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Abstract 
A company by the name of HiQ in Norrköping aims to create a better world that simplifies and 

improves people’s lives by using technology. They want to introduce the concept of Smart City 
which deals with challenges within the fields of energy, environment and traffic, challenges that 

are parts of the future of Norrköping city. Their project is initiated with an event, also known as a 

hackathon, where students during a few hours work in groups to develop different Smart City 
solutions. These ideas are later going to be presented in an exhibition at Visualiseringscenter in 

Norrköping. To make sure people are going to take their time to visit this exhibition it’s important 
that it is marketed towards an interested and relevant target group. A poster, based on theories, 

was created and then assessed during six qualitative interviews. Thereafter the collected data 

was transcribed and analysed. 
  

This study aims to assess how a poster should be designed visually to attract the target group, 
civil engineers in media technology at Linköpings University, to visit the exhibition. The study 

concludes that to be able to persuade the target group the poster should incorporate visual 

elements like pictures, illustrations or photographs, which are associated with the concept. The 
text based information in the poster should also be more explicit describe what the exhibition is 

about. The poster should be designed more strikingly to cause sensation and be well 

remembered. The evaluated poster have to be modified to be able to generate the, in the study, 
expected impression. 

  

Sammanfattning 

Företaget HiQ i Norrköping vill skapa en bättre värld genom att förenkla och förbättra 

människors liv med hjälp av teknik. Konceptet Smart City handlar om utmaningar inom områden 

som energi, miljö och trafik som Norrköping kommun kommer att ställas inför i framtiden. HiQ 
anordnar i maj 2015 ett hackathon där studenter under några timmar ska komma fram till olika 

Smart City-lösningar. Dessa idéer kommer sedan presenteras i en utställning på 

Visualiseringscenter i Norrköping. För att dra besökare till utställningen krävs det att 
utställningen marknadsförs mot en intresserad och relevant målgrupp. Marknadsföringen till 

utställningen ska verka för att övertyga målgruppen att gå på utställningen. En affisch togs 
därför fram efter teorier och utvärderades sedan under sex kvalitativa intervjuer. Därefter 

transkriberades de insamlade data och analyserades med hjälp av meningskoncentrering. 

Studien syftar till att undersöka hur en affisch bör utformas visuellt för att locka målgruppen, 

Medieteknikstudenter vid Linköpings universitet, till utställningen. För att locka målgruppen till 

utställningen bör affischen innehålla fler visuella element i form av bilder, det vill säga 
illustrationer eller fotografier som är kopplade till konceptet och utställningen. Den textbaserade 

informationen bör dessutom tydligare förklara vad det är utställningen handlar om. Affischen bör 
utformas mer utmärkande om den ska väcka uppmärksamhet och bli ihågkommen. För att 

affischen som utformades i denna studie ska generera det förväntade intrycket krävs en del 

justeringar. 
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1. Introduktion  
I detta kapitel presenteras studiens syfte och frågeställningar, en bakgrund till problemet samt 
avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Studiens författare, två studenter från programmet Grafisk design och kommunikation vid 
Linköpings universitet, tog kontakt med företaget HiQ i Norrköping i november 2014. HiQ vill 

skapa en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med hjälp av ny teknik. De 
ska därför etablera konceptet Smart City som handlar om utmaningar inom områden som 

energi, miljö och trafik som Norrköping kommun kommer att ställas inför i framtiden. Paul Martin 

på HiQ menar att smarta, uppkopplade städer kommer att vara mer eftertraktade att bo och 
etablera sig i. Smart City är ett koncept som handlar om att göra staden mer effektiv och 

miljövänlig med hjälp av olika tekniska lösningar. (Norrköping Science Park, 2015) Litteratur 
inom Smart City-konceptet tar upp behovet av stadsplanering samt informations och 

kommunikations teknologi som fungerar som ett nervsystem innehållandes data från olika 

sorters källor, t.ex. parkeringsplatser, trafikljus och avlopp (P. Neirotti et al., 2014). I en smart 
stad har invånarna bättre och säkrare levnadsförhållanden (Deren Li et al., 2013).  

HiQ anordnade i maj 2015 ett hackathon, som de kallade Smart Norrköping, där studenter 
under några timmar tog fram olika Smart City-lösningar. Ett hackathon är ett slags event och var 

i detta fall även en tävling där främst studenter från utbildningarna medieteknik, grafisk design 
och kommunikation, logistik och elektronikdesign deltog och samarbetade för att arbeta fram 

olika idéer inom konceptet Smart City. Dessa idéer var sedan menade att presenteras i en 

utställning på Visualiseringscenter i Norrköping. För att dra besökare krävs det att utställningen 
marknadsförs mot en intresserad och relevant målgrupp. Marknadsföringen valdes i denna 

studie att utformas i form av en affisch. Författarnas önskan och vilja är att rubriken på affischen 

ska fastna i mottagarnas minnen och att den ska förmedla en futuristisk och teknisk känsla. Den 
ska väcka uppmärksamhet bland andra affischer och sticka ut i den utomhusmiljö den placeras.   

