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Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats handlar om hur en grupp studenter på programmet Grafisk Design och 
Kommunikation (GDK) på Linköpings Universitet bedömer estetisk grafisk kvalitet. Syftet är att 
undersöka hur studenterna uttrycker sig, vilka värderingar som bedömningen grundar sig i och 
varifrån dessa kommer. Syftet är också att undersöka vad eventuella kollektiva värderingar har 
för betydelse ur ett sociologiskt perspektiv. 
 
Uppsatsen utgår ifrån sociologiska teorier kring gruppsocialisation och god smak. Vidare 
presenteras teori kring ämnet estetik, liksom hur begreppen god och dålig smak har används inom 
konst och design. Det insamlade materialet som utgör resultatet är huvudsakligen hämtat från två 
fokusgrupper, men också från en deltagande observation samt ett antal följdfrågor till deltagarna i 
fokusgrupperna.  
 
Resultatet visar att deltagarna ofta bedömer den estetiska kvaliteten i första hand efter huruvida 
det grafiska materialets typografi, färger och bilder gör det lätt att ta till sig budskapet det är 
avsett att förmedla. Det estetiska intrycket är således påverkat av funktionen. Detta gäller dock 
inte om deltagarna kliver ur sin roll som designers, då de kan motivera sitt estetiska 
ställningstagande med en annan position de kan inta utanför utbildningen. Resultatet visar också 
att deltagarna anser att ett avskalat formspråk med funktionalistiska rötter har blivit norm på 
utbildningen, och att detta till viss del beror på en inflytelserik gästföreläsare de haft under 
årskurs ett. Deltagarna anser också att de som designers förväntas uppskatta en viss sorts estetik 
men också veta vad som är ”fult”. De menar att detta är uppfattningar som finns bland designers i 
allmänhet och inte bara inom utbildningen. Dessa uppfattningar kring estetik anser studenterna 
ibland är ett hinder för att utveckla en egen stil som formgivare, samtidigt som de skapar en 
sammanhållning inom gruppen. Att kunna motivera ett estetiskt ställningstagande med 
funktionella argument är dessutom viktigt vid kundkontakter, vilket tyder på att den 
funktionalistiska estetikens dominans kan ha att göra med den ekonomiska aspekten av grafisk 
design.  
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Abstract 
This is a bachelor thesis on how a group of Graphic Design and Communications (GDK) students 
at Linköping University evaluates aesthetic graphic quality. The aim of the thesis is to study how 
the students express themselves, what values the evaluation is based upon and the origin of these 
values. The purpose is also to look into the significance of possible mutual values, from a 
sociologic perspective.  
 
This essay is based upon sociological theories concerning group socialization and good taste. 
Further, theory on the subject of aesthetics is presented, and how the terms of good and bad taste 
have been used in art and design. The data, which make up the result, is mainly from two focus 
groups, but also from a participant observation and the follow-up questions which were sent out 
to the participants of the focus groups. 
 
The result shows that the participants often primarly judge the aestethic quality on whether the 
typography, colours and images of the material sends out a clear message. The aesthetic 
impression is therefor affected by function. Though, this is not the case when the participants 
leave their role as a designer. With a position taken outside the education, they can justify their 
aestethic opinion differently. The result also shows that a clean idiom with its roots in the 
functionalistic aesthetic is a norm, and that this partly descend from an influental guest lecturer. 
The participants also have the opinion that they, as designers, is expected to appreciate a certain 
aesthetic but also to know what is ”ugly”. They mean that these are common opinions among 
designers generally and not only within GDK. The students sometimes consider these opinions 
on aesthetics as an obstacle when it comes to develop their own manner, but at the same time 
they believe it is good for the unity of the group. To be able to motivate an aesthetic position with 
arguments based on function is also important in the contact of clients, which indicates that the 
dominance of the functionalistic aesthetic has to do with the economic aspect of graphic design.  
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Förord 
”Tryckbar gör världen snyggare” är en fem minuter lång film som visades för de nya studenterna 
höstterminen 2008, när vi började på utbildningen Grafisk Design och Kommunikation (i forts. 
GDK). Filmvisningen skedde på en sittning och filmen var producerad av några studenter som 
gick i årskurserna över oss och som tillsammans utgjorde festeriet Tryckbar. Ett festeri är en 
studentförening med anknytning till ett eller flera utbildningsprogram vars uppgift bland annat är 
att arrangera fester och på detta sätt skapa sammanhållning bland studenterna. I filmen går några 
personer omkring och slår sönder kartonger med ett visst teckensnitt på. Teckensnittet heter 
Comic Sans och i en scen i filmen sprejas texten ”Comic Sans kan få dig mördad” på en mur. Det 
blir tydligt i filmen att användning av Comic Sans tyder på dålig smak. Samma budskap finns på 
ett tygmärke som många av studenterna köper och fäster på sina overaller. 
 
Under vår tid på utbildningen har vi upplevt att estetiken anses vara mindre viktig än funktionen, 
dvs. att materialet ska förmedla ett visst budskap genom att vara tydligt och läsbart och inte 
genom att väcka estetisk uppskattning. Å andra sidan har material som producerats på 
utbildningen många gånger fått en spontan kommentar i stil med ”Snyggt!”. Trots detta lyfts 
alltså de estetiska aspekterna av grafisk design sällan fram i utbildningen. Funktionen, att det 
grafiska materialet når ut med ett visst budskap till sin målgrupp, är av högsta prioritet och 
dekorativa element utan ett kommunikativt syfte förkastas utan diskussion. 
 
Utbildningen och andra sociala sammanhang i anslutning till den förmedlar inte explicit vad som 
är god och dålig smak, men vi upplever ändå att vi har skolats in i en kollektiv värderingsgrund 
som delvis grundar sig i estetiska värderingar. Inom t.ex. litteratur- och konstvetenskap finns en 
tradition av att diskutera god smak på en vetenskaplig nivå. Vi anser att detta saknas inom grafisk 
design. Under våra tre år på GDK – en utbildning på grundnivå – har vi upplevt att inget 
utrymme lämnats för att kritiskt diskutera frågor kring estetik och smak och det tas heller inte upp 
i kurslitteraturen. Det är dessa erfarenheter som har gjort att vi vill undersöka de estetiska 
värderingarna bland studenterna på en utbildning som främst beskrivs som teknisk.  
 
Men vad är god smak? Finns det en kollektiv uppfattning om vad som är god smak, och var 
kommer den ifrån? Hur bidrar sådana värderingar till att skapa och upprätthålla en gemenskap? 
Vi vill med detta arbete lyfta fram dessa frågor och öppna upp för en diskussion kring vad och 
vem som avgör vad god designkvalitet innebär. 
 
 
 
 
Lisa Bengtsson och Karin Hägglund 
Norrköping juni 2011 
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1 Inledning 
 

1.1 Problemformulering  
Begreppet ”grafisk design” har vuxit fram i takt med industrialismen och modernismen, två 
företeelser färgade av krav på rationalitet och funktion (Kristoffersson, 2003). Grafisk design ska, 
till skillnad från konst, förmedla ett konkret budskap till en avgränsad målgrupp (Gärde, 2007). 
Detta har medfört att den estetiska aspekten av grafisk design inom vissa inriktningar av ämnet 
har hamnat i funktionens skugga och likställts med dekoration utan kommunikativt syfte. 
 
Trots att grafisk design har rötter både inom bildkonsten och den tekniska utvecklingen finns där, 
liksom inom alla kulturvetenskapliga discipliner, ett estetiskt uttryck som varierat mellan olika 
utövare, på olika platser, i olika tider. Och även här finns bedömningen i termer av god och dålig 
smak, bra och dåligt, snyggt och fult.  
 
Den goda smaken har varit föremål för diskussion inom litteratur-, musik- och konstvärlden 
under hundratals år, liksom den dåliga smaken har pekats ut av den goda smakens företrädare. 
Uppfattningen om god och dålig smak ingår i den uppsättning av handlingar och värderingar som 
markerar social position. Smaken fungerar som ett av många särskiljande tecken som skiljer en 
social position från en annan (Bourdieu, 2004). 
 
Grafisk Design och Kommunikation är en kandidatutbildning vid Linköpings Universitet, och 
utbildar bland annat kommunikatörer och projektledare. Utbildningen ska ge studenterna kunskap 
om teknik och en förståelse för hur den används för att kunna möta den teknikintensiva grafiska 
branschen samt lära ut hur man på bästa sätt når ut med ett budskap. (www.liu.se, hämtad 2011-
05-31) Fokus ligger således på teknik och inte estetik. 
 
Då smak sällan diskuteras inom grafisk design – som inom konst, musik och litteratur – ämnar 
detta arbeta att föra upp denna diskussion på en vetenskaplig nivå genom att undersöka hur 
blivande yrkesutövare bedömer estetisk kvalitet. Samtidigt som de socialiseras in i en yrkesgrupp 
måste dessa personer förhålla sig till sina egna preferenser, till uppdragsgivare och till andra inom 
gruppen.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka bedömningsgrunder en grupp studenter på 
programmet Grafisk Design och Kommunikation, vid Linköpings Universitet, använder sig av 
när de diskuterar estetisk grafisk kvalitet. Syftet är också att undersöka hur dessa 
bedömningsgrunder uppstår samt vad de har för betydelse ur ett sociologiskt perspektiv.  
 

• Hur uttrycker studenterna vad de tycker angående estetisk kvalitet inom grafisk design?  
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• Vilka värderingar finns i hur studenterna uttrycker sig vid bedömningen av grafisk 
kvalitet? 
 

• Vad har studenternas värderingar för ursprung?  
 

• Hur resonerar studenterna själva angående eventuella kollektiva värderingar kring estetik?  
 

1.3 Avgränsningar 
Syftet är inte att bedöma de värderingar som studenterna i undersökningen har, utan enbart visa 
på att de finns och hur studenterna använder sig av värderingarna.  
 
Med bedömningsgrunder menas här vad en bedömning av kvalitet grundar sig i. Det innebär 
såväl estetiska värderingar som fackmässig kunskap om grafiska designprinciper, t.ex. kontrast, 
balans, linje och rytm (Bergström, 2007). Studenternas fackmässiga kunskap kommer inte att 
utvärderas eller bedömas, men eftersom det kan vara svårt att skilja ”objektiv” kunskap från 
subjektiva värderingar kommer de ändå att finnas med i empirin. Eftersom syftet inte är att 
undersöka de fackmässiga kunskaperna hos studenterna kommer teorin inte att beröra det 
området. 
 
Hur bedömningsgrunderna uppstår sträcker sig inte längre tillbaka än till utbildningens start. 
Studenternas bakgrunder, vad gäller klasstillhörighet, ålder, kön, tidigare erfarenhet m.m. 
kommer inte att studeras i vidare utsträckning än om studenterna själva väljer att nämna det. 
 
För att ge studenterna konkreta exempel att utgå ifrån har det vid gruppintervjuerna bidragits med 
enbart tryckt material. Studenternas diskussion har inte medvetet begränsats till ett visst medium 
eftersom tanken med arbetet är att undersöka språkliga drag och värderingar vid bedömning av 
grafisk design i allmänhet. Därför ansågs det inte nödvändigt att använda någon annan typ av 
material. 
 

1.4 Begreppsförklaring 
Följande begrepp används av deltagarna i undersökningen och förekommer främst i resultat och 
slutsatser. 
 
Akzidenz Grotesk – ett teckensnitt som var populärt bland utövare inom den s.k. Nya 
Typografin som utvecklades i Schweiz under mitten av 1900-talet  
 
Comic Sans – ett handstilsinspirerat teckensnitt skapat för Microsoft Bob, ett program för barn 
och ovana datoranvändare i Windows. 
 
Font – används i denna uppsats synonymt med teckensnitt och typsnitt. 
 
Helvetica – ett teckensnitt utvecklat ur Akzidenz Grotesk i Schweiz på 1950-talet. 
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Hierarki – Ett begrepp som inom grafisk design används för att påvisa olika elements visuella 
dominans. 
 

1.5 Disposition 
 

Teori 
I teorikapitlet tas den litteratur upp som ligger till grund för arbetet samt en översikt kring 
tidigare forskning inom ämnesområdet. 
 

Metod 
Metodkapitlet beskriver ingående arbetets genomförande utifrån den metodlitteratur som använts. 
Genomförandet av fokusgrupperna och den deltagande observationen har beskrivits separat och 
följs sedan av ett stycke om hur insamlad data har analyserats. Här finns även ett kort stycke om 
kritik av metod, etiska aspekter och alternativa tillvägagångssätt. 
 

Resultat  
Resultatet av datainsamlingen presenteras i detta kapitel tillsammans med en analys av insamlat 
material. Datan är uppdelad efter resultat av liknande art och frågeställningarna besvaras mer 
konkret i ett avslutande, sammanfattande stycke.  
 

Slutsats och diskussion 
I detta kapitel dras slutsatser utifrån uppsatsens teorigrund och analysen av det insamlade 
materialet, och en diskussion förs kring undersökningens genomförande och resultat.  
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2 Teori 
Detta kapitel inleds med hur människan socialiseras in i en socialt konstruerad verklighet och hur 
kunskap om denna överförs mellan människor inom socialisationen. Vidare förklaras hur det 
resonerats kring god smak inom konstvetenskapen och hur olika aktörer får olika stort inflytande 
på grund av bland annat kulturellt och ekonomiskt kapital. Detta leder vidare till teorier kring 
estetik och hur estetiskt värde uppstår i en konstvärld. Teorikapitlet avslutas med att mer specifikt 
ta upp den funktionalistiska estetiken inom design och den grafiska designens historia. Sist 
redovisas tidigare forskning i ett separat stycke. 
 
2.1 Verkligheten som social konstruktion  
 Människan konstruerar sin verklighet i samspel med andra. Genom social interaktion överförs 
typifieringar av rutiner, roller och beteenden. I och med detta, menar Berger och Luckmann 
(2008) är människans verklighet, och hela samhället, en social konstruktion.  
 
Redan från födseln socialiseras barnet in i en verklighet. Via signifikanta andra, dvs. personer i 
barnets närhet som t.ex. föräldrarna, förmedlas kunskaper om omvärlden som barnet 
internaliserar och därmed skapar sin egen, subjektiva verklighet. Centralt för internaliseringen är 
just typifieringarna av rutinmässiga handlingar. Denna socialisation kallas av Berger och 
Luckmann (2008) för den primära socialisationen. Senare under livet, och redan i uppväxtåren, 
genomgår människan en sekundär socialisation. Kunskaperna om verkligheten som överförs 
under den primära socialisationen följer ofta med individen i livet som dess subjektiva verklighet. 
Det är mycket sällsynt att en individ senare i livet omvärderar alla de kunskaper som härrör ur 
den primära socialisationen. En sekundär socialisation kan innebära nya kunskaper som ger en 
annan bild av verkligheten. Detta kan göra att individen förkastar viss kunskap och omvärderar 
sin verklighet, men det rör ofta enbart vissa delar av den subjektiva verkligheten. (Berger och 
Luckmann, 2008) 
 
Individens identitet formas genom sociala processer mellan individen och samhället, och är en 
viktig del i den subjektiva verkligheten. Genom sociala relationer upprätthålls identiteten, liksom 
den förändras och ibland också omformas. Omvänt har identiteten också inverkan på de 
strukturer som styr dessa sociala processer. Identitetstyper är å andra sidan en konstruktion och är 
en del av den objektiva verkligheten.  
 
