begränsad på samma sätt som ett 
fotografi. May (2017) tar upp en annan fördel med illustrationer, man kan skala upp illustrationer utan att 
upplösningen försämras, förutsett att man använder sig utav vektoriserade illustrationer. Man blir också 

något friare med att utrycka sig och visualisera när det kommer till illustration. Vill man dock visa på en 
sanning och rättvis bild utav något anses ett fotografi vara mer trovärdigt (May, 2017), vilket även Dabner 
et al. (2017) också bekräftar. Fotografier medför även en känsla av professionalitet mer än vad en 
illustration gör (Dabner et al., 2017). 

Dabner et al. (2017) förklara hur gränsen mellan ett fotografi och en illustration har blivit otydligare på 
grund av den digitala teknik som idag används som redskap för att slå ihop dessa. Men vad Dabner et al. 
(2017) påpekar främst är att det är viktigast att veta vad man vill sända ut för meddelande och budskap 

samt att ta reda på vad som passar bäst för marknaden. 
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver hur studien utformades med hjälp utav två huvudsakliga delar, en förstudie och en designprocess. I 

slutet beskrivs också delen som innefattar resultat och analys. 

3.1 Förstudie 

En förstudie gjordes för att fastställa att det fanns tillräckligt med underlag för att genomföra studien. 
Först och främst behövdes lappar samlas in och en undersökning behövde göras för att ta reda på hur den 
nuvarande marknaden såg ut kring posterdesign. 

3.1.1 Formulär – lappar 

För att få tag på allmänhetens lappar gjordes en enkät med hjälp av Google forms som var ett användbart 
verktyg för att på ett enkelt sätt samla in information samt för att sammanställa enkätens svar. Enkäten 
bestod utav totalt sju frågor. Tre frågor där deltagarna fick skriva eget svar med valfritt antal tecken samt 
fyra frågor med svarsalternativ (Bilaga 1).  

Enkäten delades offentligt på Facebook och på privat profil på Instagram. Enkäten postades den 7 mars på 

Facebook och delades på nytt, denna gång med en bild för att fånga uppmärksamhet, den 15 mars. Den 
delades på Instagram Stories den 9 mars och delades sedan som ett inlägg på Instagram den 15 mars.  

3.1.2 Dagens trender inom posterdesign 
För att få en bra förståelse och överblick över hur den nuvarande marknaden såg ut för designande av 
posters besöktes fem hemsidor med försäljning av posters online. Dessa hemsidor valdes ut från Googles 
första och mest passande hemsidor till sökningen av ”posters online” i kombination med de sidor som var 

bekanta sedan tidigare. På varje hemsida utforskades främst hemsidornas individuella topplistor för att få 
en övergripande bild av dagens postertrender. Detta för att ta reda på vilken stil som används, vilka färger 
som främst används och hur typografin utformats. För att sedan få en djupare inblick inom området som 
studien behandlar utforskades även hemsidornas kategori ”texttavlor”. Endast fyra av fem hemsidor 
innehöll denna kategori och därför undersöktes endast dessa fyra. 

3.2 Designprocess 

Designprocessen tog sin början genom att kombinera det teoretiska ramverket tillsammans med 
förstudien för att få ihop en generell designanalys samt en designanalys för varje individuellt budskap. 
Baserat på denna kunskap gjordes sedan skisser, utkast och värderingar som slutligen resulterade i ett 
färdigställande av posters. 

3.2.1 Designanalys 

För varje individuell lapp, varje budskap, gjordes en analys i kombination med den teori som tagits fram 

för studien (2.2, 2.3, 2.4). Budskapet analyserades för att få fram en känsla och för att ta fram associationer 
till budskapet. Känslor och associationer kopplades sedan ihop med färger, typografi, illustration och 
fotografi. I kombination med detta var även dagens postertrender en vägledning till layout, typografi och 
färg. 

3.2.2 Skiss 

Efter att ha analyserat budskapen och dess associationer gjordes ett antal skisser för varje budskap. Dessa 

gjordes vid två tillfällen för att applicera Aspelunds (2016) teori kring tidsbegränsning vid en skissprocess. 
Aspelunds (2016) menar att man bör sätta en tidsbegränsning på arbetet för skiss för att vara effektiv och 
han förklarar att det ibland kan vara bra att återkomma till arbetet en stund senare. För varje budskap 
skissades därmed så många posters upp som möjligt men så fort pennan slutade skissa i mer än 10 minuter 
lades skissen åt sidan och skisserna återupptogs sedan dagen efter för att få en paus från arbetet och med 
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förhoppningen att återuppta skissandet med ett nytt perspektiv. Aspelund (2016) påpekar också att även 
dom dåliga idéerna är viktiga och att ju fler idéer man har desto bättre, därför gjordes ett flertal skisser för 

varje budskap. Skissprocessen delades upp i två delar för varje lapp, skiss på layout och skiss på typografi. 
Skisserna gjordes också med ett antal designprinciper i åtanke, så som gruppering, skala och fria ytor, detta 
för att hålla kvar arbetet kring syftet. Även den tidigare informationen, så som referensram och 
designanalyser, togs i åtanke för att få fram applicerbara skisser till just den posterdesign som arbetet 
strävade efter. Då trenderna hos dagens posters visade att de flesta posters var rektangulära (4.2) 
utformades även skisserna i den rektangulära formen. En centrerad positionering på texten var främst 
förekommande (4.2) och det flesta posters använde en vit bakgrund (4.2.2) och detta applicerades även på 

skisserna. 

3.2.3 Värdering av skiss  

Värderingen av skisserna gjordes genom att gå igenom varje koncept för att jämföra det med teori, 
förstudie och den designanalys som gjorts. Om en skiss inte kunde kopplas till dessa uteslöts konceptet. 
Om en skiss däremot talade för dessa gick skisserna vidare till nästa del av designprocessen. 

3.2.4 Utkast 

Av skisserna som gick vidare från värderingen gjordes utkast och dessa gjordes digitalt med hjälp av Adobe 

Illustrator. Storleken på alla utkast gjordes i samma storlek, i formatet A3. Formatet valdes på de grunder 
att det blev lätt att skriva ut och ansågs vara en bra mellanstorlek. 

3.2.5 Värdering av utkast  

3.2.5.1 Intervju  

För att sedan värdera utkasten genomfördes ett antal intervjuer. Två olika grupper deltog, en grupp med 
kunskap inom designläran (A) och en grupp utanför designläran (B). Intervjuerna genomfördes med en 
person i taget. Arvola (2014) förklarar att det är viktigt att nå de kritiska deltagarna och det var precis vad 
personerna inom designläran var till för. De medförde ett annat perspektiv med ett mer kritiskt 
analyserande kring designen. Detta gav det professionella perspektivet kring designen (A) tillsammans med 
de viktiga åsikterna från personerna som såg dessa posters från ett mer vardagligt och allmänt perspektiv 

(B). 

Arvola (2014) menar att det är viktigt att informera deltagaren om vad som gäller och att få samtycke från 
deltagaren. Arvola (2014) förklarar att det bör informeras om bland annat observationer och 
ljudinspelningar. Intervjuerna började därför med en kort förklaring till vad studien gick ut på. En 
förklaring gjordes även till hur intervjuernas upplägg skulle se ut och en förfrågan av ljudinspelning 
gjordes. Varje intervju varade i 60 minuter och under intervjun transkriberades den viktigaste 

informationen för att sedan låta ljudinspelningen komplettera anteckningarna ifall det skulle behövas.  

Arvola (2014) belyser hur viktigt det är med pilotintervjuer för att på så sätt upptäcka brister, så som att en 
fråga kan behöva omformuleras. I denna studie gjordes två pilotintervjuer. Den ena gjordes tillsammans 
med en person inom designläran (A) och den andra gjordes med en person utanför designläran (B). Det 
behövdes två pilotintervjuer eftersom intervjufrågorna såg annorlunda ut för respektive grupp. 

För intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuteknik. Med ett antal fasta frågor fanns det chans 
för fria svar, diskussion och följdfrågor. För att också få en så verklig uppfattning av utkasten som möjligt 

printades dessa ut för att kunna hänga upp på ett något längre avstånd från deltagaren. Intervjuerna med 
de inom designläran (A) hölls på universitetet i bokade grupprum för att inte låta ljudnivåer eller annat 
runt omkring störa deltagarna under intervjuerna. För personerna utanför designläran (B) genomfördes 
intervjuerna i respektive deltagares hem för att skapa en trygg miljö för deltagaren. 
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3.2.5.2 Intervjufrågor 

Nedan visas intervjufrågorna tillsammans med en kortfattad förklaring till varför frågan ställdes. Under intervjun frågades 

dessa i ordningen som visas nedan och för varje utkast ställdes samma frågor. 

Frågorna ser annorlunda ut för respektive grupp, för deltagande inom designläran och deltagande utanför 
designläran. Frågorna för de inom designläraren dyker, förutom helhetsintrycket, in direkt på detaljer. 
Dessa personer har ett så kallat ”design-tänk” och behöver inte få förklarat vad till exempel ”[…] designens 

helhetskänsla [...]” är, personen vet vad det innebär och kan svara på frågan direkt utan vägledning. En 
person utanför designläran behöver däremot en annan vägledning. Frågan om ”[…] helhetskänslan […]” 

behöver förklaras och därmed ställdes först en fråga kring budskapet och sedan om designen för att sedan 
slå ihop dessa. 

Frågor till deltagare inom designläran 

Vad är ditt första intryck när du ser denna poster? 

Ett första intryck säger väldigt mycket och det är väldigt intressant att se vad det är som fångar första 
uppmärksamheten. Är det nått som sticker ut? Vad är de första tankarna som cirkulerar hos deltagaren? 
 

Stämmer textens budskap och känsla överens med designens helhetskänsla? (poäng, skala 1-5) 

Det är väldigt viktigt att budskapets känsla stämmer överens med designens känsla. Det är en del utav 
målet med studien och detta måste givetvis utvärderas för att se om utkasten tar fram rätt känsla.  
 

Vad tycker du att typsnittet förmedlar för känsla? 

För att gå ner mer på detalj får deltagaren dela med sig av sin åsikt när det kommer till typsnittets känsla. 

Detta tar fram specifika styrkor och svagheter hos utkasten. 

Vad tycker du att färgen förmedlar för känsla? (frågan ställs till de posters med färg) 

För att gå ner mer på detalj får deltagaren dela med sig av sin åsikt när det kommer till färgens känsla. 
Detta tar fram specifika styrkor och svagheter hos utkasten. 

Vad utgör dagens poster-trender? 

Denna fråga ställdes för att ta reda på om deltagarens bild av dagens postertrender stämde överens med de 

postertrenderna som togs fram i förstudien (4.2). Detta är givetvis en fråga som också kommer att vara 
väldigt intressant att jämföra med de olika intervjugrupperna för att se om det skiljer sig väldigt mycket 
beroende på om man befinner sig utanför eller inom designläran. 
Tycker du att dessa posters stämmer överens med dagens poster-trender? (poäng, skala 1-5) 

Efter en mer öppen fråga får deltagaren ge poäng utkastet och detta ska ge möjligheten till att lättare 
kunna jämföra svaren mellan olika deltagare. 

Om du skulle få designa om denna, vad skulle du gjort annorlunda? Och på vilka grunder?  

En öppen fråga som gav utrymme för egna åsikter. Om flera deltagare ger liknande svar på någon poster 
kan detta vara mycket intressant att följa upp. 

Frågor till deltagare utanför designläran 

Vad är ditt första intryck när du ser denna poster? 

Ett första intryck säger väldigt mycket och det är väldigt intressant att se vad det är som fångar den första 
uppmärksamheten. Är det nått som sticker ut? Vad är de första tankarna som cirkulerar hos deltagarna? 

 

Vad får du för känsla av textens budskap? 

Denna fråga ska få deltagaren att endast fokusera på budskapet för att se vad deltagaren upplever för 
känsla. För att kunna stärka en känsla måste man få fram vad det verkligen är för känsla man ska få fram 
och förhoppningsvis ska denna fråga ta fram en tydlig känsla hos budskapet. 
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Vad får du för känsla av designen? 

Denna fråga ska få deltagaren att endast fokusera på designen för att se vad deltagaren upplever för känsla. 

Svaret från denna fråga kommer sedan att jämföras med de andra frågor som rör känslor för att se hur de 
samspelar med varandra. 

Stämmer textens budskap och känsla överens med designens helhetskänsla? (poäng, skala 1-5) 

Det är väldigt viktigt att budskapets känsla stämmer överens med designens känsla. Det är en del utav 
målet med studien och detta måste givetvis utvärderas för att se om utkasten tar fram rätt känsla. 
 

Vad utgör dagens poster-trender?  