1.2 Problemdiskussion 
Problemet som studien grundar sig i är att det inte finns någon form av marknadsföring till 
utställningen om Smart Norrköping. Marknadsföringen har som syfte att locka målgruppen till 

utställningen. Utan marknadsföring riskerar utställningen att inte få några besökare då den har 

låg kännedom. Därför är det av intresse att ta fram visuell marknadsföring samt att undersöka 
hur den uppfattas av målgruppen. För att kunna mäta hur marknadsföringen tas emot har 

författarna av denna studie valt att utforma en affisch.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur en affisch bör utformas visuellt för att locka målgruppen 

till utställningen Smart Norrköping. 
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1.4 Frågeställningar 
● Hur ska det grafiska uttrycket formges för att locka målgruppen till besök på 

utställningen? 

● Hur ska affischen utformas för att den textbaserade informationen tydligt ska förmedlas 
till mottagaren? 

● På vilket sätt genererar affischen det förväntade intrycket?  
●  

1.5 Avgränsningar 
Studien syftar till att utforma en affisch som fristående del i marknadsföringen till utställningen. 

Testpersonerna avgränsas till medieteknikstudenter vid Linköpings universitet. De ingår i 
målgruppen för HiQs hackathon som ligger till grund för utställningen om Smart Norrköping på 

Visualiseringscenter. Konceptet Smart City kan vara av mer intresse bland studenter på 
Linköpings Tekniska Högskola än studenter på andra fakulteter, vilket är att föredra för studien. 

Om både studenter från medieteknik och andra utbildningar agerar respondenter i studien finns 

det risk för att svaren blir spretiga och därmed ointressanta. Data samlas enbart in under 
kvalitativa intervjuer. Affischen kommer inte att omarbetas efter datainsamling och analys då det 

inte är nödvändigt för studiens syfte. Däremot genomförs eventuellt vissa förändringar om 
uppdragsgivaren anser att det behövs. 

 

1.6 Disposition 
Tabellen i detta avsnitt demonstrerar rapportens upplägg med kapitel samt kort beskrivning av 
innehåll.  

Tabell 1. Beskrivning av rapportens disposition.  

Kapitelnummer Kapitelnamn Beskrivning 

2 Referensram Tar upp de teorier som använts i rapporten 
som underlag för skapande av affisch samt i 
analysen. 

3 Metod Beskriver hur studien genomförts och de 
teorier som metoderna baserats på. 

4 Data och analys En beskrivning av designprocessen samt 
dess resultat. Därefter en sammanställning av 
primärdata från kvalitativa intervjuer och hur 
de relaterar till frågeställningarna samt 
stegvis analys av pimärdata ställd mot teorier.  

5 Avslutning Går igenom slutsatser och förslag till fortsatta 
studier. Frågeställningarna och syftet 
besvaras och diskuteras.  
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2. Referensram 
För att studiens syfte ska kunna besvaras har det brutits ned i tre frågeställningar. Teorier som 

är relevanta för att bemöta frågeställningarna har därefter valts ut. Dessa teorier utgör grunden 
till affischens utformning. 

 

2.1 Val av målgrupp 
För att skapa effektiv visuell kommunikation är det viktigt att först fastställa mottagaren. Valet av 

målgrupp är viktigt eftersom det ger en vägledning för det kreativa arbetet. Viljan att sprida sitt 

budskap till så många som möjligt kan vara distraherande vid valet av målgrupp. Därför är det 
viktigt att tänka på att ju bredare målgruppen är desto mindre tydligt blir det vem 

marknadsföringen riktar sig till, vilket kan bidra till att budskapet inte når ut. Det skapar en 

möjlighet att på ett bättre sätt utveckla sitt budskap kreativt om målgruppen är mindre och 
spetsigare. (Bergström, 2009) 

 

2.2 Attrahera och orientera  
Vid grafiskt utformande är det viktigt att attrahera och orientera (Bergström, 2009) och varje 

element ska vara anpassat för målgruppen (Miller och Bloustein, 2007). Mottagaren kan 

attraheras av enskilda delar som till exempel en bild eller helheten som uppstår när de olika 
delarna fungerar tillsammans. Ett misstag som ofta görs är att för mycket information placeras 

på affischer. (Van Dalen et al., 2002) Vid utformande av grafiskt material kan i vissa fall luftiga 
ytor användas för att skapa intresse hos mottagaren i stället för att varje millimeter fylls av bilder 

och text. För att orientera mottagaren skall det finnas tydliga ingångar som hierarkiskt visar 

vilken ordning bilder, rubriker, texter och visuella element ska läsas. (Bergström, 2009) 
Rubriken behöver vara stor, stå ut och vara läsbar (Briggs, 2009). Att fylla en reklambild med 

många visuella detaljer hindrar mottagaren att rikta sin uppmärksamhet mot varumärket. 
(Pieters et al., 2010) 

 

2.3 Typografi 
Bra typografi skapas med detaljerna i åtanke och en av de viktigaste detaljerna är valet av 
teckensnitt (Baldwin, 2010). Hellmark (2006) påpekar att typografin inte är en exakt vetenskap 

utan en konstart vilket innebär att det inte går att fastställa några principer. En texts typografiska 
kvalitet samt läsarens vana bidrar framför allt till hur väl dess budskap går att uppfatta. Det finns 

regler som är bra att ha i åtanke vid formgivandet av en text, till exempel är gemena bokstäver 

lättare att läsa än versaler då gemena skapar mer varierande ordbilder med sina staplar och 
underhäng. Hur väl ordbilder träder fram är även beroende av teckensnittet. Radlängden och 

radavståndet är beroende av varandra; är raden lång behöver även radavståndet öka. 