Objektiv verklighet uppstår då kunskap om verkligheten delas mellan människor. Dessa sociala 
processer bekräftar verklighetens existens, på samma gång som den konstrueras på nytt. 
Verkligheten får objektiv status med hjälp av språket som utgör ett förråd av symboler som 
används för att dela kunskaper med andra. Då flera personer kan använda sig av samma symbol 
erkänns också symbolens betydelse som ”verklig” – symbolen sätter bokstavligt talat ord på 
typifieringarna som skapas vid en socialisation. På grund av symbolers självständighet som 
betydelsebärare får verkligheten därmed en objektiv status. Den existerar i språket, utanför 
individerna själva: 
 

På det sättet kan språket bli den objektiva förvaringsplatsen för väldiga, hopande mängder 
av betydelser och erfarenheter, som det sedan kan bevara och föra vidare till följande 
generationer. (Berger & Luckmann, 2008, s. 51) 
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Det är med andra ord med språk som även en icke självupplevd händelse eller erfarenhet kan bli 
en del av verkligheten. Således kan historiska händelser göras till en del av verkligheten trots att 
individerna själva inte varit där och upplevt dem.  
 
Viss kunskap om den objektiva verkligheten anses relevant för alla, medan annan kunskap enbart 
är relevant för vissa typer av individer. Den senare kunskapen överförs mellan dessa individer, 
som ofta går under en särskild beteckning. Men – individerna kan inte tillskrivas denna 
beteckning om de saknar denna specifika kunskap eller är ur stånd att förmedla den. I Berger och 
Luckmanns (2008) exempel är en morbror inte en morbror, om denna inte kan utföra vad som 
förväntas av en morbror. Med andra ord blir typifieringen av en handling förknippad med en roll, 
som tillskrivs den som utför handlingen. Denna roll blir en del av en objektiv verklighet men 
påverkar också individens subjektiva identitet när handlingen utförs. (Berger & Luckmann, 2008)  
 

2.2 Den goda smaken 
Den skotska filosofen David Hume (1711 – 1776) talade om begreppet smak, vilket han 
definierade som den ”förfinade förmågan att uppfatta kvalitet i ett konstverk”. Men hur kan man 
bevisa att någon har bättre smak än någon annan? Då smak är något som uppfattas som extremt 
subjektivt var detta ett problem som Hume brottades med. Hume lade stor vikt vid erfarenhet och 
uppfostran. Han ansåg att de människor som besatte dessa färdigheter angående smak var överens 
om vilka konstverk som var de bästa. De når sedan konsensus och skapar på så vis en universell 
smakstandard. (Freeland, 2006) 
 
Det förmodas att den goda smaken på 1600- och 1700-talet utgick från hovet, men också från 
aristrokratins salonger och akademier. Det var enväldiga domare och lagstiftare, knutna till hovet, 
som bestämde vad som var god smak. Erlandsson (1987) skriver att denna smakledande roll, i 
alla fall inom den litterära världen, mer och mer har tagits över av inflytelserika massmedier och 
kulturjournalister. Dagens smakdomare tror sig kanske inte kunna yttra sig så objektivt och skilja 
fint från fult fullt så enkelt, som hovet en gång tyckte sig kunna, men likväl har de en liknande 
roll när det handlar om att sätta normer. (Erlandsson, 1987) 
 
Bourdieu (2004) liknar skillnader i sociala positioner och livsstilar vid ett rum; ett socialt rum, 
där skillnaderna motsvaras av ett avstånd. Positionerna i rummet definieras av mängden kulturellt 
kapital och ekonomiskt kapital, samt i mängden totalt kapital. Varje egenskap och kvalitet hos 
agenterna i rummet är relationella. Med det menas att de enbart existerar i förhållande till andra 
egenskaper; de utgör en skillnad, ett avstånd, ett tecken som särskiljer det från vad det inte är. 
Bourdieu menar med andra ord att inga egenskaper är medfödda eller naturliga. (Bourdieu, 2004) 
 
De sociala positionerna tar sig uttryck genom enhetliga tillgångar, handlingar och 
ställningstaganden hos agenterna eller hos klasser av agenter. Det kan vara att äta en viss typ av 
mat, utöva en särskild idrott eller vilken politisk åsikt man har. Dessa uttryck samlar Bourdieu 
under begreppet habitus. Habitus innebär också hur saker värderas och klassificeras – dvs. olika 
smaker. (Bourdieu, 2004) 
 

Habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat och vulgärt 
osv, men denna skillnad är inte alltid densamma. Så kan till exempel ett visst beteende eller 
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en viss tillgång framstå som distingerad för den ene, pretentiös eller skrytsam för den 
andre och vulgär för den tredje. (Bourdieu, 2004, s. 19) 

 
Erlandsson (1987) refererar till Bourdieu och hans beskrivning av kampen om vem som sitter 
inne med den goda smaken. Bourdieu beskriver det med symboliskt respektive kulturellt kapital. 
Agenterna i denna kamp har en makt som står i relation till det erkännande, symboliska kapital, 
de får av en grupp. Det betyder i klarspråk att ”(...) ju mer man säger att någon är inflytelserik, 
desto mer inflytande har denna (...)” (Erlandsson, s. 10 1987) Ett omnämnande i en prestigefull 
tidning jämfört med en med stor upplaga ökar på det kulturella kapitalet och därmed inflytandet. 
Maktpositioner bestäms av personen i frågas auktoritet vilket grundar sig på erkännandet av, till 
exempel en kritikers, läsare. Bourdieu hävdar också att alla nykomlingar måste acceptera 
gällande värderingar och visa en vilja att försvara den legitima kulturen. (Erlandsson, 1987)  
 
Enligt Becker (1984) vet medlemmarna i en organiserad konstvärld (eng. art world) vilka som 
kan tala för gruppen. Detta grundar sig i att dessa smakdomare är kända och respekterade av 
resterande deltagare. Om det handlar om att de har erfarenhet eller att de helt enkelt har en 
position där de har ansvaret att bedöma, och därför borde veta, spelar mindre roll. Avgörande är 
att övriga deltagare är överens om vilka som är tillåtna att bestämma och accepterar deras beslut. 
(Becker, 1984) 
 

2.3 Begreppet ”estetik” 
Estetik är ett begrepp som används inom många olika områden, som konst, musik och litteratur, 
med mer eller mindre besläktad betydelse. Några av de vanligaste definitionerna lyder: 
”förnimmelsekunskap”, ”läran om det sköna och dess modifikationer”, och ”… uppfattningar och 
förhållningssätt rörande utseenden och uttryck i konst, natur, vardaglig miljö etc…” (NE.se, 
2011)  
 
Estetik är även bland annat de värderingar som i praktiken används vid bedömning av konst, vare 
sig det finns en teoretisk bakgrund eller inte. En viss stil är ett uttryck för en estetik, och den 
filosofiska estetiken utgår ofta från dominerande drag och publikvärderingar för sin tid. (NE.se, 
2011)  
 

2.4 Vad är konst? 
Den amerikanska sociologen Howard S. Becker beskriver att en konstvärld består av både 
konstutövare, gallerister och övriga intressenter. De allra flesta som deltar i en konstvärld gör 
regelbundet estetiska bedömningar, och dessa estetiska principer är en viktig del i hur 
medlemmarna i en konstvärld håller ihop. (Becker, 1984) 
 
Angående att särskilja konst från icke-konst skriver Becker att om konstutövaren tror att konst är 
bättre, mer vacker och mer uttrycksfull än icke-konst och därför vill skapa konst, kan utövaren 
inte genomföra detta om det nuvarande estetiska systemet och de som tillämpar det förnekar 
utövaren sin titel. Men det är samtidigt så att om dessa personer inte accepterar konsten som just 
konst, kan den vanligtvis blir bekräftad som det i en annan kooperativ värld, det vill säga i en 
annan kontext eller socialt sammanhang. (Becker, 1984) 
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Estetiskt värde uppstår från en enighet mellan deltagarna i en konstvärld. Om en enighet inte 
existerar, finns heller inget värde. Verk anses bra, och därmed vara av värde, genom avtalade 
estetiska principer och genom den enighet om på vilka grunder man ska värdera verket. (Becker, 
1984)  
 
Sandin Bülow (2007) beskriver i artikeln Design = Kvalitet? hur design speglar samhällets 
värderingar och skiftande konjunkturer och på så vis uttrycker resultatet av design den nuvarande 
tidsandan. Eftersom design som begrepp blivit så vanligt förekommande är det idag enligt Sandin 
Bülow (2007) mer av värde att prata om design ur ett kvalitetsperspektiv. Precis som estetik är 
dock även kvalitet ett högst subjektivt begrepp som är svårt att definiera. (Sandin Bülow, 2007) 
 
Angående värderingar kring god designkvalitet nämner författaren flera faktorer som påverkar 
dessa. Det är bland annat tid, plats, kultur, social tillhörighet, kulturell prägling samt träning. 
Författaren menar att den sociala omvärlden starkt präglar uppfattningen om vad som är god 
kvalitet, och att detta ofta sker omedvetet. Inom design, vilket skiljer sig från konsten, kan 
kvalitet innebära den praktiska funktionen; att objektet i fråga går att använda, att det fungerar. 
Men kvalitet kan också vara det där lilla extra, den omätbara lyskraft som väcker attraktion och 
uppskattning. (Sandin Bülow, 2007) 
 

2.5 Den ekonomiska aspekten 
Enligt Lantz (2007) finns i kulturföretag alltid en spänning mellan den kulturella och den 
ekonomiska polen. Författaren beskriver situationen på ett svenskt filmföretag. Där påstår man 
sig kliva ur sin egen smak, och inta ett professionellt synsätt där man alltså har ett objektivt 
förhållningssätt till smak. Att ur ett vinstintresse se, i det här fallet film, så som publiken kommer 
att se den och därmed ha en förståelse för den allmänna smaken, att besitta förmågan att ge folk 
vad folk vill ha. (Lantz, 2007) 
 
Subjektivitet är ingenting som uppskattas när den ekonomiska aspekten finns med i bilden. Att 
tala om smak är alltför subjektivt och därmed inte acceptabelt. Att istället använda sig av 
begreppet kvalitet tolkar Lantz som ett försök att göra uttalandet mer objektivt. Med detta 
markeras att det finns regler för kvalitetbedömning och möjligen är det en omedveten ambition 
att göra kvalitet mer greppbart. (Lantz, 2007) 
 
Personer med toppositioner inom filmbranschen anses vara ”smaksnobbar” av personer längre 
ner i organisationen, och det är vanligt att de senare känner sig underordnade ”smaksnobbarna” 
på grund av deras ”mer sofistikerade” smak. Som en följd av detta vågar inte vem som helst ge 
sig in i diskussioner kring företagets produkter då de är rädda att inte ha de rätta argumenten, att 
inte kunna motivera sin ståndpunkt och även att göra bort sig. (Lantz, 2007) 
 

2.6 Den funktionalistiska estetiken 
Kristoffersson (2003) skriver i sin avhandling Memphis och den italienska antidesignrörelsen om 
funktionalismens påverkan på europeisk och nordamerikansk design under 1900-talet. 
Funktionalismen växte fram under första halvan av 1900-talet i samband med industrialismens 
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frammarsch, och kan sägas vara en modernistisk estetik med ledorden standardisering, 
användbarhet och industriell massproduktion. Vissa anser dock att den modernistiska design som 
utvecklades under denna tid inte i första hand var funktionell, utan just funktionalistisk – vilket 
innebar att det blev lika mycket en estetik som andra stilar och -ismer. Denna modernistiska 
estetik präglas ofta av ett geometriskt och avskalat formspråk utan dekorativa utsmyckningar. 
(Kristoffersson, 2003) 
 
Ett annat ledord som den modernistiska och funktionalistiska designrörelsen förde med sig var 
rationalitet, ofta kopplat till teknologi. På designskolan Hochschule für Gestaltung i Ulm i 
Tyskland, som grundades 1950, anammades det modernistiska formspråket. Skolan blev snart 
förknippad med en rationalistisk formsyn, på bekostnad av verksamhetens konstnärliga del. 
(Kristoffersson, 2003).  
 
Den funktionalistiska designen fick legitim status både via utbildningar, som Hochschule für 
Gestaltung som nämns ovan, men också via museer. Museum of Modern Art, MoMA, i New 
York var en tidig förespråkare för det modernistiska formspråket. I mitten av 1930-talet hölls en 
designutställning där funktionalismen var starkt representerad bland de utställda föremålen. 
Kristoffersson (2003) skriver att ”Man presenterade funktionella, industriella föremål som till 
exempel flygplanspropellrar, av estetiska skäl”. På femtiotalet började begreppet ”god design” 
leta sig in i museets verksamhet, ett begrepp som då i princip kom att likställas med den 
modernistiska, funktionalistiska designen. (Kristoffersson, 2003). 
 
Efter andra världskriget hade modernismen fått ett starkt fäste i Schweiz. Där var grafisk 
formgivning, och i synnerhet typografi, något som kom att utvecklas drastiskt i modernistisk 
anda. Grafisk design skulle bygga på matematik och geometri i en anda med ursprung i den tyska 
designskolan Bauhaus under 1920- och 30-talet. Nu utvecklades grids, ett noga uträknat rutnät i 
vilket alla grafiska element, text och bilder, på en sida skulle anpassas till. Bokformgivning och 
typografi skulle bygga på geometriska, harmoniska proportioner. En av förespråkarna för denna 
nya formgivning och typografi var Karl Gerstner, som kraftigt tog avstånd från idén om att 
grafisk design skulle ha med konst att göra. (Hollis, 2000)  
 
Den schweiziska typografin och designen strävade efter ett universellt formspråk. Kritikerna 
menade dock att den riskerade att stjälpa sig själv genom sina strikta, matematiska regler som 
bara skapade likriktning och repetition. (Hollis, 2000). 
 
Naturligtvis fanns det andra riktningar inom grafisk design förutom den schweiziska, kopplade 
till såväl geografiska områden som folkrörelser och subkulturer. Handskrivna teckensnitt visade 
designerns närvaro i form av handrörelser och 60-talets proteströrelser tryckte egna affischer, 
vars stil inte bara var ett resultat av den tryckteknik som användes utan också ett avståndstagande 
från kommersiell grafisk design. (Hollis, 2000)  
 
Under 1970-talet växte huvudsakligen två förgreningar fram inom grafisk design, som ett svar på 
det modernistiska synsättet. Det ena med tydlig koppling till punken i Storbritannien – ett 
formspråk som kom att bli ett slags anti-design med sina urklippta bilder och bokstäver: ”(...) 
rebellious and with a desire to shock” (fritt översatt: ”rebelliskt och med avsikt att chocka”) 
(Hollis, 2000, s. 188). Den andra grenen kallar Hollis (2008) för ”en ny våg” som utvecklades 
hand i hand med nya tekniker för text- och bildhantering som möjliggjorde nya designlösningar. 
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2.7 Tidigare forskning  
Efterforskningar inför detta arbete visar att det finns lite forskning i Sverige som rör den estetiska 
aspekten av grafisk design.  
 