Denna fråga ställdes för att ta reda på om deltagarens bild av dagens postertrender stämde överens med de 
postertrenderna som togs fram i förstudien (4.2). Detta är givetvis en fråga som också kommer att vara 
väldigt intressant att jämföra med de olika intervjugrupperna för att se om det skiljer sig väldigt mycket 
beroende på om man befinner sig utanför eller inom designläran. 
Tycker du att dessa posters stämmer överens med dagens poster-trender? (poäng, skala 1-5) 

Efter en mer öppen fråga får deltagaren ge poäng utkastet och detta ska ge möjligheten till att lättare 

kunna jämföra svaren mellan olika deltagare. 

3.2.6 Färdigställande av poster 

Efter en sammanställning av intervjuerna gjordes en analys för att få fram de bästa utkasten. De posters 
med högst poäng enligt hur budskapets känsla stämde överens med designens känsla gick vidare till nästa 
fas och en färdigställd poster togs fram för varje budskap. 

3.3 Resultat och analys 

En slutlig analys för de färdigställda postrarna togs fram genom att jämföra det som justerats på respektive 
poster. Gemensamma nämnare plockades ut och dessa jämfördes med studiens teorier, den framtagna 
förstudien för dagens postertrender och svaren från intervjuerna. Detta utgjorde den analys som i sin tur 
kom att ligga till grund för slutsatsen. Slutsatsen är gjord baserad på analysen men även andra delar av 
studien som ansågs viktiga för slutsatsen. Studien avslutas med en diskussion kring slutsats och framtida 
arbeten. Denna diskussion är baserades på analyser och slutsats.  
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4 Förstudie 
Förstudien bestod utav två delar, en insamling av lappar, för att få fram ett antal budskap att arbeta med och en research 

som gjordes för att ta reda på hur dagens posters ser ut och hur dagens trender är utformade. 

4.1 Insamlade lappar 

Med hjälp av ett formulär (bilaga 1) samlades ett flertal lappar ihop. Enkäten bestod utav totalt sju frågor, 
tre begärde svar med fritext och de resterande fyra frågorna hade svarsalternativ. Sex av dessa frågor var 
obligatoriska medan den sista frågan lät personen i fråga vara anonym och där med inte behövde fylla i ett 

svar på ”namn” (bilaga 1). Budskapen som samlades in visas nedan i figur 1. Ett valfritt alternativ i 
enkäten var att skicka med en bild på sin lapp och nedan visas de som bifogades med enkäten (se figur 2-
8). 

 
Figur 1. Formulär – Vad står det på din lapp? 

 

 
Figur 2. Lapp tillhörande 
budskap 8 

 
Figur 3. Lapp tillhörande 
budskap 4 

 
Figur 4. Lapp tillhörande 
budskap 6 

 
Figur 5. Lapp tillhörande 
budskap 7 
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Figur 6. Lapp tillhörande budskap 2 

 
Figur 7. Lapp tillhörande budskap 10 

 

 
Figur 8. Lapp tillhörande budskap 9 

 

Totalt svarade tio personer på enkäten, åtta kvinnor och två män. Majoriteten av de som svarade på 
enkäten var i åldern 18–39 år och 60% av de som svarade på enkäten ansåg sig själva vara extroverta, 
medan 40% ansåg sig själva vara introverta. Tre personer valde att vara anonyma och sex personer valde 
att dela med sig av sina lappar genom att skicka in en bild på sin lapp (se figur 2-8).  

Svaren visade främst att det fanns lappar att jobba med och att de kunde användas som ett underlag till 
studien. Ett budskap visade på glädje, en annan lyfte upp och motiverade, det fanns en kärlekshistoria och 

lappar som påminde om att vara ödmjuk. Även om det fanns likheter så bar varje budskap med sig en 
egen individuell känsla (Bilaga 3).  

4.2 Dagens postertrender  

Nedan visas de postertrender som togs fram i förstudien, både hos den allmänna postertrenden men också trenderna bland 

typografiska posters. 

4.2.1 Allmän posterdesign 

För att få en överblick över hur dagens postertrender såg ut besöktes ett antal hemsidor. På dessa 
hemsidor undersöktes sidornas individuella topplistor för att få fram det absolut senaste och populäraste 
inom posterdesign. 
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Figur 9. Topplista över posters på Printler AB (2019) 

 
Figur 10. Topplista över posters på Tavelro (2019b) 

 

 
Figur 11. Topplista över posters på Nordic print store AB (2019a) 
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Figur 12. Topplista över posters på Desenio AB (2018b) 

 
Figur 13. Topplista över posters på Poster Store (2018b) 

 

 
Vad som tydligt visades på dessa hemsidor var en majoritet av relativt simpel design oavsett om en poster 
innehöll ett foto eller en illustration (se figur 9–13). Av totalt 43 posters så innehöll 35 av dessa 

fotografier.  

Fotografierna höll sin enkelhet genom att hållas avskalade, svartvita eller enfärgade i en något dovare 
kulör. De färger som visades generellt i dessa posters var grön, blå och rosa (även svart och vit) (se figur 
9–13). Illustrationer, typografi och andra grafiska element höll sig centrerade, ofta i form av en svart ton 
med mycket luft och marginal.  

Alla posters visade ett liggande eller stående rektangulärt format där det rektangulära formatet visades vara 

betydligt mycket vanligare än ett liggande (se figur 9–13). 
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4.2.2 Typografisk posterdesign 

 
Figur 14. Textposters på Nordic print store AB (2019b) 
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Figur 15. Textposters på Desenio AB (2018a)              

 
Figur 16. Textposters på Poster Store (2018a) 
 

 
Figur 17. Textposters på Tavelro (2019a) 
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Vad som visades under kategorin ”textposters” var att 32 av 50 posters endast innehöll typografi, alltså 
inga fotografier eller illustrationer. Det var 15 av 50 posters som innehöll någon form av illustration eller 
liknande grafiskt element (se figur 14–17). Av dessa posters visade endast 3 av 50 på ett användande av ett 
fotografi (se figur 14).  

Vad man tydligt kunde se var att stående posters i ett rektangulärt format var det vanligaste formatet då 
det endast var 4 av 50 som använde ett liggande rektangulärt format. Det stående formatet användes till 
allt från ett ord till längre texter medan ett liggande format endast innehöll ett eller ett fåtal ord (se figur 
14–17).   

Vad gäller versaler och gemener så var det 18 av 50 posters som bestod av endast versaler, 22 av 50 som 
bestod av endast gemener och därav bestod 10 av 50 av både gemener och versaler (se figur 14–17). 
Strukturen på texten visade i en del posters att man delat upp, förutom långa texter, även korta texter på 

olika rader. Detta för att få upp storleken på texten eller för att för att belysa viktigare ord i text som 
ansågs vara extra viktig. Detta gjordes med större storlekar, olika vikter eller genom ett annat typsnitt (se 
figur 14–17). Det fanns till och med en poster som använde radbrytning på ett enda ord, ”love” (se figur 
14). Positioneringen av texten bland dagens postertrender visade främst på en centrering då endast två 
postrar använde vänsterställd positionering. Utifrån en lodrätt positionering höll man texten främst i 
mitten eller vid den optiska mittpunkten men det fanns undantag vid illustration med text ovanför och 

under illustrationen (se figur 17) samt ett fåtal posters som använde sig utav ett ord placerat i toppen utav 
postern (se figur 15–16). 

Den vita bakgrunden dominerade markant då det endast fanns en poster med svart bakgrund. Färgen 
visade generellt att de flesta posters endast innehöll svart, i form av textfärg (se figur 14–17), men det 
fanns några få som stack ut med färgerna rosa, blå, grön och gul (se figur 14–15) samt dryckes-postrarna 
som innehöll en mix av gul, orange, brun och röd (se figur 14). Majoriteten hade svarta texter men det 

förekom även vit och rosa text (se figur 15–16).  

De teckensnitts-familjer som användes var både skripter, seriffer och sanserifer. Vid längre texter användes 
ofta skript tillsammans med gemener men även sanserifer tillsammans med versaler.  

  



23 

 

5 Designprocess 
Designprocessen var en viktig del av arbetet och den tog sin start med att analysera de budskap som hade samlats in. Detta 

för att till en början få ett grepp om varje individuell lapp och för att få fram en anpassad design. Analysen gick över till 

skisser som utvärderades och utformades till digitala utkast som även dessa värderades för att slutligen färdigställas till 

slutgiltiga posters. 

5.1 Generell designanalys 

Precis som Bergström (2016) beskriver så förmedlas en känsla i form av ett budskap inom typografin (2.3). 

Olika typsnitt förmedlar olika känslor och det gäller att fånga rätt känsla genom typsnitt, precis som att 
fånga en känsla med hjälp av en specifik färg. Därmed behöver valet av typsnitt delvis väljas med åtanke 
att förmedla rätt känsla för att stämma överens med textens budskap. En annan faktor som spelar stor roll 
är vad läsaren är van vid. Hellmark (2006) förklarar hur valet av typsnitt påverkas av läsarens vana (2.3) 
och därmed kommer typografin till dessa posters att baseras på just dagens postertrender. Trender som 
Råberg (2016) bekräftar att posters blivit inom inredningskulturen (2.1). Vad studien fokuserar på är den 

synliga typografin då det är texten som ska lyftas i dessa posters. Arkitektkopia (2018) förklarar att man då 
lägger vikten på att stärka budskapet med till exempel starka färger, olika tjocklekar och kompositioner 
(2.3) men eftersom trenderna visar på dova färger kommer alltså starka färger att dras upp i opacitet eller 
uteslutas och det kommer att läggas större vikt på tjocklekar och komposition.  

Lupton och Phillips (2015) beskriver hur även färger följer dagens trender (2.2) och de färger som visas 
hos dagens allmänna postertrender är dovare nyanser av grön, blå och rosa tillsammans med svart och vitt 
(4.2.1). Tittar man däremot på posters som innehåller typografi finner man inte lika mycket färg i dessa 

posters (4.2.2). 

När det kommer till illustrationer beskriver Lankow, Ritchie och Crooks (2012) hur en illustration med 
värde lockar betydligt mycket mer (2.4). Använder man då en illustration som är kopplad till texten och 
har en betydande roll finns det alltså en chans till att postern lockar mer uppmärksamhet. Lankow et al. 
(2012) beskriver också hur man kan använda minimalistiska illustrationer (2.4) vilket man kan se används 
bland dagens postertrender och kan därmed även komma till användning för att designa dessa posters. 

Vad dom dock varnar för är att använda för mycket färg och detta går parallellt med trenderna som heller 
inte använder speciellt mycket färg. 

Tittar man på dagens trender när det kommer till fotografier kan man se att det används både hos de 
allmänna och typografiska postrarna, dock används det inte i samma utsträckning hos de typografiska som 
de allmänna. Både May (2017) och Dabner et al. (2017) förklarar att fotografier många gånger används för 
att visa på trovärdighet och sanning (2.4) men detta anses dock vara mindre relevant för just typografiska 
posters och detta kommer där med att tas i åtanke vid val av illustration eller fotografi. 

5.2 Budskap 1  

Designanalys 

På lapp 1 står det ”smile :)” (bilaga 3). Att le är något som många känner igen sig i att man skulle behöva 
göra oftare. Denna lapp skrevs utav en person som anser sig själv vara extrovert (se bilaga 3). Enligt 
Birren (2016) tilltalar varma färger extroverta människor och vad Adams (2017) kategorisera som varma 

färger är bland annat färgen ”smör” och beskriver den som optimistisk och glad, desamma gäller färgen 
gul (2.2). Adams (2017) beskriver också färgen ”korall” som varm, vänlig och positiv (2.2). ”Orange” 
sprudlar även den av energi och glädje (2.2). Man skulle kunna koppla ordet ”smile” till en så kallad smiley 
som också associeras till den varma färgen gul och även den runda formen. När det kommer till att 
använda gul finns det risk att man tar i alldeles för mycket för att man vill att den ska poppa och förmedla 
så mycket glädje som möjligt men precis som både Birren (2016) och Art Therapy (2017) skriver så bör 
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man var försiktig för att inte få en motsatt effekt som väcker oro genom alldeles för starka färger (2.2). 
När Art Therapy (2018) beskriver färgen gul nämner dom också en annan sida än den glada och 

optimistiska. Dom menar också att den kan upplevas som intensiv och frustrerande (2.2). Trenderna visar 
i sin tur på dova färgval (4.2.1) vilket stärker valet av ”smör” om en färg anses vara lämplig att använda. 
När det kommer till typografi passar ett lite vänligare och lättsammare typsnitt för att få fram en känsla 
som passar budskapet. Ett typsnitt som inte är för formellt. En modern typ av skript, inte för tunn och 
snirklig, utan något kraftigare på ett mer lekfullt sätt som får fram den kreativiteten som Peate (2018) 
beskriver hos skripten. En sanserif skulle även fungera men en sanserif kan riskera att förmedla en torr känsla 
då den av många anses stå utan någon speciell association (Bernazzani, 2017). 

Skiss 

Gjord på grunderna ovan (5.1) samt den specifika designanalysen som tog fram för budskap 1. 