(Hellmark, 2006) En vanlig radlängd brukar uppgå till cirka 55 tecken per rad för att öka 
läsbarheten. (Dyson och Haselgrove, 2001) 

  
Om en texts huvudsakliga uppgift är att kommunicera med läsaren bör dess typografi följa vissa 

regler som gör den konsekvent, tydlig och lätt att uppfatta. Det är viktigt att se till att texten inte 
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har några stavfel och förkortningar samt att skiljetecken används korrekt. (Hellmark, 2006) 

Hellmark (2006) rekommenderar även att rubriker ska sättas med konstant ordmellanrum och 
gärna vänsterställt. Sätts en rubrik centrerad bör den följande brödtexten inte ha en ojämn 

högerkant, annars finns det risk för att rubriken inte ser centrerad ut. (Hellmark, 2006) Affischer 
med kortare rubriker är mer tilldragande än affischer med långa rubriker. Rubriker som sträcker 

sig över flera rader anses även attraherande. (Van Meurs och Aristoff, 2009) 

Text på en affisch bör vara enkel, kort och tydlig. Dessa tre egenskaper är en avgörande faktor 

för att affischen ska lyckas eller misslyckas. Van Meurs och Aristoff (2009) menar att det är 
rimligt att förvänta sig att ju mer text en affisch innehåller desto mindre attraherar den och ju fler 

element en utomhusaffisch innehåller desto större risk är det att den är komplicerad och 
förvirrande. Färre element skapar generellt en mer effektiv miljö för annonsering samt gör 

affischen mer lockande (Van Meurs och Aristoff, 2009). 

 

2.4 The Rule of Thirds 
The Rule of Thirds eller tredjedelsindelning används för att skapa ett dynamiskt intryck, snarare 
än ett statiskt och ointressant. Över formen dras två eller fyra streck som delar upp layouten i 

tredje- eller niondelar. På så sätt kan enkelt en kontrastrik och intressant layout tas fram. 

Niondelarna ger ännu mer möjligheter till att leka med placeringen av elementen än 
tredjedelarna. Genom att använda en stor bild eller en kraftig rubrik som klart framträder på ytan 

skapas en bra ingång för läsaren. (Bergström, 2009) 
 

2.5 Färg 
Vid val av färg gäller det att kunna sätta sig in i mottagarens situation och hur materialet 

kommer att upplevas (Bergström, 2009). Kunnigt användande av färg kan bidra med att 
materialet uppfattas mer attraktiv, professionellt och effektivt (Scott L. 1997). Starka bilder kan 

attrahera och dra till sig och fånga blickar hos mottagarna. Det skapas en upprymd stämning 
med lätta och glada färger som gul och röd medan mörka färger ger en motsatt effekt. 

(Bergström, 2009) Inom grafisk kommunikation ska färg förutom tidigare nämnda egenskaper 

även förstärka och dra uppmärksamhet (Bergström B. et al., 2008). Annonser som innehåller 
färg med ett högre värde, det vill säga en hög ljusstyrka, har rapporterats generera en 

upplevelse av avslappning. Ett högre färgvärde i en annons har även visats producera mer 

sympati för varumärket. (Gorn, G. J., et al., 1997) Att använda flera färger i reklam kan ge en 
positiv effekt, men för många kan det skapa oordning och leda till förvirring (Van Meurs och 

Aristoff, 2009). 
 

2.6 Utomhusreklam 
Affischer är ett vanligt sätt att sprida information på (Ilic och Rowe, 2013) och fungerar som ett 

sätt att kommunicera med samhället (Dur, 2014). Van Meurs och Aristoff (2009) beskriver 
utomhusaffischers olika egenskaper som kan tänkas påverka varumärkes- eller 

produktigenkänning eller intresset av affischen. Dessa delas in i fyra typer av format och 
karaktäristiska innehåll: varumärkesidentifiering, affischinnehåll, layout och karaktärsdrag. 
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Visuella element är det som främst lockar mottagaren till intresse. (Van Meurs och Aristoff, 

2009) Visuella element har tagit en nyckelroll inom de flesta kommunikationsområden 
(Rodriguez Estrada och Davis, 2015) Van Meurs och Aristoff (2009) påpekar att det är rimligt att 

anta att om storleken ökar på visuella element förhöjs utomhusreklamens effektivitet (Van 
Meurs och Aristoff, 2009). 