I en magisteruppsats från 2006 skriver Ahlin och Westerlund om estetik och design ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Fokus för deras arbete är hur estetik kan användas för att skapa 
konkurrensfördelar hos producenter för hushållselektronik. Slutsatsen är att estetik med fördel 
kan användas av företag för att särskilja sina produkter från likvärdiga produkter på marknaden, 
och att konsumenter många gånger väger in den estetiska aspekten av en produkt inför ett köp 
(Ahlin & Westerlund, 2006). Ahlins och Westerlunds arbete har således en ekonomisk- och 
konsumentintriktad utgångspunkt. Fokus ligger inte på socialisation, identifikation och 
värderingar varken hos konsumenterna eller hos de designers som utvecklar produkterna. 
 
Tidigare forskning kring estetik ur ett sociologiskt perspektiv har förekommit i större omfattning, 
både hur grupper i allmänhet använder sig av estetik som identifikation och särskiljning, och hur 
estetiken påverkar individens självbild (se t.ex. Mobaraz & Tovi, 2009). 
 
Efterforskningarna har däremot inte funnit att det har bedrivits forskning kring dessa 
frågeställningar tidigare, som rör värderingar av estetik hos blivande designers och formgivare, 
dvs. blivande yrkesutövare inom ett område där estetiken både kan användas som ett 
arbetsredskap men också för att markera grupptillhörighet och identitet.  
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3 Metod 
Metodkapitlet beskriver ingående arbetets genomförande utifrån den metodlitteratur som använts. 
Genomförandet av fokusgruppernas och den deltagande observationen har beskrivits separat och 
följs sedan av ett stycke om hur insamlad data har analyserats. Här finns även ett kort stycke om 
kritik av metod, etiska aspekter och alternativa tillvägagångssätt. 
 

3.1 Ansats 
Denna uppsats har en kvalitativ ansats. Detta är ett resultat av ämnets karaktär; syftet fokuserar 
på ord och uppfattningar, inte på siffror och statistik som i en kvantitativ studie (Bryman, 2002). 
Bryman skriver att resultatet av en kvalitativ forskning leder fram till en teori, vilket skiljer sig 
från de kvantitativa studierna där teorin ligger som grund för arbetet (Bryman, 2011).  
 

3.2 Fokusgrupper   
En fokusgrupp är en form av gruppintervju med flera deltagare och där frågorna rör ett relativt 
avgränsat område (Bryman, 2011). Syftet med fokusgrupper är att kunna få en djupare insikt i 
varför människor tycker som de gör. I en fokusgrupp kan deltagarna utmana varandras åsikter, 
varpå de kan komma att behöva argumentera för sin åsikt eller helt ändra uppfattning. I samspelet 
mellan deltagarna kan nya frågeställningar dyka upp; frågeställningar som en vanlig 
intervjusituation inte hade gett upphov till. En viktig anledning till att använda sig av 
fokusgrupper är således dynamiken i gruppen, och hur man gemensamt skapar mening kring en 
företeelse. (Bryman, 2002)  
 
Fokusgrupper ger även en möjlighet att uppfatta ett för gruppen unikt språkbruk eller jargong, 
vilket även det gör detta till en relevant intervjumetod för att besvara den här undersökningens 
syfte. Fokusgruppen rymmer två olika delar, dels fokuserad intervju där respondenterna valts ut 
för att ”man vet att de har varit delaktiga i en viss situation” (Merton m.fl 1956 s.3) och dels 
själva gruppsituationens påverkan på samtalet (Bryman, 2011). 
 
Gruppintervju väljs ibland som metod för att spara tid då forskaren kan samla in svar från flera 
respondenter på samma gång. Detta är inte fokusgruppens syfte. Det intressanta är här hur 
individer i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar en viss fråga. Gruppmedlemmarna har en 
viss erfarenhet och kan intervjuas på ett förhållandevis ostrukturerat sätt om dessa erfarenheter. 
(Bryman, 2011) 
 
Fokusgrupper har valts som intervjuform eftersom samtalet på många sätt står i fokus i detta 
arbete. Det är inte i första hand själva gruppsituationen i sig som ska analyseras, men det är ändå 
bäst lämpat att låta studenterna diskutera i grupp eftersom de då kan trigga varandra och få ett 
mer givande samtal. Forskarna får den roll som Bryman (2011) kallar för moderator, fascilator 
eller gruppledare, det vill säga, de sköter intervjun utan att vara alltför styrande. (Bryman, 2011) 
 
Intervjuerna i denna undersökning fick mer karaktären av gruppobservation än intervju eftersom 
forskarna i så stor utsträckning som möjligt höll sig, och sina egna värderingar, ute ur samtalet. 
Gruppens diskussioner observerades och direkta frågor ställdes alltså inte i någon större 
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utsträckning. Forskarnas roll var att enbart bidra med igångsättande påståenden och dela med sig 
av grafiskt material som ett underlag för diskussionen. 
 
Halkier (2010) refererar till Bloor när hon skriver att platsen för fokusgruppen bör väljas med 
eftertanke, då den alltid kommer att påverka empiriproduktionen. Vidare skriver författaren att 
platsen antingen bör vara en ”neutral” institutionell plats, en ämnesrelevant plats eller en 
hemmamiljö. En institutionell plats har fördelen att man slipper störande ljud från omgivningen. 
En ämnesrelevant plats har någon slags koppling till ämnet i undersökningen. Att välja en miljö 
hemma hos någon av respondenterna kan öka deltagandet och också ge en känsla av trygghet. 
(Halkier, 2010) 
 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i ett grupprum på universitetet, en institutionell plats som 
också är respondenternas arbetsplats, där de spenderar sin tid på utbildningen. Det var således 
både en ämnesrelevant och neutral plats. Det kan även antas att studenterna kände sig trygga i 
denna miljö, och att de också hade lätt att hitta till den aktuella lokalen. 
 

3.2.1 Urval 
Studenter från årskurs 2 och 3 på programmet Grafisk Design och Kommunikation deltog i 
grupperna. Då inbjudan skickades till studenter i forskarnas bekantskapskrets (se 3.2.2 Inbjudan) 
blev det ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket betyder att forskaren väljer respondenter som 
råkar vara tillgängliga för tillfället (Bryman, 2011). Studenterna har erfarenhet av grafisk design 
och bedömning i undervisningssammanhang och de har alla i mer eller mindre stor utsträckning 
skapat sig en uppfattning om grafisk kvalitet, både vad gäller funktion och estetik. Grupperna 
sattes samman utifrån kriteriet att de medverkande redan kände varandra, då det underlättar 
samtalet (Bryman, 2011).  Det är för uppsatsen också intressant då kollektiva värderingar och 
eget tycke och smak ska undersökas.  
 
Till fokusgrupp 2 gjordes ett snöbollsurval då en inbjuden deltagare i sin tur bjöd in fler. 
(Bryman, 2002) 
 
Bryman skriver att det vanligaste gruppantalet verkar ligga på 10-15 stycken, med minst fyra 
deltagare per grupp (Bryman, 2011). Detta är dock inte möjligt för detta arbetes omfattning och 
kan dessutom leda till teoretisk mättnad. Det innebär att inget nytt kommer fram vid 
observationerna (Bryman, 2011). Gruppantalet fastställdes till två stycken med cirka fem 
respondenter per grupp, vilket var tillräckligt för att få ut en nödvändig mängd data.  
 

3.2.2 Inbjudan 
En intresseanmälan (se Bilaga 1) skickades ut via det sociala nätverket Facebook till alla GDK-
studenter i forskarnas bekantskapskrets. För att inte skrämma iväg potentiella deltagare, och för 
att hålla inbjudan på en informell nivå, valdes därför detta vardagliga och för respondenterna 
välbekanta sätt att bli inbjuden på. Inbjudningarna innehöll kortare information om 
undersökningen där arbetsnamn och syftet med diskussionerna framgick, och det gavs förslag på 
olika tider för intervjuerna. De inbjudna fick sedan tacka ja genom att svara på inbjudan. Då 
studenterna i årskurs 3 visade störst gensvar (vilket inte var oväntat, då flera av dessa personer 
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redan kände till undersökningen) krävdes större ansträngning för att få deltagare från årskurs 2. 
Ett mail skickades då ut till en intresserad student som i sin tur kunde bjuda in sina kompisar. 
 

3.2.3 Diskussionsunderlag 
För att få igång samtalet tillhandahölls diskussionsunderlag vid fokusgruppstillfällena. 
Studenterna fick diskutera fritt kring tryckt grafiskt material i form av affischer, kartor, 
broschyrer och omslag. Affischer togs från anslagstavlor på universitetet. De ansågs vara en bra 
utgångspunkt eftersom det där finns en blandning mellan professionellt och amatörmässigt 
framställt informationsmaterial. Övrigt material togs med hemifrån. Urvalet av material är 
subjektivt då en bedömning skett av huruvida materialet kunde fungera som diskussionsunderlag, 
men det anses inte vara relevant i sammanhanget. Det är inte av vikt exakt vad studenterna 
diskuterar kring, utan hur de diskuterar, och det var därför endast viktigt att det fanns en bredd 
och variation i materialet. Därför anses det heller inte vara relevant att visa 
diskussisonsunderlaget i en bilaga. 
 
Studentföreningen Tryckbars film ”Tryckbar gör världen snyggare” (se Förord) visades för att 
inspirera till ett samtal kring värderingar och hur de skapas.  
 

3.2.4 Dokumentation  
Fokusgrupperna filmades och spelades in med deltagarnas tillåtelse. Att enbart anteckna gör det 
svårt att hinna med att dokumentera vad alla säger när det är flera deltagare och enbart 
ljudinspelning gör att det kan vara svårt att höra vad som sägs, och framförallt vem som säger 
vad, då deltagarna ofta pratar i mun på varandra (Bryman, 2011). Att enbart anteckna är heller 
inte aktuellt då samtalen kommer att analyseras i detalj och citeras. Det filmade materialet har 
endast använts vid transkriberingen när det har varit otydligt vem som sagt vad.  
 

3.2.5 Transkribering 
Vid transkriberingen gavs alla deltagare i undersökningen fiktiva namn, utan hänsyn till kön. 
Namnen togs fram med hjälp av en slumpgenerator på internet. Forskarnas namn skrevs i 
versaler. Även personer som deltagarna pratar om har anonymiserats. Vid de tillfällen då det inte 
gått att tyda vad deltagarna säger har det i transkriberingen markerats med (ohb) för ”ohörbart”. 
Vid ett tillfälle nämner en av deltagarna sin praktikplats. Praktikplatsens namn har vid 
transkriberingen ersatts med ”X”. Sammanfattning och utdrag ur transkriberingen presenteras i 
resultatdelen, men på grund av den stora mängden data finns transkriberingen inte med som 
bilaga. 
 

3.2.6 Genomförande av fokusgrupp 1 
Fokusgruppen bestod av fem studenter från årskurs 3, som i resultatet tilldelades de fiktiva 
namnen Evelina, Fanny, Ronja, Björn och Johnny. Fokusgruppen träffades i ett grupprum på 
universitetet. 
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Fokusgruppstillfället inleddes med en kort presentation av uppsatsens arbetsnamn, bakgrund samt 
ett förtydligande av syfte och frågeställningarna. Deltagarna gjordes medvetna om att 
diskussionen skulle spelas in och filmas och att den skulle ta cirka en timme. En fokusgrupps 
innebörd förklarades också, dvs. att det är respondenterna själva som sköter diskussionen och att 
forskarna enbart har en styrande och vid behov avbrytande roll.  
 
Efter introduktionen visades filmen ”Tryckbar gör världen snyggare” och deltagarna uppmanades 
delge sina spontana reaktioner varpå en diskussion uppstod. Diskussionen avbröts när den 
insamlade datan uppskattades vara tillräcklig. Deltagarna fick då ta del av diskussionunderlag i 
form av blandat tryckt grafiskt material. Respondenterna ombads bedöma materialet, och 
uppmuntrades till att diskutera det rent estetiska uttrycket. Efter cirka en timme av sammanlagd 
diskussion ställdes några mer direkta frågor angående god smak och värderingar, och efter drygt 
en timme avslutades fokusgruppsintervjun. 
 
Som tack för deltagarnas medverkan bjöds de på fika i samband med intervjun. 
 

3.2.7 Genomförande av fokusgrupp 2 
 Fokusgrupp 2 bestod av fyra studenter från årskurs 2, som i resultatet tilldelades de fiktiva 
namnen Ellinor, Vanja, Linda och Rickard. Fokusgruppen träffades i en lektionssal på 
universitetet.  
 
Upplägget skilde sig något från fokusgrupp 1. Den här gången fick deltagarna först diskutera 
olika grafiska material och efter ca. 20 minuter se filmen ”Tryckbar gör världen snyggare”. Totalt 
tog intervjun ungefär 40 minuter inklusive filmvisning. Mängden grafiskt material var något 
mindre jämfört med vid första intervjutillfället, men det material som diskuterades ingick även i 
det material som den första fokusgruppen fick ta del av. Eftersom resultatet av de två 
fokusgrupperna inte skulle jämföras, var det inte nödvändigt att upplägget såg likadant ut. 
 
Innan deltagarna fick påbörja sin diskussion presenterades undersökningens arbetsnamn, 
bakgrund, syfte och frågeställningar. De informerades om att deltagandet var frivilligt, att de var 
tillåtna att lämna diskussionen/intervjun om de så önskade, samt att de skulle ges fiktiva namn i 
uppsatsen. De informerades även om att intervjun skulle komma att spelas in och filmas, och hur 
det inspelade materialet skulle komma att användas senare.    Då intervjun närmade sig sitt slut 
ställdes några direkta frågor till deltagarna för att få svar som det första fokusgruppstillfället inte 
hade gett. Det gjorde att fokusgrupp 2 i detta skede kom att likna en gruppintervju, men 
deltagarna kunde fortfarande resonera fritt i sina svar och diskutera dem sinsemellan.  
 
Som tack för sin medverkan bjöds deltagarna i fokusgrupp 2 på en lättare lunch vid 
intervjutillfället. 
 

3.2.8 Följdfrågor 
Då vissa frågeställningar blev svåra att besvara enbart genom fokusgruppsdiskussionerna 
skickades följdfrågor (se Bilaga 2) ut till de som redan deltagit. Detta valdes framför att ha en 
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tredje fokusgrupp då det var en fördel att studenterna redan var insatta i ämnet. Av totalt nio 
deltagare var det tre som svarade. 
 

3.3 Deltagande observation  
För att få en bild av studenternas bedömning av grafisk design i en verklig undervisningssituation 
gjordes en deltagande observation, där forskaren studerar forskningssubjekten i deras naturliga 
sammanhang (Fangen, 2005). I en deltagande observation ”...engagerar sig då [forskaren] i en 
social miljö under en viss tid för att observera och lyssna i syfte att få en bild av den kultur som 
en social grupp uppvisar.” (Bryman, 2002, s. 251). Detta gjordes i form av medverkan vid en 
redovisning. Datan från observationen fungerade som ett komplement till fokusgrupperna för att 
få ett trovärdigare resultat. Vid deltagande observation finns en balansgång mellan att involvera 
sig med deltagarna, att delta i situationen och att endast vara åskådare. I detta fall var deltagandet 
endast i form av att närvara, och den observerande rollen var dominerande.  
 