 
Figur 18. Skiss budskap 1 – layout  

 
Figur 19. Skiss budskap 1 – typografi 
 

Värdering av skiss 

Vissa skisser innehåller smilisen och visa inte (se figur 18–19). Personen som skickade in texten skrev den 
tillsammans med en smiley (se figur 1) och därmed tas beslutet att den kommer att användas vidare i 
arbetet. Detta sorterar alltså ut de skisser som inte innehåller någon smiley. Smilisen kommer också att 
placeras på snedden för att efterlikna budskapet som skickades in (se figur 1) och för att det ska gå 
samman i den visuella texten. Skissen där ordet är uppdelat i två rader (se figur 18), anses tappa en helhet. 

Trenderna visar på att denna layout kan användas men då ordet ”smile” innehåller ett ojämnt antal 
bokstäver, till skillnad från det som visas i trenderna (se figur 14), passar det sig inte lika bra och skissen 
kommer att uteslutas. Fokuset ligger på ordet och därför anses heller inte den skissen med en stor färgruta 
(se figur 18) vara passande då den tar upp en större del av postern och drar större uppmärksamhet. 
Trenderna visar heller inte på denna typ av design (4.2) men däremot visas användandet utav något som 
liknar penseldrag i färg som bakgrund till texten (se figur 15). Trenderna visar på ett flertal stående posters 
som endast innehåller ett ord (4.2.2). Därför visar skissen på det stående formatet med en enkel centrerad 

text potential och kommer att gå vidare till stadiet för utkast. De skisser som sedan återstår är av ett 
liggande format. Liggande format är mindre vanlig (4.2.) men tillsammans med det lättsammare budskapet 
med en optimistisk känsla där man kan gå bortom det formella, kan det fungera väldigt bra. Denna 
utvärdering visar slutligen på fyra potentiella layoutskisser. När det sedan kommer till typografi visar 
skisserna på användning av både gemener och versaler (se figur 19). Eftersom utkastet endast innehåller 
ett ord anses ordbilden vara viktig. Då gemener ger en tydligare ordbild (2.3) kommer dessa att användas i 

arbetet för denna poster. Skissen på skripten som går in och ut genom en enda linje (se figur 19) används 
bland dagens postertrender (se figur 14) men då detta budskap innehåller en smiley på slutet anses denna 
typ av design inte vara applicerbar. Efter detta återstår en enklare sanserif eller en skript som kommer att 
använda vidare i utkasten. 
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Utkast för budskap 1 

 
Figur 20. Utkast 1 

 
Figur 21. Utkast 2 

 
Figur 22. Utkast 3 
 

5.3 Budskap 2 

Designanalys 

På lapp 2 står det ”Du missar 100% av skotten du inte skjuter. - Wayne Gretzky” (se figur 6). Personen som 

skickade in denna lapp blir av denna motiverad till att fortsätta kämpa (bilaga 3) och menar att även om 
nått känns svårt eller långt borta så kan det gå ändå om man försöker. När personen förklarade hur lappen 
hjälper honom i vardagen så känns lappen motiverande. Från ett allmänt första intryck av detta budskap 
upplevs det som hårt, det innehåller orden ”skotten” och ”skjuter” och det finns risk för en negativ 
approach då man talar om man missar om man inte skjuter istället för att se det från ett positivt 
perspektiv, som en träff om man ser till att faktisk skjuta. Personen som skickat in lappen anser sig själv 

vara extrovert (bilaga 3) och även texten upplevs extrovert.  

Adams (2017) beskriver färgen ”Fuchsia” som en färg med energi och självständighet och även ”Röd” 
förmedlar energi (2.2) som kan anses gå parallellt med den motivation som man vill att budskapet ska 
förmedla. Det visuella uttrycket ska förmedla och stärka budskapet men kan det vara så att den röda 
färgen vänder budskapet till att gå på alldeles för hårt? En röd färg tillsammans med ”skotten” och 
”skjuter” med den negativa vridningen på budskapet kan i slutändan riskera att skapa en fel känsla. Detta 
budskap skulle även kunna tilltala en introvert person som behöver motiveras till att ta nästa steg och våga 

ta för sig. Ytterligare ett skäl till att den röda färgen kan bli alldeles för hård. 

Wayne Gretzky var en tidigare professionell ishockeyspelare vilket har en betydelse för både budskap och 
färgval. Det handlar därmed inte alls om ett skott från ett gevär utan från ett slag med en hockeyklubba. 
Hockey står främst som en mansdominerande sport och kan då associeras till den mer manliga färgen blå, 
även ljusblå och vitt som kan associeras till is och vintersport. Adams (2017) beskriver ”ljusblått” som en 
färg med lugn och ro (2.2) vilket inte passar speciellt bra till budskapet. ”Blå” beskriver han som en ärlig 

och lojal färg och associerar den med himmel och vatten (2.2) vilket inte heller är helt passande till 
budskapet. Däremot, den stabilitet och styrka som den blåa färgen förmedlar kan vara användbar i relation 
till texten. Färgen ”vit” beskriver Adams (2017) som tråkig men som kan få en styrka tillsammans med 
”svart” (2.2).  

Det finns helt klart olika sätt att tolka denna text på och man bör förmodligen arbeta med ett färgval som 
anses vara mer neutralt. ”Mint” beskriver Adams (2017) som en kall men ändå neutral färg (2.2) men 

problemet med denna om man tittar på textens budskap är att den saknar motivation och energi. Det 
samma gäller flera av nyanserna av grå som upplevs som känslolösa och passiva och det är inte känslan 
man vill få fram. Här bör förmodligen svart och vitt få arbeta tillsammans för att skapa styrka och låta 
betraktaren av denna poster få tolka textens budskap på sitt eget sätt. 

Typsnittet bör kännas stabilt för att få fram känslan av att om du skjuter så träffar du målet, en slags ökad 
motivation genom typsnittet. Som ett stabilt typsnitt rekommenderar Brown (2016) och Bernazzani (2017) 
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seriffer men även sanserifer som anses vara ärliga och neutrala (Peate, 2018) kan fungera och det samma 
gäller användandet av black och bold som upplevs som dominerande och kan därmed få fram en 

motiverande känsla. 

Skiss 

Gjord på grunderna ovan (5.1) samt den specifika designanalysen som tog fram för budskap 2. 

 
Figur 23. Skiss budskap 2 – layout 

 
Figur 24. Skiss budskap 2 – typografi 
 

Värdering av skiss 

Tre av dessa skisser visar en väldigt tydlig association till hockey (se figur 23) och dessa kommer att 
uteslutas för att låta budskapet tolkas fritt. Lankow, Ritchie och Crooks (2012) beskriver hur en illustration 
behöver vara av värde men denna illustration anses inte förmedla något större värde. Personen som 
skickade in budskapet är förmodligen väl medveten om vem Wayne Gretzky är men budskapet användes 
som motivation och applicerades på personens arbete (bilaga 3) och inte ute på isen för att bokstavligen 

göra mål. Precis som designanalysen beskriver så bör en neutral färg användas för fri tolkning och beslutet 
landar i att endast använda svart och vitt. En av skisserna har svart bakgrund och vit text, dagens 
postertrender visar att denna kombination kan användas (se figur 16) och därmed kommer även denna 
skiss att gå vidare till stadiet för utkast. När det kommer till typsnitt har det endast skissats på sanserifer och 
detta för att postertrenderna visar på sanserifer vid längre texter (4.2.2). De visar även på skript (4.2.2) men 
denna typ utav teckensnitt ansågs inte vara det bästa alternativet för detta budskap, som förklarat i 

designanalysen för budskapet. Därmed används en enklare sanserif för en enkelhet och neutral känsla (2.3). 
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Utkast för budskap 2 

 
Figur 25. Utkast 4 

 
Figur 26. Utkast 5 

 
Figur 27. Utkast 6 
 

5.4 Budskap 3 

Designanalys 

Lappen som denna person delat med sig av ska troligen formuleras på följande sätt ”Everyone you meet is 

fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always. Be nice. Always.” (se figur 1). En känsla av ödmjukhet, 

en påminnelse om att man måste tänka på andra och att man alltid ska vara vänlig och snäll. Färgen 
”korall” skulle passa väldigt bra till denna poster då färgen utstrålar ömhet, kärlek, positivitet och vänlighet 
(2.2). Även ”Persika” har en passande karaktär av värme och omhändertagande (2.2). Dessa färger är 
väldigt mjuka och då budskapet visar på styrka skulle även ”blå” vara ett alternativ för att få fram känslan 
av just ”fighting” som är ett hårdare ord. Inte på ett hårt sätt så som våld som skulle kunna stärkas med 
rött utan en styrka inifrån. 

Budskapet innehåller både hårda och mjuka ord vilket gör flera olika typer utav typsnitt skulle kunna 

fungera så länge de används på rätt sätt. 

Skiss 

Gjord på grunderna ovan (5.1) samt den specifika designanalysen som tog fram för budskap 3. 

 
Figur 28. Skiss budskap 3 – layout 

 
Figur 29. Skiss budskap 3 – typografi 
 

Värdering av skiss 

För att få fram den mjuka ömheten fanns alternativet till att designa en poster med färg. Däremot ansågs 

inte svart passa som en bakgrund. Om en färg ska användas så är ”korall” och ”persika” som gäller för att 
få fram rätt känsla, som beskrivet i analysen för budskapet ovan. Skisserna som visar på en separation 
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mellan ”Be kind, always. Be nice, always.” och den övriga texten (se figur 28) bär med sig en intressant 
komposition som är viktigt för att förstärka den synliga typografin (2.3). Det samma gäller den skissen som 

bär med sig en annan storlek, font eller vikt på dessa ord (se figur 28). ”Be kind, always. Be nice, always.” 
kommer däremot att delas upp på två rader för att få fram en synlig typografi genom en större storlek på 
texten. Dagens trender visar på tydliga marginaler i designen och därför kommer dessa att delas upp för 
att lämna gott om plats på kanterna. Skisserna på typografin visar på både sanserifer och skript och båda 
typerna anses kunna användas till denna poster. Däremot upplevs skripten något för mjuk för ”fighting”, 
som ovan beskrivs lite hårdare, och bör därför användas på ”Be kind, always. Be nice, always.” om det skulle 
vara så att ett annat typsnitt används på just denna del av texten. 

Utkast för budskap 3 

 
Figur 30. Utkast 7 

 
Figur 31. Utkast 8 

 
Figur 32. Utkast 9 

 
Figur 33. Utkast 10 
 

5.5 Budskap 4  

Designanalys 

Lappens text lyder ”Everything in life is temporary. So if things are going good, enjoy it because it won’t last forever. And 

if things are going bad, don’t worry. It can’t last forever either.” (se figur 3). Detta budskap handlar om att ta vara på 
det goda eftersom allt i livet är tillfälligt. Men det säger också att man kan ta det lugnt om något går fel, för 
även dom sakerna är temporära. En känsla av att leva i nuet och inte fastna i det dåliga som har varit. 
Färgen ”Mint” kan förmedla en känsla utav liv (2.2) och anses neutral enligt Adams (2017) vilket kan passa 

budskapet då det anspelar på både det negativa och positiva. Dagens postertrender visar tydligt att de 
posters med mycket text endast innehåller text (4.2.2). Därmed bör texten stå för sig själv utan illustration 
eller fotografi då texten är så pass lång. Fokuset kommer därför att vara på texten och typsnittet behöver 
precis som färgen hållas neutral för att vara lättläst och för att förmedla rätt känsla. En sanserif kan komma 
väl till användning för denna design då Brown (2016) beskriver den som just enkel och neutral (2.3). Vad 
som också visas i dagens postertrender är att långa texter inte bara använder sig utav sanserifer utan också 

skript (4.2.2). 

Skiss 

Gjord på grunderna ovan (5.1) samt den specifika designanalysen som tog fram för budskap 4. 
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Figur 34. Skiss budskap 4 – layout 
  

 
Figur 35. Skiss budskap 4 – typografi 
 

Värdering av skiss 

Denna text är väldigt lång och skisserna består till mesta del utav bara text (se figur 34) och det anses vara 
den bästa lösningen. Detta visas även bland postertrenderna, långa texter står oftast för sig själva (4.2.2). 
De skisserna med en extra detalj eller illustration kommer därför att uteslutas. Även färg kommer att 
uteslutas för att hålla postern stilren och för att behålla fokuset på texten och dess budskap samt för att 

efterlikna dagens trender som med långa texter till större del står utan färg (4.2.2). En av skisserna består 
av text skriven mer visuellt lekfullt men denna kommer att bli alldeles för rörig med den mängd text som 
detta budskap har. Det finns heller ingen poster bland dagens trender som är layoutad på detta sätt (4.2). 
Skisserna visar på både liggande och stående format (se figur 34). Formatets beslut faller på ett stående då 
dagens trender visar på stående format vid längre texter (4.2.2). Positioneringen i återstående skisser 
varierar mellan centrerade och vänsterställda. Båda anses vara applicerbara för designen och enligt 

trenderna kan båda typerna utav layout användas (4.2.2.). Tittar man däremot på den lodräta 
positioneringen visar trenderna på en centrerad positionering hos längre texter (4.2.2) och därmed 
kommer skisserna med en botten- och toppenplacering att uteslutas. Skisserna på typsnittet har gjorts på 
sanserifer och skript (se figur 35). Skript beskrivs av Brown (2016) som feminin och elegant medan Peate 
(2018) beskriver sanserifen som enkel och ärlig vilket anses passa betydligt mycket bättre till budskapets 
känsla. Därför faller valet på sanserifen som anses kunna få fram den rätta känslan. 
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Utkast för budskap 4 

 
Figur 36. Utkast 11 

 
Figur 37. Utkast 12 
 

5.6 Budskap 5 

Designanalys 

Detta budskap ”Kisses of fire” beskriver personen som en magisk känsla och den påminner personen om att 
leta efter något som ger just denna känslan (bilaga 3). Texten har en varm känsla och den kommer ifrån en 
extrovert person vilket leder fram till varma färger. Färgen ”Röd” och ”Orange” passar till den eldiga 
delen utav texten med association till eld genom den röda färgen och flammor genom den orangea (2.2). 

