
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LIU-ITN-TEK-G-19/044--SE

En tass i rätt riktning - en
studie om hur katthem kan
åstadkomma en effektivare

kommunikation
Milena Olsson

190610



LIU-ITN-TEK-G-19/044--SE

En tass i rätt riktning - en
studie om hur katthem kan
åstadkomma en effektivare

kommunikation
Examensarbete utfört i Grafisk design och kommunikation

vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet

Milena Olsson

Handledare Tomas Törnqvist
Examinator Jonas Löwgren

Norrköping 190610



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Milena Olsson



 

 

 
 
 
 

En tass i rätt riktning – en 
studie om hur katthem kan 
åstadkomma en effektivare 

kommunikation 
 

Milena Olsson 

2019-06-12 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Department of Science and Technology  Institutionen för teknik och 
naturvetenskap Linköping University Linköpings universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden  601 74 Norrköping 



 

 

 

 
 
 
 

A paw in the right direction- 
a study of how cat shelters 

can achieve a more effective 
communication 

 

Milena Olsson 

2019-06-12 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Department of Science and Technology  Institutionen för teknik och 
naturvetenskap Linköping University Linköpings universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden  601 74 Norrköping 

 



 

 

Sammanfattning 
Hemlöshet bland katter är ett stort problem i Sverige. Katter föds till liv utan hem, går vilse 
och hittar inte tillbaka eller lämnas av ägare, vilket bidrar till att siffran hemlösa katter ökar. 
Katthemmen gör allt i sin makt för att kunna hjälpa de hemlösa katterna, dock har många av 
katthemmen inte längre plats till att ta emot fler katter. För att katthemmen ska kunna ta emot 
fler hemlösa katter behöver plats frigöras genom att katter adopteras. Katthemmen behöver 
även bidrag för att kunna överleva. För att uppmärksamma situationen och framhäva faktumet 
att hjälp behövs, är det viktigt med marknadsföring som når fram till mottagarna. Avsikten 
med studien är därför att undersöka hur marknadsföring i form av affischer bör utformas för 
att få fler att bli medvetna om katternas situation i Sverige och för att få fler att adoptera från 
katthem istället för att ta andra vägar.  
 
I denna kandidatuppsats utformas tre affischer baserade på kategorier som tagits fram med 
hjälp av en enkät som skickats till kattägare och framtida kattägare. Affischerna marknadsför 
ett fiktivt katthem och syftar till att undersöka om någon av affischerna kan påverka 
mottagarnas agerande. Med hjälp av intervjuer valdes tre designförslag ut, ett för varje 
kategori, för att digitaliseras. De affischer som digitaliserats anses vara mest effektiva enligt 
målgruppen.  
 
 



 

 

Abstract 
Homelessness among cats is a big issue in Sweden. Cats are being born to life without any 
home or they get lost and can’t find their way back home. Alternatively, they are left behind 
by their owners, which contributes to a higher number of homeless cats. The cat shelters are 
doing everything they can to help the homeless cats, although many of the shelters don’t have 
any more space to take more cats. For the cat shelters to be able to take more cats, space needs 
to be released by adoption. The cat shelters also need donations from external parties to sur-
vive. For people to pay attention to the situation, and to highlight the fact that help is needed, 
it is important to have marketing material reaching the receiver.  The intention with this study 
is therefore to examine how marketing in form of posters should be designed for people to be-
come aware of the cats situation in Sweden and to get more people to adopt from cat shelters 
instead of taking other ways. 
 
In this candidate thesis three posters are designed based on categories developed using a sur-
vey sent to cat owners and future cat owners. The posters are promoting a fictional cat shelter 
and are aimed to examine if any of the posters can affect the receiver’s actions. With help 
from interviews three design proposals were selected, one for each category, to get digital-
ized. The digitalized posters are the posters considered as the most effective according to the 
target group.  
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1. Inledning 
Följande kapitel omsluter en problembakgrund med en identifiering av problemet, en 
problemanalys med förtydligande av problemet, samt ett syfte beskrivande målen med 
studien.  

1.1 Bakgrund 
Hemlösa katter i Sverige är ett av djurskyddets största problem. I Sverige finns 
uppskattningsvis 100 000 hemlösa katter (Djurskyddet, 2018), och varje år föder de hemlösa 
honorna fler kattungar, vilket leder till ett tusental nya kullar. En honkatt föder i genomsnitt 
15–20 kattungar per år, och kan få upp till 120 kattungar under sin livstid 
(Distriktsveterinärerna, 2018). Detta resulterar i ett stort antal katter utan hem, även fast 
många av kattungarna inte klarar sig det första året. De katter som klarar sig fortsätter att 
föda, och så småningom även deras kattungar, vilket gör att problemet växer i en rask fart. De 
kolonier av hemlösa katter som uppstår ökar även riskerna för inavel, samt en spridning av 
ärftliga sjukdomar bland katterna (Kattjouren, 2018).  

Att en katt är hemlös kan bero på flera olika anledningar, till exempel att katten föds utan ett 
hem, att katten har ett hem och ägare, men har gått vilse eller att katten haft ett hem och blivit 
utkastad av ägaren. Katter som föds utan ägare saknar mänsklig kontakt, vilket gör att de blir 
förvildade och har svårare att socialisera. (Djurskyddet, 2016). Katter som gått vilse är svåra 
att återfinna om de inte är ID märkta, eftersom de kan ha förflyttats långt vilket gör att det är 
svårt att återfinna dem med hjälp av efterlysningar på Facebook eller i den lokala mataffären. 
De katter som blir övergivna upphittas ofta i soprum, springandes i skogar och 
bostadsområden, eller hittas i kartonger utanför katthem (Djurskyddet, 2016).   

Ärenden kring hemlösa katter hamnar idag hos antingen länsstyrelsen eller polisen, även 
ideella föreningar som driver katthem tar ett stort ansvar (Djurskyddet, 2018). Trycket på 
Sveriges katthem blir allt större, och många katthem tvingas att avvisa hemlösa katter på 
grund av platsbrist. En undersökning från Djurskyddet (2018) visar att under år 2018 har över 
1740 katter avvisats från katthemmen, vilket gjort att många av katterna blivit kvar på gatan 
(Djurskyddet, 2018). 

1.2 Problemformulering 
Att omplacera de hemlösa katterna är en utmaning för katthemmen, vilket är ett problem som 
går hand i hand med att katthemmen är överfulla (Sveland djurförsäkringar, 2018). I den 
inledande studien (Se bilaga 1) framgår det att endast 21/103 personer som har katt, valde att 
adoptera från katthem, vilket kan vara det stora problemet. I studien framgår även att många 
inte är medvetna om katternas situation idag och att många varken märker katthem-affischer 
ute på gatorna eller minns deras budskap, vilket tyder på att affischerna har en låg effektivitet.  
För att öka medvetenheten kring de överfulla katthemmen, samt fördelarna med att adoptera, 
behöver mer information riktas till de personer som vill skaffa en katt på ett sätt som väcker 
uppmärksamhet. Genom att uppmärksamma om katternas situation i Sverige skulle 
inställningen till att adoptera från katthem kunna ändras, och bidra till att fler väljer att 
adoptera katter från katthem istället för att söka sig till kattuppfödare eller gå andra vägar. 
Information bör även riktas till kattägare, för att de ska förstå vikten av kastrering och hur det 
kan hindra kattökningen. Detta i sin tur skulle leda till att fler katter hade kunnat tas omhand 
av katthemmen, och färre katter hade varit hemlösa.  
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1.3 Syfte 
Denna kandidatuppsats syftar till att studera hur affischer med katthem som avsändare bör 
utformas med utgångspunkt i teorier och baserade på kategorier framtagna med hjälp av 
kattägares och framtida kattägares tankar kring vad affischer med liknande koncept saknar i 
dagsläget. Detta för att få fler att inse allvaret för katternas situation i Sverige. Målsättningen 
är att få kattägare att ta mer ansvar för sina katter, och få framtida kattägare att adoptera från 
katthem istället för att ta andra vägar. 

Som utgångspunkt för arbetet användes följande tre forskningsfrågor att arbeta efter:  

- Hur bör affischer med katthem som avsändare utformas för att ha störst 
sannolikhet till att påverka mottagarnas agerande?  

- Vad bör en affisch innehålla för att få fler människor att bli medvetna kring 
allvaret för katternas situation i Sverige?  

- Vad bör en affisch innehålla för att få fler att vända sig till katthem när de vill 
skaffa katt?  

1.4 Avgränsning 

Studien bygger på undersökningar i form av enkäter och intervjuer som riktats till de personer 
som äger katt eller som tänker skaffa katt. Fokus i kandidatuppsatsen ligger på budskapet och 
inte den specifika avsändaren, därför utesluts logotyp och annat som kan identifiera det fiktiva 
katthemmet. Utformningen av affischerna kommer att synkronisera med budskapet för att 
försöka generera trovärdighet hos mottagarna och ge ett intryck av att budskapet kommer 
direkt från katthemmet.  
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2. Teoretiskt ramverk 
Användning av teorier är grundläggande för ett designorienterat examensarbete med målet att 
producera nytt grafiskt material, därför har relevanta teorier valts ut som ska hjälpa till och 
besvara arbetets syfte. De valda teorierna berör hur en affisch ska utformas för att ge största 
möjliga effekt hos mottagaren. Primärt fokus ligger på grafiska element i form av layout, 
typografi, färg, form och visuell kommunikation. Kapitlet tar även upp designprinciper 
relevanta för studien. Nedan presenteras de teorier och designprinciper som utgör grunden för 
affischernas utformning.  

2.1 Affisch som marknadsföring 
Att veta vem mottagaren är, vad budskapet är och hur man vill föra fram meddelandet är 
viktigt för en stark och effektiv marknadsföring (Miller, 2013). Det viktigaste är inte att synas 
på så många plattformar som möjligt, utan att ge ett intryck av kontroll på den plattform som 
man valt att etablera sig på. När det kommer till spridning av ett meddelande är det inte längre 
organisationerna själva som styr marknadsföringen, utan det är målgruppen som för 
budskapet vidare (Miller, 2013). Därför är den mest effektiva marknadsföringen att sätta ett 
starkt avtryck hos målgruppen för att de ska försätta föra vidare budskapet (Miller, 2013).  

2.2 Utformning av affisch 
Typiska format för en tryckt affisch är 50x70 cm och 70x100 cm (Grafisk kokbok, 2014). Vid 
skapande av affischens layout finns det flera saker att ta hänsyn till, och layouten kan se ut på 
många olika sätt beroende på syftet med affischen och affischens målgrupp. En bra layout ska 
vara väl genomtänkt och organiserad, denna ska hjälpa mottagaren att orientera sig i designen 
(Jais-Nielsen 2004). Om layouten upplevs som osammanhängande och ojämn tar mottagaren 
inte till sig budskapet i affischen, vilket gör att affischen tappar sin poäng (Pettersson, 2001). 
Informationslayout och dekorationslayout är två begrepp relaterade till layout som Pettersson 
(2001) tar upp. I en dekorationslayout styr det estetiska och i en informationslayout finns det 
en tydlig struktur och framförande av budskap är det viktigaste.  

2.3 Affischens element 
I en affisch bör varje element vara anpassat för målgruppen och både enskilda delar i en 
affisch och helheten som uppstår när delarna slås ihop kan attrahera mottagaren (Miller och 
Bloustein 2007; Van Dalen et al., 2002). Elementen kan framhävas med hjälp av färg, storlek, 
samt placering. I en affisch bör rubriken vara stor och läsbar, samt stå ut för att fånga intresse 
och dra till sig uppmärksamhet (Briggs, 2009). Ett misstag som ofta förekommer och bör 
undvikas i samband med skapande av affisch är att för mycket information placeras på 
affischen, vilket gör att affischen uppfattas som frånstötande och tappar effektivitet (Van 
Dalen et al., 2002; Pettersson, 2001).  

2.4 Färger 
Materialet som produceras kan uppfattas som mer professionellt, lockande och effektivt 
genom kunnigt användande av färg (Scott L. 1997). Färg kan användas för att skapa stämning, 
instruera och organisera, därför är det viktigt att använda färgerna på rätt sätt (Lupton och 
Philips 2008; Jais-Nielsen 2004). Att använda ett flertal färger i reklam kan ge en positiv 
effekt, men kan också skapa oordning och förvirra mottagaren, därför är detta något man bör 
vara försiktig med (Van Meurs och Aristoff, 2009). Användning av gråskala däremot kan ge 
ett tråkigt intryck och användning av enbart dekorativa färger kan medföra missförstånd hos 
mottagaren (Wærn et al, 2004). Arslan (2001) skiljer mellan varma och kalla färger. De varma 
färgerna är röd, orange och gul, och de kalla färgerna är blå, grön och violett. Naturligt har det 
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mänskliga ögat lättare för att fokusera på varma färger än kalla färger, och de varma färgerna 
anses vara inbjudande och impulsiva, dessa associeras främst med värme. De kalla färgerna 
däremot påstås öka koncentrationen, har en lugn effekt och associeras med kyla (Arslan, 
2011).  

2.5 Text och typografi 
Typografins huvuduppgift är att göra texten läsbar för mottagaren och underlätta för ögat att 
vandra uppifrån och ner över sidan (Ander, 2003). Användning av rätt typografi i rätt 
sammanhang gör det enklare att förtydliga och kommunicera med text (Pettersson, 2004). 
Teckensnitt kan ha många olika funktioner, vilka väljs utifrån syftet med texten. Texten kan 
exempelvis användas för att se estetiskt tilltalande ut, för att spegla innehållet eller bara vara 
lätt att läsa (Ander, 2003). Hur väl textens budskap uppfattas bygger bland annat på textens 
typografiska kvalitet och läsarens vana. Vid formgivande av text finns det regler som är bra 
att ha i åtanke, som exempelvis att gemena bokstäver är lättare att läsa än versaler, eftersom 
gemener skapar mer omväxlande ordbilder med hjälp av sina staplar. Det är även en grund att 
använda serif teckensnitt till brödtext och sans serif till rubriker, då människor upplever att 
text med seriffer är mer lättläst då serifferna hjälper till att följa raderna och skapar som en 
räls att läsa utmed. Hur väl ordbilderna framträder är också beroende av teckensnitt, radlängd 
och radavstånd (Hellmark, 2006). 