3.3.1 Genomförande av deltagande observation 
Det var årskurs 1 som presenterade sina resultat i kursen Grafisk Design Projekt 1: Tryckta 
medier där ”Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk kunskap om att driva 
kommunikationsprojekt från idé till färdig trycksak (…)” (Studiehandboken, 2011-04-26) Det var 
ett grupparbete där studenterna arbetat mot en verklig kund och tagit fram exempelvis logotyper, 
grafiska manualer och tryckt material åt olika företag.  
 
Här skedde ingen inspelning utan dokumentationen var i form av anteckningar. Enbart 
studenternas bedömning av varandras och motivering av sitt egna arbete antecknadas. Då lärarnas 
bedömning inte är intressant för arbetets syfte undveks den. 
 
För att inte göra studenterna medvetna om att de blev observerade, då detta hade kunnat förstöra 
den naturliga situationen, presenterades observationens syfte först efteråt. Studenternas 
anonymitet i uppsatsen förklarades och eftersom deras samtycke var nödvändigt lämnades en 
mailadress där de kunde tacka nej till att delta eller ställa övriga frågor. Om endast en student 
önskade att inte delta, hade anteckningarna inte använts i uppsatsen. 
 

3.4 Analys av insamlad data  
En svårighet med kvalitativa undersökningar är just vid analysmomentet. De genererar ofta en 
stor och otymplig datamängd som gör det svårt för forskaren att veta hur materialet ska angripas. 
Med en generell strategi inom den kvalitativa forskningen menas att man använder sig av en 
referensram vars syfte är att vägleda forskaren. Detta tillvägagångssätt ter sig ofta som en iterativ 
process där det finns ett återkommande samspel mellan insamling av data och analys av den 
(Bryman, 2011).  
 

3.4.1 Grundad teori 
Inom grundad teori (eng. grounded theory), som anses vara den vanligaste metoden för analys av 
kvalitativ data, arbetar man bland annat med kodning. Här innebär kodning att man arbetar med 
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sin data allteftersom man samlar in det, och inte som i en kvantitativ metod där det är ett måste 
att alla data ska passas in på i förväg utformade koder. I grundad teori ska tolkningen av datan 
forma koderna och det handlar, ofta underförstått, om kontinuerliga jämförelser mellan data och 
konceptualisering. (Bryman, 2011) 
 

3.4.2 Genomförande av analys 
Eftersom denna uppsats inte utgår från en speciell hypotes användes en form av grundad teori vid 
analysarbetet, då det skedde en kontinuerlig analys under arbetets och datainsamlingens gång. 
Transkribering påbörjades och till viss del analys (i form av en snabb utvärdering av 
diskussionerna ) redan innan alla fokusgrupper var genomförda, just för att få detta samspel 
mellan insamling och analys. Detta medförde att diskussionerna kunde förbättras från gång till 
gång, det gav en överblick av datainsamlingen samt underlättade att upptäcka eventuell teoretisk 
mättnad. Detta förhindrade också problemet med att få en för stor och svårhanterlig mängd data, 
och det ökade successivt förståelsen för hur designstudenternas värderingar såg ut. Det var också 
relevant vid behovet att återkomma till studenterna när det fanns luckor i analysen. 
 
Analysen av insamlad data inleddes med att närstudera och lista de begrepp och termer som 
deltagarna använde sig av vid bedömningen av det grafiska material som de fick ta del av. Detta 
gjordes utifrån transkriberingen av intervjuerna. Begreppen kategoriserades, dvs. kodades, efter 
huruvida de användes på ett positiv, negativt eller neutralt beskrivande sätt vilket tolkades utifrån 
betoning och sammanhang. Även associationer togs med i denna del av analysen. Sedan 
jämfördes liknande begrepp med varandra för att se i vilket sammanhang de förekom. Utifrån 
detta började mönster utkristalliseras som belystes med utgångspunkt i den teori som ligger till 
grund för arbetet.  
 
Ett liknande tillvägagångssätt användes för att analysera hur värderingarna används ur ett 
sociologiskt perspektiv. Det transkriberade materialet försågs med markeringar där deltagarna 
direkt eller indirekt talade om sig själva, om gruppen och om andra. Utifrån detta kunde ett 
mönster tydas, som även det sedan jämfördes med undersökningens teorigrund. 
Båda fokusgrupperna har analyserats parallellt utan avsikt att jämföras med varandra.  
Den deltagande observationen har också analyserats utifrån de termer som studenterna använde 
för att bedöma grafiskt material som presenterades för dem på redovisningen. Dessa termer 
delades också upp i positiva, negativa och neutrala omdömen för att se huruvida de stämde 
överens med vad de andra studenterna använde i en mer inofficiell situation som 
fokusgruppsintervjun innebar. 
 

3.5 Validitet 
Validitet är ett begrepp som främst används inom kvantitativ forskning för att bedöma 
undersökningens kvalitet. Med validitet menas i vilken grad undersökningen mäter det den är 
avsedd att mäta. 
 
Då syftet med kvalitativ forskning sällan är att mäta, utan att gå på djupet, har man utvecklat 
andra sätt att bedöma kvaliteten i sådana undersökningar. Två sätt att göra detta på är 
tillförlitlighet och överförbarhet. Tillförlitlighet innebär till exempel att forskarens bild av det 
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sociala fält hon/han studerar stämmer överens med hur personerna i undersökningen upplever 
det. Överförbarhet handlar om att lyfta fram det specifika, detaljerna, i den kultur eller det fält 
som undersöks. Detta skapar en förståelse för vad resultaten bygger på och läsaren kan sedan 
bedöma huruvida de är överförbara till andra miljöer. (Bryman, 2002) 
 
För att stärka undersökningens validitet kan flera metoder användas för datainsamlingen. Detta 
kallas triangulering (Bryman, 2002). 
 
Då flera metoder använts stärks undersökningen validitet, speciellt då den deltagande 
observationen i form av sin verkliga situation kunnat fungera som stöd och styrka det som 
fokusgrupsstillfällena resulterat i. Genom att undersökningsfältet, GDK, beskrivits i 
problemformuleringen stärks också överförbarheten. 
 

3.6 Reliabilitet 
Reliabilitet är liksom validitet ett begrepp som har sitt ursprung inom kvantitativ forskning. 
Även reliabiliteten är ett mått på forskningens kvalitet och trovärdighet, och brukar innebära 
att en annan person ska kunna genomföra samma undersökning och uppnå samma resultat. 
(Bryman, 2002) 
 
I kvalitativ forskning används ofta det alternativa begreppet pålitlighet, då resultatet ofta 
baseras på en social kontext som ständigt förändras. För att stärka pålitligheten i kvalitativ 
forskning bör forskaren noggrant redovisa hur alla moment i processen har gått till. Det ger 
läsaren en inblick i varför resultaten ser ut som de gör, och möjliggör en kritisk granskning av 
materialet. (Bryman, 2002). 
 
Denna undersökning strävar efter att beskriva arbetsprocessen så noggrant som möjligt, både 
vad gäller de metoder som används och de datakällor som ligger till grund för analysen. 
Som det tidigare nämndes kan resultatet komma att påverkas av t.ex. kvaliteten på de 
inspelade samtalen i fokusgrupperna. Kvaliteten avgör hur samtalen tolkas och analyseras. 
En feltolkning ger således ett annat resultat. Genom att redogöra för sådana svårigheter, som 
att höra vad deltagarna säger, stärks undersökningens pålitlighet. Genom att låta opponenterna ta 
del av hela transkriptionen stärks pålitligheten ytterligare. 
 

3.7 Kritik av metod 
Vad gäller fokusgrupper finns en fin balansgång mellan att styra diskussionen för mycket och 
att släppa taget om samtalets riktning helt. Hur gruppledaren förhåller sig till detta påverkar i 
hög grad resultatet.  
 
Hålls samtalet för strikt till det givna ämnet riskerar man att gå miste om sidospår som 
kan vara av intresse för undersökningen. Om många sidospår tillåts och de visar sig vara 
irrelevanta kan man ha förlorat en betydelsefull källa för datainsamling. Detta eftersom det 
kan vara svårt att få tag på deltagare till fokusgrupper. (Bryman, 2002) Att sätta samman 
gruppen igen, eller bilda en ny grupp, blir ytterligare ett moment i arbetsprocessen som tär på 
de begränsade tidsresurserna. Det leder därför till antingen mer jobb eller ger mindre tid för 
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någon annan del i undersökningen. 
 
Då det kan vara svårt att höra vem som säger vad finns det en risk för feltolkningar vid 
transkriberingen. (Bryman, 2002) Det är således av yttersta vikt att inspelningarna är av 
god kvalitet, där samspelet mellan deltagarna är en nyckel i analysarbetet. 
Feltolkningar kan därför få stora konsekvenser för resultatet av undersökningen. 
 
Ett problem med deltagande observation är de förutfattade meningar forskaren har med sig in i 
stituationen. Att inte delta mer än att vara närvarande kan också leda till att interna koder i 
kommunikationen går forskaren förbi (Fangen, 2005). 
 

3.8 Etik 
Vetenskapsrådet forskningsetiska krav för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är 
formulerade i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att deltagare och respondenter ska informeras om sin roll i 
undersökningen. Denna information ska ges på förhand till de deltagande. I fall som exempelvis 
deltagande observation, där förhandsinformation kan äventyra undersökningen, kan 
informationen lämnas i efterhand. Denna ska i sådana fall ske så snart som möjligt. 
(Vetenskapsrådet, hämtad 2011-05-05) 
 
I detta arbete har denna information delgetts både skriftligt i inbjudningarna och muntligt vid 
intervjutillfället. Deltagarna har även blivit informerade om undersökningens syfte, dess 
bakgrund samt frågeställningarna som ska besvaras. Det har också framgått att undersökningen 
ingår i ett examensarbete. Vid deltagande observation gavs informationen i efterhand, med en e-
mailadress där de kunde avböja att delta om de så önskade. 
 
Enligt samtyckeskravet ska deltagare i undersökningen ge sitt samtycke till medverkan. De ska 
också kunna avbryta deltagandet om de så önskar utan att det får negativa konsekvenser för dem. 
Deltagarna får inte utsättas för påtryckningar, och det ska helst inte föreligga något 
beroendeförhållande mellan deltagaren och forskaren. (Vetenskapsrådet, hämtad 2011-05-05) 
 
Inbjudningarna till att delta i denna undersökning skrevs i en vänlig och uppmuntrande ton, både 
i Facebook-eventet och i de personliga mailen till potentiella deltagare. Där framgick det att 
deltagandet var frivilligt och att eventuell medverkan mottogs med stor tacksamhet. Eftersom det 
förelåg personliga relationer mellan forskarna och respondenterna var det viktigt att det framgick 
att ett eventuellt nej till medverkan inte skulle påverka dessa relationer på ett negativt sätt. 
 
Kravet på konfidentialitet innebär att uppgiftslämnares identiteter ska hanteras på ett sådant sätt 
att att de inte kan röjas av utomstående. Särskilt gäller detta då undersökningen rör frågor av 
etiskt känslig karaktär. (Vetenskapsrådet, hämtad 2011-05-05) 
 
Valet av metod i denna undersökning har gjort det svårt att tillgodose konfidentialitetskravet fullt 
ut. Studenterna på GDK bjöds först in att delta via ett Facebook-event, där de kunde svara på 
inbjudan med ja, nej eller kanske (eller välja att inte svara alls). För att de inbjudna studenterna 
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skulle kunna sprida eventet vidare till personer i deras bekantskapskrets gjordes det till ett ”public 
event”, som alla medlemmar på Facebook kan se. Det innebär också att det har varit öppet för 
alla att se vilka som valt att tacka ja till att delta i undersökningen. Eftersom det sedan gjordes ett 
urval bland de som tackat ja är det inte alla på listan som sedan har deltagit i undersökningen, och 
alla deltagare har heller inte stått på ja-listan. För att möta kraven på konfidentialitet är det också 
bekymmersamt att antalet GDK-studenter är förhållandevis litet, vilket gör att det inte är omöjligt 
att andra studenter på programmet vet vilka som rör sig i vilka kretsar, varpå sannolikheten skulle 
öka att de deltar i den här undersökningen. För att utomstående inte ska kunna gå in och se 
eventets deltagare efter uppsatsens offentliggörande togs det bort från Facebook den 5 maj 2011.  
 
Frågorna som behandlas i undersökningen anses dock inte vara av så pass känslig karaktär att  
oavsiktlig identifiering av deltagarna skulle innebära svåra, negativa konsekvenser för dem. 
 
Det fjärde forskningsetiska kravet är nyttjandekravet. Enligt denna princip får uppgifter om 
deltagare i undersökningen inte lämnas vidare för användning i kommersiellt bruk eller andra 
icke-vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, hämtad: 2011-05-05) 
 
Inga uppgifter om deltagarna i denna undersökning kommer att lämnas vidare till utomstående, 
oavsett syfte. 
 

3.9 Alternativa metoder   
En alternativ metod hade kunnat vara att ha enskilda djupgående intervjuer med 
designstudenterna som ett komplement till gruppintervjuerna, eller som ett fristående grepp. Då 
hade antagligen en djupare insikt om vad varje person egentligen tyckte och tänkte framkommit, 
då de inte behövde känna sig hämmade av gruppsituationen. Gruppintervjun anses ändå vara en 
bättre metod för detta specifika syfte eftersom kollektiva generella åsikter, och hur detta tar sig 
uttryck i grupp, skulle undersökas. 
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4 Empiri och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av datainsamlingen parallellt med en analys av det insamlade 
materialet. Den största delen av resultatet utgörs av datan från fokusgruppstillfällena, då det varit 
vår huvudsakliga metod. Datan är uppdelad efter resultat av liknande art och frågeställningarna 
besvaras mer konkret i ett avslutande, sammanfattande stycke. 
 

4.1 Modernt och omodernt 
”Modern” och ”omodern” är uttryck som förekommer i båda fokusgrupperna då de bedömer det 
grafiska materialet. Dessa begrepp får dock ingen specifik förklaring och tycks kunna ha lite 
olika betydelser. I fokusgrupp 2 använder Vanja ”modernt” för att beskriva särskilda 
designgrepp: 
 

Ellinor: (…) och en del är såhär, dom starka färgerna, såhär cyan, magenta, alltså riktigt 
såhär, och svart, och bara, lite hårdare... 
 
Vanja: Lite såhär modernt. 

 
Såhär använder Evelina begreppet i fokusgrupp 1: 
 

Evelina: Den ser väldigt, vad säger man, omodern ut tycker jag, hela layouten. Men det 
kanske... det kan man ju gilla. 

 
I andra fokusgruppen använder Linda begreppet då hon beskriver hur hon upplever ett 
skivomslag:  
 

Linda: A men det känns lite... manligt och modernt. 
 
De andra i gruppen instämmer och lägger till beskrivningen ”Hårt” och ”Tyskt”, men säger också 
”Bauhaus” varpå Ellinor håller med och säger 
 

Ellinor: Lite bauhausstyle är det ju. 
 
Begreppet ”modernt” blir därmed något tvetydigt, då Bauhaus (den tyska designskolan) hade sin 
storhetstid på 1930-talet och är ur ett tidsperspektiv väldigt avlägset och i den bemärkelsen 
omodernt. Samtidigt har tidstypiska formspråk en tendens att gå igen vilket skulle kunna förklara 
varför något så avlägset i tid ändå kan vara modernt – det blir en retrotrend.  
 