”Korall” snuddar på ämnet med sin association till kärlek och det samma gäller ”Fuchsia” med sin del av 
den intensiva känslan (Adams, 2017) (2.2). Eftersom dessa färger är väldigt starka och därmed inte går 
ihop med dagens trender kan en illustration komma väl till användning för att kunna uttrycka de känslor 
som man vill förmedla. En illustration i svart och vitt som i kombination får fram en viss kraft och genom 
att använda en illustration finns också friheten till att uttrycka sig (May, 2017). När det kommer till 
typografi kan ett typsnitt med lekfullhet och stabilitet komma till användning för att få fram en 

kombination av magi och eldig passion. 

Skiss 

Gjord på grunderna ovan (5.1) samt den specifika designanalysen som tog fram för budskap 5. 

 
Figur 38. Skiss budskap 5 – layout 

 
Figur 39. Skiss budskap 5 – typografi 
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Värdering av skiss 

Många av dessa skisser innehåller illustrationer (se figur 38) och de anses kunna stärka budskapet. En 

illustration väcker både uppmärksamhet (May, 2017) och den anses kunna leverera ett värde och därmed 
hjälpa till att berätta och förmedla budskapet (Lankow, Ritchie och Crooks, 2012). För att fortfarande 
hålla designen stilren med luft och marginal, precis som trenderna (4.2), passar det bättre att separera 
illustration med text. Det finns även två skisser som visar på fotografier (se figur 38) men det kommer att 
vara lättare att få fram budskapet genom en illustration då man är något friar med att uttrycka sig (May, 
2017) och därmed utesluts dessa. Det finns också två skisser av stående format som liknar två av de 

skisser med illustrationer och detta gör att valet faller på att gå vidare med de som innehåller illustrationer 
eftersom dessa anses kunna förstärka känslan hos budskapet något ytterligare. Vad som sedan återstår 
utöver de två stående skisserna med illustrationer är det liggande formatet med bara text. Till denna hade 
det passat bra att använda skript, det ger mer liv i designen och Peate (2018) menar att skript ger en elegant 
känsla. Brown (2016) beskriver också hur den ger en personlig touch vilket behövs för att få fram läsarens 
egen känsla och association till budskapet ”kisses of fire”. Till de skisserna som innehåller text tillsammans 

med illustrationer behöver texten balanseras beroende på vad det är för illustration. Detta för att behålla 
postern så stilren som möjligt, precis som dagens postertrender (4.2). Om illustrationen är väldigt snirklig 
kan ett enklare typsnitt användas. Sanserifen som upplevs enkel och neutral (Brown, 2016) kommer då till 
användning för att skapa balans. Om illustrationen däremot är kantigare och känns lite hårdare kan skript 
användas då Peate (2018) beskriver den som personlig, elegant och kreativ. Det kan också vara så att 
typsnittet behöver gå i samma stil som illustrationen för att harmonisera med varandra och för att 
tillsammans stärka känslan av budskapet. 

Utkast för budskap 5 

 
Figur 40. Utkast 13 

 
Figur 41. Utkast 14 

 
Figur 42. Utkast 15 
 

5.7 Budskap 6 

Designanalys 

Personen som delade med sig av denna lapp, detta budskap, ”Vilken babe”, skickade även med en bild på 
sin lapp där det står ”wow, vilken babe” (se figur 4) och hon förklarar att lappen ska ge uppmuntran och 
positivitet (bilaga 3). När det kommer till lappens budskap upplevs det inte så formellt med tanke på 
ordvalet ”wow” och ”babe” vilket kan leda till en något ungdomligare och kaxigare känsla. Därmed finns 
det ett antal färger som passar både språk och känsla till exempel ”Fuchsia” och ”Chartreuse” men dessa 

är väldigt starka. För att istället få fram en attityd kan detta kompenseras genom att välja rätt typsnitt. Det 
krävs givetvis en balans då det fortfarande ska förmedla känslan av en uppmuntran. Här kan alltså en 
kombination av typsnitt komma till användning, antingen två olika typsnitt, typsnitt med olika vikter eller 
olika storlekar. 
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Skiss 

Gjord på grunderna ovan (5.1) samt den specifika designanalysen som tog fram för budskap 6. 

 
Figur 43. Skiss budskap 6 – layout  

 
Figur 44. Skiss budskap 6 – typografi 
 

Värdering av skiss 

Skisserna på layouten visar ett antal olika uppdelningar av texten, tre ord efter varandra på rad, tre ord 

efter varandra i form av en lista eller med en uppdelning där ”wow” står på en rad och ”vilken babe” på 
nästa (se figur 43). Postertrenderna tycks arbeta med uppdelningar som passar budskapet med fokus på de 
ord som behöver synas något extra (4.2.2). För detta budskap anses fokuset ligga på ”wow” och beslutet 
landar på att använda ”vilken babe” på samma rad eller under istället för att dela upp det på tre rader. För 
en uppdelning på två rader anses ett stående format passa formen medan ett liggande format passar för en 
enkelrad. Med denna värdering återstår slutligen två skisser inom layouten som kommer att föras vidare till 
stadiet för utkast. Gällande typsnittet beskrivs det i designanalysen att en kaxigare känsla behöver 

förmedlas och detta kan göras med ett typsnitt med större vikt eller storlek. Den kaxigare känslan 
förmedlades inte genom att använda en skript då den upplevs som elegant och feminin (Brown, 2016) och 
därför landade valet på en sanserif. Sanserifen står som neutral men genom att komplettera vikterna bold eller 
black anses typsnittet kunna stärkas och precis som Brown (2016) beskriver vikterna kan man få fram en 
dominant känsla (2.3) som i detta fall står närmre den kaxigare känslan.  

Utkast för budskap 6 

 
Figur 45. Utkast 16 

 
Figur 46. Utkast 17 
 

5.8 Budskap 7 

Designanalys 

Denna lapp, detta budskap, “Dator, matlåda, bestick, laddare? Nycklar, böcker?” (se figur 5), var layoutad i 
form av en lista som personen använder för att komma ihåg vad hon ska ha med sig varje gång hon går ut 
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utanför dörren (bilaga 3). Detta budskap anses dock vara för personlig för detta arbete och därmed togs 
beslutet att utesluta budskapet från arbetet. Vi alla har olika grejer som vi behöver ta med oss när vi 

lämnar hemmet. 

5.9 Budskap 8 

Designanalys 

Personen som skickade in denna lapp, “Hur gick det med Kajsa” (se figur 2), beskrev den som en 
kärleksförklaring (bilaga 3). En jättefin historia men som anses vara för personlig för detta arbete. Det 

finns tyvärr inte så många som kommer att kunna relatera till denna text och där med föll beslutet på att 
utesluta detta budskap från arbetet. 

5.10 Budskap 9 

Designanalys  

Ett budskap med en känsla av hårdhet, “Pain is temporary, glory is forever” (se figur 8), en slags attityd och ett 
framåtsträvande. Ett budskap som ger motivationen till att kämpa och som funkar som en påminnelse till 

att även om det gör ont eller är jobbigt så är det bara tillfälligt och det kommer senare omvandlas till en 
fördel. Vad man strävar mot är ju fördelen, alltså ”glory”. Man vill att det ordet ska kännas lockande, det 
ska verkligen förmedla just ”glory”. Ett ord som för många har en personlig betydelse, vi har alla olika mål 
och strävar mot något eget. Både Brown (2016) och Peate (2018) beskriver skript som personlig vilket 
därmed skulle passa in på just ”glory”. ”Pain” för däremot med sig en annan känsla, en hårdare känsla som 
skulle kunna framhävas med hjälp utav en neutral sanserif tillsammans med en vikt av bold eller black för att 

få fram en dominerande känsla (2.3) som kan speglas i den hårdare attityden.  

Skiss 

Gjord på grunderna ovan (5.1) samt den specifika designanalysen som tog fram för budskap 9. 

 
Figur 47. Skiss budskap 9 – layout 
 

 
Figur 48. Skiss budskap 9 – typografi 
 

Värdering av skiss 

Skisserna över layouten för detta budskap liknar varandra, alla är av stående format och alla visar på en 
centrerad text (se figur 47). Den första skissen att sorteras bort är den skissen där en cirkel sluter den sista 

delen av budskapet (se figur 47). För att budskapet ska stärkas bör istället en annan vikt, font eller storlek 
användas på texten. Precis som skrivet i analysen ovan bör fokuset ligga på ”pain” eller ”glory” och 
därmed anses två av layoutskisserna visa potential då dessa framhäver just dessa ord. En sanserif med 
vikten bold eller black passar till ”pain” för att ge en kraftigare känsla men kan också passa till ”glory” då 
Brown (2016) förklarar hur vikterna kan förmedla en betydelsefull känsla. För ordet ”glory” kan även en 
skript användas för att, som ovan nämnt, plocka fram en personlig betydelse till budskapet.   
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Utkast för budskap 9 

 
Figur 49. Utkast 18 

 
Figur 50. Utkast 19 
 

5.11 Budskap 10 

Designanalys 

Lappen med budskapet “Your life isn’t yours if you constantly care what others think” (se figur 7) påminner om att 

lägga fokus på sig själv och precis som personen beskriver, inte låta andras åsikter påverka sitt val och liv 
(bilaga 3). En ganska djup text med stor betydelse. Den förmedlar något väldigt viktigt som påverkar 
många och som många behöver en påminnelse om. Personen beskriver sig själv som introvert men jag 
tror att denna text tilltalar introverta så väl som extroverta och därför läggs fokus på neutrala alternativ till 
färger som i slutändan landar i att texten ska få stå själv. Utan illustrationer, utan fotografi och utan färg. 
Med svart text får man fram kontrast och ”Svart” förmedlar den självsäkerhet som Adams (2017) 

beskriver (2.2) att färgen förmedlar, det är precis vad man vill förmedla med textens budskap. 

Skiss 

Gjord på grunderna ovan (5.1) samt den specifika designanalysen som tog fram för budskap 10. 

 
Figur 51. Skiss budskap 10 – layout 
  

 
Figur 52. Skiss budskap 10 – typografi 
 

Värdering av skiss 

En text som är av medellängd och som inte kräver jättestor ansträngning för att läsas (se figur 1). Raderna 
bör dock inte bli för långa och därför uteslutas det liggande formatet som heller inte är det vanligaste 
formatet när man tittar på dagens trender (4.2.2). Det liggande formatet använda främst för posters med 
enstaka ord (4.2.2) men då detta budskap innehåller en hel mening används ett stående format. Fortsätter 
man att titta på dagens trender ser man att det inte finns någon poster där orden formas efter varandra för 
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att tillsammans skapa en rektangel (4.2) och det utesluter även denna typ utav skiss. Detta ger tre 
potentiella skisser att arbeta med (se figur 51). Typsnittet bör vara det samma i hela texten om det inte är 

så att ”your life” kommer att sättas i större fokus. Något som man kan se hos postertrenderna är att man 
plockat fram viktigare nyckelord (4.2.2) och detta kan även tillämpas på denna poster då ”your life” anses 
vara den viktigaste delen utav budskapet. Eftersom budskapet handlar om ditt liv och att du gör vad du 
vill med det, vill man även få ut den känslan i typsnittet. Skripten anses vara personlig (Brown, 2016) och 
den bringar även kreativitet (Peate, 2018) vilket i detta fall speglar den fria känslan. Skissen över typografin 
visar även på en sanserif (se figur 52) vilket också anses vara användbart då den förmedlar en enkel och 
ärlig känsla (ibid.). Då budskapets innehåll kan vara något som kan kännas svårt bör typsnittet förmedla en 

enkel känsla och därmed passar en sanserif. 