  

Van Meurs och Aristoff (2009) menar att antalet varumärkesidentifierande objekt på en affisch 
samt affischens format kan ha en positiv effekt på hur snabbt produkten eller varumärket 

uppfattas. Ju fler varumärkesreferenser och ju oftare de används på affischytan desto snabbare 
kommer produkten eller varumärket att uppfattas när det kommer till utomhusreklam. Däremot 

kan detta gå överstyr om varumärket exponeras för mycket och affischen tappar därmed sin 

attraktionskraft. Hur en annons läses påverkas starkt utav hur olika designelement relaterar till 
varandra. I västerländsk kultur läser man uppifrån vänstra hörnet ner till det högra hörnet. (Van 

Meurs och Aristoff, 2009) 

Van Meurs och Aristoff (2009) kommer i sin studie fram till några rekommendationer. Två av 
dessa är att rubriken ska hållas kort och inte nämna varumärkets namn, samt att blå ska vara 

den dominanta färgen. (Van Meurs och Aristoff, 2009) 
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3. Metod 
Marknadsföringsmaterialet till utställningen om konceptet Smart Norrköping togs fram med hjälp 

av utvalda teorier och specifikationer från HiQ. Materialet testades sedan på en målgrupp under 
kvalitativa intervjuer som sedan transkriberades och analyserades med hjälp av kodning och 

meningskoncentrering. 
 

3.1 Ansats  
Ansatsen är kvalitativ eftersom syftet är av kvalitativ natur. Valet av metod kom att ge upphov till 

data av kvalitativ form, en så kallad fallstudie. Fallstudier är undersökningar där en djupgående 
analys genomförs av till exempel ett event eller några personer. Undersökningen är begränsad 

till tid och aktivitet där detaljerad information samlas in med hjälp av olika tillvägagångssätt 

under en bestämd tidsperiod. (Creswell, J., 2014) 
 

3.2 Studiens upplägg     
Studien inleddes efter fyra möten med David Stenbeck och Paul Martin på HiQ i Norrköping där 
koncepten Smart City och Smart Norrköping presenterades för författarna. Diskussioner 

angående vad som skulle tas fram och utvärderas i studien beslutades och godkändes av både 

HiQ och Jonas Lundberg, handledare vid ITN. Efter detta fastställdes syfte, frågeställningar, 
målgrupp samt val av metod. Under ett senare möte kom författarna och HiQ tillsammans fram 

till vad affischen skulle kommunicera. Förutom datum, tid och plats skulle en beskrivning om 
utställningen finnas med samt en tagline. Denna var tänkt att ge mottagaren en känsla om vad 

utställningen handlade om. Efter att referensramen och affischen börjat ta form skapades en 

intervjuguide utifrån metodlitteratur. Denna testades på två respondenter inom målgruppen för 
HiQ:s hackathon och ändringar genomfördes därefter i både intervjuguide och affisch. 

Datainsamlingen skedde under en dag med sex respondenter från målgruppen. 
 

3.3 Intervju som metod  
Den procedur som används i denna studie är kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju går ut 

på att forskaren träffar intervjudeltagarna, öga mot öga, per telefon eller i fokusgrupper 
bestående av sex till åtta deltagare. Intervjuerna är ofta strukturerade på så sätt att frågorna är 

få och öppna, vilket ska locka deltagaren att svara utifrån sitt eget synsätt och sina egna åsikter. 
Denna typ av datainsamling ger även möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor. (Creswell, 

2014) Den sorts intervju som ansågs passa denna studie var fysiska intervjuer öga mot öga. 

  
En kvalitativ intervju anses vara flexibel vilket kan förklara varför den är en väl nyttjad metod. De 

två vanligaste formerna är ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer. Intervjuarna kan i 

kvalitativa intervjuer avvika i rätt stor utsträckning från intervjuguiden. Intervjun får gärna röra sig 
i olika riktningar och intresset är riktat mot den intervjuades åsikter. Vid semistrukturerad intervju 

har intervjuaren en lista över relativt specifika teman som är tänkta att följa. Detta kallas ofta för 
en intervjuguide. Om det är fler än en forskare i fältarbetet kommer troligtvis valet att falla på en 

semistrukturerad intervjumetod. (Bryman, 2011) En intervjuguide togs fram för att skribenterna 
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skulle säkerställa att frågeställningar och syfte blev besvarade. Intervjuarna använde sig av en 

semistrukturerad intervju där frågorna betades av i takt med att intervjun fortskred. Tanken var 
att respondenterna skulle ha en god chans att beskriva sina uppfattningar och synsätt utan att 

intervjuarna på något sätt ledde dem i specifika riktningar. För att skapa en avslappnad miljö 
inleddes intervjun med att förklara att inga förkunskaper krävdes för att kunna besvara frågorna 

samt att respondenterna skulle förbli helt anonyma i studien. 

 

3.4 Urval 
Idén bakom kvalitativ forskning är att målmedvetet välja ut deltagare eller plats som kommer att 

skapa förståelse för problemet. Detta till skillnad från kvantitativ forskning där man ofta går på 
större och slumpvist utvald mängd deltagare. (Creswell, 2014) Därför valdes studenter som 

läser medieteknik vid Linköpings universitet som respondenter till intervjuerna eftersom de är en 

del av målgruppen till HiQs hackathon. Det var även viktigt att se över vad som var praktiskt 
genomförbart inom tidsramen samt respondenternas möjlighet att delta. 