När Evelina beskriver en layout som ”omodern” tycks det vara en stil som var modern i en annan 
tid, men som trots detta fortfarande är en stil som kan uppskattas. Begreppen ”modern” och 
”omodern” tycks således inte ha någon entydig positiv eller negativ laddning, utan används mer 
för att avgränsa ett visuellt uttryck från andra – som Vanja gör när Ellinor räknar upp färger som 
används tillsammans. 
 



 26 

4.2 Snyggt och fult  
Viljan att uttrycka sig i termer av ”snyggt” och ”fult” varierar mellan deltagarna i 
undersökningen. Vissa är snabbare att uttrycka sig i dessa termer medan andra hellre uttrycker sin 
bedömning med hjälp av associationer (som också kan vara av positiv eller negativ art, se 4.4 
Associationer).  
 
Argumenten till varför något upplevs som snyggt eller fult (eller för den delen ”jättefint” eller 
”skitfult”) härrör många gånger ur huruvida budskapet i det grafiska materialet är tydligt eller 
inte, men också i kvaliteten på själva utförandet. Det visas i följande citat från fokusgrupp 1: 
 

Fanny: Men alltså vi tycker ju... vi kan alla säga att vi tycker den var ful... Men kan vi säga 
varför vi tycker den är ful? 
 
Evelina: Det är en jätteful... person som står på den... den är skitfult ritad... 

 
I samma fokusgrupp uppstår en tydlig vilja att förbättra en affisch som deltagarna uppskattar 
vissa delar av, både estetiskt och funktionellt. Fanny tycker den är rätt snygg och gillar 
teckensnittet, Björn tycker den är bra men lite tråkig. Evelina tycker affischen är ”lite rörig, lite 
mycket med de här... med fotona.” Vidare diskuterar deltagarna hur affischen kan bli tydligare 
och hur man kan rensa bland de många idéerna som Fanny tycker att personen som gjort verkar 
ha haft. Johnny föreslår att det foto som upprepas många gånger på affischen skulle ha 
förekommit bara en gång för att affischen skulle ha blivit ”(...) mer... lättavläst och mer direkt och 
mer intressant på avstånd kanske”. Senare tillägger han: 
 

Johnny: Men rent estetiskt så tycker jag... Jag måste säga personligen att jag tycker 
typografiskt med den här sneda linjen på toppen så tycker jag den är helt okej. 

 
Johnny kan således uppskatta delar av affischens estetik trots att den, enligt honom själv, inte 
uppfyller alla krav för att vara en bra och kommunikativ affisch. Intressant är att han lägger till 
”personligen” när han ska uttrycka sin uppskattning. På samma sätt gör Fanny vid bedömningen 
av en annan affisch: 
 

Fanny: Funktionellt tycker jag att den är ganska dålig. Jag kan inte läsa det såhär. Men 
personligen älskar jag allt som har med comic books. Marvel och allt sånt här. Det här 
liksom påminner mig om comic book och därför tycker jag att den är snygg. Den tilltalar 
mig estetiskt. Men som designer tycker jag. Alltså såhär. Är man kluven. Men jag skulle 
kunna tänka mig att hänga upp en sån här grej på grund av att jag gillar det här med 
handen och jag gillar det här ink black. 

 
I sin roll som designer är Fanny kluven till affischen. Men ”personligen”, som en 
serietidningsälskare, tycker hon att affischen är snygg och kan till och med tänka sig att ”hänga 
upp en sån här grej”. Att uppskatta och tycka affischen är snygg, att tilltalas av dess estetiska 
uttryck, tycks alltså inte vara förenligt med att vara designer. Affischen kommunicerar till Fannys 
intresse för serietidningar och väcker uppmärksamhet hos henne för att hon gillar estetiken, trots 
att affischen inte följer de krav på funktion som hon som designer ställer på den. Ronja tycker 
också om serietidningsestetiken: 
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Ronja: (…) det här gillar jag för det här associerar jag med 80-talet. Skateboard och såna 
grejer. Serietidning och sånt älskar jag också. Och på det sättet attraheras jag av det. 
 
Fanny: Ja, just själva den hand-delen. 
 
Ronja: Även om den är ful men det tänker man ju inte på. 

 
Liksom Johnny och Fanny tidigare, kan Ronja uppskatta estetiken trots att hon ”vet” att affischen 
är ful. Ronja räknar upp saker hon tycker om och mot den bakgrunden, ”på det sättet” som hon 
säger, kan hon uppskatta affischen. Ronja, Fanny och Johnny kan således kringgå faktumet att 
affischen är dålig och ful genom att inta en annan position, där de kan tillåta sig att ha en annan 
åsikt eller göra en annan bedömning. 
 
Vanja i fokusgrupp 2 har också en dubbel inställning till vad hon anser vara snyggt och fult: 
 

Vanja: Jag tycker ofta fult är... snyggt. Har jag börjat tycka. Och det känns som att... alltså 
man kan göra ironiskt, att man kan va ironisk, men det kan ändå bli snyggt liksom. Men vid 
första anblicken bli såhär a men gud hur ser det här ut, men sen ba a men hela konceptet 
liksom, så kanske det inte blir så fult. Så har jag börjat tänka lite. 

 
Vanja använder ironi som ett verktyg för att försvara att hon tycker något fult är snyggt. Ironin 
skyddar mot att smaken skulle uppfattas som något seriöst. Genom att säga att man kan vara 
ironisk och att det ändå kan bli snyggt, kan Vanja signalera att hon ändå vet vad som är snyggt 
respektive fult egentligen.  
 

4.3 Roligt och tråkigt  
Två begrepp som används återkommande i båda fokusgrupperna är ”roligt” respektive ”tråkigt”. 
Deltagarna använder det både för att beskriva delar av det grafiska materialet och spontant om det 
sammanlagda intrycket. 
 

Rickard: Den här tyckte jag var tråkig.   
 
Vanja: Den här tyckte jag jättemycket om! Jag föredrar mycket hellre sånt här, när det är 
lite cleant och någon snygg font än att det är såhär massa grejer...   
 
Rickard: Det kan ju fortfarande vara cleant och roligt.   
 
Ellinor: Den här tyckte jag var tråkig. 

 
Det används också då två material jämförs med varandra: 
 

Evelina: Men om man jämför den och med [affischen för]Karateklubben, då känns ju 
Karateklubben mycket snyggare. Och roligare. 
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”Roligt” nämns ofta tillsammans med ”snyggt”. Däremot är inte ”rolig” och ”rörig” begrepp med 
likadan laddning. Deltagarna använder ofta ”rörig” som ett negativt begrepp och ett material som 
bedöms som rörigt kan också vara ”tråkigt”. I fokusgrupp 2 framkommer det att även ett 
bokomslag som deltagarna beskriver som enkelt och simpelt är tråkigt. Denna mening delas dock 
inte av alla; Vanja säger sig uppskatta ett enkelt formspråk i svart och vitt, medan Ellinor 
efterlyser mer färg.  
 

Vanja: Det tråkiga, a men alltså jag tycker den är snygg. Det var faktiskt bra. Sant. Javisst, 
jag säger inte oj jävlar vad rolig den här var...men den är snygg är den, tycker jag. 

 
Uppfattningen om vad som är tråkigt och vad som är roligt delas inte alltid mellan deltagarna, 
även om det är ett begrepp som flera av dem använder då de bedömer grafiskt material. Som 
citatet ovan visar behöver inte tråkigt vara lika med fult heller. Ofta tycks dessa begrepp 
användas för att uttrycka formspråket i materialet. Val av färg verkar också påverka huruvida 
något är roligt eller inte.  
 

4.4 Associationer  
I fokusgrupp 1 gör deltagarna ofta associationer till andra saker i sin bedömning för att motivera 
varför de tycker något är snyggt eller fult, eller varför de gillar eller inte gillar materialet. Björn 
associerar till sommar, persika och något som smakar gott då han pratar om en affisch han tycker 
om. Ännu fler associationer dyker upp när deltagarna ska motivera varför de inte gillar 
materialet. Hockey, glassreklam och dansband är några av sakerna som associeras med en affisch 
som ingen av deltagarna tycker är bra. Evelina får medhåll av Johnny när hon påpekar att en 
annan affisch ser ut  ”som en powerpoint”, vilket även det är en negativ association. 
När de diskuterar ett skivomslag för ett hårdrocksband drar de paralleller till film, men också 
”svarta t-shirtar med varg” och ”sammetsplancher och sånt” – dock utan att lägga en egentlig 
värdering i det, trots att alla är överens om att det är ett fult omslag. De tycks dock ha 
föreställningar om den grupp som lyssnar på den sortens musik; om kläder och inredning. Och att 
gilla musiken tycks vara en förutsättning för att uppskatta denna estetik:  
 

Björn: Men det funkar ju om man gillar Iron Maiden kanske. Men det funkar ju inte om 
man inte har nån koppling till den musiken eller nånting. Då tycker man ju inte det den här 
bilden... säger nånting. Eller är charmig eller nånting.  

 
Det tycks således vara bara en avgränsad grupp människor som kan uppskatta skivomslagets 
estetik. Johnny ger även uttryck för att det finns ett objektivt sätt att se på det: 
 

Johnny: Maiden är ju ett så starkt varumärke så att det där formspråket är nödvändigt för 
dom. Det går inte att undgå det. Men om man ser rent objektivt på det, om man nu 
åsidosätter vad det är för nånting. Så är det ju fruktansvärt. 

 
Även om de andra inte uttryckligen instämmer i att det finns en objektiv ”sanning” mot vilket all 
estetik kan jämföras, förhåller de sig ändå till en outtalad norm när de talar om 
hårdrocksestetiken. Detta framkommer när Ronja använder begreppet ”kitsch”. Fanny håller 
med: 
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Fanny: Det är ju kitsch. Det är ju det som är charmen med det (…) Det som är fult behöver 
inte vara dåligt. 

 
Genom att ge denna typ av estetik ett eget epitet gäller plötsligt andra regler. Deltagarna i 
gruppen uppskattar fortfarande inte stilen, men genom att ge den egna ramar kan den göras 
begriplig. Här syns också en koppling till Vanjas resonemang om ironi i fokusgrupp 2. Genom att 
vara ironisk kan Vanja fortfarande uppskatta något som hon egentligen ”vet” är fult. Begrepp 
som kitsch kan användas på samma sätt för att bekräfta en kunskap om vad som är rätt att tycka 
om. Kitsch innebär en annan uppfattning av vad som är snyggt och fult, men kan inte definieras 
utan att det förhåller sig till något annat.  
 
Fanny markerar även en skillnad mellan den egna gruppen av grafiska studenter och de som 
tycker om skivomslaget: 
 

Fanny: Vi som grafiska studenter ser på saker och ting på ett helt annat sätt... (…) Att de 
kanske inte tänker på estetik på samma sätt som vi gör. 

 
Här får hon dock inte medhåll av de andra, både Ronja och Evelina motsätter sig Fannys 
uttalande. Inte heller Björn håller med om detta, och återkommer till argumentet om att de som 
gillar musiken också gillar estetiken. Distinktionen mellan ”vi” och ”de andra” finns dock där 
oavsett hur deltagarna resonerar kring smaken; de som gillar hårdrockestetiken är några andra 
och det är ingen av deltagarna som reflekterar kring att en grafisk designer kan ha gjort 
skivomslaget. 
 

4.5 Seriöst och oseriöst 
Att ett material ser oseriöst ut är ingenting positivt. Det framkommer på ett par ställen i 
fokusgrupperna.  
 

Johnny: Det är väl fult på grund av associationerna kanske, inte så mycket utförandet, utan 
det är liksom att det ser ut som någonting...oseriöst. 

 
I citatet ovan pratar Johnny om en affisch. Nedan pratar Linda om teckensnittet Comic Sans: 
 

Linda: Men det ger ju inget seriöst intryck. Liksom gör ett seriöst intryck så funkar det 
kanske inte så bra. Men så är det ju med alla teckensnitt, du måste ju välja efter vad du vill 
gö'... 

 
Då deltagarna i årskurs 1 observerades på en redovisning hade många av dem valt att utforma sin 
design på så sätt att det skulle ge ett seriöst intryck. Bedömningen av ett material som oseriöst 
eller seriöst tycks vara påverkad av i vilken grad ett seriöst innehåll återspeglas i formen. Vad 
deltagarna egentligen menar med seriöst är dock svårt att bedöma utifrån fokusgrupper och 
observation. Det förekommer vid få tillfällen och används av få av deltagarna, även om alla tycks 
vara överens om begreppets innebörd och ingen ifrågasätter en sådan bedömning.  
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4.6 Bauhaustänket  
Bra design grundar sig enligt deltagarna i att det är genomtänkt, medan det som saknar logik och 
tanke anses vara dåligt. Om deltagarna själva inte lyckas se logiken bakom, bedöms det som 
dåligt. Sådant ogenomtänkt material förknippas ofta med det som är framställt av amatörer. 
Genom att uttrycka amatörernas okunnighet på området bekräftar också deltagarna sin egen 
kompetens; en skillnad som markerar deltagarnas position i förhållande till andra. 
Men även det som med stor sannolikhet är framställt av en professionell designer, tex ett 
skivomslag som tillhandahölls som diskussionsunderlag, får bemötandet att det saknar logik: 

 
Fanny: När man ser mönstret mer så märker man att det är inte jättemycket tanke bakom 
mönstret i alla fall. Det är inte nåt sånt här riktig Bauhaustänk bakom.  

 
”Bauhaustänk” blir här synonymt med logik och ordning. Detta tyder på att formgivaren bakom 
inte spelar särskilt stor roll, det är återigen det ogenomtänkta som blir dåligt. Det visar också på 
funktionalismens inflytande över vad som är bra design, då de med ”Bauhaustänk” syftar på den 
tyska designskolan Bauhaus som var en föregångare till funktionalismen under första halvan av 
1900-talet. 
 
Johnny anser att skivomslagets design kan vara ett försök till ”Bauhaustänk”, han tycker sig se en 
sådan tanke bakom formgivningen, men att den inte nått hela vägen fram. ”Fast det är väl 
meningen?” säger Björn. Det kan alltså finnas en logik, en tanke bakom icke-tanken, vilket gör 
att omslaget skulle kunna accepteras som god design. 
 
Dålig design förklaras alltså ofta av deltagarna som brist på tanke bakom designbesluten. I båda 
fokusgrupperna finns en vilja att försöka sätta sig in i formgivarens tankegångar, och bristen på 
tanke gör att Ellinor i fokusgrupp 2 nedgraderar en affisch till en ”infolapp” då den enligt 
deltagarna verkar grunda sig i amatörmässiga designbeslut. Detta tycks också leda till att 
”infolappen” saknar tilltalande estetik. Genom att ge affischen en annan benämning görs också en 
skillnad i vad en grafisk designer kan producera och vad som en amatör förväntas kunna 
åstadkomma. Linda säger: 
 

Linda: Man kan inte förvänta sig att folk ska göra en sån här affisch snygg. 
 