Utkast för budskap 10  

 
Figur 53. Utkast 20 

 
Figur 54. Utkast 21 

 
Figur 55. Utkast 22 
 

5.12 Budskap 11 

Designanalys 

Ett enkelt budskap med en mjuk och vänlig ton, “in a world where you can be anything, be kind”. Det är väldigt 
ödmjukt och förmedlar värme och en passande färg till denna poster skulle kunna vara ”Korall”. Adams 
(2017) beskriver denna färg med en känsla av ömhet och kärlek (2.2), precis som man vill att detta 
budskap ska ge känslan utav. Däremot säger han också att färgen kan ge ett feminint intryck (2.2) och då 
finns risken att man bygger upp begränsningar. För att då fortfarande behålla en visuellt mjukare ton kan 
detta göras genom att välja rätt typsnitt. Brown (2016) beskriver skript som feminint men det anses lättare 
att balansera upp ett mer feminint typsnitt än en färg som går mer mot det rosa hållet. Man kan givetvis 

ändra tonen på färgen men då tappar den meningen med den associerade känslan från teorin. Man kan 
istället välja att bara använda skript till ”kind” för att ge just det ordet extra värme och på så sätt fångar 
man upp balansen med ytterligare ett typsnitt till den övriga texten som är något mer maskulin som till 
exempel en sanserif.  
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Skiss 

Gjord på grunderna ovan (5.1) samt analysen som tagits fram för budskap 11. 

 
Figur 56. Skiss budskap 11 – layout 
  

 
Figur 57. Skiss budskap 11 – typografi 
 

Värdering av skiss 

Dabner, Stewart & Vickress (2017) förklarar att det är viktigt att veta vad man vill sända ut för 
meddelande genom en illustration eller text. Tittar man då på skissen med en jordglob (se figur 56) är det 
något oklart vad den faktiskt tillför till budskapet och kommer där med att uteslutas då den inte tydliggör 
budskapet. På de skisser där det är större fokus på ”be kind” och ”kind” (se figur 56) anses ”be kind” ge 
ett tydligare meddelande medan ”kind” bara står som ett ensamt ord. Att lyfta fram enstaka ord som har 

större betydelse visas bland postertrenderna och man kan även se att två ord lyftes fram tillsammans för 
att de anses höra ihop (4.2.2). Skissen som visar på en användning utav färg (se figur 56) kommer att 
uteslutas då beslutet ligger på att få fram den mjukare tonen med ett typsnitt istället för en färg. När det 
kommer till skissen som visar på en vänsterställd topplacering (se figur 56) anses denna avvika från 
postertrenderna. Postertrenderna visar exempel på vänsterställda placeringar men inte med text placerad i 
toppen (4.2.2) och detta gör att denna skiss uteslutits. Det har skissats på tre typer utav teckensnitts-

familjer, skript, sanserif och seriff (se figur 57). Ett typsnitt med en mjukare ton skulle då vara skript som 
förmedlar en feminin känsla med elegans (Brown, 2016) men den ska då användas av en lagom dos för att 
tona ner de feminina som inte färgen skulle kunna klara av. På den skissen där ”be kind” står på egen rad 
(se figur 56) skulle en skript komma till användning. För att då väga upp det feminina typsnittet används 
till fördel en sanserif då sanserifen anses förmedla en neutral känsla (Brown, 2016). Sanserifen kan även 
användas som ett genomgående typsnitt då den enligt Peate (2018) också förmedlar en enkelhet vilket 

passar till det enkla budskapet. Typsnittet bör dock inte vara för hårt då man fortfarande vill få fram en 
mjukare ton för att få fram en passande känsla till budskapet. Skissen visar också på användning utav en 
seriff och denna anses vara bland annat glamorös, lyxig, mogen och praktiskt (2.3), något som saknar 
association till budskapet och kommer därför att uteslutas. 
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Utkast 

 
Figur 58. Utkast 23 

 
Figur 59. Utkast 24 
 

5.13 Värdering av utkast 

Detta kapitel går igenom värderingen utav utkasten, gjord med hjälp av två pilotintervjuer och åtta intervjuer. Intervjuerna 

analyseras sedan för att få fram en redogörelse för hur deltagarna tolkat design, budskap och känslor hos utkasten. 

5.13.1 Pilotintervjuer 

Den första pilotintervjun med en deltagare inom designläran (A) visade att instruktion och värdering av 
fyra utkast tog 23:49 minuter. Den andra pilotintervjun tillsammans med en deltagare utanför designläran 
(B) tog 20:15 minuter. Detta bevisade tydligt att intervjuerna behövde justeras då tiden för de planerade 
intervjuerna var beräknad till 30 minuter för utvärdering utav totalt 24 utkast. 

• 60 min istället för 30 min 
 

• Värdering av hälften. Person A1 och A2 kommer att intervjuas för poster 1–12 medan A3 och A4 
kommer att intervjuas för poster 13–24. Det samma gäller B-gruppen (de utanför designläran), B1 
och B2 kommer att intervjuas för poster 1–12 medan B3 och B4 kommer att intervjuas för poster 
13–24. 
 

• Pilotintervjun för grupp A (inom designläran) gav mer detaljerade svar och i diskussionen efter 
förklarade deltagaren att det var svårt att veta hur långt svar deltagaren skulle ge. Därför kommer 
det att förklaras i instruktionen att svaren inte behöver vara så långa. 

 

• Frågan ”Stämmer textens budskap och känsla överens med designens helhetskänsla?” kommer att 
omformuleras till ”Stämmer budskapets känsla överens med designens känsla?”. 
 

• Frågan ”Vad utgör dagens poster-trender?” kommer att omformuleras på följande sätt till respektive 
grupp ”Vad anser du utgöra dagens poster-trender?”. Båda pilotintervjuerna visade en osäkerhet, Pilot A 
(inom designläran) berättade efter intervjun att det var en svår fråga att svara på då deltagaren inte 

visste hur trenderna såg ut. Pilot B (utanför designläran) ansåg sig inte ha någon koll på dagens 
postertrender och hade också svårt att svara på frågan. 
 

• För pilot B (utanför desginläran) var det väldigt tydligt att det var lättare att ge designen ett betyg 
från 1–5 innan än att svara på hur postern stod sig jämfört med trenderna. Förmodligt svårt att 
svara på denna person inte hade så bra koll på trenderna. Detta kommer att justeras genom att 
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först be om ett betyg mellan 1–5 på hur väl den stämmer överens med trenderna och sedan ställa 
som följdfråga om det är nått speciellt som gör att deltagaren givit det betyget. 

5.13.2 Intervjuer 

Under intervjuerna visade det sig att frågorna hade ett flertal brister, flera av dem var liknande och 
frågorna påverkade svaren på andra frågor. Då frågorna var liknande blev det svårt för deltagaren att hålla 
isär dom och svaren hamnade slutligen utanför området som frågan stod sig inom. Frågan ”Vad får du för 

känsla av textens budskap?” kommer alltså inte att sammanställas för att gå vidare med, då svaren på denna 
fråga till stor del bestod av svar på vad typsnittet och eller designen gav för känsla. I detta fall var det 

betydligt mycket lättare för deltagarna att svara på ”Stämmer budskapets känsla överens med designens känsla” då 
det tydligare särskilde de två delarna åt i och med att de jämfördes med varandra i samma fråga. Frågan 
”Om du skulle få designa om denna, vad skulle du gjort annorlunda? Och på vilka grunder?” kommer även den att 
uteslutas från vidare sammanställning och analys då den i efterhand inte anses fylla någon funktion. Frågan 
ställdes utifrån ett fritt perspektiv och deltagarna besvarade frågan utifrån egen smak vilket förlorar tråden 
till att det är ett budskap som ska stärkas med hjälp av typografi och färg. Nedan redovisas deltagarnas 

svar på vad de anser utgöra dagens trender. Därefter följer givna poäng till utkasten och efter det redovisas 
en sammanställning för varje poster som börjar det första intrycket för varje utkast med följd av designens 
känsla och typsnittets känsla. 

5.13.2.1 Trender och överensstämmande känslor 

Nedan har varje deltagares svar av ”Vad anser du utgöra dagens poster-trender?” sammanställts. 

A1: Upplever att det finns två olika stilar, en med mycket färg, även vågade färger. Den andra stilen 
beskrivs som clean (sv. stilren) och bestående av linjer. Vilken stil som hör till vad förklaras bero på vad 

som ska förmedlas. 

B1: Deltagaren beskrev sig inte ha sådan koll på posters i allmänhet. Det förklarades att det sällan blir 
besök på stan men när deltagaren däremot fick följdfrågor kring hur utkasten ställde sig emot dagens 
trender så var det lättare för deltagaren att faktiskt få fram en egen uppfattning kring dagens postertrender. 

A2: Minimalism utgör stor del av dagens trender enligt deltagaren. Det är få färger, plana färger och inte 
massa gradienter. Det är avskalat och det är lättare att få fram budskapet när det inte är massa annat som 

stör. 

B2: Dagens posters upplevde deltagaren som väldigt informativa och förklarade att det sällan handlar om 
att förmedla ett budskap. Man arbetar med färg för att fånga uppmärksamhet men man arbetar inte lika 
mycket med typsnitt. Man väljer ofta ett typsnitt som är enkelt.  

A3: Deltagaren beskriver trenden som stilren med mycket svart och vitt. Förklarar även hur det används 
dovare färger, till exempel dovare färger av blått. Deltagaren förklara också att det finns en annan stil som 

är färgstark och som använder färger som förr kanske ansågs lite fula men som idag fungerar. 

B3: Trenderna visar på mycket budskap och mycket ordspråk enligt deltagaren. Det är mycket enklare 
texter, inte så mycket bilder. 

A4: Dagens posters beskriver deltagaren som avskalade med en enkelhet. Med mycket pastellfärger, lite 
abstrakta och deltagaren förklarade att man jobbar mycket kring vad som är inne för stunden, till exempel 
ananaser eller peace-märken.  

B4: Deltagaren ansåg sig inte har någon koll på trenderna men hade ändå en bild av att trenderna var 

avskalade, enkla, monokroma och att de var grafiska med innehåll av linjer. 
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Nedan visas en tabell för de poängsatta utkasten. Fyra deltagare gav poäng på utkast 1–12 och fyra deltagare gav poäng på 

utkast 13–24. Deltagarna kunde ge utkasten 1–5 poäng och detta gav möjligheten till max 20 poäng per fråga för ett 

utkast. De grönmarkerade siffrorna visar vilka utkast som fått högst poäng.  

  
Tycker du att dessa posters 

stämmer överens med 
dagens postertrender? 

Stämmer budskapets 
känsla överens med 
designens känsla? 

Budskap Utkast Poäng Poäng 

1 
1 9 18 
2 11 14 
3 17 17 

2 
4 14 11 
5 15 19 
6 13 18 

3 

7 14,5 14 
8 18 18 
9 12 13 
10 11 14 

4 
11 14 17 
12 13 11 

5 
13 19 13 
14 13 12 
15 18 13 

6 
16 16 13 
17 14 10 

9 
18 14 14 
19 16 14 

10 
20 18 16 
21 17 18 
22 14 10 

11 
23 15 15 
24 17 16 

Tabell 1. Poängsatta utkast, för trend och känsla. 

5.13.2.2 Utkast 1 

Första intrycket av utkastet var att det kändes gulligt genom den glada gubben och typsnittet, det kändes 
lekfullt, deltagarna förklarade hur man ville le när man såg utkastet och det kändes uppmuntrande. En av 
deltagarna beskrev det som om det skulle kunna varit klotter på en toalett medan en annan deltagare 
beskrev känslan av en bekymmerslös 5-åring springandes framför sig och beskrev utkastet som genuint. 
Vid förklaring av designens känsla var det ett flertal deltagare som förklarade att man hade blivit gladare 
om det funnits färg. Designen upplevdes barnslig, det kändes som att den var gjord på förskolan vilket 

gjorde att den blev äkta. Man blev glad när man såg designen men inte så mycket mer än så. Typsnittet 
upplevdes lekfullt och handskrivet och en deltagare adderar även hur typsnittet matchar smileyn. 

5.13.2.3 Utkast 2 

Vid första anblick la deltagarna märket till att man använt sig utav skrivstil och att det upplevdes förmedla 
en äldre känsla, en känsla av att det var handskrivet. Typsnittet beskrevs som formellt och påminde en av 
deltagarna om ett typsnitt som används i bröllopssammanhang. Man la också märke till gubben och 

postern upplevdes glad och motiverande. En deltagare upplevde postern som kontraproduktiv och 
beskrev hur det upplevdes som att postern talade utifrån att en vuxen person ville att man skulle le men 
att det då blev mycket mer påtvingat än om ett barn skulle skrivit det. En annan deltagare tyckte att 
postern påminde om ett klistermärke som man skulle kunna se i en butik. Designens helhetskänsla 
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upplevdes som gammeldags, formell med vacker skrivstil och vuxen. Smileysen upplevdes inte ha samma 
känsla som texten. Typsnittet gav en av deltagarna en gammaldags känsla medan en annan deltagare 

upplevde typsnittet som motiverande. 