 

3.5 Utformning av intervjuguide 
En fråga som är bra att ställa sig vid utformningen av en intervjuguide är: “Vad måste jag veta 
för att kunna besvara mina olika frågeställningar?”. En intervjuguide kan beskrivas som en lista 

över de områden som ska täckas i en ostrukturerad intervju. Den kan även vara en mer 
strukturerad lista över de frågeställningar som ska beröras i en semistrukturerad intervju. 

Bryman skriver att formuleringen av studiens frågeställningar inte ska vara för specifik då det 

kan hindra att alternativa synsätt uppstår under datainsamlingen. Det är även viktigt att inte 
inleda studien med alldeles för förutfattade meningar. Ordning och struktur kommer efter 

utformningen av studiens frågeställningar som även kommer att vara grunden för 
intervjuguiden. Bryman tar även upp några grundläggande råd att ta till sig vid utformning av en 

intervjuguide. Han menar bland annat att teman i guiden ska ha ett visst mått av ordning för att 

frågorna logiskt ska följa varandra, även om ordningsföljden kan komma att ändras under 
intervjun. Frågorna ska formuleras med ett begripligt språk och på ett sätt att de underlättar svar 

på studiens frågeställningar. Ledande frågor ska undvikas och intervjupersonens 
bakgrundsinformation noteras. (Bryman, 2011) 

  

Utformandet av intervjuguiden (se Bilaga 1) påbörjades med att fundera kring hur 
frågeställningarna skulle kunna besvaras. Med dem i tankarna skrevs fråga efter fråga ner som 

senare bildade en strukturerad intervjuguide med olika teman, i vad som ansågs som en logisk 

ordning. Ledande frågor som “Bidrar affischen till att du vill gå på utställningen?” undveks i den 
mån det var möjligt. När guiden färdigställts testades den i två pilottester och reviderades 

därefter. Trots dessa tester var vissa justeringar i intervjuguiden nödvändiga efter den första 
intervjun. På grund av detta har den första intervjun uteslutits ur rapporten. 

 

3.6 Intervjutillfället  
Vid en intervjusituation är det viktigt som forskare att inte försöka skjuta över sina egna åsikter 
på respondenten utan istället försöka locka fram deras åsikter genom att ställa följdfrågor. Det 
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ska vara frivilligt att delta i en intervju och respondenten måste veta vad det är som de 

medverkar i. Då byggs den tillit upp som behövs för att intervjun ska bli givande. (Magne Holme 
och Krohn Solvang, 2000) Författarna delade upp rollerna inför intervjuerna; den ena agerade 

intervjuare och den andra observatör som även förde anteckningar under samtliga intervjuer. 
  

Under kvalitativa intervjuer kan det vara bra att spela in samtalet om respondenten tillåter. Detta 

bidrar till att forskarna kan både höra vad som sägs och hur det sägs. Till själva intervjutillfället 
är det viktigt att säkerställa att det finns en lugn miljö att genomföra den i samt att respondenten 

förstår att ingen utomstående kan avlyssna det som sägs (Bryman, 2011). Innan intervjuerna 
genomfördes två pilotstudier för att testa intervjuguiden vilket Bryman rekommenderar. Med 

hjälp av dessa pilotstudier förbättrades intervjuguiden samt testmaterialet och författarna fick 

själva möjlighet att öva på intervjuförloppet. Under pilottesterna filmades respondenterna och 
ljud upptogs för att testa om alla svaren hördes. 

  

Ett grupprum bokades där intervjuerna kunde genomföras ostört. Inför intervjuerna 
informerades respondenterna om hur det var upplagt. Forskningsledarna förklarade att det var 

en utvärdering av en affisch som företaget HiQ skapat och att respondenterna inte behövde 
några speciella kunskaper för att svara på frågorna. De fick även reda på att kameran endast 

var riktad mot bordet samt affischen som låg framför dem och att de skulle komma att vara 

anonyma i studien. Detta för att inte skapa en obekväm situation för respondenterna. Efter 
första intervjun insåg författarna att ordningen på frågorna inte var optimal och reviderade därför 

intervjuguiden ytterligare en gång. De resterande fem intervjuerna gick enligt den korrigerade 
versionen. En intervju tog mellan åtta och sexton minuter. 

  

De grundläggande individskyddskraven delas upp i fyra olika allmänna krav i forskning som är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2015). Dessa 
krav följdes under intervjuerna. Samtliga respondenter blev tillfrågade att vara med i en intervju 

och medverkade alltså frivilligt. Innan intervjun inleddes fick respondenterna en kort 

presentation om studiens syfte. Forskningsledarna förklarade även att intervjusvaren skulle 
komma att vara anonyma i studien. Respondenternas namn antecknades endast i författarnas 

privata kalender för att skapa tydlig ordning över intervjuerna. De data som samlats in användes 

endast till denna studie för att besvara frågeställningar och syfte. När datainsamlingen avslutats 
gick arbetet vidare med transkribering av intervjuer. 