Men då deltagarna diskuterat affischen en stund inser de att det finns tankar även bakom den här 
affischen, som t.ex. val av teckensnitt. Tankarna som lett till designbesluten inger ingen beundran 
hos deltagarna. Det är ”ihopslaffsat” och ”gjort på 5 minuter”. Det är snabba beslut, och därmed 
är de inte tillräckligt genomtänkta. Man bör alltså inte bara tänka, man ska också ha rätt tanke, 
och ”folk” besitter inte den förmågan. ”Nån skojsig font” är inte rätt tanke, och det vet en 
designer.  
 
Detta går igen när deltagarna talar om det föraktade användandet av teckensnittet Comic Sans:  
 

Ellinor: Ja men där funkar det ju. Asså det är ju bara att det kanske har funnits på för 
många asså såhär … Konstiga ställen. När man inte tycker att det ska. 
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Ellinor påpekar att teckensnittet ”funkar” i rätt sammanhang, vilket tyder på att det är brist på 
vetskap om grafisk design som gör det dåligt och inte själva teckensnittet i sig.  
 

4.7 Hatet mot Comic Sans  
Att Comic Sans är ett fult teckensnitt är deltagarna överens om och användandet av teckensnittet 
är enligt Vanja ”tabu”, men varför de hatar det är inte lika självklart. Björn upplever att det 
kommit från flera håll, men att festeriet Tryckbar hjälpte till att föra fram budskapet i ett tidigt 
skede. Fanny tycker inte det är så konstigt att man som ny tog till sig budskapet så lätt och det 
kan förklaras i hur Ronja beskriver att festeriet blev som idoler för nollorna. Några av deltagarna 
hade en uppfattning innan utbildningens början men det starka ogillandet tog fart först när de som 
Björn uttrycker det, när han svarar på de via e-post utskickade följdfrågorna, ”lärde sig att comic 
sans var fult”: 
 

Björn: Det har nog kommit lite från flera håll att man ska hata Comic Sans och älska 
Helvetica (…) Om det inte hade vart Tryckbar hade det nog kommit från någon annan förr 
eller senare, kanske lite senare. Själv kom jag inte ihåg Tryckbarfilmen och att den handlade 
om Comic Sans. När ni sa det så kommer jag ihåg men annars känns det som att det var så 
länge sen man ”lärde sig att Comic Sans var fult” typ, så jag kom inte ihåg vem som sa det 
först. 

 
Även Rickard i fokusgrupp 2 upplever det som att han inte tänkte på att Comic Sans skulle vara 
ett fult teckensnitt men att det uppmärksammades som ”så jääävla fult” på och omkring 
utbildningen när han började den. 
 
Tryckbars syfte var att vara förebilder och skapa sammanhållning i gruppen av nyantagna 
studenter på programmet, delvis genom att förmedla gemensamma värderingar – och fiender. 
Ronja menar att en gemensam fiende skapar just sammanhållning, och i det här fallet var fienden 
Comic Sans, symbolen för dålig smak.  
 

4.8 Den avskalade normen 
En annan som deltagarna i undersökningen menar har påverkat dem och deras värderingar är en 
typograf och lärare på Berghs Reklamskola i Stockholm. Denne typograf har bjudits in under 
flera år för att föreläsa och hålla i en workshop med deltagarna i årskurs 1. Ingen av deltagarna i 
undersökningen verkar ha lämnats oberörda av honom, och han förs på tal i båda fokusgrupperna. 
 

 Evelina: Men nån liksom som jag tycker har liksom satt en stil som har påverkat oss, som 
är som en, vad ska man säga, som är som en... ja, en kollektiv... i det kollektiva 
medvetandet en, en... nästan en slags kultperson, det är ju [gästföreläsaren]. 

 
Det framgår tydligt i båda fokusgrupperna att deltagarna har en speciell relation till 
gästföreläsaren, då de återkommer till honom flera gånger. Han beskrivs som en kultperson, en 
kändis, och de är väl medvetna om att han satt djupa spår i deras medvetande. Fanny har sparat 
en handskriven lapp från gästföreläsaren på väggen, likt en autograf från en idol. 
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Fanny: Och sen har han skrivit ner det på en lapp, så jag har kvar den lappen där det står 
hans handstil: Akzidenz Grotesk Medium. Den hade jag upphängt innan... men... inte 
längre. 

 
Ronja nämner att förtroendet för gästföreläsare ökar för att ”… vi haft dom som kurslitteratur 
också... som gör att vi, på nåt sätt... litar mer på dom”. Fanny uttrycker att han är ”mer känd” 
och ”omtalad” och att det leder till förtroende. Gästföreläsaren har dessutom en utbildning från en 
ansedd reklamskola i Stockholm och han, liksom en annan gästföreläsare som Ronja nämner, är 
etablerade namn inom grafisk design i Sverige.  
 
Men gästföreläsarens inflytande tycks också vara påverkat av ett slags mystik kring honom: 
 

Evelina: Hade man haft honom som lärare på heltid så hade man säkert inte upplevt att 
han var en sån... auktoritet. 

 
Några av deltagarna menar också att de ordinarie lärarna på programmet inte alls påverkar dem i 
samma utsträckning vad gäller estetik som gästföreläsaren har gjort. Den vardagliga kontakten 
med lärarna på programmet tycks ha ”avmystifierat” dem, vilket lett till att deltagarna inte anser 
sig vara lika påverkade av deras estetiska stil, även om några av dem är överens om att även de 
har en sådan.  
 
Det gästföreläsaren förmedlade vid sitt besök var hierarki, alltså i teorin ett funktionellt verktyg 
för att ge element på t.ex. en affisch olika visuell tyngd, och därmed väcka olika grad av 
uppmärksamhet hos betraktaren. Rickard i fokusgrupp 2 upplever dock att man blev ”… lite 
skolad att det ska vara stilrent” och benämningen ”stilrent” är något som kan tolkas som en 
beskrivning av en särskild estetik snarare än en funktion. I fokusgrupp 1 anser även Evelina att 
gästföreläsaren förmedlade en stil ”extremt starkt”. Deltagarna är medvetna om att 
gästföreläsaren var, som Johnny uttrycker det, funktionsorienterad, men Fanny ser det som att 
funktionen övergår till att bli ett formspråk, vilket kan jämföras med en estetisk stil. Även Johnny 
anser att funktion har övergått till att bli en slags estetik, att det som saknar funktion anses fult: 
 

Johnny: Funktion. Där återkommer vi ju till att estetiken lite domineras av funktionen. Det 
som är gemensamt för oss är liksom att vi utvecklar ett lite av ett uschel för det som inte är 
visuellt funktionellt och då blir det lite att vi börjar efter ett tag börjar tycka att det är fult 
också även om vi kanske inte gjorde det från början, om vi nu liksom antar oss den här 
gemenskapen. 

 
Den estetik som gästföreläsaren förmedlade med sitt besök och sin workshop i hierarki tycks vara 
densamma som den nu rådande formnormen på programmet. Det ”stilrena”, ”luftiga” och 
”avskalade” anser deltagarna gå hem hos de flesta klasskamrater och är ett säkert kort att använda 
i sitt designarbete. Det framkommer när deltagarna pratar om hur klasskamrater bedömer 
varandras arbeten vid redovisningar och hur man i ett grupparbete kompromissar sig fram till 
något som alla kan acceptera. 
 

Ellinor: Men sen tycker jag det är svårt, för jag menar man har liksom så mycket... alltså 
har man en redovisning här och så ska man visa upp grejer. Då vet man nästan vad som 
folk kommer tycka är snyggast och det är mest stilrent och linjerat. 
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(…) 
 
Evelina: Ah men då känns ju det som en säker medelväg, om man gör nånting som är 
såhär... lite vitt och luftigt och avskalat, ah men det kan alla acceptera, liksom. 

 
Linda i fokusgrupp 2 upplever att det de fick lära sig av gästföreläsaren var en ”standard” och 
även Vanja upplever också att man vid redovisningar måste försvara sig i större utsträckning om 
man inte följer den avskalade stilen:  
 

Linda: Men att gör man inte efter den stilen så är det lite såhär ja men det där var inte så... 
snyggt kanske. För det är inte riktigt vad de flesta gör.  
 
Vanja: Får man verkligen försvara sig själv tycker jag. 

 
Detta tror Ellinor har med gästföreläsaren att göra: 
 

Ellinor: Jaa, precis. ”A men varför hade du inte det raka...” ”Nej men jag tyckte att..” 
Liksom... Allting ska va så... Det är ju bara en sån grej som att vi har [gästföreläsaren] i 
början liksom, alltså man blir ju lite inskolad på det. 

 

4.9 Att övertyga andra 
I båda fokusgrupperna är deltagarna medvetna om att det grafiska material de själva producerar  
måste anpassas efter externa parters behov och önskemål. Vanja säger såhär angående att arbeta  
mot kund:  
 

Vanja: Jag satt ju och gjorde jättefula grejer men ändå var jag såhär... a men jag tyckte det 
själv alltså såhär: a men vill de ha det så fine, tänkte jag, men ja, man vet ju inte... jag är ju 
van på ett sätt hur jag ska jobba liksom, då fick man ju ändra. 
 

Citat ovan visar just denna medvetenhet om att deras egen smak kan skilja sig från kundens men 
att det ingår i deras yrkesroll att ibland gå kunden till mötes trots att de själva inte tilltalas av 
resultatet. Detta är också vad Evelinas upplevelse från sin praktik tyder på, där rör det sig om att 
något formgivaren uppfattar som fult upplevs som underbart av kunden. Det visar på hur olika 
estetiska system råder i skilda sociala sammanhang och ibland tvingas man som formgivare gå så 
långt att man ”skäms” för det man gjort, som i exemplet nedan: 
 

Evelina: Vi har praktiserat på X  och då hade de lovat en kompis att göra en plansch och 
så hade de gjort en plansch som var så ful att det likna ingenting och han som hade gjort 
den var såhär det här är inte sant. Så här: Vill de ha den, den är så ful att jag skäms. Jag 
får inte säga till nån att jag gjort den här för den är så ful. Så hade den där tjejen satt upp 
den på sin hemsida. Tack tack X för den underbara planschen. Vad bra att du tog fram till 
kvinnliga sida. Fick den precis såhär kvinnlig och härlig och inte det här manliga och så sa 
vi såhär. Det där är inte kvinnligt det är bara dålig smak. Jag känner att en del saker är så 
jävla fula så att får inte finnas. 
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Samtidigt vet de också att de själva innehar specialkunskap om hur grafisk design bäst bör 
utformas. Det innebär att t.ex. kunden eller andra samarbetsparters måste övertygas om att 
deltagarnas lösning är den bästa både vad gäller estetik och funktion, som det ju också har visats 
tidigare i denna analys många gånger hänger samman vid bedömning av estetisk kvalitet. Johnny 
menar att det är lättare att övertyga andra om varför en viss estetik är att föredra med hjälp av en 
funktionsinriktad argumentation: 
 

Johnny: (...) Det här med att vi på GDK aldrig har tillåtits att tala om snyggt och estetiskt 
tilltalande har gjort att man automatiskt har gått till sånt som går att greppa mer enkelt. 
Du kan liksom härleda det till att eftersom det ser ut på det här sättet kommer man reagera 
på det här sättet på grund av det hära, istället för att säga det här är fult.(...) 

 
Funktionella argument tycks således väga tungt till skillnad från estetiska argument i 
kommunikationen vid ett samarbete där både kund och andra yrkesroller ingår.  
 

4.10 ”Det här är ju grafisk design-humor när den är som bäst” 
Trots att deltagarna är medvetna om de estetiska normer och värderingar som finns på 
programmet, att de har fått lära sig att hata teckensnittet Comic Sans efter att de börjat 
utbildningen, har de svårt att sätta fingret varför man ska hata just Comic Sans. Björn säger att 
han tycker  ”hela den här ComicSans-grejen känns rätt töntig” och att det finns många andra 
teckensnitt som ser ungefär likadana ut men att det ändå är just Comic Sans som blir utpekad som 
avskyvärt fult. De menar också att det här hatet inte är begränsat till GDK utan förekommer inom 
designvärlden i stort. Som ett exempel på detta nämner deltagarna också sökmotorn Googles 
aprilskämt, där all text på sidan byttes ut till Comic Sans om man angav ”Helvetica” som sökord. 
Trots att de är medvetna om att de har ”lärt sig” att tycka illa om teckensnittet, uppskattar de ändå 
aprilskämtet:    
 

Fanny: Man kan ju läsa det på många ställen på internet och typ som nu... eh...   
 
Björn: Förstaapril-grejen 
 
  Fanny: Ah förstaapril-grejen   
 
Evelina: Den var ju rolig, det var   
 
Fanny: Det var jättekul, men det blir ett vedertaget sätt liksom att jag kan design, därför 
vet jag att... 

 
Detta skulle kunna tolkas som att det är roligt att texten på hemsidan ändras till Comic Sans just 
eftersom det är så fult, men det kan också tolkas som ett sätt att skratta åt sig själva. Vanja i 
fokusgrupp 2 ser också ComicSans-hatet som en kul grej och beskriver när hon började på GDK 
och köpte tygmärket med texten ”Comic Sans kan få dig mördad”: 
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Vanja: Jag tyckte det var hysteriskt kul när jag kom hit och köpte märket. jag berätta det 
för syrran och hon skratta så hon höll på å dö. Det här är ju grafisk design-humor när den 
är som bäst liksom. Att vi inte hade tänkt på det någonsin innan… att det är så fult. Men det 
är såhär så himla fult är det ju inte, det är det som är så kul...   

 
Oavsett om deltagarna faktiskt tycker att Comic Sans är ett fult teckensnitt eller inte, så är alla 
medvetna om att det anses fult, och att verksamma inom grafisk design vet detta. Denna 
värdering får de bekräftad från många håll, både från lärare och från designers i omvärlden. 
Comic Sans tycks ha blivit en symbol för dåligt omdöme, för ogenomtänkt, amatörmässigt 
framställt material; en symbol för dålig smak. Att veta att det är fult är att markera sin 
designkunskap: 
 

Fanny: Ja det är det jag menar att liksom överhuvudtaget designers över hela världen 
verkar liksom ha detta som ett... såhär: ”Jag kan design”-begrepp. 

 
Det tycks ändå finnas en kluvenhet hos deltagarna kring detta. De är medvetna om att 
värderingarna håller ihop dem som grupp, även om de inte är säkra på att de personligen tycker 
att det är så värst fult, utan mer om att det används på fel sätt. Vanja berättar att hon har läst att 
”… det har väl en funktion”, men på grund av att det använts för mycket i ”fel” sammanhang har 
funktionen på ett sätt gått förlorad. Ellinor säger: 
 

Ellinor: Alltså det finns ju många andra teckensnitt som kan göra det ”fult”, liksom. 
Helvetica på fel ställe är ju inte så jävla snyggt heller liksom.    

 
Genom att påskina att det är okunskap som gör användningen av Comic Sans till något fult kan 
värderingen också motiveras ur en annan aspekt än den rent estetiska. Citatet ovan visar återigen 
hur den estetiska bedömningen är påverkad av funktionen. Det tyder också, som tidigare 
konstaterats, på att personer som sysslar med grafisk design har den kunskap som krävs för att 
avgöra vilket teckensnitt som ska användas på vilket ställe. När den estetiska bedömningen 
grundas i funktion kan Ellinor behålla sin roll som designer, med den kunskap en sådan besitter, 
oavsett om hon tycker teckensnittet i sig är estetiskt tilltalande eller inte. Hon vet när ett 
teckensnitt är snyggt och vilka förutsättningar som krävs för detta. Därmed är hon en grafisk 
designer och en del av en gemenskap. 
 