2.6 Effektiv marknadskommunikation  
Marknadskommunikationens uppgift är att få publiken övertygad om en viss synpunkt eller 
material. Detta sker genom retorisk kommunikation som ska få mottagaren att lyssna, läsa och 
acceptera det som sägs (Gripsrud, 2012). Budskapet bör utformas efter vad mottagaren vill 
höra och vad denna är mottaglig för (Dahlqvist & Linde, 2012). Det kan vara till en fördel att 
avbilda människor från den demografiska målgruppen, eftersom människor dras till och hellre 
lyssnar på egensinnade (Dahlén & Lange, 2009).  

2.7 Designprinciper 
Nedan presenteras de designprinciper som anses vara av betydelse för studien. 

2.7.1 Kontrast 
Frank (2004) skiljer mellan formkontrast, storlekskontrast, styrkekontrast och färgkontrast. 
Formkontrast innebär att formen av en detalj tydligt avviker från den utformning som 
liknande detaljer har, till exempel att formen på en detalj är mjuk, medan formen på en 
liknande detalj är kantig. Storlekskontrast skapas genom användning av både stora och små 
objekt. Är alla ytor lika stora framgår ingen märkbar storlekskontrast, men om objekt görs 
större, alternativt mindre, skapas en tydlig storlekskontrast. Styrkekontrast handlar enligt 
Frank (2004) om skillnaden mellan det ljusa och det mörka. Styrkekontrast skapas genom att 
ändra på ljusets styrka i en bild, vilket kan åstadkommas genom att föra in mer svart eller vitt. 
Kontrasten kan även åstadkommas genom att jobba med linjernas och bokstävernas styrka 
och svärta. Den sista kontrasten som Frank (2004) urskiljer är färgkontrast, vilket behandlar 
färgsättningen med fokus på de färgglada och icke färgglada partierna, samt vilka färger som 
kombineras (Frank, 2004).  

2.7.2 Hierarki  
Hierarki handlar enligt Mullet och Sano (1995) om att få en önskad följd i läsningen genom 
att ta textens viktigaste delar och manipulera dessa med hjälp av storlek och position. Mullet 
och Sano (1995) menar även på att storlek är det mest effektiva verktyget för att skapa 
hierarki, som även bidrar till värde för texten. Lupton och Phillips (2008) skriver om att 
genom användning av hierarki kan element placeras i en fallande ordning där det viktigaste är 
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det mest utmärkande. De menar även på att det är viktigt med hierarki för att mottagaren ska 
kunna ta till sig budskapet, samt navigera i layouten (Lupton & Phillips 2008).   

2.7.3 Symmetri och asymmetri 
Begreppen symmetri och asymmetri kan användas vid organisering av element (Akner-Koler, 
2007). Symmetri skapas enligt Akner-Koler (2007) genom regelbundenhet och upprepning, 
för att formen ska vara identisk på båda sidor av mittlinjen. Den högra sidan ska med andra 
ord reflektera den vänstra sidan. Asymmetri däremot saknar regelbundenhet och upprepning, 
då asymmetrisk design saknar en centrerad mittpunkt (Akner-Koler, 2007).  

3. Metod 
Detta kapitel beskriver studiens metodik. Inledningsvis beskrivs studiens upplägg, sedan 
följer den inledande studien, förstudien och designprocessen. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av värderingen som kommer att genomföras. 

3.1 Studiens upplägg 
För att kunna utgå från egna riktlinjer i arbetet skapades ett fiktivt katthem med syftet att vara 
avsändare för de affischer som produceras i samband med studien. Affischer med katthem 
som avsändare bedöms av målgrupp och analyseras med utgångspunkt i teorier för att 
undersöka affischernas kvalitéer. Med hjälp av en enkät besvarad av målgruppen, tas tre 
kategorier fram som de nya affischerna kan bygga på. Affischerna skissas med utgångspunkt i 
teorier (Se 2.1–2.6) och de tre kategorierna som framkommer i studien. Kategorierna 
kombineras för att åstadkomma störst effekt. Designen på affischerna bedöms med hjälp av 
kvalitativa intervjuer, och de affischer som målgruppen anser vara mest effektiva, vilket 
innebär att affischerna får dem att ta till sig budskapet och hade kunnat påverka deras 
agerande, väljs ut och formges digitalt. Affischerna som väljs ut analyseras för att kunna 
besvara studiens syfte (Se 1.3).  

3.2 Inledande studie 
Den inledande studien består av en enkät med sammanlagt 11 frågor riktade till de personer 
som har en katt eller funderar på att skaffa en. Enkäten skickades ut i en Facebook grupp vid 
namn ”Vi som älskar katter” och besvarades av sammanlagt 104 personer. Syftet med studien 
var att fungera som stöd och bekräfta, eller motsäga det faktum att många idag inte vänder sig 
till katthem när de vill skaffa katt. Studien gav även en inblick i målgruppens tankar kring 
adoption, om målgruppen själva är medvetna om katternas situation i Sverige, och om det gör 
någon skillnad kring hur de väljer att gå till väga när de skaffar katt (Se bilaga 1). 

3.3 Förstudie 
Nedan följer rapportens förstudie, som bygger på en enkätundersökning, samt analys av 
befintliga katthem-affischer. 

3.3.1 Enkät besvarad av målgrupp 
För att ta reda på målgruppens åsikter kring hur de upplever affischer med katthem som 
avsändare och vad de anser saknas hos affischerna, skickades en enkät ut i grupperna ”Vi som 
älskar katter” och ”Vi som älskar våra katter” på Facebook (Se 4.1). Enkäten delades upp i två 
grupper, de personer som äger katt och personer som tänkt skaffa en inom en snar framtid, för 
att enklare kunna se om det finns något som utmärker grupperna och se om åsikterna skiljer 
sig åt mellan grupperna. Enkäten demonstrerar bland annat olika katthem affischer och frågar 
efter vad affischerna väcker för känslor, om de är effektiva, samt om positiva och negativa 
delar med affischerna. Enkäten frågar även efter vad målgruppen anser saknas hos affischer 
med katthem som avsändare generellt (Se bilaga 2). Enkäten besvarades av sammanlagt 71 
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personer, varav 49 är kattägare och 22 tänkt skaffa en katt, och har bidragit till tre kategorier, 
samt information kring vad målgruppen anser om dagens katthem-affischer. 

3.3.2 Analys av befintliga katthem-affischer  
För att få en inblick i hur affischer med katthem som avsändare kan se ut, vilka komponenter 
de är försedda med och om de följer riktlinjer för hur affischer bör skapas för att fungera 
effektivt, analyseras tre olika affischer från tre katthem. Affischerna analyseras utifrån de 
teorier som framkommer i kapitel 2, det vill säga teorier kring färg, typografi och form, samt 
olika designprinciper.  

3.4 Designprocess 
För att kunna få struktur på utförandet av designprocessen togs inspiration från en modell 
skapad av Aspelund (2015). Modellen bygger på sju olika steg, inspirationsfas, 
identifikationsfas, konceptfas, undersökningsfas, definitionsfas, kommunikationsfas och 
produktionsfas. Modellen har dock reviderats för att bättre passa studiens struktur och 
innehåll. I denna studie kommer identifikationsfasen att komma före inspirationsfas, eftersom 
det underlättar för arbetet att först identifiera uppgiften och sedan söka inspiration som ska 
hjälpa till och genomföra arbetet. Konceptfasen och undersökningsfasen kommer att slås 
samman för att det anses vara smidigare än att ha dem separat enligt författaren själv. 
Kommunikationsfas och produktionsfas valdes att uteslutas då dessa snarare syftar till att 
färdigställa design för att sedan presentera för kund eller beställare (Aspelund, 2015), vilket 
inte varit relevant för denna studie. Nedan följer en kortare beskrivning av de inkluderade 
faserna. 

3.4.1 Identifikationsfas 
Identifikationsfasen är enligt Aspelund (2015) en fas som syftar till att definiera projektet, 
dess begränsningar och dess förväntade lösning. Under denna fas sammanställdes all teori 
relevant för att besvara studiens syfte och med en förstudie bestående av enkätundersökning 
och analys av katthem-affischer kunde all angelägen information samlas ihop för att kunna gå 
vidare till nästa fas.  

3.4.2 Inspirationsfas 
Inspirationsfasen är menad att sätta fart på kreativiteten, ge inspiration till idéer och ge 
motivation till arbetet (Aspelund, 2015). Ett effektivt tillvägagångssätt för detta är bland annat 
användning av brainstorming metoder. Målet med brainstorming är att komma upp med så 
många idéer som möjligt under en kort tid, och dokumentera dessa antingen i form av stödord 
eller listor (Aspelund, 2015). Brainstormmetod användes för att få igång tankeprocessen runt 
de kategorier som enkäterna bidragit med, med fokus på vad de kan innehålla och 
kommunicera. Tre moodboards sattes ihop med syftet att ge inspiration inför kommande 
idégenerering.   

3.4.3 Koncept- och undersökningsfas 
I koncept och undersöksfasen är det meningen att skapa designkoncept utifrån tidigare faser, 
samt pröva de koncept som skapats (Aspelund, 2015). Enligt Aspelund (2015) är 
konceptfasen till för att göra en abstrakt vision av en design till en konkret vision. Detta görs i 
studien genom brainstorming i form av skissessioner. Målet med skisssessionerna är att 
generera koncept för de kategorier som tagits fram, för att sedan vidareutveckla dessa och 
sätta samman i nästa steg, definitionsfasen.  

3.4.4 Definitionsfas 
Det sista steget för designprocessen i denna studie är definitionsfasen. Enligt Aspelund (2015) 
utvecklas i denna fas den design som de tidigare stegen givit underlag till. Under denna fas 
sammanfogas och utvecklas de olika elementen i respektive affisch som tagits fram under 
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koncept- och undersökningsfasen, för att kunna åstadkomma en helhet i affischerna. 
Ändamålet med denna fas är att generera färdiga affischskisser för de kategorier som tagits 
fram med utgångspunkt från teorier för att sedan värdera dessa genom kvalitativa intervjuer.  

3.5 Värdering 
I värderingsprocessen ska de skisser som framställts under designprocessen värderas, för att 
kunna se om den utarbetade designen har potential till att utöva inflytande på den tänkta 
målgruppen, samt för att se vilka skissförslag som anses vara mest effektiva enligt 
målgruppen själva och vilka som fungerar bäst för ändamålet.  

3.5.1 Kvalitativa intervjuer  
För att kunna värdera de olika designalternativen utfördes kvalitativa intervjuer. Inför dessa 
intervjuer sammanställdes en intervjuguide med frågor kring de designlösningar som 
framställts (Se Bilaga 3). Målet med intervjuerna var att få en inblick i hur den framställda 
designen upplevs hos målgruppen, samt att ta reda på vilka av förslagen som upplevs mest 
effektiva, för att kunna besvara studiens syfte. I intervjun ställs öppna frågor för att 
målgruppen ska kunna diskutera fritt och inte behöver vara begränsade. För att kontrollera 
frågornas kvalitet utfördes först testintervjuer för att se om frågorna i intervjuguiden 
uppfattats korrekt och gav relevanta svar för studiens syfte. När kvaliteten på frågorna 
försäkrats utfördes intervjuer med tio respondenter i fysiska möten. Respondenterna 
informerades före intervjun om att deras deltagande är frivilligt och att svaren är anonyma, för 
att anonymitet enligt Creswell (2009) är ett viktigt kriterium ur ett etiskt perspektiv.  
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4. Genomförande 
I detta kapitel presenteras studiens hela designprocess, som resulterat i kompletta katthem - 
affischer.  

4.1 Det fiktiva katthemmet  
Det fiktiva katthemmet är ett ideellt katthem som tar emot hemlösa katter och adopterar sedan 
ut dem i nya hem. Katthemmet är främst till att hjälpa katter i nöd, och fokuserar därför på 
hemlösa katter, utsatta katter och övergivna katter. De katter som tas emot av katthemmet 
vårdas, kastreras, vaccineras och chippas, för att vara redo för sina framtida hem. Katthemmet 
har plats för 300 katter och är i nuvarande situation fullt. På grund av detta har katthemmet 
beslutat för att publicera affischer med syftet att få fler att adoptera, samt för att belysa om 
situationen och försöka sakta ner på kattökningen.  

4.2 Identifikationsfas 
Med syftet att inspireras och inhämta information relevant för att kunna påbörja studien, 
genomfördes en förstudie bestående av en enkätundersökning och analys av katthem-
affischer.  

4.2.1 Enkätsvar 
Nedan presenteras den data som framkommit i studiens enkätundersökning. Denna har delats 
upp i två rubriker, ”Tankar kring katthem – affischer”, samt ”Vad katthem – affischer saknar”, 
för att få mer ordning på svaren, samt för att enklare kunna se svar som är relevanta för 
respektive kategori. 