5.13.2.4 Utkast 3 

Första intrycket av denna poster var att den gula bakgrunden gjorde det positivt, glatt och soligt. Det 
upplevdes som ett positivt meddelande enligt en deltagare men åter igen påtvingat från en annan. En 
deltagare beskrev också känslan av att någon dragit över texten med en överstrykningspenna. Designens 
helhetskänsla ansågs vara varm, vuxen, konstlad och planerad. Den upplevdes inte genuin men färgen 

gillades. Typsnittet gav en gammaldags känsla som ändå kändes lekfull, glad och motiverande. 

5.13.2.5 Utkast 4 

Deltagarnas första intryck var att utkastet upplevdes rent, snyggt, trendigt, stilrent, tråkigt, händelsefattigt, 
minimalistiskt och litet. En deltagare upplevde utkastet som sorglig på grund av ”skott” och ”skjuta” och 
förklarade samtidigt att detta kunde bero på en tragisk film som nyligen setts. En annan deltagare visste att 
Wayne Gretzky var en ishockeyspelare och ansåg att postern var motiverande och upplevde att den känns 

motiverande över lag, även om man inte skulle ha koll på att det var en ishockeyspelare. Designens känsla 
ansågs vara tråkig, minimalistiskt och man blev inte så peppad av den typen av design. Känslan av 
typsnittet var cleant (sv. stilrent), modernt och lättsamt trots versaler. Förmedlade dock inte samma känsla 
som citatet. 

5.13.2.6 Utkast 5 

Vad man la märke till vid första ögonblicket var att texten inte var i mitten men att den trots detta kändes 

mer i tiden. En deltagare påpekade den vita ytan och upplevde att det blev för mycket vit yta. En deltagare 
tittade på budskapet och tyckte inte att det gick ihop med designen med förklaring till att budskapet 
beskrev att man skulle ta ut svängarna medan designen endast håller sig till ena kanten. Postern kändes av 
en annan deltagare motiverande. Designens känsla var felplacerad som om den vore rädd för att ta upp 
hela sidan. Det upplevdes också som att man tar det till sig. Typsnittets känsla upplevdes modernt, inte så 
strikt, mer lättsamt trots versaler men det ansågs inte förmedla samma känsla som citatet. 

5.13.2.7 Utkast 6 

Vad som nämndes vid första intrycket var att det var snyggt, peppande, svårläst, häftigt och vågat. 
Deltagarna gillade att den var svart, de noterade att den innehöll kontrast och att den påminde om svarta 
tavlan. En deltagare tyckte att postern matchade bra med hockey. En annan deltagare beskrev risken med 
att använda svart och menade att utkastet skulle kunna tas emot på olika sätt beroende på humör. 
Deltagaren beskrev det som en twist, nästan som ett positivt budskap på en begravningsposter. Designens 
känsla beskrivs sedan utav en deltagare som en bok och om det hade varit en bok hade deltagaren varit 

intresserad av den. Designen upplevs också som vågad. En deltagare upplevde den som positiv men 
menade också att från håll skulle det kunna upplevas som en poster för svält eller fattigdom innan man 
hinner se texten på grund av den svarta färgen, som ett sorgetema. Typsnittet upplevdes modernt, inte så 
strikt, mer lättsamt trots versaler. Man tittar främst på J och O som upplevdes mjukare. Det ansågs också 
som att man gick rakt på sak, ingen direkt känsla i typsnittet. Det upplevdes som att man bara ville 
förmedla budskapet och att det var budskapet som förmedlade känslan. 

5.13.2.8 Utkast 7 

Utkastet upplevdes vid första anblick av en deltagare som en övermålad graffitivägg som blivit ersatt med 
en ny text. En annan deltagare upplevde budskapet som en replik från en film. Postern ansågs vara gullig, 
stilren, och modern med mycket text med liten storlek och den upplevdes ta tid att läsa. Den generella 
känslan av designen var att den kändes glad, trendig, stilren, positiv, inspirerande och den gav även en 
tankeställare. En deltagare kunde relatera och blev glad av att veta att andra tänker på det sättet. Typsnittet 
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gav en skrivmaskinskänsla, det kändes gammalt och det ansågs fungera med versaler trots mycket text. Ett 
rakt och avskalat typsnitt men inte så hårt. Det ansågs passa perfekt till bakgrunden men det sade också att 

det var mer fokus på innehållet än själva typsnittet. 

5.13.2.9 Utkast 8 

Vid första intrycket upplevdes utkastet som vågat, cleant (sv. stilrent), tänkvärt och informativt upptill 
men lite snällare nertill med funktionen av en fotnot, som ett tips på hur man kan lösa problemet som 
beskrivs i den övre delen. Just detta väckte uppmärksamhet och man blev nyfiken på att se vad det stod. 
Designen gav en varm känsla inombords, den upplevdes trendig med en lättläst första del. Den andra 

delen behövde man koncentrera sig för att läsa men det var också den delen som bidrog till nyfikenhet. 
Typsnittet på den första delen kändes modernt vilket upplevdes passa till texten. Det andra typsnittet 
upplevdes som omtänksamt och gulligt men passade ändå in till budskapet, dock lite väl snirkligt typsnitt. 

5.13.2.10 Utkast 9 

Deltagarna gillade ramen och tyckte att den ramade in på ett fint sätt. Inramningen gjorde att det kändes 
som en tavla och utkastet upplevdes modernt. Utkastet påminde en deltagare om insta-stories medan en 

annan påmindes om en magnettavla, en sådan man själv kan skriva på med magnetbokstäver. Dock 
upplevdes den för perfekt för att vara en magnettavla. Man la också märke till budskapet, att tänka på att 
andra inte har det så lätt. Med mycket text i liten storlek upplevdes det svårt att fånga vilken del som var 
viktigast. När frågan kring designens känsla sedan ställdes var det en deltagare som tyckte att inramningen 
gjorde utkastet tråkigt. Det kändes som en tavla i tavla och man beskrev utkastet som att det var gjort för 
personer som bryr sig om vad som är modernt, inte snyggt. Typsnittet upplevdes snällt, även om man 
använt versaler så upplevdes dessa inte så hårda. Trots att texten är uppdelad kan man följa den röda 

tråden. Det förklarades också hur man fick en citatkänsla av typsnittet vilket inte gav någon direkt känsla 
av typsnittet, det upplevdes snarare som att man tänkte på vad det stod. 

5.13.2.11 Utkast 10 

Vid första intryck gillade man hur texten var bold nertill då det ansågs vara fokuset i utkastet, att vara snäll. 
Att utkastet innehöll två olika typsnitt var det delade meningar om. En deltagare uppskattade det och 
tyckte att det trots detta fortfarande fanns en röd tråd. En annan deltagare upplevde istället den större 

texten som skrikig och ansåg att fokuset hamnade på de sista raderna. Ytterligare en deltagare beskrev hur 
den första delen gav medkänsla medan den försvann i den andra delen av texten. Det kändes som att två 
olika personer skrivit texten. Designens allmänna känsla upplevdes som skrikig, som att den sista delen 
hade räckt och den påminde om något man skrivit ut hemma. Typsnittet upplevdes som cleant (sv. 
stilrent), vanligt och det väckte känslan av en rapport skriven i Word. 

5.13.2.12 Utkast 11 

Utkastet gav ett första intryck av att vara svårläst, motiverande, positivt och inspirerande. Deltagarna 
gillade citatet och ansåg sig bli motiverade utav det. Det förklarades att man får hålla huvudet uppe, även 
om det inte känns bra nu så blir det bättre sen. Känslan av designen upplevdes modern, trendig och en 
deltagare utryckte att utkastet skrek heminredning. Det upplevdes också att texten inte behövde läsas 
direkt och utan kan läsas vid senare tillfälle. Det fanns ingen del som fångade uppmärksamhet och en 
deltagare påpekade att man inte ens blir sugen på att läsa första raden. Typsnittet upplevdes lättsamt, inte 

så strikt och man tog det inte så seriöst. Utöver det var det passade det bra med citatet och kändes 
uplifting (sv. upplyftande). 

5.13.2.13 Utkast 12 

När utkastet visades upp upplevdes det modernt, väldigt inne och trendigt. Det upplevdes heller inte så 
hårt och man gillade att texten var vänsterställd. En deltagare upplevde dock att det såg ut som ett citat ur 
bibeln eller någon psalm på grund av raderna. Utkastet bringade ingen känsla och texten upplevdes plan. 
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Budskapet ansågs fyndigt men man tog inte till sig budskapet. Vidare specifikt på designens känsla 
upplevdes den som tråkig, modern, lättläst med bra storlek, vågad och trendriktig i och med att den var 

vänsterställd. Typsnittet beskrevs som lättsamt, basic (sv. standard), seriöst men inte så motiverande. 

5.13.2.14 Utkast 13 

Deltagarna upplevde utkastet vid första inblick som minimalistiskt, enkelt, stilrent, eget, unikt, intimt och 
cleant (sv. stilrent). En av deltagarna kom att tänka på filmen Hungergames. Det förmedlades kärlek, 
upplevdes trevligt att titta på och ansågs vara en poster man skulle kunna sätta upp hemma. Den vita ytan 
förmedlade ingen explosion, vad flera deltagare påpekade var att "fire" kändes mer explosionsartat och att 

en färgklick hade kunnat förstärka denna känsla. Känslan över designens upplevdes som ren, tydlig, enkel 
och stilren. Typsnittet upplevdes på liknande sätt, modernt, stilren, enkelt, cleant (sv. stilrent), avskalat och 
texten och typsnittet tycktes gå hand i hand. 

5.13.2.15 Utkast 14 

Första intrycket av utkastet var att det kändes minimalistisk, feminint, enkelt, inramat och typsnittet gav en 
känsla av romantik men upplevdes inte riktigt passa in. Utkastet ansågs otydligt jämfört med tidigare 

utkast (utkast 13), det var svårt att veta vad det skulle likna, såg ut som snörliknande mönster. Deltagarna 
tyckte att ramen saknades då den samlade ihop allt och gjorde illustrationen tydligare. Designens 
helhetskänsla beskrevs som otydlig, linjär och som en ritad kärlekshälsning med hjälp av en penna. 
Typsnittet kändes romantiskt, handskrivet, personligt, snirkligt och modernt. Det gav känslan av kärlek 
och påminde om ett kärleksbrev. 

5.13.2.16 Utkast 15 

Vid första intrycket beskrevs utkastet som enkelt, fint, traditionellt, handskrivet med fin handstil och 
kalligrafi. Man fick känslan av att någon suttit och skrivit med en penna. Det sades också att utkastet 
absolut ansågs som en potentiell tavla som skulle kunna sälja idag och att många sådana budskap är inne 
idag. Känslan för designens helhet var jättefint med fint typsnitt. Typsnittets känsla upplevdes romantiskt, 
handskrivet, varmt, mjukt, inbjudande och man upplevde att man blev glad utav det. 

5.13.2.17 Utkast 16 

Vad man till en början la märket till var ordet ”wow” som förmedlade rörelse. En deltagare kom att tänka 
på mönster medan en annan kom att tänka på neon och 90-tal. Alla deltagare var överens om att fokuset 
direkt hamnade på ”wow” då det händer mycket kring ordet. Utkastet upplevdes inspirerande, fint, 
positivt och modernt med lite för mycket luft, men det bringade glädje när man läste det. Designen i 
helhet upplevdes ge en ”wow-känsla” och ett flertal deltagare tyckte att designen verkligen talade ”wow 
vilken babe”. En av deltagarna upplevde dock att designen var betydligt mycket bättre än budskapet och 
därav endast gav en etta i poäng kring hur känslan på budskap och design stämde överens med varandra. 

Typsnittet gav en indragande känsla hos ”wow” och man upplevde rörelse och power (sv. styrka/energi) 
och typsnittet påminde om ljudvågor. ”Vilken babe” kändes enkel, basic (sv. vanligt) och något torr. 

5.13.2.18 Utkast 17 

Vad som först fångade deltagarna var enkelheten och hur texten var placerat på en rad. En deltagare såg 
en gubbe i ordbilden ”wow”. Annars upplevdes utkastet som cleant (sv. stilrent), tråkigt, händelsefattigt 
och man poängterade att det saknades ett kommatecken. Det var svårt att veta vad man skulle fokusera 

på, trots att ”wow” stod i kontrast med resterande text var det ”vilken babe” som man såg först. 
Upplevdes ändå skön att läsa. Designens känsla var vilseledande och otroligt tråkig och designen 
upplevdes inte stämma överens med budskapet. En deltagare beskrev hur ”wow” bidrog med tankar till 
spelet World of warcraft. Typsnittet kändes enkelt, modernt, stilrent och sterilt. 
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5.13.2.19 Utkast 18 

Vad deltagarna först la märket till var att orden bildade en fyrkant som blev till en inramning. Typsnittet 

saknade kontrast och upplevdes något spretigt. För en av deltagarna var budskapet helt nytt och det 
förklarades att deltagaren fick läsa det ett par gånger för att kunna ta in det. En annan deltagare upplevde 
det som ett dumt budskap och menade att ”glory” påminde om krig och död och inspirerade inte alls. 
Ännu en deltagare beskrev utkastet som stabilt och upplevdes som en typisk poster med olika storlekar 
och trendigt budskap. En sammanfattning av designens känsla var att den upplevdes klassisk då man 
använt flera olika storlekar och tjocklekar men den känns också tråkig då man inte använt olika fonter. 