3.7 Analysmetod 
Vid analys av kvalitativ data behöver datamängden reduceras då det inte är relevant med 
mycket stora mängder data. Data ska delas in i kategorier för att materialet lättare ska kunna 

generera rimliga insikter. En traditionell kvalitativ intervju består av aktiviteter där man betraktar, 

reflekterar och avslutar med att analysera för att sedan dra slutsatser. (Ryen, 2004) När en 
intervju kodas är det vanligt att meningen i långa intervjuuttalanden reduceras till kategorier, det 

vill säga kategoriseras. Metoden reducerar intervjutexterna och strukturerar dem. Kategorierna 
kan hämtas från teorin men också från intervjupersonernas eget språk. Kategoriseringen hjälper 
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att ge en bättre överblick över stora mängder utskrifter och kan underlätta jämförelser. (Kvale & 

Brinkman, 2014) 
  

Meningskoncentrering är en metod för analys av kvalitativa intervjuer. Den innefattar fem olika 
steg som kan sammanfattas; forskaren läser igenom intervjun för att skapa sig en övergripande 

förståelse och går därefter vidare med att fastställa det centrala som sagts i texten, som det 

uttryckts av respondenten. Tredje steget är att formulera teman och tematisera respondentens 
uttalanden efter forskarens uppfattning av dessa utifrån respondentens synvinkel. I det fjärde 

steget kopplas svaren till forskningsfrågorna. De centrala delarna i intervjun knyts samman i en 
beskrivande berättelse i det femte och avslutande steget. (Kvale & Brinkman, 2014) 

 

Tabell 2. Utdrag från kategorisering. 

 Frågeställningar/ 
kategori 

Teman/ nyckelord Sammanfattning/ 
analys 

Respondent 4 Hur ska det grafiska 
uttrycket formges för 
att locka den tänkta 
målgruppen till besök 
på utställningen?  

Ljusare bakgrund, lyser 
mer. Svart bakgrund 
texten att lysa, inte 
svarta bakgrunder, 
orange kanske”. Blåa 
känns mer teknik, 
orange lyser mer 

Respondent #4 gillar 
inte användningen av 
en svart bakgrund men 
anser dock att rubriken 
sticker ut med hjälp av 
den. Hen hade 
uppskattat en ljusare 
bakgrund. Den orange 
affischversionen anser 
respondent #4 lyser 
mer medan den blå 
känns mer teknik.  

 Hur ska affischen 
utformas för den 
textbaserade 
informationen tydligt 
ska förmedlas till 
mottagaren? 

Lite ljusare (pekar på 
infotexten), lite större 
text, hemsidan, QR-
koden.  

Respondent #4 nämner 
inte att hen saknar 
något i informationsväg 
eftersom det 
kompletteras med 
hemsida och QR-kod. 
Däremot hade 
respondent #4 
uppskattat om 
informationstexten hade 
varit ljusare och något 
större.  

 Genererar affischen 
det förväntade 
intrycket?  

Think smart be smart., 
svart bakgrund, rutig 
text som var blå., 
någonting inom teknik., 
affisch, utställningen, 
teknik, modern, 
utställning, hemsidan, 
QR-koden. 

Vid en första snabb 
anblick uppfattar 
respondent #4 THINK 
SMART BE SMART 
och att det är en svart 
bakgrund med rutig, blå 
text. Första 
uppfattningen är att det 
hadlar om något inom 
teknik. Vid en längre 
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observation förstår hen 
att det handlar om en 
utställning och anser att 
affischen över lag 
reflekterar en modern 
känsla.  

 

 

Allt som sades på intervjuerna spelades in och transkriberades på en detaljerad nivå eftersom 
det var relativt korta intervjuer och mycket av det som sades var av värde för att besvara 

studiens syfte. Videoinspelningarna var tänkta att spela in eventuella rörelser från 

respondenterna, till exempel om de pekade på ett ställe på affischen samtidigt som de pratade. 
Dock var det inte särskilt förekommande i videoinspelningarna, vilket innebar att det som 

spelats in inte kom till användning i studien. Transkriberingen av videoinspelningarna tog totalt 
sett två arbetsdagar att slutföra. Utifrån frågeställningarna valdes därefter relevanta ord och 

meningar ut från de transkriberade texterna som grupperades under respektive frågeställning i 

en slags kategorisering. På så sätt sållades den data som inte verkade för att svara på studiens 
frågeställningar bort medan data av betydelse betonades. Dessa ord och meningar 

sammanfattades under varje frågeställning för respektive respondent. Alla respondenternas 
svar och uppfattningar samlades sedan på ett och samma ställe med frågeställningarna som 

rubriker. Data ställdes mot teorier och analyserades. 