4.11 ”Jag har ingen egen...stil!” 
Deltagarna i fokusgrupp 2 fick frågan om de anser att det är viktigt att som grafisk formgivare ha 
en egen stil. Rickard säger att han tror att det är viktigare att ha det som frilansare än som anställd 
på en byrå. Ellinor och Linda tror också att det beror på med vad, och var, man jobbar. Att man 
måste anpassa sig efter kund och uppdrag. Trots detta finns en önskan om att ha en egen, 
kännetecknande stil: 
 

Ellinor: (…) Jag tycker, alltså mycket är det ju så att man känner... Jag har känt den 
ångesten att shit, jag har ingen egen… stil! Och så känner man såhär... (suck). Alltså jag 
kan göra väldigt mycket olika grejer men ingen som bara känns såhär: ah men det där är 
Ellinor. 
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Linda menar att det nog är lättare för andra att se ens stil än en själv. Ellinor håller med och säger 
att hon har väldigt lätt att särskilja Lindas stil. De menar att man brukar kunna se på logotyper 
vem som har gjort dem, eller känna igen ett särskilt färgval som är återkommande för personen. 
De är överens om att det finns olika stilar bland sina medstudenter i klassen:  
 

Ellinor: En del tycker ju, alltså jag kan ju se vissa i klassen är ju pastelligan liksom. 
 
(skratt) 
 
Ellinor: Dom är pastell... 
 
Vanja: Pastell och många fonter! 
 
Ellinor: Och en del är ja, pastell-vitt-fluffigt, och en del är såhär, dom starka färgerna, 
såhär cyan, magenta, alltså riktigt såhär, och svart, och bara, lite hårdare... (...) Och en del 
har lite mer såhär, det här lite skog och troll och grenar... 
 

De andra deltagarna stämmer in i denna beskrivning. ”Men så är det ju vårt jobb också att få 
andra att gilla det” säger Linda, och deltagarna är överens om att det i slutändan handlar om att få 
andra att tycka om vad de gör.  
 
Deltagarna i fokusgrupp 2 säger sig inte ha några speciella förebilder inom grafisk design. 
Däremot letar de gärna inspiration bland bloggar och hemsidor på internet. Det är dock 
utformningen och idéerna de inspireras av, och sällan en särskild person. Att inspireras av enbart 
en person menar de kan leda till att man bara kopierar den personens stil – och ”Det kan man ju 
inte göra”, som Vanja säger. Det tycks dock inte vara alla stilar som går att använda inom grafisk 
design:  
 

Linda: Jag har ju en favoritkonstnär, men det är ju svårt att applicera det på grafisk 
design, liksom. Det är såhär jugend, art nouveau-stil såhär, det är ju väldigt svårt att... 
 
(...) 
 
Ellinor: (…) det är ju som min favoritkonstnär, jag gillar Renoir men liksom... jaha?  Nä, 
det kan jag ju inte riktigt... såhär fluffiga kjolar och...eh alltså...  

 
Linda och Ellinor tycks helt förkasta dessa sina favoritkonstnärers stilar när det kommer till 
grafisk design, och de är också medvetna om att de inte går en konstnärlig utbildning.  
 
I fokusgrupp 1 uttrycks också att det finns en vilja att ha en personlig, egen stil. Detta 
framkommer då de diskuterar en kurs de läst, där de fick arbeta självständigt med ett visuellt 
projekt. Både Fanny och Johnny menar att de uppskattade att få arbeta utifrån vad de själva 
tyckte var snyggt, och inte behöva anpassa sig till andra. Evelina berättar också hur uttrycket 
skiljde sig mycket mellan klasskamraternas arbeten, och hur kul det var att ”(…) ingenting var ju 
sådär, liksom... snyggt, alltså … på det här avskalade sättet”, vilket tyder på att studenterna 
frångår den avskalade normen, när de får helt fria händer att göra vad man vill. 
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Evelina: Mmm... Jag tror jag var på fyra eller fem sånna där redovisningstillfällen bara för 
att titta, bara för att det var så kul... Det var ju enormt spretigt och det var ju skitkul att se 
och ingenting var ju sådär, liksom... snyggt, alltså … på det här avskalade sättet. Alla hade 
ju gjort liksom allt, men inte det som vi gör när vi gör grupparbeten, inget såg ju ut på det 
viset. 

 
Det framgick inte vid detta fokusgruppstillfälle om deltagarna anser att det är viktigt att som 
formgivare ha en personlig stil, men av intervjun att döma tycks det finnas en vilja att lämna ett 
spår av sin egen smak i sitt grafiska arbete. Detta kan tolkas som att estetik kan vara ett sätt att 
sätta sin avsändare på det arbete man har gjort, men också något att identifiera sig med: ”Det där 
är Ellinor” eller ”Vissa i klassen är ju pastelligan”. 
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5 Resultat 

 
5.1 Hur uttrycker studenterna vad de tycker angående estetisk kvalitet 
inom grafisk design? 
Studenterna i undersökningen uttrycker sig i termer av snyggt och fult, ibland i kombination med 
mer kraftfulla prefix. De uttrycker sig även i termer av modernt, omodernt, roligt, tråkigt, rörigt, 
seriöst och oseriöst. Även associationer är vanligt förekommande i en av fokusgrupperna. 
Studenterna använder ofta argument med koppling till funktion och läsbarhet vid bedömningen 
av den estetiska kvaliteten, som därmed kan tolkas som något de anser är beroende av funktionen.  
 
Genom att hänvisa till personlig smak kan studenterna uttrycka att de uppskattar estetiken hos ett 
grafiskt material som de som designers bedömer som ”fult”. Detta kan även uttryckas med ironi. 
Det tyder på att det finns en gemensam uppfattning kring vad som ska anses vara bra estetik som 
designers bör känna till i rollen som just designer. För att motivera en annan åsikt krävs det att 
studenterna hänvisar till en annan roll, t.ex. serietidningsälskare. 
 

5.2 Vilka värderingar finns i hur studenterna uttrycker sig vid 
bedömningen av grafisk kvalitet? 
Många av de termer som används vid bedömningen åsyftar de funktionella aspekterna av det 
grafiska materialet. Det material som uppskattas hos deltagarna anses ofta fylla sin funktion och 
med hjälp av formgivningen föra ut sitt budskap på ett effektivt och tydligt sätt. Omvänt är det 
något negativt då de anser att ett material inte ”funkar”.  
 
Det framkommer också att ett avskalad formspråk ofta bedöms som något positivt och ett 
”Bauhaustänk” innebär att det finns en tanke bakom materialet, vilket skulle tyda på att det är 
gjort av någon som ”kan” design. När deltagarna inte kan skönja en tanke bakom materialets 
utformning bedöms det ofta som ”fult” eller ibland ”rörigt”. Det tyder på att den estetiska 
bedömningen är påverkad av vem studenterna tror har gjort materialet. Då formspråket i ett 
material visar tecken på okunskap om denna sorts formgivning bedöms det som något dåligt. 
Med ”Bauhaustänk” åsyftas en estetik med tydliga kopplingar till modernistisk och 
funktionalistisk formgivning, vilket därmed kan tolkas som något som står högt i kurs hos 
studenterna.  
 

5.3 Vad har studenternas värderingar för ursprung? 
Studenterna antyder att det är allmänt känt inom designvärlden att teckensnittet Comic Sans är 
något fult, och att de som nya på programmet tog till sig denna specifika kunskap då den 
förmedlades i miljön bland annat i form av filmer och tygmärken. En av studenterna upplever att 
det är en värdering som också kommer från en av lärarna på programmet. Då studenterna 
diskuterar vad som gör teckensnittet fult är det att det används i fel sammanhang, vilket återigen 
tyder på att okunskap är något negativt och ger ett sämre estetiskt intryck. 
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Studenternas värdesättning av ett funktionalistiskt och avskalat formspråk tycks kunna härledas 
till den gästföreläsare de haft i årskurs 1. Gästföreläsaren omnämns som en kultperson som inte 
tycks ha lämnat någon av studenterna oberörd.  
 
Värderingen att den funktionella aspekten av grafisk design är viktig legitimeras också av att det 
är ett verktyg för att övertyga kunder och andra samarbetspartners om varför en design är 
estetiskt tilltalande. 
 

5.4 Hur resonerar studenterna själva angående eventuella kollektiva 
värderingar kring estetik? 
Studenterna är medvetna om att de har fått lära sig att t.ex. Comic Sans är fult och dåligt. Ronja 
menar att det kan hålla ihop gruppen då en gemensam fiende, i det här fallet just det teckensnittet, 
skapar sammanhållning. 
 
I båda fokusgrupperna framkommer det att det finns en avskalad ”norm” som styr designbeslut i 
grupparbeten på utbildningen. Studenterna menar att det syns på redovisningar och att andra 
formspråk ifrågasätts mer. Det visar sig dock att studenterna personligen föredrar andra stilar, 
även om de fortfarande är medvetna om att dessa stilar anses som ”snygga” enligt de kollektiva, i 
det här fallet funktionalistiska, definitionerna av vad som är estetiskt tilltalande. 
Studenterna menar att olika grupper av människor föredrar olika estetik. Det finns således inte 
bara en kollektiv värdering, utan flera. Det framkommer också att några av studenterna tillskriver 
dessa andra grupper olika attribut för att särskilja dem från andra. 
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6 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel dras slutsatser utifrån uppsatsens teorigrund och analysen av det insamlade 
materialet, och en diskussion förs kring undersökningens genomförande och resultat.  
 

6.1 Slutsatser av resultatet  
Becker (2007) skriver att en konstutövare som inte får sitt verk klassat som konst i en konstvärld, 
ändå kan få sitt arbete bekräftat som konst om denna person vänder sig till en annan kooperativ 
värld. Detta resonemang kan till viss del tillämpas på resultatet av denna undersökning, då olika 
uppfattningar av vad som är bra respektive dålig design skiljer sig mellan olika sociala 
sammanhang. Det visas också då Evelina återberättar en upplevelse från sin praktik, där något 
formgivaren uppfattar som fult upplevs som underbart av kunden. Det visar på hur olika estetiska 
system råder i skilda sociala sammanhang.  
 
Däremot är begreppet konstvärld svårt att direkt applicera på design, då det i konstvärld råder en 
samstämmig uppfattning mellan alla aktörer i den; både konstnärer, kritiker, konstköpare osv. I 
undersökningen framkommer det att vad designern, vilket i konstvärlden skulle motsvaras av 
konstnären, anser vara god smak inte alltid stämmer överens med t.ex. kundens uppfattning av 
god smak.  
 
Bland deltagarna i undersökningen tycks det finnas en motsättning mellan deras behov av 
självförverkligande och att tillfredsställa kundens behov av grafisk kommunikation. Att ha en 
egen stil är att sätta sin egen avsändare på materialet, och något att identifiera sig med. Utövandet 
är alltså ett sätt för designern att uttrycka sin identitet men också sin smak, vilket skulle kunna 
tolkas som att denne vill markera sin position i det sociala rummet i förhållande till andra. 
Samtidigt måste designern förhålla sig till den ekonomiska aspekten; en kund gör ekonomiska 
investerar i att ta fram materialet, vilket många gånger ska bidra till ett ökat ekonomiskt värde av 
kundens varumärke eller produkt. Liksom hos personer som arbetar inom filmföretag, som Lantz 
(2007) skriver, får designern göra avkall på sin egen smak för att tillgodose kundens smak.  
 
Vidare kan funktionalismens inflytande över studenternas utbildning förklaras med just behovet 
av att övertyga kunden om designers kunskap; argument inriktade på funktion är ett verktyg för 
att tala om varför något är bra eller dåligt, snyggt eller fult, funkar eller inte funkar. Den grafiska 
designern har specialkunskap som kunden saknar om hur man för ut ett budskap med visuella 
medel. Ett visuellt budskap som enligt deltagarna är utformat på ett enligt dem genomtänkt sätt, 
som signalerar fackmässig designkunskap, bedöms många gånger av dem som estetiskt 
tilltalande. Det kan tolkas som att det funktionalistiska formspråket har fått en självklar status 
som bra design, både vad gäller att föra ut ett visuellt budskap och att vara estetiskt tilltalande. 
Genom att bedöma denna typ av formspråk som estetiskt tilltalande talar man också om att man 
är en person som kan design, till skillnad från de som inte kan design.  
 
Teckensnittet Comic Sans tycks ha blivit en symbol för okunskap och dålig smak. Att det skulle 
vara mer fult än andra teckensnitt säger flera av deltagarna att de inte hade uppfattat innan de 
började på utbildningen. Att deltagarna så lätt tog till sig denna värdering kan ses som en del i att 
man, enligt Bourdieu, som ny i en grupp måste acceptera och visa en vilja att legitimera de 
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gällande normerna (Erlandsson, 1987). Denna värdering förmedlades från flera håll av personer 
som redan var en del av en ”designersocialisation”. De nya studenterna kan sägas ha genomgått 
ett slags sekundär socialisation då de började utbildningen; de internaliserade ny kunskap om 
bland annat god och dålig smak, som delvis omformade deras subjektiva verklighet. Denna 
kunskap innebär att de delar en objektiv verklighet med andra, liksom att de kan tillskrivas en roll 
som designer. En person som inte har denna kunskap, eller inte visar tecken på att den besitter 
denna kunskap, får med Berger och Luckmanns (2008) resonemang således svårt att kalla sig för 
designer eftersom den inte kan utföra den handling som en designer förväntas göra.  
 
Det funktionalistiska formspråkets självklara status legitimeras bland annat via den gästföreläsare 
som besökt studenterna under årskurs 1 som de anser både hade en ”funktionsorienterad” 
workshop men som också förmedlade en estetisk stil ”extremt starkt”. Ronja nämner att 
förtroendet för gästföreläsare under utbildningen ökar för att ”…vi haft dom som kurslitteratur 
också... som gör att vi, på nåt sätt... litar mer på dom”. Fanny uttrycker att gästföreläsaren är ”mer 
känd” och ”omtalad” och att det leder till förtroende. Gästföreläsaren har dessutom en utbildning 
från en ansedd reklamskola i Stockholm och han, liksom den andra gästföreläsaren som Ronja 
nämner, är etablerade namn inom grafisk design i Sverige. De kan därför anses ha ett stort 
kulturellt kapital, vilket Bourdieu menar leder till ett större inflytande. Att han är just omtalad och 
att deltagarna återkommer till gästföreläsaren vid ett flertal tillfällen ger honom också ett, enligt 
Bourdieu, symboliskt kapital eftersom ”...ju mer man säger att någon är inflytelserik, desto mer 
inflytande har denna.” (Erlandsson, 1987) 
 
Enligt deltagarna i båda fokusgrupperna råder ett dominerande formspråk på utbildningen. Ett 
avskalat och stilrent formspråk har blivit en norm och är något som deltagarna menar att alla kan 
vara överens om är ett okej resultat vid grupparbeten. En av deltagarna upplever att ett alternativt 
formspråk måste försvaras i mycket högre grad än det avskalade vid redovisningar. Detta tyder på 
att det finns en enighet deltagarna emellan om vad som har estetisk värde, vilket kan liknas vid 
den enighet som Becker (1984) beskriver måste existera i en konstvärld för att verk ska anses bra 
(Becker, 1984). Att ett avskalat manér är utbrett bland studenterna visas också i resultatet av den 
deltagande observationen där det stilrena formspråket, enligt studenterna själva,  hade 
eftersträvats i det material som presenterades. Enligt fokusgruppsdeltagarna kommer dessa 
värderingar från den inflytelserika gästföreläsaren. Detta återspeglar det funktionalistiska 
formspråkets status som ett objektivt kännetecken för god design.  
 