Den specifika känslan över typsnittet var att ”pain” och ”glory” gav en hårdare känsla, det andra kändes 
mjukare, dock inte så modernt. Typsnitten förmedlade verkligen den känsla som budskapet förmedlade. 
Man förklarade att det händer något och att det upplevdes skönt att titta på. 

5.13.2.20 Utkast 19 

Vid första intryck upplevde deltagarna att utkastet förmedlade lättsamhet, glädje och en lekfullhet genom 
typsnittet. Ordet ”glory” kändes glatt och mjukt och man visar vad man siktar på. ”Glory” var det som 

stod ut och typsnittet gillades och det upplevdes fint att bryta av med kursivt. Det upplevdes mjukt men 
det fanns tvivel om det verkligen nådde ut med budskapet och en neonfärg på ”glory” lades som förslag. 
En deltagare uttryckte sig att designen gillades men inte budskapet. Designens helhet upplevdes glad och 
klatschig. Designen sades vara fin och gav en bra känsla men kändes trots detta inte fulländad. Med fokus 
på typsnittets känsla kändes ”glory” lekfullt, positivt, lättsamt och mjukt. Den andra texten kändes inte så 
modern. En deltagare upplevde att typsnitt passade bra till budskapet medan en annan deltagare endast 
tyckte att typsnittet funkade bra till den delen som handlade om ”glory” men att den inte alls klingade bra 

tillsammans med ”pain”. 

5.13.2.21 Utkast 20 

Första intrycket av utkastet var att det var mjukt, tilltalande, positivt, för snirkligt, grötigt och svårläst. Det 
gick att se vad som stod men det var svårt att läsa och skulle inte gå att ta in budskapet i farten. Texten 
kändes liten och en deltagare förklarade att man inte ens orkar läsa den. Trots detta gillade man att texten 
var kursiv. Budskapet gillades och upplevdes vara något som behöver nå ut, det ansågs också fint och 

trendigt. Känslan för designens helhet beskrevs som enkel och fin med ett vackert typsnitt, dock svårläst, 
U och N upplevdes vara ganska lika och texten upplevs mastig att läsa. Centreringen var i sin tur något 
som gjorde designen tråkig. Typsnittet beskrevs som romantiskt, snirkligt, gammeldags, rörigt och positivt 
med en känsla av att man vill uppmana och lyfta upp någon. 

5.13.2.22 Utkast 21 

Utkastet upplevdes vid första intrycket fint, tråkigt och staplat, ramarna gjorde så att något hände, de 

gjorde att det blev mer intressant men det hade räckt med en ram istället för två. Ramarna gav intrycket av 
en tavelram men det påpekades också att postern hade blivit ännu tråkigare utan. Budskapet kändes 
tydligt, helheten kändes tydlig men också hård. En deltagare förklarade hur det kan vara bra men adderar 
också att man ibland behöver säga saker lite mjukare och ibland hårdare men att det beror på vem som tar 
emot det. Designens känsla upplevdes som stilren, fin, tilltalande, lättläst och uppmanande. Typsnittets 
känsla upplevdes enkel, modern, tydlig, hård men ändå mjuk. 

5.13.2.23 Utkast 22 

Vid första anblick tyckte deltagarna att det var svårt att läsa vad det stod. Det upplevdes att man till en 
början läste ”Your life” men att man sedan behövde läsa den andra texten genom att luta sig framåt. 
Storleksskillnaden på texten gjorde utkastet förvirrande. En deltagare tyckte att bokstaven R i ”your” såg 
ut som ett E. Man älskade dock kalligrafin men den lilla texten längst ner gillades inte. Känslan över den 
allmänna designen var liknande det första intrycket, otydlig med för liten text som inte ens försöktes att 
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läsas. Mer specifikt kring typsnittet tyckte man att det var simpelt och enkelt, det beskrevs som modern 
handskriven kalligrafi, dock svårläst. 

5.13.2.24 Utkast 23 

Första intrycket av utkastet var att den var simpel, modern, stilren, rak och att det bidrag med 
eftertänksamhet. Budskapet upplevdes som väldigt starkt och slagkraftigt, det gjorde att man blev pepp, 
det gav ett uppvaknande och det påminde deltagarna hur man ska bete sig. Man gillade budskapet och det 
ansågs var en bra uppmaning. Man tyckte dock att utkastet upplevdes tråkigt med samma typ av font och 
man la märke till att det endast användes versaler. Den allmänna tanken kring designens helhet var att den 

var tydlig och gick rakt på sak utan krusiduller. Man upplevde att budskapet fastnade direkt men att 
designen var tråkig, en deltagare påpekade specifikt att det var den centrerade placeringen som gjorde den 
tråkig. Det kom fram att designen skulle kunnat förmedla mycket mer känsla än vad den gjorde. Specifika 
känslor runt typsnittet var att det kändes modernt, mjukt, snällt, tydligt och ”cleant” (sv. stilrent). 

5.13.2.25 Utkast 24 

Utkastet upplevdes vid första anblick modernt och stilrent. Man gillade att det var ett annat typsnitt på ”be 

kind” men det upplevdes också bidra till en något för stor kontrast och det önskades ett lugnare typsnitt. 
Designens känsla i helhet var tydlig men det tre första raderna upplevdes inte prata med den sista raden. 
Typsnittet kändes modernt, rakt, snällt men åter igen så passade inte typsnitten ihop med varandra. 

5.13.3 Analys av intervjuer 

Flertalet deltagare hade svårt att svara på vad som faktiskt utgjorde dagens trender men alla gav ändå en 
uppfattning av vad de trodde utgör dagens trender (5.13.2.1). Två av deltagarna, A1 och A3, beskrev 

trenderna som två olika delar, en avskalad och stilren där man använder linjer och färgerna svart och vitt, 
eventuellt några dovare färger. Den andra typen utav trend beskrevs som färgstark med vågade färger. 
Den sistnämnda stilen kan inte alls relateras till vad förstudien visar (4.2) men däremot kan den 
förstnämnda stilen placeras parallellt med trenderna som tagits fram i förstudien (4.2), specifikt om man 
tittar på trenderna hos de posters med text (4.2.2). Andra deltagare beskrev delar som passade in på dessa 
trender, så som stilrent, avskalat, enkelt, minimalistiskt med användning av väldigt få färger (5.13.2.1). 

Tabell 1 visar på hur väl budskapet känsla och designens känsla går ihop (5.13.2.1). Då studiens syfte 

handlar om att förmedla budskapets känsla (1.2) behöver designen förmedla rätt känsla. Därmed kommer 
det utkast med högst poäng per budskap att arbetas vidare då dessa anses ha störst potential till att 
uppfylla syftet. Budskap 5, utkast 13–15, har två utkast med samma antal poäng (se tabell 1). För att få 
fram ett utkast adderas poängen från tabell 1 (5.13.2.1) och detta gör att utkast 13 står med ett poäng mer 
och kommer därför att väljas för budskap 15. Budskap 7, utkast 18–19, har även dom samma antal poäng 
(se tabell 1). Tabell 1 visar att utkast 19 står med högre poäng (5.13.2.1) och kommer därför att väljas 

framför utkast 18. 

Det var två utkast som visade på en större skillnad mellan poängen för trenderna jämfört med poängen 
för känslan. Utkast 1 fick endast 9 poäng för hur väl den följde trenderna (tabell 1) men fick hela 18 poäng 
för hur väl känslan stämde överens mellan budskap och design (tabell 1). Utkast 13 fick 10 poäng för hur 
väl den följde trenderna (tabell 1) men bara 13 poäng för hur väl budskapets känsla stämde överens med 
designens känsla (tabell 1). 

Teorin kring synlig typografi, att bokstäver skapar stämning (Bergström, 2016), bekräftas, det verkade som 
att många deltagare uppskattade att det hände något i typsnittet. De typsnitt som beskrevs som vanliga 
typsnitt, skrivet i Word, utan känsla, ej motiverande och sterilt har samma typ av typsnitt, sanserifer. Det vill 
säga raka typsnitt som inte förmedlar någon rörelse där det inte händer speciellt mycket. Eftersom 
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utkasten bestod av text, många av dessa endast text, så bekräftade dessa intervjuer att det behöver hända 
nått, ett typsnitt behöver till exempel olika tjocklekar och kompositioner för att stärka budskapet (2.3). 

Intervjuerna visade att det var mycket som påverkade deltagarnas svar (5.13.2). Det var många faktorer 
som påverkade varandra. Det ställdes frågor kring design och frågor kring typsnitt. När frågor kring 
designen ställdes var det ett flertal deltagare som istället beskrev känslan av typsnittet (exempel 5.13.2.23), 
vilket egentligen är förståeligt då många av dessa utkast endast innehöll text och då blev en stor del utav 
designen. Deltagarna upplevdes också påverkas utav den relation deltagaren hade till budskapets innehåll. 
Under utkast 18 nämner en deltagare specifikt att det första intrycket var hur dumt budskapet var 
(5.13.2.19). Även för utkast 19 uttryckte en deltagare hur designen gillades men inte budskapet (5.13.2.20). 

Detta skulle kunna påverka designen och den generella upplevelsen för utkastet. Det verkade också svårt 
att hålla isär känslorna för design och för budskapet. Utkast 7 exemplifierar detta då en deltagare 
besvarade frågan kring designens känsla med att den gav en tankeställare (5.13.2.8). Det var flera deltagare 
som beskrev designen när ett känslomässigt tillstånd egentligen söktes. Ytterligare en påverkade faktor för 
hur deltagarna svarade var frågan som ställdes under intervjun angående trender. Detta gjorde att ett flertal 
av deltagarna drog paralleller till sina svar från trenderna. Skulle man då visa en poster utan att ha ställt 

någon fråga kring trenderna skulle man kunna få som svar att designen upplevs tråkig. Men i detta fall 
skulle en deltagare kunna säga att den känns trendig, stilren och modern bara för att man undermedvetet 
jämför utkastet med dagens trender. 

5.14 Färdigställande av posters 

5.14.1 Poster 1 

 
Figur 60. Färdigställd poster 1 

Utav tre utkast var det utkast 1 som ansågs förmedla budskapets känsla som bäst (se tabell 1). Utkastet 

fick däremot låga poäng när det jämfördes med dagens postertrender (se tabell 1) men eftersom studien 
fokuserar på att förmedla en känsla kommer detta utkast fortfarande att ses som det med mest potential. 
Intervjuerna visade på att deltagarna kände glädje men att det var något som saknades då utkastet fick 18 
av 20 poäng (se tabell 1). Det nämndes specifikt att färg hade gjort postern gladare (5.13.2.2) samtidigt 
som utkast 3 upplevdes som positivare med hjälp av den gula färgen (5.13.2.4). Därmed har den gula 
färgen adderats till utkast 1 (se figur 60). 
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5.14.2 Poster 2 

 
Figur 61. Färdigställd poster 2 

Utkast 5 fick högst poäng av de tre utkasten för budskapet, både för trend och känsla (tabell 1). Den 
ändring som gjordes var att justera storleken något större då det påpekats att man var rädd för att ta plats 
och det upplevdes vara mycket vit yta (5.13.2.6). Under intervjun kom det även fram att den upplevdes 
felplacerad och inte tog ut svängarna genom att vara vänsterställd (5.13.2.6) men skulle man ändra den till 
en centrerad positionering skulle den se ut som utkast 4 som endast fick 11 poäng jämfört med denna som 

fick hela 19 poäng (tabell 1). Därmed gjordes inga ytterligare ändringar.  

5.14.3 Poster 3 

 
Figur 62. Färdigställd poster 3 

Av fyra utkast fick utkast 8 mest poäng, både hur det stod sig till trenderna (se tabell 1) och hur väl 
designens känsla stämde överens med budskapet (se tabell 1). För att förbättra utkastet gjordes en 

justering på det nedre typsnittet. Under intervjuerna kom det fram att den nedre var något svårare att läsa 
(5.13.2.9) och därför kom den att justeras. En deltagare nämnde också att den nedre delen upplevdes 
intressant (5.13.2.9) och därför gjordes inga större förändringar. Storleken är den samma och en skript har 
fortfarande används. Precis som en deltagare nämnde så kan typsnittet ha varit lite väl snirkligt (5.13.2.9) 
och därmed valdes ett mindre snirkligt typsnitt till den färdigställda postern (se figur 62). 
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5.14.4 Poster 4 

 
Figur 63. Färdigställd poster 4 

Typsnittet uppskattades vara lättsamt men det upplevdes något svårläst och en deltagare påpekade att man 
inte ens blev sugen på att läsa den översta raden (5.13.2.12). En annan påpekade att man inte visste vart 

man skulle fokusera (5.13.2.12). Detta skulle kräva ett byte av typsnitt men då postern fått 17 av 20 poäng 
för hur väl designens känsla stämde överens med budskapet (se tabell 1) anses det vara allt för riskabelt 
utan att göra ytterligare en värdering på nya utkast för att verkligen få fram en förbättring snarare än en 
risk för att göra postern sämre.  