3.8 Utvärdering av studiens kvalitet 
Utvärdering av studiens kvalitet görs utifrån begreppen; validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet som beskrivs i Creswells Research Design (2014). Författarna har låtit tre 

utomstående personer läsa hela rapporten för att få en objektiv syn på innehållet och för att öka 
dess validitet. Författarna har även under projektet haft i åtanke hur deras bakgrund och 

kunskaper påverkat utformandet av testmaterialet, formulering av frågor samt analys av 

insamlad data. Även om författarna följt teorier vid design av affischen kan deras bakgrund, 
utbildning och personliga åsikter haft inflytande på designen. De har under projektet både 

använt sina erfarna kunskaper samtidigt som de försökt att bortse vad dem själva anser vara 
estetiskt tilltalande. Detta för att utvärderingen av affischen ska bli så riktig som möjligt. 

Intervjuerna spelades in med tanke på att det är svårt att hinna anteckna en konversation med 

penna och papper. Då intervjuerna spelats in kunde de lyssnas på flera gånger. 
Transkriberingarna lästes igenom en extra gång för att öka reliabiliteten i data. På så sätt 

undveks att insamlad data ändrades eller vinklades på något sätt. Studies reliabilitet styrks även 

utav det faktum att författarna har skrivit rapporten tillsammans och båda två har haft tillgång till 
all information gällande studien på Google drive. Dessutom har författarna fört varsin loggbok 

och haft en gemensam kalender som följts. Deltagarna begränsades till studenter som läser 
medieteknik vid Linköpings universitet. Respondenterna är endast en del av utställningens 

målgrupp, vilket bidrar till att det kanske inte anses fullt överförbart.  
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4. Data och analys 
En beskrivning av designprocessen som resulterade i en affisch samt data insamlad under fem 

intervjuer finns sammanfattat nedan. Intervjusvaren analyseras med 
meningskoncentreringsmetoden och ställs mot teorier som presenterats i referensramen. 

Kapitlet avslutas med en resultatdel samt resultatdiskussion. 
 

4.1 Designprocess  
Designprocessen initierades med att information om det grafiska uttrycket för hackathon-eventet 

togs emot på mail från HiQ. Detta material var vägledande under designprocessen vid val av 
färger samt vilken typ av känsla som affischen skulle förmedla. Tanken är att den ska vara 

informativ men samtidigt utmanande, hela cirkeln ska inte slutas utan det ska skapas en 

spänning och ett intresse kring utställningen. Författarna vill att rubriken ska fastna i 
mottagarnas minnen och att den ska förmedla en futuristisk och teknisk känsla. Affischen ska 

sticka ut och väcka uppmärksamhet bland andra affischer och i den utomhusmiljö som den 
placeras. Hela projektet planerades i förväg vilket gav designprocessen två veckor som tidsram. 

Detta var nödvändigt för att med god marginal få tid för intervjuer, författande av rapporten samt 

eventuella kompletteringar. 
  

När teorier var samlade för studiens syfte startade designprocessen i form av brainstorming, 
diskussioner och sökningar på Google efter inspiration. Inspirationsbilder samlades in och 

sammanställdes i en moodboard. Utifrån den togs skisser fram (se Figur 1 och Bilaga 2) där 

bättre idéer togs i aktning och fördes vidare i processen med hjälp av design rationale (Idea 
log? 2002). Tankarna som kretsade omkring i början var att det skulle skapas en affisch som 

var “smart”, där inte allt om utställningen skulle vara uppenbart och avslöjas direkt. Problemet 
som uppstod där var att det blev för plottrigt och skulle fungera dåligt utomhus där budskap 

måste nå mottagaren snabbt (se 2.3 Typografi). Affischskisserna gick från att var mycket 

avskalade till att innehålla fler grafiska element för att sedan återgå till en mer avskalad variant. 
Även en av de mer elementfyllda affischerna valde författarna att fortsätta arbeta med i nästa 

steg, digitalskissandet. Detta för att den riktade sig mot målgruppen på ett mer personligt sätt.  
 

Den gula bilden med texten Think happy, be happy som syns i figur 2 kommer ursprungligen 

från moodboarden och gav upphov till idén om rubriken ”Think smart, be smart”. Att ordet smart 
skulle belysas och synas tydligt var självklart då det ursprungliga konceptet Smart City, 

hackathonet och utställningen Smart Norrköping kretsar kring det ordet.  
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Figur 1. Den initierande skissprocessen.  
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Smart Norrköping-logotypen som gjordes av HiQ till Hackathonet var uppbyggt av pixelering till 

ett anatomiskt hjärta (se Bilaga 3). Denna typ av pixelering användes vid skapandet av det 
mönster som sedan implementerades i olika färger i rubriken samt brödtexten som syns på den 

slutgiltiga affischen. Författarna ville att affischen skulle återkoppla till Smart Norrköping-
logotypen med hjälp av mönstret. Detta eftersom antalet varumärkesidentifierande objekt på en 

affisch och dess storlek har en positiv effekt på hur snabbt produkten eller varumärket uppfattas 

(Van Meurs och Aristoff, 2009). Ju fler varumärkesreferenser och ju oftare de används på 
affischytan desto snabbare kommer produkten eller varumärket att uppfattas när det kommer till 

utomhusreklam. Dock om varumärket exponeras för mycket kan affischen tappa sin 
attraktionskraft. (se. 2.6 Utomhusreklam) 

Från skisserna valdes de, enligt teorierna, bästa designelementen ut. Utifrån dessa skapades 

därefter digitala skisser (se Figur 2). I denna del av processen inkorporerades färgerna samt ett 

liknande teckensnitt från HiQs hackathon-hemsida, www.hiqlabs.se/smartnorrkoping/, i 
skissarbetet. Ytterligare sex versioner av affischen togs fram där för- och nackdelar vägdes mot 

varandra (se Figur 3 och Bilaga 4). 