4.2.1.1 Respondenternas tankar kring katthem-affischer 
För att ta reda på målgruppens tankar kring dagens katthem-affischer och dess effektivitet, 
demonstrerades tre olika affischer med katthem som avsändare och frågor kring affischernas 
effektivitet, vilka känslor de väcker, samt frågor kring vad som är positivt och negativt med 
affischen ställdes. Nedan följer en sammanfattning av respondenternas tankar kring de tre 
demonstrerade affischerna.  
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Affisch 1: 

Norrtälje 

Katthem 

 
Effektiv 40,8% Ja, 59,2% Nej 

 

Känsla Förvirrad, ledsen, ångest, tråkig, ej glad, kall, obekväm, sorg, desperat, dålig 

känsla, konfusion, frånstötande 

 

Positivt  Starkt budskap, bra tips, bra information, stark, fångar uppmärksamhet, 

konkret 

 

Negativt Hemsk design, många fel, konstig formulering, tråkig utformning, konstiga 

detaljer, mycket text, rörig text, grov och oseriös 

 
Tabell 1: Affisch 1, Norrtälje katthem 
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Affisch 2:  

9 Liv 

Östergötland 

 
Effektiv 83,1% Ja, 16,9% Nej  

 

Känsla Glädje, hopp, kärlek, livfull, positiv, varm 

 

Positivt   Tydlig, relevant, bra bilder, budskap framgår direkt, intressant, lockande, 

informativ 

 

Negativt Tråkiga färger, inget engagemang i språket, behöver jobba på layout och 

typsnitt, mycket text 

 
Tabell 2: Affisch 2, 9 Liv Östergötland 
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Affisch 3: 

Örebro 

katthem 

 
Effektiv 42,3% Ja, 57,7% Nej 

 

Känsla Mysig, hemmakänsla, kärlek, sorg, neutral, avslappnad, glad, ingen 

 

Positivt  Lättläst, begriplig, tydlig text, motiverande, bra struktur, får fram det viktigaste 

 

Negativt Tråkig, fångar inte uppmärksamhet, dålig bild, dåligt teckensnitt, tom, oseriös, 

saknar känsla, oprofessionell design  

 
Tabell 3: Affisch 3, Örebro katthem 
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4.2.1.2 Vad katthem-affischer saknar enligt respondenterna 
För att få fram tre kategorier som de nya affischerna kunde bygga på, ställdes frågan ”Vad 
anser du att katthem-affischer saknar generellt sett”. Eftersom detta är en öppen fråga, 
behövde svaren kodas med hjälp av kategorisering för att kunna definiera de svar som är mest 
förekommande. Svar av kattägare har markerats med blå färg, och blivande kattägare med 
grön för att enklare se skillnaderna och kunna göra en jämförelses. Nedan följer en 
sammanfattning av respektive enkätsvar, med en uppdelning efter fastställd kategori.  

 Svar  Kategori Kod Frekvens Andel 

1 Känsla, information a, b  Känsla a 8 10% 

2 Katthemmets katter, känsla, 

fakta om hur katter har det 

a,b,e Information 

(katthemmets katter) 

b 15 19% 

3 Tycker de är bra c Odefinierat c 6 8% 

4 Mer fokus på äldre katter d Fokus på äldre katter d 3 4% 

5 Mer fakta e Upplysning (katternas 

situation) 

e 9 11% 

6 Proffsigt, inbjudande utseende f Bättre utformning f 29 37% 

7 Ingenting c Starkare budskap g 5 6% 

8 Information om katterna b Hjälpförslag h 4 5% 

9 Vet ej c     

10 Upplysning om situationen e  Totalt 79 100% 

11 Inget c     

12 Starkare budskap g     

13 Information om katterna b     

14 Erfarenhet, känsla a, f     

15 Fin design f     

16 Katthemmets katter, fakta om 

hur katter har det 

b, e     

17 Snygg och modern layout f     

18 Behöver synas och höras g     

19 Saknar kvalitet f     

20 Upplysningar om deras katter b     

21 Behövs mer information b     

22 Förslag på hur man kan hjälpa h     

23 Kraftfullt budskap g     

24 Finare design f     

25 Vet ej c     

26 Kvalitet, information f, b     

27 Mer välgjorda f     

28 Visa upp sina katter b     

29 Bättre layout f     

30 Mer tanke kring design f     

31 Upplysning om kattsituationen e     

32 Bättre design f     

33 Utveckla utseende f     

34 Uppmärksamma katterna  b     

35 Proffsigt utseende f     

36 Information om hur katter har 

det 

e     

37 Hur man kan hjälpa h     
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38 Mer jobb på utseende f     

39 Bättre material f     

40 Informera om alla hemlösa 

katter 

e     

41 Mer intressanta f     

42 Bra helhet f     

43 Mer professionalitet f     

44 Information om katterna b     

45 Situationen idag behöver 

komma fram tydligare 

e     

46 Uppmärksamma äldre katter d     

47 Hur man kan bidra h     

48 Bättre utseende f     

49 Att äldre katter är jättegoa d     

50 Nått 
uppmärksamhetsfångande 

g     

51 Mer känsla a     

52 Känsla och personlighet a     

53 Mer tyngd på att katthem inte 

har plats 

e     

54 Tanke bakom affischerna f     

55 Mer information b     

56 Känsla a     

57 Mer kärlek och katter b     

58 Vet ej c     

59 Fin och välgjord design f     

60 Tydlighet f     

61 Mer information, starkare 

budskap 

b     

62 Fantasi f     

63 Något som väcker känslor a     

64 Samtida design f     

65 Bättre utformande f     

66 Något som lockar och något 

man kommer att minnas 

g     

67 Bättre design f     

68 Mer proffsiga affischer med 

bättre information 

f, b     

69 Inbjudande utseende f     

70 Känsla, förslag på hur man kan 

hjälpa 

a, h     

71 Ordning f     

Tabell 4, Kodning av enkätsvar  

Genom enkätsvaren kunde åtta olika kategorier fastställas, dessa är ”känsla”, ”information om 
katthemmets katter”, ”odefinierat”, ”fokus på äldre katter”, ”Upplysning om katternas 
situation”, ”bättre utformning”, ”starkare budskap”, samt ”hjälpförslag”. Nedan följer ett 
diagram som visar en översikt av svarsfrekvensen för respektive kategori.  
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Figur 1, Diagram över de mest förekommande kategorierna 

I diagrammet framgår tydligt att ”bättre utformning” är den kategori som fått störst andel av 
svaren. Dock kommer bättre utformning redan åstadkommas genom användning av teorier, 
därför utesluts denna kategori. Detta gör att ”känsla”, ”information om katthemmets katter” 
härefter refererad som ”information”, samt ”upplysning kring katternas situation”, härefter 
refererad som ”upplysning” är de kategorier som affischerna kommer att bygga på, då dessa 
har fått högst andel av svaren efter kategorin ”bättre utformning”. 

4.2.2 Analys av katthem-affischer 
Med syftet att få en insyn i katthemmens kommunikation, dess effektivitet och kunna 
undersöka om kommunikationen följer riktlinjer för hur affischer bör skapas för att fungera 
effektivt på målgruppen, analyseras tre olika affischer från katthemmen Norrtälje katthem, 9 
Liv Östergötland och Örebro katthem.  

4.2.2.1 Affisch 1 – Norrtälje katthem 
Den första affischen är en ”sommarposter”, med Norrtälje katthem som avsändare. Budskapet 
med affischen är att man ska ta ansvar för sin katt året runt och se till att katten är vaccinerad, 
ID märkt, försäkrad, registrerad och kastrerad. I affischen framkommer även en bild på en katt 
vars ”hjälp kom för sent”, och en uppmaning att inte göra detsamma mot sin egen katt, genom 
att strunta i att genomföra punkterna ovan.   
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Figur 2, Affisch Norrtälje katthem 

Affischen är relativt tom på färg, då denna består av svart text mot vit bakgrund, samt svart 
logotyp mot vit bakgrund. Användning av svart-vit i en affisch är inget att föredra, då 
användning av färg kan användas för stämningsskapande, instruerande och organiserande 
(Lupton och Philips 2008; Jais-Nielsen 2004), vilket försvinner bort genom att utesluta färg. 
Dessutom menar (Wærn et al, 2004) på att användning av gråskala kan ge ett tråkigt intryck 
av affischen, vilket gör att affischens effektivitet reduceras. Däremot används en färgad bild 
ger variation och färg till affischen. 

I affischen används ett sans-serif teckensnitt i olika teckengrader med fet stil. Det används 
samma teckensnitt för rubrik och brödtext, samt förekommer en blandning av versaler och 
gemener i texten. I affischen förekommer mycket information, vilket enligt (Van Dalen et al., 
2002; Pettersson, 2001) är ett vanligt förekommande misstag, då affischen uppfattas som 
frånstötande och tappar sin effektivitet när för mycket information placeras. Att både gemener 
och versaler används i affischen är enligt (Hellmark, 2006) något positivt, eftersom gemena 
bokstäver skapar omväxlande ordbilder vilket gör texten lättare att läsa, än om texten endast 
skulle bestå av versaler. Hellmark (2006) menar även på att det är en fastställd norm att 
använda ett serif teckensnitt till brödtext och sans-serif i rubriker, eftersom serif teckensnitt 
uppfattas som mer lättlästa. Skaparen av affischen valde däremot att endast använda sans-serif 
för både rubriker och brödtext, dessutom i fet stil, vilket gör texten påfrestande att läsa. 

Affischens layout är väldigt rörig och osystematisk, då denna inte följer någon struktur. Detta 
är något negativt eftersom en bra layout enligt (Jais-Nielsen 2004) ska vara väl genomtänkt 
och organiserad, för att hjälpa mottagaren att orientera sig i designen. Affischens brist på 
struktur gör det svårt för mottagaren att orientera sig i designen. Affischen bygger på en 
informationslayout då framförandet av budskapet är det viktigaste som Pettersson (2001) 
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skriver, dock saknar affischen en tydlig ordning vilket gör att det finns risk för att mottagaren 
inte tar till budskapet hos affischen och att affischen tappar sin poäng.  

Affischen från Norrtälje katthem är asymmetrisk, då denna har text i mitten och på vänster 
sida, samt logotyp på höger sida och därmed saknar regelbundenhet och upprepning. I 
affischen förekommer ingen färg, styrke eller formkontrast, eftersom affischen till stor del är 
svartvit, allt är skrivet i fet stil och affischen har inga specifika former. Storlekskontrast 
förekommer då det finns text i flera olika teckengrader. Hierarkin i texten är odefinierad,  
eftersom organiseringen i texten är ologisk vilket framkallar osäkerhet kring vilken ordning 
texten ska läsas i. Detta beror till stor del på att storlekskontrasten i texten används på fel sätt, 
vilket vilseleder mottagaren.   

4.2.2.2 Affisch 2 – 9 Liv Östergötland  
Affisch nummer två är en affisch med katthemmet 9 liv Östergötland som avsändare. I 
affischen framkommer att katthemmet söker stödhem för katter, och affischen riktar sig till 
dem som vill göra en insats och hjälpa landets utsatta och hemlösa katter.  

 
Figur 3, Affisch 9 liv Östergötland 

I affischen framkommer tre färger, röd, gul och svart. Att använda flera färger i reklam kan 
enligt (Van Meurs och Aristoff, 2009) ge en positiv effekt, men kan även skapa oordning och 
förvirring hos mottagaren om färgerna används på fel sätt. I denna affisch finns dock ingen 
risk för att oordning och förvirring skapas på grund av färgerna, då färgerna används i rätt 
mängd och på ett lämpligt sätt. Färgerna som används är varma, och enligt Arslan (2011) 
anses varma färger vara inbjudande och impulsiva. Det är även lättare för ögat att fokusera på 
varma färger än kalla färger, vilket gör att affischen blir mer behaglig att se på.  
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I denna affisch förekommer kursiv, fet och normal stil. I affischen används ett serif 
teckensnitt för rubriker, och sans-serif för brödtext, vilket är tvärtemot det Hellmark (2006) 
skriver om att man bör använda. I affischen förekommer en blandning av versaler och 
gemener, vilket som tidigare nämnt enligt Hellmark (2006) är något gynnsamt då gemener är 
lättare att läsa än versaler.  

Affischen har en logisk struktur och ordning, vilket enligt (Jais-Nielsen 2004) är viktigt då en 
bra layout ska vara väl genomtänkt och organiserad för att kunna orientera mottagaren. 
Affischen har en klar informationslayout, då det finns en tydlig struktur i affischen och 
framförandet av budskapet är det viktigaste. Detta är enligt Pettersson (2001) de kriterier som 
bör uppfyllas för en informationslayout.  

Affischen är asymmetrisk och asymmetrin skapas främst av den lutade texten, samt logotypen 
på höger sida av affischen. I affischen förekommer formkontrast, storlekskontrast och 
styrkekontrast. Formkonstrasten genereras av den mjuka logotypen som står i kontrast till 
bildernas hårda och spetsiga former. Både storlekskontrast och styrkekontrast syns till i 
texten, då texten har olika teckengrader, samt finns en variation mellan fet och normal stil i 
texten. I affischen finns inga konstigheter kring vad som ska läsas först och i vilken följd, då 
författaren använt sig av hierarki och markerat det viktigaste i texten genom ökning av 
teckengrad och användande av det stil.  

4.2.2.3 Affisch 3 – Örebro katthem  
Den sista affischen har Örebro katthem som avsändare. Affischen är enkel och finns till för att 
informera om att Örebro katthem kommer att ha öppet hus under Hittekattens dag, för att man 
ska kunna träffa och bekanta sig med katthemmets katter. 

 
Figur 4, Affisch Örebro katthem 
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I affischen används väldigt få färger, vilket kan vara till både en fördel och en nackdel. 
Genom användning av endast två färger skapas ingen oordning eller förvirring hos mottagaren 
i koppling till färgerna, vilket enligt Van Meurs och Aristoff (2009) är lätt hänt om många 
olika färger används i en affisch. Samtidigt menar Van Meurs och Aristoff (2009) att 
användning av flera färger kan skapa stämning, instruera och organisera. I denna affisch 
används dock färgen röd till rubriken, vilket på egen hand skapar stämning och vägleder 
mottagaren. Färgen röd är dessutom en varm färg som Arslan (2011) menar är inbjudande och 
impulsiv, samt är varma färger mer enkla för det mänskliga ögat att fokusera på.  

All text i affischen är skriven med ett sans-serif teckensnitt, som ger en känsla av att texten är 
skriven för hand. Texten varierar dessutom mellan normal stil och fet stil. Återigen följs inte 
rådet av Hellmark (2006) att använda serif teckensnitt till brödtext och sans serif till rubriker. 
I affischen förekommer text i versaler, vilket enligt Hellmark (2006) inte är att föredra då text 
skriven i gemener är mer lättläst. I denna affisch inkluderades inte för mycket information, 
vilket enligt (Van Dalen et al., 2002; Pettersson, 2001) är viktigt för att en affisch ska kunna 
tilltala mottagaren.  