5.14.5 Poster 5 

 
Figur 64. Färdigställd poster 5 

Utkast 13 fick positiva kommentarer och ansågs stämma väldigt bra överens med trenderna (se tabell 1) 
men vad som saknades när det kom till känslan var lite extra explosion (5.13.2.14). Tre av fyra deltagare 
nämnde färgen i relation till känsla och därmed togs beslutet att addera färg till postern. I designanalysen 
för budskapet nämns bland annat färgen röd som passar till den eldiga känslan (5.6), även ”Fuchsia” 
ansågs passa för att förmedla den intensiva känslan (Adams, 2017) (5.6). Eftersom deltagarna saknade 

explosion anses ”Fuchsia” kunna stärka den känslan. 
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5.14.6 Poster 6 

 
Figur 65. Färdigställd poster 6 

Då utkastet ansågs ha mycket vit yta (5.13.2.17) förstorades texten för att minska den tomma ytan (se figur 
70). Utöver det gjordes inga ytterligare justeringar då utkastet fick mycket positiva kommentarer och de 
flesta deltagare upplevde att designen gav en samspelande känsla till budskapet (5.13.2.17). Poängen säger 
annat, utkastet fick endast 13 poäng (se tabell 1) men detta med stor påverkan av en deltagare som 
förklarade att designen var betydligt mycket bättre än budskapet. Denna feedback ansågs vara svår att 

arbeta kring då budskapet inte är något som kan ändras i denna studie.  

5.14.7 Poster 7 

 
Figur 66. Färdigställd poster 7 

Intervjun för detta utkast gav blandade svar (5.13.2.20) och därmed har beslutet tagits att inte ändra något 
i designen. Utkastet fick positiva kommentarer kring designen men man påpekade att den inte upplevdes 
fulländad och utkastet fick endast 14 poäng (se tabell 1). Budskapet upplevdes något svårare att ta in 
(5.13.2.19) och gav en obehagligare känsla för vissa deltagare (5.13.2.19) och detta tros ha påverkat 
utgången. 
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5.14.8 Poster 8 

 
Figur 67. Färdigställd poster 8 

Deltagarna påpekade att de två ramarna blev för mycket men den kom också fram att just denna detalj 
gjorde utkastet mer intressant (5.13.2.22). Därmed togs endast en ram bort medan den andra fick vara 
kvar. Utöver det gjordes inga ändringar, utkastet fick 18 av 20 poäng (se tabell 1) och anses förmedla en 
passande känsla till budskapet. 

5.14.9 Poster 9 

 
Figur 68. Färdigställd poster 9 

Utkastet upplevdes stämma väl överens med trenderna, hela 17 poäng (se tabell 1). För känsla fick utkastet 
16 poäng (se tabell 1) och vad som kom fram vid intervjuerna var att ”be kind” inte riktigt pratade med 
den övre texten. Man gillade dock att det var ett annat typsnitt nertill men att det blev något för stor 
kontrast (5.13.2.25) och därmed har typsnittet ändrats till ett typsnitt med mindre kontrast till den övre 

texten. 
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6 Analys 
Utöver analysen som gjordes efter intervjuerna (5.13.3) och de beslutsunderlag som togs för varje individuell poster (5.14) 

följer en övergripande analys över färdigställandet av alla posters. 

Nio posters togs fram med hjälp av deltagarnas svar från intervjuerna. Ändringarna har i de flesta fall varit 
minimala och detta för att inte riskera en för stor ändring som sänker poängen för en överensstämmande 
känsla mellan budskap och design. Poster 2 är ett bra exempel på hur en väldigt liten ändring kan ha 
väldigt stor betydelse (5.12.2). Poängen höjdes från 11 till 19 genom att istället vänsterjustera texten (tabell 
1). I vissa fall har inga ändringar gjorts överhuvudtaget för att postern ansågs bära med sig en tillräckligt 

överensstämmande känsla, för att intervjuerna inte gav tillräckligt med input eller för att svaren var för 
olika. Detta visar att man skulle behöva göra fler utkast av varje vinnande utkast för att göra ytterligare en 
utvärdering.  

Designen på de färdigställda postrarna stämmer väl överens med postertrenderna, främst de trenderna 
som visas under förstudien för ”textposters” (4.2.2). Detta anses vara väntat då trenderna har varit en stor 
del av designprocessen. De flesta har vita bakgrunder med svart text, det används få färger och de flesta är 

centrerade. De nio utkasten som valdes ut bestod till en början endast av svart och vitt men då två av 
dessa posters ansågs sakna färg adderades färg till dessa två. Även detta stämmer överens med trenderna 
då man kan se att det faktiskt finns ett fåtal posters som innehåller färg. 

Vad man kan se hos de utkast som fått högst poäng och som valts ut till det färdigställande stadiet är att 
balansen mellan trend och känsla inte är helt självklar. Det förekommer posters som har betydligt mycket 
lägre poäng när det kommer till hur de står sig jämfört med trenderna. Man kan alltså använda trenderna 

som riktlinjer för att designa posters som passar för den inredningskultur som postern bär med sig (2.1) 
men trenderna kan knappast användas som riktlinje för att skapa rätt känsla.  
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7 Slutsats 
Syftet med studien var att förmedla ett budskap och stärka det med hjälp av typografi och färg genom en 
poster. Detta för att få fram en design, till ett antal lappar med betydelsefulla budskap, som ansågs sakna 
en genomtänkt design (1.1). Studien utgick ifrån forskningsfrågan ”Hur kan man förmedla en känsla hos ett 

budskap genom en poster med fokus på färg och typografi?” (1.2). Med hjälp av de poäng som deltagarna gav varje 
utkast under intervjuerna (5.13.2) togs ett utkast fram per budskap. Dessa kunde med hjälp av svaren från 
intervjuerna justeras och slutligen färdigställas (5.14). Dessa nio posters står som svar till studien 
forskningsfråga och visar på hur man kan förmedla en känsla hos ett budskap med hjälp av färg och 

typografi. I figur 69 och 70 visas två av nio posters som anses stå sig starka till studiens syfte då dessa i 
hög grad anses förmedla budskapets känsla genom designen då dessa var några av de posters som fick 
höga poäng under utvärdering av utkast, båda fick 18/20 (se tabell 1).  

 
Figur 69. Slutsats, färdigställd poster 1 

 
Figur 70. Slutsats, färdigställd poster 8 

 

Studien visar också att flera faktorer påverkar varandra, budskapets innehåll påverkar hur man ser på 
designen och designen påverkar hur man ser på budskapet (5.12.3). Det är likaså en individuell fråga. Ett 
budskap som inte tilltalar kan göra så att hela designen upplevs förmedla fel känsla. Om budskapet istället 
tilltalar en annan person kan designen istället uppfattas stämma bra överens med budskapets känsla. Det 

samma gäller åt andra hållet, om en design inte förmedlar rätt känsla kan budskapet upplevas negativt 
medan det för någon annan som upplever att designen förmedlar rätt känsla kan uppleva budskapet 
positivt.  

Stadiet där utkasten blev till färdigställda posters (5.14) visar att de färdigställda postrarna skulle behöva 
värderas ytterligare för att veta om dessa blev till det bättre (6). På grund av studiens tidsbegränsning (1.1) 
skulle antalet budskap reducerats för att kunna göra ytterligare utvärderingar för att få fram en design som 

skapar en ännu starkare överensstämde känsla till budskapet. 
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8 Diskussion 
Källorna för studien har noga valts ut men då branschen som studien arbetar kring utvecklats markant de 
senaste åren kan källor som hänvisar tillbaka till år 2006 (2.3) diskuteras huruvida de är uppdaterade eller 
inte.  

Förstudien visar bland postertrenderna ett antal topplistor på olika hemsidor (4.2) och för att vara kritiskt 
så vet man inte hur dessa topplistor är uppbyggda. Är dessa till exempel baserade på hur många posters 
man sålt eller är topplistorna gjorda utav företagen själva. Det skulle även kunna vara så att företagen har 
ekonomisk vinning av att presentera topplistorna som dom ser ut, till exempel genom sponsring 

alternativt posters med störst vinstmarginal. Topplistorna skulle också kunna se olika ut beroende på vilket 
tidsspann det rör sig om, om det är från det senaste halvåret, den senaste månaden eller senaste veckan. 
Detta är något som kan ha påverkat resultatet. 

I den teoretiska referensramen beskrivs en rad olika färger (2.2) som sedan används i designanalyserna för 
varje budskap (5). Designanalysen parar ihop och analyserar färger i relation till budskapen men detta är 
något som i de flesta fall slutligen uteslutas (5). Detta på grund av att trenderna visade på väldigt få 

alternativt dova färgval (4.2). Det hade varit intressant att se hur studien hade påverkats om man istället 
fortsatt arbetet kring de färger som faktiskt till en början togs fram för flertalet budskap. Totalt var det tre 
posters som på något sätt berörde en annan färg än svart och vit. Färgen för utkast 3 (5.13.2.4) visade sig 
gynna den överensstämmande känslan, i utkast 13 förklarade deltagarna hur det saknades färg (5.13.2.14) 
och i utkast 7 fanns egentligen ingen specifik åsikt kring färgen (5.13.2.8). Därmed skulle det kunna vara 
något som hade påverkat resultatet, om det hade varit till det bättre eller sämre är svårt att säga men då 

färgen visade sig göra stor skillnad på minst två utkast hade det varit intressant att se hur andra utkast 
påverkats om man adderat mer färg.  

Hur intervjuerna hade kunnat göras annorlunda går att diskutera. Vad som skulle kunnat gjorts bättre var 
att dela upp intervjuerna med olika typer utav fokusområden för att inte låta tanken kring till exempel 
trender beröra tankesättet för hela intervjun. En intervju med fokus på trender, en intervju med fokus på 
känslor och en intervju med fokus på design, det är exempel på hur intervjuerna skulle kunna delats upp 
för att få svar som inte påverkats av tidigare frågor. Man hade också kunnat dela upp de olika utkasten så 

att en deltagare endast fått sett ett utkast per budskap för att inte kunna påverkats av det tidigare utkastet 
av samma budskap. Vad som däremot ansågs gynna studien var att använda deltagare inom och utanför 
designläran för att få olika perspektiv på utkasten (3.2.5.1). Att printa utkasten (3.2.5.1) var även det en 
lyckad del av studien för att få en sådan verklig bild av en poster som möjligt. 

Utöver upplägget för intervjufrågorna skulle även ett bakomliggande perspektiv utifrån deltagaren kunna 
vara en påverkande faktor. Till exempel vilken ålder, vilket kön eller vilken typ av etnicitet deltagaren hade. 

Det beskrivs i slutsatsen (7) hur en deltagares relation till budskapet påverkade känslan hos deltagaren. 
Detta skulle kunna sträcka sig så långt bak som till bakgrund och uppväxt hos varje individuell person. 
Deltagarens liv och vardag har även det bevisats vara en påverkande del. Under intervjun för utkast 4 
(5.13.2.5) beskrev deltagaren hur känslan för postern påverkades på grund utav en film som tidigare sett. 
Detta förklarades bara från en deltagare under en fråga men detta är förmodligen något som påverkat 
flertalet deltagare. Därmed hade man kunnat ställa ett antal personliga frågor innan frågorna kring 
budskap och design. 

8.1 För framtida studier 

För framtida studier rekommenderas det att minska antalet budskap, kanske till och med endast arbeta 
kring ett budskap. Då skulle man ha möjlighet att låta en deltagare endast utvärdera ett utkast. På så sätt 
skulle man bli av med risken av att påverkas av tidigare utkast.  
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En större urvalsgrupp rekommenderas även för framtida studier då detta ses som en fördel för studien, 
detta för att lättare kunna avgöra hur utkasten uppfattas och därmed tydliggöra vilka förbättringar som 

skulle kunna göras. 

Det var väldigt svårt att veta om en poster blev bättre eller sämre när de gjordes ändringar under 
färdigställandet (5.12) och för framtida studier rekommenderas en ytterligare utvärdering. Detta kan 
förmodligen hålla på ett tag för att få fram den bästa postern, utvärdering, ändring, utvärdering, ändring 
och så vidare.  
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Bilaga 1 – Formulär ”Lappen som gör dig gott” 
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Bilaga 2 – Visuella svar på formulär ”Lappen som gör dig gott” 
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Bilaga 3 – Sammanställning på formulär ”Lappen som gör dig gott” 

 

 