Att estetik och smak anses som mindre tunga argument i bedömningen av grafiskt material visas 
också då deltagarna motiverar sina estetiska ställningstaganden med huruvida t.ex. texten är 
placerad, vilket teckensnitt som används och om det väcker uppmärksamhet och är lätt att läsa. 
Estetiken bedöms många gånger utifrån dessa aspekter, annars måste deltagarna markera att de 
uttrycker sin egen smak.  
 
Deltagarna ”vet” vilken estetik de förväntas uppskatta, men kan alltså kringgå detta genom att 
motivera varför något är snyggt utifrån deras egna intressen utanför utbildningen. Studenternas 
språkliga förflyttningar mellan olika roller då de motiverar varför de anser något är snyggt eller 
fult – eller använder sig av ironi för att markera att de vet vad som de ”borde” tycka är fult – kan 
med Berger och Luckmanns (2008) termer tolkas som att det finns en gemensam 
överenskommelse av vad som är snyggt och fult i dessa individers objektiva verklighet som de 
delar med varandra. Även om de i respektive subjektiva verkligheter är av en annan åsikt, måste 
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de fortfarande förhålla sig till den gemensamma uppfattningen av snyggt och fult i 
kommunikationen med andra. Därför måste de också inta en annan position och/eller använda sig 
av ironi för att visa de att fortfarande förstår de ”regler” som de delar med varandra.  
 
Denna undersökning tyder på att estetisk grafisk kvalitet är något som de blivande formgivarna i 
undersökningen måste förhålla sig till på många sätt. Smaken används för att markera sin position 
i det sociala rummet, men bland annat via inflytelserika gästföreläsare skapas en dominerande 
estetik vars status inte ifrågasätts utan anses vara synonym med bra grafisk design. Kanske kan 
dess dominerande status kopplas till den ekonomiska aspekt som varje grafisk designer måste 
förhålla sig till; att tillfredsställa kunden. Designens kommunikativa kvalitet bedöms utifrån 
funktionella principer, och effektiv visuell kommunikation skapar ett ekonomiskt värde. Ett 
avskalat formspråk har kommit att likställas med effektiv kommunikation, vilket kan göra det 
svårt att ifrågasätta dess status. 
 
Samtidigt är estetik också ett sätt för studenterna att uttrycka sin egen identitet via sin design, och 
flera av deltagarna säger sig uppskatta andra formspråk än det avskalade som dominerar på 
utbildningen. Det tyder på att estetiken också har en kommunikativ funktion; liksom olika 
grupper markerar sin position i det sociala rummet med hjälp av smak, kan de också tilltalas via 
den estetik de uppskattar. 
 
Intressant är att Linda och Ellinor menar att konstnärliga stilar som hade sin storhetstid innan 
funktionalismen fick sitt genombrott, och innan den matematiska, geometriska typografin fick sitt 
fäste i Schweiz, inte går att applicera på grafisk design. Det tyder på att deltagarna likställer 
grafisk design med ett i grunden funktionalistiskt formspråk. Trots en vilja att ha en egen stil 
tycks det finnas begränsningar för vilken typ av inspiration som kan implementeras i en sådan. 
Att Fanny och Linda pratar om en bra affisch som något de vill ”hänga upp” eller ”sätta på 
väggen” kan trots det tolkas som att de anser att grafisk design kan liknas vid ett konstverk, då en 
daterad affisch har förlorat sitt informativa syfte. 
 
Resultatet av undersökningen kan också tolkas så, att precis som egenskaper, personer och 
handlingar är relationella i det sociala rummet – som Bourdieu skriver – kan även de kunskaper 
som förmedlas på utbildningsprogrammet tolkas som relationella. Kursutbudet är ett sätt att 
förmedla vad som är rätt och viktigt att lära sig, vilket med Bourdieus resonemang också innebär 
att annan kunskap anses vara mindre viktig. Undersökningen visar därmed att det kan vara av 
vikt att kunna ifrågasätta auktoriteter, dominerande normer och resonemang vid bedömning av 
grafiskt material för kunna utmana designnormer. Det är viktigt för att ämnet grafisk design i sig 
ska utvecklas men också för att studenterna ska få en så bra utbildningen som möjligt. Det är 
också en demokratisk fråga; att utbildningskulturen kan uppmuntra studenterna att ifrågasätta och 
framföra sina åsikter, att de tillåts vara kritiska till de kunskaper som förmedlas på utbildningen. 
 

6.2 Diskussion av genomförandet  
Resultatet i denna uppsats har påverkats av många faktorer. En faktor som inte går att bortse ifrån 
är att vi som har skrivit den själva är studenter på samma program som deltagarna i 
undersökningen. Det föreligger även personliga relationer mellan oss och flera av deltagarna. Vi 
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menar dock inte att detta gör resultatet mindre trovärdigt, utan enbart att resultatet är en 
konsekvens av dessa omständigheter.  
 
Resultatet är också antagligen påverkat av fokusgruppernas sammansättning, och av i hur stor 
utsträckning deltagarna kände varandra sedan tidigare. Men i en situation där deltagarna inte 
kände varandra, och därmed inte var helt bekväma i gruppen, hade det antagligen varit svårare att 
få en öppen diskussion. 
 
Att deltagarna i undersökningen diskuterar just teckensnittet Comic Sans i så pass stor 
utsträckning kan ha påverkats av att vi redan i inbjudan till undersökningen nämnde titeln på 
arbetet. Titeln valdes då vi ansåg att den var ett tydligt exempel på utövandet av god smak bland 
studenterna på utbildningen. Titeln återkom också i filmen vi visade för fokusgrupperna, vilket 
ytterligare kan ha bidragit till att studenterna diskuterade just detta. Det utrymme som Comic 
Sans får i resultatdelen står därför inte nödvändigtvis i relation till hur mycket deltagarna tänker 
på eller pratar om teckensnittet i vanliga fall. 
 
I materialet som utgjorde diskussionsunderlaget vid fokusgruppsintervjuerna ingick bland annat 
en bok där författaren är den gästföreläsare som deltagarna i båda grupperna pratar om. I första 
fokusgruppen nämner deltagarna gästföreläsaren innan diskussionsunderlaget presenteras för 
dem, medan de i andra gruppen, där diskussionens upplägg såg annorlunda ut, valde ut 
gästföreläsarens bok först bland det material de ombads diskutera. Det kan både tolkas som att de 
valde ut gästföreläsarens bok för att han är en omtalad person bland studenterna, men också att 
bokens närvaro styrde samtalet senare i diskussionen.  
 
Comic Sans närvaro i uppsatsens titel och gästföreläsarens närvaro i diskussionsunderlaget visar 
också på att vi själva inte är opåverkade av de värderingar som finns bland studenterna på 
programmet.  
 

6.3 Förslag till vidare studier 
Denna undersökning har besvarat vissa frågor men också väckt många nya. Ett förslag till vidare 
forskning är att förflytta fokus från studenter till lärare och undersöka varifrån deras värderingar 
kring estetik och god smak kommer. Dessa personer utgör många gånger en auktoritet med stort 
inflytande över studenterna. Det hade därför varit intressant att undersöka hur de diskuterar 
värderingar men också hur de bedömer estetisk grafisk kvalitet tillsammans i grupp. En annan 
aspekt som inte tas upp i detta arbete men som kan undersökas vidare är hur estetiska värderingar 
hos grafiska formgivare är påverkade av t.ex. samhällsklass, kön och ålder och i vilken mån de är 
ett sätt att markera detta. 
 
Ett annat område för vidare forskning är både andra utbildningar inom grafisk design och en 
jämförelse mellan olika utbildningar inom ämnet. Skiljer sig värderingarna åt? Vilka likheter 
finns det? Det hade också varit intressant att fokusera på den kurslitteratur som förekommer på 
grafiska utbildningar och undersöka vilka värderingar kring god design och estetik som 
förekommer där, och därmed kan föras vidare till blivande formgivare.  
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Ytterligare en aspekt av detta forskningsområde är hur estetiska värderingar påverkar 
kreativiteten hos blivande och redan yrkesutövande grafiska formgivare. Som det framgår i denna 
undersökning anser studenterna att vissa stilar och manér inte är tillämpbara på grafisk design, 
vilket därmed borde påverka deras idéarbete.  
 
Estetiska värderingar och utövandet av smak är också en del av individens identitet, både i eget 
utövande och i bedömningen av andras. Det sista förslaget till vidare forskning är därför en 
närmare undersökning av hur enskilda grafiska formgivare identifierar sig med hjälp av, och i 
förhållande till, kollektiva värderingar som rör estetik. 
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Bilagor 

Bilaga I – Inbjudan 
 
Eventbeskrivning 1 
 
Comic sans kan få dig mördad – en diskussion kring grafisk design och estetik 
 
Efter snart tre år på GDK har vi tröttnat på att vi aldrig får diskutera estetik i utbildningen. På 
föreläsningar, seminarier och redovisningar står designens funktion i centrum, men sällan dess 
estetiska uttryck.  
 
I vårt examensarbete vill vi undersöka hur GDK-studenter tycker och tänker i dessa frågor. Inom 
konst, litteratur och musik finns sedan länge en tradition av att väga in tycke och smak i 
bedömningen av ett verk. Vi vill nu ta upp de här frågorna inom grafisk design – och vi behöver 
din hjälp! Hur viktig är estetiken i förhållande till funktionen egentligen? Och hur ska man 
bedöma estetik inom grafisk design? Ska man göra det överhuvudtaget? 
 
Därför vill vi bjuda in våra medstudenter på GDK till ett antal gruppdiskussioner, som kommer 
utgå ifrån olika typer av grafiskt material som diskussionsunderlag.  
Vi räknar med att det hela kommer att ta ungefär en timme, och som tack för din medverkan 
bjuder vi på hembakat fika. 
 
Gruppdiskussionerna kommer att äga rum vid följande tillfällen: 
 
Torsdag 14 april kl 10.00 
Tisdag 26 april kl 15.00 
Tisdag 26 april kl 19.00 
 
Om du är intresserad av att vara med men inte kan närvara vid någon av de här tiderna – tacka ja 
ändå, då fler tillfällen kan bli aktuella senare.  
 
Antalet deltagare är begränsat till max 5 personer per grupp. Det är ingen nackdel att ni känner 
varandra i gruppen, så bjud gärna in dina GDK-kompisar att delta. Det enda kravet för att delta är 
att man är student på GDK. I vilken årskurs du går spelar ingen roll. 
 
Anmäl ditt deltagande här på eventet och ange vilket av tillfällena du kan delta. Eller skicka ett 
mail till Karin eller Lisa: 
 
karin.hagglund@gmail.com 
lisabenk@gmail.com 
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Eventbeskrivning 2  
(ändrad inför andra fokusgruppen) 
 
Efter snart tre år på GDK har vi tröttnat på att vi aldrig får diskutera estetik i utbildningen. På 
föreläsningar, seminarier och redovisningar står designens funktion i centrum, men sällan dess 
estetiska uttryck.  
 
I vårt examensarbete vill vi undersöka hur GDK-studenter tycker och tänker i dessa frågor. Inom 
konst, litteratur och musik finns sedan länge en tradition av att väga in tycke och smak i 
bedömningen av ett verk. Vi vil...l nu ta upp de här frågorna inom grafisk design – och vi 
behöver din hjälp! Hur viktig är estetiken i förhållande till funktionen egentligen? Vad tycker du 
är god smak? Och hur ska man bedöma estetik inom grafisk design? Ska man göra det 
överhuvudtaget? 
 
Därför vill vi bjuda in våra medstudenter på GDK till ett antal gruppdiskussioner, som kommer 
utgå ifrån olika typer av grafiskt material som diskussionsunderlag.  
Vi räknar med att det hela kommer att ta ungefär en timme, och som tack för din medverkan 
bjuder vi på hembakat fika. 
 
Gruppdiskussionerna kommer att äga rum vid följande tillfällen: 
 
Tisdag 26 april kl 19.00 
Ytterligare ett tillfälle meddelas senare. 
 
Antalet deltagare är begränsat till max 5 personer per grupp. Det är ingen nackdel att ni känner 
varandra i gruppen, så bjud gärna in dina GDK-kompisar att delta. Det enda kravet för att delta är 
att man är student på GDK. I vilken årskurs du går spelar ingen roll. 
 
Anmäl ditt deltagande här på eventet och ange vilket av tillfällena du kan delta. Eller skicka ett 
mail till Karin eller Lisa: 
 
karin.hagglund@gmail.com 
lisabenk@gmail.com 
 
Det här kommer bli roligt och kul och ni får tycka precis vad ni vill! Alla som deltar kommer 
naturligtivs att vara anonyma när resultatet presenteras i vår uppsats. 
Vi bakar jättegott fika och blir så glada om ni vill vara med!  
 
/Karin & Lisa, GDK3 
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Mail till attending och maybe attending 
 
Hej! 
 
Nu är det snart dags för en ny gruppdiskussion: 
 
Tisdag 26 april kl 19.00  
 
Och vi behöver er medverkan - och gärna från er som går i GDK1 och GDK2. I ca en timme 
diskuterar ni grafisk design, form och estetik. Diskussionen kommer att användas i vårt exjobb 
(läs mer om det på eventet) och vi bjuder på supergott fika. Om du har kompisar som vill vara 
med är det inga problem så länge de går på GDK. 
 
Hör av er till  
 
lisabenk@gmail.com  
eller 
karin.hagglund@gmail.com 
 
eller skriv på eventet eller till oss på här på facebook.  
 
Vi ses! 
Hälsningar 
Karin och Lisa 
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Bilaga II – Följdfrågor 
 
Hej! 
 
Tack för er medverkan i våra fokusgrupper! Det har varit till stor hjälp och nytta i vårt arbete. 
Efter intervjuerna har det dock dykt upp ytterligare några frågor hos oss, som vi skulle bli glada 
om ni ville svara på. Det här mailet går ut till alla som deltagit i diskussionerna, och det är 
frivilligt att svara och även detta kommer såklart vara anonymt i rapporten. 
 
 
 
 
Under fokusgrupperna har det framkommit att det finns vissa trender inom grafisk design, t ex att 
det ska vara luftigt, avskalat och ”cleant”. 
Varifrån tror du att dessa trender kommer? Vem sätter trender? Vem har inflytande över trender? 
 
Tror du att det spelar någon roll att det är just Tryckbar som förmedlade budskapet att comic sans 
kan få dig mördad? Vad spelar avsändaren för roll? Hur hade du reagerat om det t ex var en lärare 
som spred budskapet istället?  
 
 
Hur förhåller du dig till trender i ditt designarbete? 
 
 
Skriv gärna om det är något annat du har funderat på kring ämnet efter intervjutillfället. Ingen 
tanke är för stor eller för liten! 
 
 
 
 
Bästa hälsningar 
Lisa & Karin 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