Layouten i denna affisch är enkel och organiserad, vilket gör att mottagaren inte har några 
problem med att orientera sig i designen, detta menar Jais-Nielsen (2004) på är viktigt. 
Affischen har en stor och läsbar rubrik som står ut med den röda färgen, vilket Briggs (2009) 
menar kan användas för att fånga intresse och dra till sig uppmärksamhet. Även här används 
en informationslayout då budskapet står i fokus och organiseringen är tydlig, vilket Pettersson 
(2011) menar på är krav för en informationslayout.  

Affischen är symmetrisk då elementen i affischen följer en tydlig struktur och det finns en 
tydlig regelbundenhet och upprepning. I affischen förekommer styrkekontrast och 
storlekskontrast, då storleken på texten varierar, och texten varierar mellan fet och normal stil.  
I affischen finns en hierarki som indikerar på att rubriken ska läsas först då denna är placerad 
högst upp och med störst teckengrad. Det skapas dock en förvirring kring ordet ”Hittekatter”, 
eftersom det har en större teckengrad jämfört med den övriga texten, och ordet har placerats 
mitt i en mening vilket gör det svårt att förstå vilken ordning meningen ska läsas i.  

4.2.2.4 Sammanfattning av analys 
Genom analyserna framgår tydligt att affischerna till stor del inte uppfyller de riktlinjer som 
framgår i de utvalda teorierna (Se 2.1–2.6). Det förekommer avvikelser för riktlinjer kring 
struktur, hierarki, färg och typsnitt. Den affisch som följer flest riktlinjer är affisch 2 från 9 
Liv Östergötland, som endast frångår principerna för typografi och den affisch som nästan 
helt och hållet frångår alla principer är Affisch 1 från Norrtälje katthem, som endast följer 
principen om att använda en blandning av versaler och gemener för att texten ska vara lättare 
att läsa för mottagaren.  
 

4.3 Inspirationsfas 
Inspirationsfasen inleds med en utvecklig av tankekartor med utgångspunkt i de kategorier 
som tagits fram. De utarbetade kategorierna är ”känsla”, ”information” och ”upplysning”, 
dock är ordet känsla väldigt mångtydigt och behöver därför specificeras. Detta är tänkt att 
göras genom en tankekarta där olika känslor skrivs upp, och koncept för dessa tas fram och 
värderas genom plus och minus. De känslor som värderas som mest lämpliga enligt 
författaren för ändamålet kommer att urskiljas och strykas under, för att sedan kunna 
appliceras på de andra kategorierna. Nedan visas en bild på tankekartan som behandlar och 
värderar olika känslor som affischerna kan förmedla.  
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Figur 5, Tankekarta: känsla 

Nästa steg är att få fram idéer kring kategorierna ”upplysning” och ”information”. Även detta 
görs med hjälp av en tankekarta, där alla associationer och tankar kring kategorierna kommer 
fram. Tankekartan är tänkt att komma till hjälp vid skapande av moodboard och skissning. 
Nedan följer den färdiga tankekartan.  

 

Figur 6, Tankekarta: upplysning & information 

Utifrån de tankar och idéer som tagits fram med hjälp av tankekartorna, skapades moodboards 
för respektive känsla med bägge kategorierna kombinerade. Detta för att få inspiration kring 
atmosfär, teckensnitt och färg inför kommande skissession. Nedan följer resultatet av de 3 
moodboards som skapades.  
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Figur 7, Moodboard: sorg och medlidande 

 
Figur 8, Moodboard: hopp  
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Figur 9, Moodboard: tillhörighet 
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4.4 Koncept & Undersökningsfasen 
För att få ner alla idéer på papper, var nästa steg att skissa koncept som affischerna kunde 
bygga på. Tanken är även här att skissa koncept för respektive känsla som tagits fram (Se 4.2) 
och kombinera känslorna med kategorierna ”upplysning” och ”information”. Den första 
känslan, ”sorg och medlidande” är tänkt att fånga mottagarens uppmärksamhet genom att visa 
på hur dålig situationen ser ut i dagsläget och upplysa om hur katter har det. Det är även tänkt 
att meddela om konsekvenserna med att göra vissa val, och informera om vem som får betala 
för valen man gjort.  Konceptet spelar mycket på sympati för att få folk att donera eller 
adoptera från katthemmet för att hjälpa katterna i nöd, samt för att mottagaren ska tänka efter 
innan denne gör vissa val. Nedan följer resultatet av skissessionen för känslan ”sorg och 
medlidande”.  

 
Figur 10, Skiss: sorg och medlidande  
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Nästa skissession bygger på känslan ”hopp”. Här är det meningen att få upp hoppet hos 
mottagaren. Detta görs genom att visa på att det blir bättre bara man försöker, och syftet är att 
få mottagaren att känna att det man gör som individ räknas. Affischerna med känslan ”hopp” 
är tänka att trycka på faktumet att man kan bli ”kattens hjälte”, att man kan rädda liv och göra 
situationen bättre bara man försöker och gör kloka val, som att adoptera istället för att köpa, 
samt att kastrera sin katt för att inte bidra till fler hemlösa katter. Nedan följer resultatet av 
skisserna för känslan ”hopp”.  

 
Figur 11, Skiss: hopp  
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Den sista skissessionen kretsar kring känslan ”tillhörighet”. Denna är tänkt att skapa 
engagemang hos mottagaren genom att visa att man kan bli en del av något stort, bara man är 
med och bidrar. Affischen är även tänkt att ta upp katternas perspektiv, om hur katterna inte 
vill vara utanför och vill känna en tillhörighet med någon. Detta är något som man som 
individ kan påverka genom att adoptera och ge katten en familj, eller genom att kastrera sin 
katt för att denna ska passa in med de andra katterna. Nedan följer resultatet av skissessionen 
för känslan ”tillhörighet”. 

 
Figur 12, Skiss: tillhörighet 

Eftersom färg och teckensnitt redan tagits fram i inspirationsfasen (Se 4.2), kommer fokus i 
undersökningsfasen att ligga på rubrikförslag och brödtext till affischerna. Affischerna för 
känslan ”sorg och medlidande” behöver en rubrik som uttrycker just dessa känslor. Därför 
kommer fokus att ligga på att förmedla ett djupt och starkt budskap genom rubriken, som ska 
få mottagaren att känna medlidande och vilja hjälpa till. Det är även viktigt att rubriken passar 
illustrationen som affischen har, därför tas rubrikerna fram med utgångspunkt i skisserna 
genom brainstorming. Nedan kommer rubrikförslagen för känslan ”sorg och medlidande”.  

”Vi väntar ännu” 
”Jag drömmer om ett riktigt hem” 
”Jag drömmer om en familj” 
”Ingen annan vill ha mig, vill du?” 
”Vi får inte plats!” 
”Hur blir det med mina ungar?”  
”Jag är hungrig, jag är kall”  

Figur 13, Rubrikförslag: sorg och medlidande  

Nästa rubrik berör känslan ”hopp”, och denna är tänkt att förmedlas genom att ge mottagaren 
en förhoppning om att situationen kan bli bättre genom att man gör vissa val, som att adoptera 
och kastrera. Tonvikten i rubriken kommer att ligga på att få mottagaren att inse att denne kan 
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göra skillnad och ändra på liv. Affischerna är tänkta att få mottagarna att se ljuset i det svarta, 
och motivera till att vilja göra en förändring. Under följer rubrikförslag för känslan ”hopp”.  

”Du kan ändra på mitt liv” 
”Du kan ändra på liv” 
”Du kan bli min hjälte” 
”Du kan inte göra allt, men du kan göra något” 
”Att rädda ett liv, kommer att förändra ditt” 
”Du kan bli min nyckel till frihet” 
”Du kan göra skillnad” 

Figur 14, Rubrikförslag: hopp 

Rubrikförslagen för känslan ”tillhörighet” är tänkta att framhäva gemenskap och få 
mottagaren att känna sig som en del av något större genom att vara med och bidra till det 
bättre. Rubrikerna är även tänkta att utgå från katternas synvinkel, hur de vill känna 
tillhörighet till någon och hur de inte vill vara utanför. Rubrikförslagen för känslan 
”tillhörighet” följer nedan.  

”Bli en kattägare du med” 
”Tillsammans gör vi skillnad” 
”Vi är kastrerade, är din katt?” 
”Bli en av oss, kastrera dina katter” 
”Låt mig inte vara utanför” 
”Det är du och jag mot världen” 
”Alltid vid din sida” 

Figur 15, Rubrikförslag: tillhörighet 

Brödtexten för affischerna kommer inte att tas fram för respektive känsla, eftersom syftet med 
affischerna är detsamma oavsett känsla, och det är att upplysa om katternas situation, samt att 
informera om katthemmets katter. Brödtexten kommer dock att variera beroende på om 
kategorierna ”upplysning” och ”information” är kombinerade, samt på vart huvudfokus ligger 
i affischen. Nedan följer brödtexterna som är tänkta att användas i affischskisserna.  

”Katthemmen är överfulla och siffran hemlösa katter ökar för varje dag som går. Tusentals 
katter avvisas från katthemmen på grund av brist på plats. Har du tänkt skaffa katt, bör du ge 
katthemmen en chans. Genom att adoptera räddar du inte bara ett liv, utan två. Du kan göra 
skillnad.” 

Figur 16, brödtext 1  

”Detta är [namn], [namn] är X år gammal och är en av katthemmets hundratals katter. Det 
finns i dagsläget över 100,000 hemlösa katter i Sverige, och de fulla katthemmen gör allt i sin 
makt för att hjälpa katterna. Du kan också hjälpa, genom att adoptera en katt eller donera till 
katthemmen. Tillsammans kan vi bidra till en bättre framtid för katterna” 

Figur 17, brödtext 2 
 
”Hemlösa katter är ett av djurskyddets största problem. Siffran hemlösa katter i Sverige ökar 
och är snart uppe i 200,000, samtidigt som platserna på katthemmen tar slut. Bidra inte till en 
högre siffra, kastrera dina utekatter. ” 

Figur 18, brödtext 3  
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4.5 Definitionsfas 
I denna fas bearbetas koncepten vidare och illustrationer, brödtext och rubrik kombineras för 
att kunna åstadkomma en helhet i affischerna. Affischerna delas upp efter känsla och skissas 
ner med utgångspunkt i teorier för att sedan kunna värderas med hjälp av kvalitativa 
intervjuer.  

4.5.1 Sorg och medlidande  

De första tre affischerna är menade att med hjälp av sorg och medlidande få mottagarna att ta 
till sig det som står och vilja åstadkomma en förändring. Det första konceptet lägger fokus på 
de överfulla katthemmen och visar metaforiskt hur katterna inte får plats. Detta illustreras 
med en hög med katter för att dra till sig uppmärksamhet. Detta framhävs även med rubriken 
”Vi får inte plats!”.  Nedan finns en förklarande text som belyser om katternas situation och 
uppmanar att adoptera från katthem. För att inkludera information om katthemmets katter, är 
katthögen menad att bestå av katterna från katthemmet med pilar som informerar om namn 
och ålder på katterna. På detta sätt får man även en bild av hur katthemmets katter ser ut. Den 
andra affischskissen föreställer en av katthemmets katter som drömmer om en riktig familj, 
vilket rubriken även antyder. Tanken är att mottagaren ska känna medlidande för katten och 
vilja adoptera den för att få kattens önskan i uppfyllelse. Även här finns en förklarande text 
kring katternas situation, som även tar med lite information om själva katten. Den sista 
affischskissen för känslan ”sorg och medlidande” berör endast en av kategorierna vilket är 
”information” och illustrerar en hemmakatt som fött oönskade kattungar. Syftet med affischen 
är att få mottagarna att inse vad som händer katterna som ingen vill ha, vem som bär skulden 
och vem som får betala för detta. Detta för att få fler kattägare att kastrera sina utekatter. 
Nedan presenteras de tre affischskisserna för känslan ”sorg och medlidande”.  

 
Figur 19, Affischer för känsla ”sorg och medlidande” 
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4.5.2 Hopp  
Affischskissserna för känslan ”hopp” är tänkta att vara inspirerande och motiverande, och få 
folk att tro på att det kan bli bättre, bara man försöker. Den första skissen föreställer en person 
i mantel som håller i en katt, med rubriken ”Du kan bli min hjälte”. Katten har en gång varit 
en av katthemmets katter, men har adopterats och har därför funnit sin hjälte. Budskapet är att 
man kan bli en hjälte genom att adoptera, vilket är tänkt att stärka vikten av adoption. I 
affischen framgår även hur katternas situation ser ut, och hur viktigt det är att man adopterar 
katter för att kunna göra skillnad. Den andra affischen illustrerar metaforiskt hur en katt är 
inlåst i katthemmet, och att man genom adoption kan bli kattens nyckel till frihet. Katten 
föreställer en av katthemmets katter, och nedan framgår information om katten, information 
om katternas situation och vikten av att adoptera, eller donera till katthemmen. Den sista 
affischskissen för känslan ”hopp” är främst riktad mot kattägare, och informerar om vikten av 
kastrering genom att belysa om mängden katter som en graviditet kan medföra efter några år. 
Affischens rubrik lyder ”Du kan göra skillnad” för att få mottagaren att inse att denna kan 
ändra på statistiken genom att kastrera sina katter. Nedan följer affischskisserna för känslan 
”hopp”.  

 
Figur 20, Affischer för känsla ”hopp” 
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4.5.3 Tillhörighet  
De sista tre affischerna berör känslan ”tillhörighet” och tanken är att mottagaren ska känna att 
denna kan bli en del av något större genom att adoptera, donera till katthem eller kastrera sina 
katter. Affischerna trycker mycket på gemenskap, inte bara när det kommer till människan, 
utan även till katterna. Precis som människan vill ingen katt vara utanför och katterna vill 
känna tillhörighet till någon. Detta illustreras i den första affischskissen, där de kastrerade 
katterna är tillsammans och den okastrerade är ensam för att denna skiljer sig från de andra. 
Affischen uppmanar att kastrera sina katter för att de inte ska vara ”utanför”, och informerar 
samtidigt om konsekvenserna med att låta okastrerade katter gå fritt. Den andra skissen 
uppmärksammar det starka bandet mellan ett djur och en människa, och menar på att man kan 
uppnå detta genom att adoptera en katt från katthemmet. Samtidigt informerar affischen om 
katternas situation och inkluderar lite information om katten som finns med på affischen. Den 
sista skissen trycker på gemenskap, och menar på att man kan göra skillnad tillsammans. 
Genom att adoptera en katt blir man en del av gruppen och får samtidigt chansen att hjälpa 
katternas situation, vilket är tänkt att motivera mottagaren. Även här upplyses mottagaren om 
katternas situation och katthemmets katter inkluderas i affischen för att de ska få en större 
chans att bli adopterade. Nedan presenteras affischskisserna för känslan ”tillhörighet”.  

 
Figur 21, Affischer för känsla ”tillhörighet” 
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5. Värderingsprocess 
I detta kapitel värderas designalternativen med hjälp av kvalitativa intervjuer, för att ta reda på 
målgruppens tankar och åsikter kring affischerna. 

5.1 Kvalitativa intervjuer 
För att kunna utvärdera designen på affischskisserna och definiera de affischer som anses vara 
mest effektiva enligt målgruppen, intervjuades 10 personer med hjälp av kvalitativa 
intervjuer. Det fanns endast två krav på intervjupersonerna, att de skulle äga en katt eller att 
de skulle vilja skaffa en under en snar framtid, samt att de skulle vara tillgängliga för en 
fysisk intervju. Detta för att intervjupersonerna ska vara relevanta för studien. Nedan följer en 
tabell med information om intervjupersonerna.  

 
Respondent 

 
Kön 

 
Ålder 

 
Sysselsättning 

 
Kattägare 

1 Kvinna 25 Produktionsplanerare Inom snar framtid 

2 Kvinna 23 Studerande Inom snar framtid 

3 Man 23 Webbutvecklare Ja 

4 Man 29 Ekonom Inom snar framtid 

5 Kvinna 22 Studerande Ja 

6 Kvinna 56 Demonstratör i butik Ja 

7 Man 19 Kock Inom snar framtid 

8 Man 56 Lagerarbetare Ja 

9 Kvinna 18 Studerande Inom snar framtid 

10 Man 23 Elektriker Ja 

Tabell 5, Intervjupersoner 

Respektive intervju ägde rum fysiskt för att ha möjlighet till att läsa av personen, samt för att 
kunna skapa en personlig relation och på så sätt få en avslappnad och naturlig stämning. 
Intervjun inleddes med information kring studien, syftet med svaren som framkommer, samt 
information om att deltagandet är frivilligt och anonymt (Se 3.5.1). Under intervjun fick 
intervjupersonerna se alla 9 affischskisser och diskutera dessa med utgångspunkt i de frågor 
som ställs. Affischerna presenterades en i taget för att undvika att intervjupersonerna blir 
förvirrade eller distraherade av de andra affischskisserna när de besvarar frågor för var och en 
av affischerna. Efter att intervjupersonerna besvarat frågorna för respektive affisch under en 
känsla, fick de svara på frågor som rör alla affischer under känslan tillsammans, för att se 
vilken affisch som är bäst för vilket ändamål (Se bilaga 3). Respektive intervju tog från 30 
minuter till en timme, och bidrog till en inblick i målgruppens tankebanor rörande 
designalternativen.  
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5.2 Sammanställning av kvantitativa data 

 
Figur 22, Sammanställning av respondenternas värdering 

De affischer som enligt respondenterna bäst speglar den avsedda känslan, är affisch 1 för 
känsla ”sorg och medlidande”, affisch 1 för känsla ”hopp” och affisch 2 för känsla 
”tillhörighet”. Affischerna som enligt respondenterna bäst informerar om katternas situation 
är affisch 1 och 2 för känsla ”sorg och medlidande”, affisch 2 och 3 för känsla ”hopp” och 
affisch 2 och 3 för känsla ”tillhörighet”. De affischer som bäst framhäver katthemmets katter 
är affisch 1 för känsla ”sorg och medlidande”, affisch 2 för känsla ”hopp” och affisch 2 och 3 
för känsla ”tillhörighet”. Affischerna som med störst sannolikhet hade kunnat påverka 
mottagarnas agerande är enligt respondenterna affisch 2 och 1 för känsla ”sorg och 
medlidande”, affisch 1 för känsla ”hopp” och affisch 2 för känsla ”tillhörighet”. Slutligen, de 
affischer som enligt respondenterna hade fångat mest uppmärksamhet på en anslagstavla är 
affisch 1 för känsla ”sorg och medlidande”, affisch 1 för känsla ”hopp” och affisch 2 för 
känsla ”tillhörighet”.  

5.3 Resultat för känsla sorg och medlidande 
Nedan presenteras intervjupersonernas tankar och åsikter kring affischskisserna under känslan 
”sorg och medlidande” 
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5.3.1 Affisch ”Vi får inte plats”  

 
Figur 23, Affisch ”Vi får inte plats” 

Budskapet för affischen var enligt alla 10 personer klart och tydligt, dock formulerade 
intervjupersonerna det på olika sätt. Vissa menade på att affischen försöker förmedla om att 
det är brist på plats på katthemmen, medan andra menade på att det finns för många katter i 
Sverige eller att man bör adoptera från katthem om man tänkt skaffa en katt. En respondent 
drog en parallell till matsvinn och menade på att syftet är att rädda katterna från att handla på 
gatan: 

”Liknande matsvinn fast för katter, rädda katterna från att hamna på gatan är väl 
budskapet” (Respondent 4) 

Andra respondenter menade på att affischens budskap är att katterna utan hem är utsatta och 
att affischen även vill informera om hur rädda och ensamma katterna är: 

”Katterna är utsatta då katthemmen är överfulla. Har man en möjlighet bör man 
adoptera från katthem.” (Respondent 7) 

”Vill uppmana folk till att adoptera och informerar om hur rädda och ensamma 
katterna är” (Respondent 9) 

Sex av respondenterna kände sorg när de fick se affischen, och endast två av 
intervjupersonerna blev inte rörda av budskapet. Dessa två menade att de inte kände något, 
eller att det bara kändes trångt och kattklaustrofobiskt.  

”Det känns bara trångt och kattklaustrofobiskt” (Respondent 3) 

”Jag känner absolut ingenting när jag ser denna affisch” (Respondent 6) 

Andra respondenter menade på att affischen är väldigt uttrycksfull, och att denna är hemsk 
och tragisk att se. En av respondenterna menade på att affischen till en början ser väldigt 
positiv och mysig ut, men att den bilden förändras så fort man läser rubriken.  

”Ser till en början väldigt gosig och mysig ut, men det ändras när man ser rubriken” 
(Respondent 1) 



32 

 

När det kommer till inverkan som affischen har på intervjupersonerna var det två 
respondenter som ansåg att affischen inte hade någon inverkan på dem. En person påstod att 
det inte var dennes strid att ta, medan den andra menade på att affischen bara inte rörde 
personen på något sätt.  

”Ganska kall, inte min strid att ta” (Respondent 4) 

”Ingen inverkan alls” (Respondent 6)  

Andra respondenter menade dock på motsatsen. Affischen fick 2 av respondenterna att börja 
fundera över katternas situation i Sverige, 2 respondenter att börja dela ordet om hur katterna 
faktiskt har det och 4 respondenter att försöka hjälpa katterna, genom att bland annat 
adoptera. En av intervjupersonerna menade på att denne med glädje hade adopterat för att få 
mindre på högen:  

”Hade gärna adopterat flera för att få mindre på högen” (Respondent 2) 

Kopplingen mellan affischens delar menade alla 10 personer var bra och tydlig. 
Respondenterna menade bland annat på att det var välstrukturerat, att det fanns en röd tråd 
och att det finns en tydlig koppling mellan delarna. En respondent menade på att brödtexten 
egentligen inte behövs, då bilden och rubriken ensamma informerar om budskapet och en 
annan respondent menade på att rubriken, bilden och brödtexten säger samma sak.  

”Älskar bilden, det är tydligt att katterna inte får plats, brödtexten behövs egentligen 
inte för att man ska förstå innebörden” (Respondent 1) 

”Rubriken, bilden och texten säger i princip samma sak, därför blir budskapet väldigt 
tydligt. (Respondent 10) 

Affischen väckte endast två frågetecken hos fyra av respondenterna. Två av mottagarna 
funderade över på vilket sätt man räddar två liv, och två personer menade på att det inte 
framgick tydligt att det var katthemmets katter på affischen: 

”Framgår inte tydligt att det är katthemmets katter” (Respondent 7) 

”På vilket sätt kan man rädda 2 katter?” (Respondent 3) 

Resterande intervjupersoner menade på att allt var klart och tydligt, och en person menade på 
att det inte skulle bli några oklarheter med färg.  

”Med lite färg, kommer det nog inte bli några oklarheter då känslan kommer att 
förmedlas på ett tydligare sätt.” (Respondent 1)  
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5.3.2 Affisch ”Jag drömmer om en riktig familj” 

 
Figur 24, Affisch ”Jag drömmer om en riktig familj” 

Fem av tio personer menade på att budskapet med affischen är att även katterna har känslor 
och vill ha en riktig familj, medan 4 personer menade på att syftet med affischen var att 
främja adoption. En respondent förklarade att affischen har två budskap, att visa att katter 
också har känslor och vill ha en familj, samt att visa hur man kan hjälpa. En person menade 
endast på att det finns extremt många katter som behöver hem:  

” Jag skulle säga att affischen har två budskap, bilden och rubriken visar på att 
katterna också har känslor och vill ha familj, och i beskrivningen framgår det hur man 
kan hjälpa” (Respondent 10) 

”Att det finns extremt många katter som behöver hem” (Respondent 2)  

Av tio personer var det endast en person som inte blev tagen av affischen känslomässigt, och 
menade på att denna fick personen att endast bli fundersam.  

”Jag vet inte vad jag känner, affischen får mig att bli fundersam.” (Respondent 1) 

Sammanlagt åtta respondenter menade på att budskapet var väldigt sorgligt. En respondent 
ansåg att det är tråkigt att det är så svårt för katter på katthem att hitta familj, och två 
respondenter menade på att de blev tagna av affischen och att denna högg rakt in i hjärtat. En 
respondent menade även på att denna känner att varje katt förtjänar en familj och ett hem: 

”Tråkigt att det ska vara så, känner sorg över katterna som har svårt att hitta familjer 
som vill adoptera dem” (Respondent 8) 

”Affischen högg rakt in i hjärtat, känner mig väldigt ledsen för katternas skull” 
(Respondent 5) 

”Jag känner allmänt att varje katt förtjänar en familj och ett hem” (Respondent 7) 

Affischen hade olika inverkan på respondenterna. Affischen fick tre av respondenterna att 
börja fundera över adoption, medan majoriteten andra menade på att affischen fick dem att 
börja fundera över katternas situation och hur de måste känna. Affischen fick även en 
respondent att vilja sprida ordet om hur katterna har det: 
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”Jag känner medlidande för katten och vill adoptera denna för att katten är så ledsen” 
(Respondent 6) 

”Affischen får mig att fundera över hur hemlösa katter har det och hur de måste 
känna” (Respondent 10) 

”Affischen får mig att vilja sprida ordet till andra så att de vet om situationen” 
(Respondent 3)  

En respondent menade att denna affisch drabbade hårdare än den föregående eftersom fokus 
ligger på familj, och en annan menade på att budskapet inte var tillräckligt starkt för att få 
personen att fundera kring adoption:  

”Katter behöver familj och det är fokus på familj och inte plats, vilket drabbar mig 
mycket hårdare” (Respondent 4) 

”Budskapet är inte tillräckligt starkt för att få mig att tänka kring adoption” 
(Respondent 8) 

Hälften av respondenterna menade på att det fanns en klar koppling mellan affischens delar 
och att allting hörde ihop. De övriga fem personerna menade på att brödtexten hade kunnat ha 
en starkare koppling, att rubriken säger något annat än brödtexten, samt att rubriken hade 
kunnat se annorlunda ut:  

”Rubrik och illustration har en bra koppling, texten skulle kunna ha en starkare 
koppling” (Respondent 2) 

”Rubriken hade kunnat se annorlunda ut, men annars inget” (Respondent 3) 

”Bild och rubrik säger något annat än brödtext” (Respondent 10)  

Enligt alla tio intervjupersoner fanns ingenting oklart i affischen. Dock menade en person om 
att bubblan kan diskuteras, då denna föreställer en kärnfamilj med mamma, pappa och barn:  

”Bubblan kan diskuteras, eftersom denna föreställer en kärnfamilj, vilket kan utesluta 
andra” (Respondent 1)  
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5.3.3 Affisch ”Hur blir den med mina ungar”  

 
Figur 25, Affisch ”Hur blir det med mina ungar” 

Majoriteten av respondenterna menade på att budskapet för denna affisch är att man bör 
kastrera sina utekatter för att inte bidra till fler hemlösa kattungar. En respondent menade 
dock på att affischens budskap är att det finns för många kattungar i jämförelse med hur 
många som får ett hem, och en annan menade på att budskapet var oklart, tills man läser den 
sista meningen i brödtexten.  

”De som har en katt som den släpper ut bör kastrera denna för att katten inte ska bidra 
till fler hemlösa katter” (Respondent 8) 

”Att katter kan få många kattungar och antalet är väldigt högt i jämförelse med hur 
många som faktiskt får ett hem och blir adopterade” (Respondent 7)  

”Budskapet är lite oklart, förens man läser den sista meningen i texten” (Respondent 
1) 

Fler än hälften av respondenterna kopplade affischen till känslorna sorg och medlidande, 
medan andra menade på att de blev upprörda och besvikna av affischen, att affischen fick dem 
fundersamma eller att affischen kändes hotfull och arg: 

”Medlidande, hur blir det med kattungarna, stackars mamma som blir av med sina 
ungar” (Respondent 6)  

”Jag vill upprörd och besviken av att se affischen och det den förmedlar” (Respondent 
10) 

”Ja vad kan man säga, blandad, fundersamhet, vettigt” (Respondent 1) 

”Affischen känns enligt mig väldigt hotfull och arg” (Respondent 4) 

Affischen fick fyra personer att tänka om angående kastrering och komma till insikt att det är 
det rätta valet. En av respondenterna menade även på att personen har en innekatt och kände 
därför inget behov av att kastrera denna, men att personen starkt skulle rekommendera att 
kastrera utekatter:  



36 

 

”Även fast jag inte är för kastrering, är de det rätta valet då kattpopulationen är utom 
kontroll” (Respondent 7) 

”Min katt är innekatt så affischen har ingen riktig inverkan på mig, men jag skulle 
starkt rekommendera andra att kastrera sina utekatter” (Respondent 5) 

Andra respondenter menade på att affischen var oklar, att den får en att tänka till, samt 
svarade två respondenter att affischen får dem att vilja adoptera en katt.  

”Affischen är oklar, jag tycker synd om katterna i boxen” (Respondent 4) 

”Den får mig att tänka till angående situationen och kastrering” (Respondent 1) 

”Denna affisch får mig att vilja adoptera mer än den första” (Respondent 9) 

Enligt sju personer fanns det inga konstigheter gällande kopplingen mellan rubrikens delar. 
De övriga menade dock på att affischen inte var jättetydlig, att bilden är missvisande, samt att 
bildens budskap inte är klart:  

”Inte jättetydlig koppling, trodde det handlade om kattens ungar som finns och inte 
hur man kan förhindra dem” (Respondent 2) 

”Bilden är missvisande, riktar sig snarare till adoption” (Respondent 4) 

” Den är lite konstig, jag ser inte bildens budskap” (Respondent 10) 

Flera respondenter fann oklarheter i affischen. En respondent menade på att brödtexten var 
oklar och var förvirrad kring om det är hemlösa katter som bör kastreras, och en annan 
menade på att texten snarare tyder på att om inga kattungar föds blir det färre hemlösa katter. 
Tre respondenter menade på att budskapet blir klart bara man funderar lite och läser hela 
texten. Resterande respondenter fann inga konstigheter i affischen.  

”Texten får mig att känna att ”Om katter inte föder fler kattungar blir det färre 
hemlösa” (Respondent 10) 

”Är lite förvirrad över brödtexten, bör man kastrera hemlösa katter?” (Respondent 1) 

”Det blir inga oklarheter bara man läser hela affischen och tänker efter” (Respondent 
4) 
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5.4 Resultat för känsla hopp 
Nedan presenteras intervjupersonernas tankar och åsikter kring affischskisserna under känslan 
”hopp” 

5.4.1 Affisch ”Du kan bli min hjälte”  

 
Figur 26, Affisch ”Du kan bli min hjälte”  

Ingen av respondenterna hade svårigheter med att förstå sig på affischens budskap, dock 
beskrevs budskapet på olika sätt. Vissa av respondenterna menade på att budskapet finns i 
rubriken, att man kan bli en hjälte genom att adoptera en katt, medan andra beskrev budskapet 
som att man kan göra skillnad, att man bör adoptera katter från katthem och inte någon annan 
stans, samt att vara ensam är bra, men att vara två är alltid bättre: 

”Budskapet finns i rubriken, varje person som adopterar kan bli en hjälte” 
(Respondent 10) 

”Budskapet enligt mig är att man kan göra skillnad” (Respondent 2) 

”Att man bör värva katter från katthem och ingen annan stans” (Respondent 1)  

” Att en är bra, men två är bättre, det blir alltid bättre tillsammans” (Respondent 6) 

Sex intervjupersoner ansåg att affischen fick dem att känna glädje, och två personer menade 
på att de kände sig hoppfulla av att se affischen. En person menade att affischen fick denne att 
känna både glädje och hopp. 

”Jag blir glad av att se andra glada” (Respondent 10)  

”Jag skulle säga att affischen känns väldigt hoppfull” (Respondent 2) 

”Affischen får mig glad och hoppfull” (Respondent 5) 

En person menade på att affischen fick denne att må bra, då personen kände att denne skulle 
vilja hjälpa en katt samtidigt som denne hjälper sig själv.  

”Bra, jag känner att jag skulle vilja hjälpa en katt samtidigt som jag hjälper mig själv” 
(Respondent 4)  
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Majoriteten av respondenterna ansåg att affischen hade en positiv inverkan på dem, då denna 
fick dem att börja fundera över och bli motiverade till att adoptera för att kunna bli katternas 
hjältar. Två personer menade dock på att affischen inte hade någon inverkan på dem, då 
affischen inte fick dem att tänka annorlunda.  

”Affischen motiverar mig då jag kan bli en hjälte genom adoption” (Respondent 3) 

” Känner att jag kanske kan bli en hjälte en dag” (Respondent 9) 

”Har ingen direkt inverkan, finns lite glädje, men får mig inte att vilja göra något 
speciellt” (Respondent 1)  

En person ansåg att affischen verkligen framhävde lyckan och glädjen av att ha en katt, och 
menade på att denne gärna skulle adoptera om personen inte redan hade en katt.  

”Denna visar verkligen lyckan och glädjen av att ha en katt, hade jag inte haft en katt 
hade jag adopterat” (Respondent 5)  

Av alla respondenter var det inte en enda som ansåg att kopplingen mellan affischens delar 
inte var bra. Respondenterna menade på att det finns en röd tråd i affischen, att det finns en 
klar och tydlig koppling, samt att alla delar stämmer väldigt bra överens.  

”Finns en röd tråd och ingenting är oklart” (Respondent 2) 

”Tycker det är en bra koppling, alla delar måste höra ihop för att få ut hela budskapet” 
(Respondent 1)  

”Bra, bild och rubrik stämmer väldigt bra överens” (Respondent 4)  

Ingen av respondenterna ansåg att det finns oklarheter i affischen, dock kom en av 
respondenterna med rådet om att inkludera en text som säger något i stil med ”detta kan bli 
du” bredvid personen som håller i katten, och en person var osäker på relevansen att inkludera 
en katt som redan har ett hem i affischen.  

”Skulle vara bättre om det fanns en text bredvid personen som sa något i stil med detta 
kan bli du” (Respondent 7) 

”Osäker på relevansen att inkludera en katt som redan har hem i affischen, om 
affischen är menad att marknadsföra katthemmets katter” (Respondent 5)  
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5.4.2 Affisch ”Du kan bli min nyckel till frihet”  

 
Figur 27, Affisch ”Du kan bli min nyckel till frihet” 

Flera av respondenterna kopplade katthem med något negativt när de såg affischen, och 
tolkade budskapet som att man kan frigöra katterna från katthemmet om man adopterar dem. 
En respondent menade dock på att affischen endast föreställde en katt som frågade efter ett 
hem:  

”Att man ska frigöra katterna från katthem genom att adoptera dem” (Respondent 5)  

”Om du adopterar mig blir jag fri” (Respondent 6)  

”Katt som frågar efter ett hem” (Respondent 8)  

”Att katter lider i katthem och kan få sin frihet genom att någon adopterar dem” 
(Respondent 3) 

Av alla respondenter var det endast två som kopplade affischen med känslan hopp, resterande 
respondenter kopplade affischen med antingen sorg, obehag, negativitet, eller ingenting alls.  

”Känns väldigt obehaglig och negativ. Känner endast smärta” (Respondent 9) 

”Sorg, får mig att vilja adoptera katten för att släppa den fri” (Respondent 1) 

”Känner hoppfullhet för att katten inte är inburad längre” (Respondent 2)  

Fyra av respondenterna menade på att den enda inverkan affischen hade på dem, var att denna 
gjorde dem ledsna och fick dem att tycka synd om katten och två personer menade att 
affischen inte hade någon inverkan på dem alls. En person menade på att affischen ökade 
motivationen till att sprida den information som framgår i affischen, och tre personer 
berättade om att de gärna skulle adopterat katten för att släppa ut denna.  

”Tycker synd om att katten blir instängd” (Respondent 4) 

”Ökar motivationen till att sprida informationen” (Respondent 3)  

”Vill adoptera katten för att kunna släppa ut henne och hjälpa henne” (Respondent 6) 
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Alla respondenter ansåg att kopplingen mellan affischens delar var klar. Kommentarerna 
respondenterna hade kring delarna var bland annat att det var klara och tydliga, att det fanns 
en tydlig koppling, samt att man förstår vad som menas. En person menade dock på att 
affischen hade haft mer effekt och katten varit inlåst:  

”Den är bra, klar och tydlig, förstår vad som menas” (Respondent 8)  

”Riktigt fin koppling, statistik som stärker, resulterar i adoption tillsammans” 
(Respondent 1)  

” Gillar verkligen rubriken, men affischen hade varit mer effektfull om katten suttit 
inlåst” (Respondent 4)  

Ingen av respondenterna kunde finna någon oklarhet i affischen, dock menade en person att 
det inte känns som att katten kommer ut från buren. Två respondenter kommenterade 
metaforen i affischen och menade att det för fram budskapet på ett bra sätt. 

”Känns inte riktigt som att katten kommer ut” (Respondent 3) 

”Tydlig metafor. För fram budskapet på ett bra sätt” (Respondent 7) 

 
5.4.3 Affisch ”Du kan göra skillnad”  

 
Figur 28, Affisch ”Du kan göra skillnad” 

Affischens budskap tolkades av respondenterna på ett liknande sätt, att det kan bli väldigt 
många katter genom att de förökar sig, att två katter leder till väldigt många katter utan hem, 
samt att man kan sakta ner på kattökningen genom att kastrera sin katt. En person menade 
även på att budskapet är att det inte är svårt att kunna göra skillnad och att det behövs:  

”Blir väldigt mycket katter genom att de förökar sig” (Respondent 8) 

”Två katter som parar sig leder i längden till väldigt många katter utan hem” 
(Respondent 5)  

”Man kan sakta ner på kattökningen genom att kastrera” (Respondent 10)  

”Att det inte är svårt att göra skillnad och att det verkligen behövs” (Respondent 2)  
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Känslorna som affischen tillförde varierade. Vissa kände sorg och att det var jobbigt att se 
siffran, medan andra menade på att affischen inte skapade någon känsla alls. En person 
menade på att affischen inte riktigt ger någon känsla, utan slår snarare fast ett faktum:  

”Sorgligt att det finns så många hemlösa” (Respondent 10) 

”Skapar ingen känsla, affischen är ganska komplicerad och man är tvungen att tänka 
efter” (Respondent 4) 

”Ger inte riktigt någon känsla utan slår snarare fast ett faktum” (Respondent 7) 

Flera av respondenterna menade på att affischen fick dem att fundera kring hur viktigt 
kastrering är, och en av respondenterna menade att affischen fick personen att börja tänka 
framöver och rekommendera till andra som har utekatter att kastrera sin katt:  

”Får mig att fundera över hur viktigt det är att kastrera utekatter” (Respondent 5)  

”Får mig att tänka framöver, skulle rekommendera till andra som har utekatter att 
kastrera dem” (Respondent 1) 

Två av respondenterna menade även på att affischen får dem att vilja adoptera och hjälpa 
hemlösa kattungar: 

”Får mig att vilja adoptera för att minska numret hemlösa katter” (Respondent 7) 

”Får mig att vilja hjälpa hemlösa kattungar” (Respondent 10)  

Endast hälften av respondenterna ansåg att affischens delar passar bra ihop. Resterande 
menade på att delarna inte var jättetydliga samt att rubriken inte stämmer bra överens med 
bilden.  

”Mindre bra, rubriken och bilden stämmer inte överens, man kan förhindra snarare än 
att göra skillnad” (Respondent 3) 

”Rubriken passar inte riktigt och matchar inte bilden” (Respondent 7) 

Fyra av respondenterna ansåg att affischen var tydlig, dock var det flera av respondenterna 
som menade på att de inte förstod affischen till en början, utan var tvungna att först läsa 
igenom allt och tänka efter:  

”Denna är tydlig bara man granskar den noga” (Respondent 7) 

”Förstod inte affischen till en början” (Respondent 9) 

”Förstod först inte vad affischen innebar” (Respondent 10)  
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5.5 Resultat för känsla tillhörighet 
Nedan presenteras intervjupersonernas tankar och åsikter kring affischskisserna under känslan 
”tillhörighet” 

5.5.1 Affisch ”Låt mig inte vara utanför!”  

 
Figur 29, Affisch ”Låt mig inte vara utanför!” 

Budskapet för affisch nummer 1 ledde till en hel del förvirring bland vissa av respondenterna. 
En respondent menade på att det var konstigt att en katt ska behöva vara utanför för att denna 
är okastrerad, och en annan påpekade att denna inte såg något klart budskap: 

”Förvirrande, är katten utanför om den är kastrerad?” (Respondent 8) 

”Jag ser inget klart budskap” (Respondent 10) 

De övriga respondenterna menade dock på att affischen framhäver vikten av att kastrera sin 
katt:  

”Om man lämnar katter okastrerade kommer numret hemlösa katter att öka” 
(Respondent 9) 

” Inga katter förtjänar att vara utanför, genom att kastrera dem kan de komma in i 
gruppen” (Respondent 7) 

Affischen bidrog till blandade känslor som sorg, förvirring, obehag, och ingenting alls. En av 
respondenterna kände att denna tyckte synd om katten och ville adoptera den okastrerade 
katten, och en annan respondent ansåg att affischen var konstig och annorlunda: 

”Tycka synd om katten känsla och vill adoptera den okastrerade katten” (Respondent 
4)  

”Konstig, annorlunda, förmedlar ett utanförskap som man vill förhindra” (Respondent 
8) 

 Två respondenter menade på att affischen inte påverkar dem då de inte förstår sig på 
budskapet, och en respondent fann affischen förvirrande.  
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”Påverkar mig inte då jag inte förstår mig på den” (Respondent 10)  

”Det enda jag känner är förvirring” (Respondent 2)  

Affisch nummer 1 hade en inverkan på sju personer, de resterande tre menade på att de inte 
hade åtgärdat om de såg denna. Två av personerna menade på att affischen hade en negativ 
inverkan på dem, och tre personer påstod att de vill förhindra utanförskapet:  

”Hade inte åtgärdat om jag såg denna” (Respondent 1)  

”Negativ inverkan, får mig bara ledsen av att se dem” (Respondent 9)  

”Jag vill förhindra utanförskapet” (Respondent 8) 

En person menade även på att affischen fick denna att fundera över hur viktigt det var att 
kastrera katterna, för att katten ska kunna känna gemenskap med andra katter och för att inte 
bidra till en större siffra hemlösa katter: 

”Får mig att fundera över hur viktigt det är att kastrera katter, för att katten ska få 
känna gemenskap med andra och för att det inte ska bli till fler hemlösa katter” 
(Respondent 7) 

Hälften av respondenterna menade på att det finns en koppling i affischen och att inget var 
konstigt, men den övriga halvan menade på att affischen var lite oförståelig och opassande, 
samt att affischen snarare framhäver mobbing än något annat:  

”Delarna kanske är lite opassande” (Respondent 5) 

”Solklar koppling mellan rubrik och illustration, men budskapet med att kastrera 
kommer lite i efterhand, då det snarare känns som mobbing” (Respondent 1)  

Sex av respondenterna ansåg att det inte fanns några oklarheter i affischen, men de resterande 
fyra menade på att innehållet var lite förvirrande, samt att det var oklart hur en katt kan vara 
utanför om denna är okastrerad: 

”Förvirrad över innehållet och vad det faktiskt betyder” (Respondent 10)  

”Varför kan en okastrerad katt inte vara med kastrerade?” (Respondent 6) 
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5.5.2 Affisch ”Alltid vid din sida”  

 
Figur 30, Affisch ”Alltid vid din sida” 

Majoriteten av respondenterna menade på att affischens budskap var att det är härligt att ha 
katt, att man kan adoptera en för alltid vän, eller att poängen med affischen är att hitta ett bra 
hem till katterna, någon som bryr sig om dem och inte tröttnar på dem:  

”Att det är härligt att ha en katt!” (Respondent 3)  

” Att adoptera en katt är som att adoptera en för alltid vän” (Respondent 5) 

”Hitta ett bra hem till katterna, någon som bryr sig om katten och någon som inte 
tröttnar” (Respondent 8) 

En respondent menade dock på att bilden var lite missvisande, och att det snarare känns som 
att man är fadder åt en katt, än att man adopterar en: 

”Inte jättetydlig, fadder snarare än annat. Fint budskap, men ingen riktig koppling till 
katthem” (Respondent 1)  

Affischen fick respondenterna att endast känna positiva känslor som lycka, hopp, glädje och 
positivitet. En person menade även på att affischen fick denna att känna lycka och att en katt 
och en människa kan ha ett väldigt starkt band:  

”Blir lycklig, får mig att känna att en katt och en människa kan ha ett väldigt starkt 
band” (Respondent 7) 

Fyra personer menade på att affischen fick dem att börja fundera över att adoptera en katt, och 
för tre av respondenterna hade affischen ingen som helst inverkan. En person menade dock på 
att affischen höjde dennes motivation ytterligare till att skaffa katt, men att det inte specifikt 
var en katthem-katt som affischen motiverade till att skaffa:  

”Får mig att vilja adoptera en katt för att det ser så mysigt ut” (Respondent 2) 

”Mysigt att ha katt, får mig att vilja adoptera en till” (Respondent 5)  

”Sprider värme, vill skaffa katt ännu mer men får mig inte att specifikt vilja skaffa en 
katthem-katt” (Respondent 1) 
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Av alla respondenter, menade sex respondenter på att affischens delar hade en bra koppling 
och att det visade bandet mellan ägare och katt:  

” Har en bra koppling, visar bandet mellan ägare och katt” (Respondent 7)  

De övriga fyra respondenterna ansåg dock att bilden och brödtexten inte hade någon bra 
koppling, samt att rubrik och bild förmedlar något helt annat än brödtext: 

”Inte helt hundra om brödtexten är kopplad till bilden” (Respondent 9) 

”Titeln och rubriken förmedlar inte vad texten förmedlar” (Respondent 1)  

För nio av respondenterna fanns det inga oklarheter i affischen, dock menade en respondent 
på att det var konstigt att ha med en beskrivning på en katt som är vänd med ryggen mot en:  

” Konstigt med en beskrivning på katten fastän den vänder ryggen mot en” 
(Respondent 5)  

5.5.3 Affisch ”Tillsammans gör vi skillnad”  

 
Figur 31, Affisch ”Tillsammans gör vi skillnad” 

Majoriteten av respondenterna tolkade affischen som att man tillsammans kan åstadkomma 
skillnad genom att hjälpas åt för att göra situationen bättre för katterna: 

”Att man kan göra skillnad tillsammans genom att adoptera, då det kan leda till att 
många katter får ett hem” (Respondent 5)  

”Desto fler personer som adopterar, desto större skillnad kan åstadkommas och på 
detta sätt kan människor rädda tusentals katter” (Respondent 9) 

Två respondenter menade dock på att affischens enda budskap vara att man skulle adoptera 
katter, och en av respondenterna menade på att budskapet var att endast människor kan hjälpa 
utsatta djur:  

”Vill att man adopterar katter” (Respondent 8) 

”Att det bara är människan som kan hjälpa utsatta djur” (Respondent 2) 
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Hälften av respondenterna ansåg att affischen gav en positiv känsla, och två respondenter 
menade på att affischen gav dem hopp. Ytterligare två respondenter menade på att affischen 
inte gav någon känsla över huvud taget, och en respondent kände sig förväntansfull av 
affischen:  

”Känns väldigt positivt, katterna känns glada” (Respondent 2) 

”Affischen får mig att känna lycka och hopp” (Respondent 10) 

”Jag känner mig förväntansfull” (Respondent 5) 

Affischen hade en inverkan på endast två av tio respondenter. En av respondenterna menade 
på att affischen får denne att vilja försöka hjälpa till, och den andra menade att affischen gav 
en positiv inverkan, då personen vill vara en del av bilden:  

”Får mig att vilja försöka hjälpa dem” (Respondent 10) 

”Positiv, får mig att vilja vara en del av bilden” (Respondent 9)  

Nio av respondenterna menade på att det fanns en koppling mellan affischens delar, men en 
person påstod att bilden inte hör ihop med rubriken och brödtexten: 

”Bilden hör inte hemma med rubrik och brödtext” (Respondent 3)  

Majoriteten av respondenterna kunde inte hitta några oklarheter i affischen, dock frågade två 
personer om vilka människorna är och vad de gör, samt undrade en respondent om katterna 
inte är adopterade redan:  

”Oklart vad det är som händer, vilka är människorna?” (Respondent 5)  

”Förstår inte vad de gr eller vilka människorna är” (Respondent 6) 

”Är katterna inte adopterade? Ser ut som tre lyckade adoptioner” (Respondent 8) 
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6. Analys 
Nedan följer en analys av resultatet från värderingen som genomförts med utgångspunkt i 
teorier (Se 3).  

Affischerna för känsla sorg och medlidande hade enligt respondenterna tydligast 
budskap. Av alla tre affischer för känsla ”sorg och medlidande” var det endast en affisch som 
enligt två personer hade ett oklart budskap. En av respondenterna menade på att affisch 
nummer 3 inte hade en jättetydlig koppling och trodde snarare att det handlade om kattens 
ungar som redan finns och inte hur man kan förhindra dem, och den andra respondenten 
påstod att budskapet var konstigt och kunde inte se bildens budskap (Se 5.3.3). Affischerna 
för känslorna ”hopp” och ”tillhörighet” väckte däremot många fler frågetecken, då flera av 
respondenterna kunde hitta oklarheter i respektive affisch (Se 5.4 och 5.5).  

Affischerna för känsla sorg och medlidande väckte de avsedda känslorna hos 
respondenterna. Majoriteten av respondenterna kunde koppla affischerna för känsla ”sorg 
och medlidande” till just dessa känslor (Se 5.3): Affischerna för känsla ”hopp” blandades 
däremot ofta med känslan glädje (Se 5.4) och flera respondenter påstod sig känna hopp när de 
tittade på affischerna för känsla ”tillhörighet” (Se 5.5).   

Affischerna för känsla sorg och medlidande hade mest inverkan på respondenterna. 
Under värderingen visade det sig att affischerna för känslan ”sorg och medlidande” fick flest 
respondenter att börja fundera över adoption, även dem som har katter i dagsläget. 
Affischerna fick även flera respondenter att vilja hjälpa katterna och sprida ordet om hur 
katterna har det (Se 5.3). De övriga affischerna hade även inverkan på respondenterna, dock 
inte lika stor. Flera av respondenterna påstod att affischerna för känslorna ”hopp” och 
tillhörighet” inte hade inverkan på dem eller att affischerna endast hade en inverkan på deras 
känslor (Se 5.4 och 5.5).  

Affischerna för känsla hopp hade enligt respondenterna bäst koppling mellan rubrikens 
delar. Enligt respondenterna var kopplingen mellan affischens delar klar för känsla ”hopp” 
för både affisch 1 och 2, dock menade flera respondenter att delarna för affisch 3 inte stämde 
så bra överens (Se 5.4). Samtidigt var det fler som ansåg att affischernas delar inte passade 
bra för både känsla ”sorg och medlidande” och ”tillhörighet”, då flera ansåg att brödtexterna 
inte passade affischernas rubriker och illustrationer (Se 5.3 och 5.5).  

Affischerna för känsla tillhörighet hade enligt respondenterna flest oklarheter. 
Respondenterna kunde hitta oklarheter i respektive affisch för känsla ”tillhörighet”, vissa 
affischer påstod sig ha fler oklarheter än andra. Respondenterna var bland annat förvirrade 
kring affischernas innehåll, menade att budskapet inte var jättetydligt, samt misstolkade 
budskapet för annat (Se 5.5). Oklarheter kunde även finnas i affischerna för ”sorg och 
medlidande” och ”hopp”, dock inte lika många. Respondenterna menade bland annat på att 
det fanns oklarheter i brödtexten, då det fanns förvirring kring hur man kan rädda två liv 
genom att adoptera, och funderingar kring om man bör kastrera hemlösa katter (Se 5.3 och 
5.5).  
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De affischer som ansågs ha störst inverkan, var i 2/3 fall även de affischer som fångade 
mest uppmärksamhet. För känsla ”sorg och medlidande” visade det sig att affisch nummer 2 
hade störst inverkan på respondenterna, dock var det affisch nummer 1 som fångade mest 
uppmärksamhet. För känsla ”hopp” var det en och samma affisch som hade störst inverkan 
och som väckte mest uppmärksamhet hos respondenterna, och det är affisch nummer 1. Även 
för känslan ”tillhörighet” var det en och samma affisch som hade störst inverkan och som var 
mest uppmärksamhetsfångande enligt respondenterna, och det är affisch nummer 2 (Se 5.2). 

Den affisch som väckte flest frågetecken, var även den som hade minst inverkan på 
respondenterna. Den affisch som var minst populär bland respondenterna är affisch nummer 
1 för känsla ”tillhörighet”. Affischen väckte många frågetecken hos respondenterna som inte 
riktigt förstod budskapet för affischen, och som var förvirrade kring flera detaljer i affischen. 
På grund av detta menade flera respondenter att affischen inte hade någon inverkan på dem 
(Se 5.5.1), vilket stärkte faktumet att affischen var minst effektiv av alla framtagna affischer.  

Rubrik och illustration visade sig vara avgörande för hur budskapet tolkades av 
respondenterna. Trots att det var tre identiska brödtexter för varje känsla, tolkades 
budskapen på olika sätt för varje affisch (Se 5.3, 5.4 och 5.5).  Detta blev även tydligt på 
frågan ”Vilken affisch informerar bäst om katternas situation i Sverige”, där många av 
respondenterna valde affischer med olika brödtexter för varje känsla (Se 5.2). Detta visar på 
att illustration och rubrik väger mer än brödtext i en affisch när det kommer till hur man tolkar 
budskapet.  

Yngre respondenter visade sig påverkas mer av affischernas budskap. I värderingen 
framkommer det att äldre respondenter påverkas mindre av affischerna än de yngre, och att 
affischerna inte har en lika stor inverkan på dem äldre respondenterna. Detta syns tydligt då 
affischerna hade minst inverkan på respondent 1, 4 och 6, vilket även är de respondenter som 
är bland de äldre av dem som intervjuats (Se 5.1). Affischerna visade dock sig ha större 
inverkan på de yngre respondenterna, då det var många fler av de yngre som blev påverkade 
av affischerna och som tog till sig affischernas budskap (Se 5.3, 5.4 och 5.5).  

Affischerna med budskap kring kastrering nådde bäst fram till kattägare. Av de nio 
affischer som tagits fram var tre affischer menade att uppmana kattägare till att kastrera sina 
katter, dessa är affisch nummer 3 för känsla ”sorg och medlidande”, affisch nummer 3 för 
känsla ”hopp” och affisch nummer 1 för känsla ”tillhörighet”. Dessa affischer nådde bäst fram 
till kattägare, som genast uppfattade budskapet i affischerna. De respondenter som däremot 
inte har en katt, hade svårare att uppfatta affischernas budskap och flera var förvirrade kring 
affischernas innehåll (Se 5.3.3, 5.4.3, 5.5.1)  
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7. Slutsatser 
Syftet med kandidatuppsatsen var att med utgångspunkt i teorier framställa affischer baserade 
på kategorier framtagna med hjälp av målgruppen, för att få fler att inse allvaret för katternas 
situation i Sverige. Målsättningen var att få kattägare att ta mer ansvar för sina katter, och få 
framtida kattägare att adoptera från katthem istället för att ta andra vägar.  

1. Hur bör affischer med katthem som avsändare utformas för att ha störst sannolikhet till 
att påverka mottagarnas agerande?  

Affisch sorg och medlidande 
En affisch med känsla ”sorg och medlidande” bör förmedla patos, genom att använda starka 
bilduttryck som väcker starka känslor och medlidande hos mottagaren. Detta kan göras genom 
att exempelvis illustrera något som har en direkt koppling till mottagaren, i detta fall att 
mottagaren kan få kattens önskan att gå i uppfyllelse. Det är till en fördel att använda bleka 
och dystra färger för att enklare kunna förmedla de avsedda känslorna, samt att inkludera en 
tydlig illustration av en katt för att mottagaren ska kunna känna en koppling till denna och 
känna medlidande för katten. Att visa en kontrast mellan vad som är och vad som kan bli kan 
användas som ett starkt verktyg, för att visa på att sorg kan gå över till lycka genom att man 
gör vissa val, som att adoptera från katthem. En affisch för känsla ”sorg och medlidande” bör 
även presentera problemet på ett tydligt sätt och förmedla information om hur man som 
mottagare kan hjälpa. Färgkontrast kan användas för att inkludera något som utmärker sig och 
fångar uppmärksamhet. En tydlig organisaering är viktigt för affischen för att mottagaren 
enklare ska kunna ta till sig budskap, och budskapet bör vara tillräckligt starkt för att 
mottagaren ska vilja sprida ordet vidare. Nedan följer ett exempel på hur en affisch för känsla 
”sorg och medlidande” kan se ut för att kunna ha en inverkan på mottagarna.  

 
Figur 32, Den slutliga affischen för känsla ”sorg och medlidande” 
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Affisch hopp 
En affisch för känsla ”hopp” bör ha en stor och tydlig rubrik, gärna i sanserif, som fångar 
uppmärksamhet och intresse. Det är viktigt att affischen inkluderar något som motiverar 
mottagarna och ger dem hopp, som i detta fall att man kan bli en hjälte, för att mottagarna ska 
förstå vikten av deras handlingar, som att adoptera från katthem istället för att ta andra vägar. 
Storlekskontrast kan användas för att indikera vad som ska läsas först, i detta fall rubriken, 
och vad som bör läsas efter, för att vägleda mottagarna. Ett bra samspel mellan affischens 
delar är grundläggande för att mottagarna ska ta till sig budskapet, därför är det viktigt att 
inkludera en illustration som stärker rubriken och en brödtext som stämmer överens med det 
illustrationen och rubriken försöker förmedla. Brödtexten bör gärna skrivas i antikva och lyfta 
det viktigaste. Denna får dock inte inkludera för mycket information, för att affischen inte ska 
tappa sin effektivitet. Användning av hierarki kan användas för att få en logisk ordning i 
affischen och lyfta fram det viktigaste. Användning av starka färger kan även vara till en 
fördel för att fånga uppmärksamhet, dock bör man vara försiktig med att inte använda för 
många färger för att inte förvirra mottagaren.  Nedan följer ett exempel på hur en affisch för 
känsla ”hopp” kan se ut för att kunna ha en inverkan på mottagarna. 

 
Figur 33, Den slutliga affischen för känsla ”hopp” 
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Affisch tillhörighet 
En affisch för känsla ”tillhörighet” bör ha en rubrik som vänder sig till just mottagaren och en 
rubrik och illustration som visar det starka bandet mellan en människa och ett husdjur. 
Affischen bör gärna ha något som väcker en stämning av ljus, glädje och tillhörighet, för att 
mottagaren ska inse hur underbart det är att ha ett husdjur. Det ska finnas information om 
problemet och en tydlig beskrivning på hur man kan åtgärda detta. En avbildning av den 
demografiska målgruppen kan vara till en fördel, då det kan vara lättare att relatera till för 
mottagaren, och mottagaren kan enklare sätta in sig själv i bilden. Informations och 
dekorationslayout får gärna kombineras, för att inkludera både illustration såväl som 
beskrivande text. Symmetri kan användas för att affischens innehåll inte ska vara rörigt och 
för att mottagaren enklare ska kunna ta till sig budskapet, och affischen får gärna använda 
varma inbjudande färger, färger som är enkla att fokusera på för att affischen inte ska vara 
påfrestande att titta på för mottagarna. Nedan följer ett exempel på hur en affisch för känsla 
”tillhörighet” kan se ut för att kunna ha en inverkan på mottagarna. 

 
Figur 34, Den slutliga affischen för känsla ”tillhörighet” 
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2. Vad bör en affisch innehålla för att få fler människor att bli medvetna kring allvaret 
för katternas situation i Sverige?  

En affisch med syftet att få fler människor att bli medvetna kring allvaret för katternas 
situation i Sverige bör innehålla tydlig information, gärna konkreta siffror för att 
mottagaren ska få en inblick i hur allvarlig situationen är. Man bör med en illustration visa 
hur katterna har det, till exempel visa på att de bor trångt eller att de bor ute på gatan. 
Rubriken bör ställa en fråga till mottagaren, eller använda ett utropstecken för att förmedla 
en förhöjd nivå av känsla, alternativt slå fast ett faktum. Affischen bör innehålla detaljer 
som väcker mottagarnas uppmärksamhet och gärna något som man inte är van vid att se, 
något som kan väcka starka känslor. Det bör finnas information om hur situationen ser ut i 
dagsläget, och hur den intensifieras under en längre tidsperiod (Se 5.2). 

3. Vad bör en affisch innehålla för att få fler att vända sig till katthem när de vill skaffa 
katt?  

En affisch med syftet att få fler att vända sig till katthem när de vill skaffa katt bör ha en 
tydlig bild på katterna som visar katternas utseende, päls, och annat som utmärker dem. 
Det bör finnas information om katten, antingen bredvid illustration eller i brödtexten, och 
det bör finnas något som får mottagaren att vilja adoptera katten på bilden, som att den 
lider, att det är mysigt att vara med denna, eller liknande. Det är till en fördel att inkludera 
något som framhäver betydelsen av adoption för katterna, som att katten får vara lycklig 
och älskad om denna adopteras. Affischen bör även inkludera betydelsen av adoption för 
allmänheten, och framhäva hur adoption bidrar till det bättre (Se 5.2). 
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8. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens metodval och förslag ges på vidare forskning. 

8.1 Metoddiskussion 
För att genomföra studien har Aspelunds designprocess använts. Denna justerades för att 
passa studiens upplägg, vilket gav arbetet en bra struktur och resulterade i att syftet kunde 
besvaras, därav bedöms denna som en lyckad metod.  

Det teoretiska ramverket har bidragit till tydliga riktlinjer för hur en affisch bör formges för 
att ha störst effekt på mottagarna, och anses därför ha gynnat studien. Däremot hade det 
behövts mer information kring hur de olika designprinciperna påverkar affischernas helhet, 
samt hur mottagarna uppfattar affischer med och utan designprinciper applicerade. Det hade 
även varit intressant att inkludera tidigare studier som undersökt brister i katthemmens 
marknadsföring, dock kunde inga sådana källor hittas.  

Enkätundersökningen bidrog till kategorier som affischerna kunde bygga på och anses därför 
vara en lämplig metod för studien. Däremot hade frågorna i enkäten kunnat se annorlunda ut, 
för att ge en mer detaljerad bild av respondenternas tankar kring affischernas form och 
innehåll. Detta hade i sin tur bidragit till mer konkreta kategorier som affischerna kunnat 
bygga på. För att få fram kategorier som affischerna hade kunnat bygga på, hade kvalitativa 
intervjuer fungerat minst lika bra, dock hade det varit mer tidskrävande och problematiskt att 
få tag på personer från målgruppen att intervjua. Delning av online enkäter är däremot ett 
snabbt och flexibelt sätt att få fram information på, med många respondenter och klar 
överblick över svaren. Det hade även varit till en fördel att i förstudien intervjua katthem, för 
att ta reda på katthemmens insyn och erfarenheter kring vad som motiverar målgruppen. 

Värderingen genomfördes med hjälp av intervjuer, vilket gav ett önskvärt resultat. 
Affischerna som haft störst inverkan på målgruppen kunde urskiljas och syftet kunde i sin tur 
uppnås. En brist med intervjuerna var dock att de inte spelades in då flera av respondenterna 
inte var bekväma med inspelning. Detta resulterade i att respondenterna istället fick upprepa 
sig flera gånger för att transkriberingen skulle bli korrekt. Detta i sin tur störde 
respondenternas koncentration, och gjorde att de ibland tappade bort sig.   

Intervjun innehöll frågor kring respektive affisch, samt en affischgrupp tillsammans, vilket 
medförde väldigt mycket fakta. Det hade kunnat vara till en fördel att använda fokusgrupper 
för affischskisser, och sedan värdera de färdiga affischerna med kvalitativa intervjuer. 
Värderingen hade inte varit lika lång, och intervjupersonerna hade kunnat få se och värdera 
det färdiga resultatet. Anledningen till att den framtagna designen värderades med kvalitativa 
intervjuer, är att det behövdes ingående och utvecklade svar och åsikter, medan exempelvis 
enkäter ofta ger korta svar med en kort, eller ingen motivering. Dessutom är det svårt att ställa 
följdfrågor med enkätundersökningar, vilket kom till nytta i denna studie.  
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8.2 Förslag på vidare forskning 
I vidare studie skulle det vara intressant att studera respondenternas tankar kring form, 
innehåll och copy i tidigare katthem affischer. I denna studie fick respondenterna tänka och 
tolka fritt, och det skulle vara intressant att se hur resultatet hade påverkats om frågorna hade 
varit mer specifika.  

Värderingen i studien genomfördes på affischskisser utan färg, det hade dock varit spännande 
att undersöka om affischerna hade uppfattats annorlunda om de hade färg, och om färgen hade 
påverkat respondenternas syn på affischerna.  

Att undersöka om affischerna hade haft större inverkan, kraftigare budskap och mer känsla 
enligt respondenterna om affischerna istället hade byggt på riktiga bilder hade även varit 
intressant, samt att undersöka om budskapet hade haft större effekt på andra 
kommunikationskanaler, då studien endast berör affischer.  

Affischerna skapades utan inkludering av någon synlig avsändare, dock hade det varit av 
intresse att undersöka om en avsändare hade kunnat påverka affischen och dess budskap. Som 
en sista punkt hade det varit intressant att undersöka hur affischerna hade kunnat se ut om 
studien fördes i samarbete med ett riktigt katthem, där olika riktlinjer måste följas, eftersom 
denna studie utgått från ett fiktivt katthem utan några bestämda riktlinjer.  
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Bilaga 1 – Inledande studie 
Nedan följer en sammanställning av den inledande studien som syftar till att undersöka hur 
många det är som vänder sig till katthem när de vill skaffa katt, hur många som faktiskt är 
medvetna om katternas situation i Sverige, samt undersöka om katthem affischer är något som 
stöts på ofta och om de är minnesvärda, samt effektiva.  

Antal svarande: 104  
Äger en katt: 103/104 

1. Vart vände du dig för att skaffa katt? 

 

2. Varför valde du detta tillvägagångssätt? 
Nedan följer en sammanställning av de mest förekommande svaren på frågan ”Varför valde 
du detta tillvägagångssätt?”  

”Enklast, smidigast, billigast” 

”Katthem krävde att man adopterade 2 kattungar, därför gick jag genom privatperson istället”  

”För att hitta tillgängliga katter av rasen jag är intresserad av” 

”Katten skulle avlivas om den inte kom hem”  

”Ville ta hand om katter ingen annan vill ha” 

”Vi valde inte, hon bara kom” 

”För att min vän inte ville ha kvar alla ungarna”  

”En familjemedlem gav bort kattungar”  

Katthem Privatpersoner Släktingar

Vänner Grannar Registrerade uppfödare

Hittades hemlösa
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3. Har du någon gång sett en affisch med katthem som avsändare?  

 

4. Vilket katthem var avsändare?  

 

5. Vilka känslor väckte affischerna hos dig?  
Nedan följer en sammanställning av de mest förekommande svaren på frågan ”Vilka känslor 
väckte affischerna hos dig?”  

”Vill hjälpa” 

”Kommer inte ihåg” 

”Sorg”  

 ”Blev glad” 

”Påverkade mig inte”  

”Hemlösa katter är fruktansvärt”   
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6. Hur många hemlösa katter tror du att det finns i Sverige?  
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Bilaga 2 – Enkätundersökning 
Är du en kattägare?  

 

Vad känner du när du ser denna affisch?  

Är affischen effektiv enligt dig?  

Nämn något positivt med affischen  

Nämn något negativt med affischen 

 

Vad känner du när du ser denna affisch?  

Är affischen effektiv enligt dig?  
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Nämn något positivt med affischen  

Nämn något negativt med affischen 

 

Vad känner du när du ser denna affisch?  

Är affischen effektiv enligt dig?  

Nämn något positivt med affischen  

Nämn något negativt med affischen 

Vad anser du att katthem-affischer saknar generellt?  
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Bilaga 3 – Kvalitativa intervjuer 
Ålder? 
Kön?  
Sysselsättning?  
Kattägare?  

Affischer separat 

Hur tolkar du affischens budskap?  

Hur känner du när du ser affischen?  

Vad har affischen för inverkan på dig om någon?  

Hur ser du på kopplingen mellan affischens delar (Rubrik, illustration, brödtext)  

Vad anser du är en oklarhet i affischen?  

Affischgrupp tillsammans 

Vilken av affischerna anser du stämmer bäst överens med den avsedda känslan?  

Vilken av affischerna informerar bäst om katternas situation i Sverige? 

Vilken affisch framhäver katthemmets katter på bästa sätt? 

Vilken affisch skulle högst sannolikt påverka ditt agerande? 

Vilken av affischerna hade dragit till sig mest uppmärksamhet på en anslagstavla?  

 