Figur 2. Den digitala designprocessen 
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Figur 3. Den digitala skissprocessen 
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Teorier om att inte täcka allt tomrum som beskrivs i 2.2 Attrahera och orientera följdes. Enligt 

teorin om the Rule of Thirds bör ett element vara dominant och framträda klart framför de andra 
(se 2.4 The Rule of Thirds), som den rubrik som användes i den slutgiltiga affischen. Van Meurs 

och Aristoff (2009) beskriver att text på en affisch bör vara enkel, kort och tydlig (se 2.3 
Typografi). Denna teori följdes vid utformning av de första digitala affischförslagen. Den typen 

av utformning hade riskerat att affischens budskap inte förmedlades tillräckligt tydligt. Van 

Meurs och Aristoff (2009) fortsätter med att konstatera att ju mer text som används på en affisch 
desto mindre attraherar den (se 2.3 Typografi). Detta har ständigt funnits i åtanke under 

utformningen av affischen. Hellmark (2006) menar att rubriker ska sättas med konstant 
ordmellanrum och gärna vänsterställt (se 2.3 Typografi). Detta var något som också växte fram i 

processen då rubriken till en början var marginaljusterad men övergick sedan till att stå 

vänsterställd. En teori om att rubriker som täckte flera rader skulle vara mer attraktiva 
påträffades och applicerades på flera av de digitala skisserna. Enligt teori bör radlängden vara 

cirka 55 tecken per rad. (se 2.3 Typografi) Denna riktlinje bortsågs för att i stället anpassa 

radlängden efter rubriken för att ge en god struktur. Bra typografi skapas med detaljerna i 
åtanke och en av de viktigaste detaljerna är valet av teckensnitt (se 2.3 Typografi). Det 

teckensnitt som användes i affischen heter Raleway och liknar den teckensnitt som används i 
Smart Norrköping-logotypen. 

 

För att skapa ett dynamiskt intryck användes The Rule of Thirds eller tredjedelsindelning när 
den digitala slutversionen skulle skapas (se 2.4 The Rule of Thirds). Över affischens tänkta 

format drogs två horisontella streck som en vägledning för vart och hur elementen skulle 
placeras. Med hjälp av denna indelning skapades en förståelse för hur mycket yta varje element 

fick uppta. 

 
Enligt Van Meurs och Aristoff kan det generera en positiv effekt att använda flera färger i 

reklam, men för mycket färg kan samtidigt skapa oordning och leda till förvirring. Inom grafisk 
kommunikation ska färg även förstärka och dra uppmärksamhet (se 2.5 Färg). Den slutgiltiga 

versionen innehåller sparsamt med färger för att rubriken ska sticka ut. Van Meurs och Aristoff 

(2009) kom i sin studie fram till att rubriken ska hållas kort och inte nämna varumärkets namn, 
samt att blå ska vara den dominanta färgen (se 2.6 Utomhusreklam). Detta har följts i den 

slutgiltiga versionen som utvärderades under intervjuerna. 

 
Som en avslutande del i processen korrekturlästes affischen för att stavfel skulle undvikas samt 

för att se över att förkortningar och skiljetecken användes korrekt (se 2.3 Typografi). Två olika 
affischer presenterades därefter för uppdragsgivarna under ett möte på deras kontor. Dessa 

reflekterade ämnet på utställningen samt följde teorierna på ett sätt som tidigare affischer i 

designprocessen inte lyckats utföra. Den ena innehöll flera sammanhängande illustrationer och 
en kortare text. Den andra var mer avskalad och saknade illustrationer men innehöll i stället ett 

textblock där utställningen presenterades mer i detalj. Båda affischerna hade svart bakgrund 
och samma blåa färg i bilder och text. De presenterades samtidigt på två datorskärmar och 

feedback gavs från uppdragsgivarna. HiQ föredrog den avskalade varianten av de två förslagen 

(se Figur 4 och Figur 5). Teorin förespråkade att ju fler element en utomhusaffisch innehåller 
desto större risk är det att den är komplicerad och förvirrande. Färre element skapar generellt 
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en mer effektiv miljö för annonsering samt gör affischen mer lockande. (se. 2.6 Utomhusreklam) 

Därför valdes denna affisch att utvärderas i studien, efter några mindre ändringar inför 
intervjuerna. 

 

 

Figur 4. Affischförslag 1  

Figur 5. Affischförslag 2      

4.2 Designresultat  
Den slutgiltiga versionen med formatet A3 valdes för att teorin talade för att den var mest 

passande för utställningen samt för att uppdragsgivarna ansåg att den var mest tilltalande (se 
Figur 6). Den finns i de fyra olika färger (se Figur 7) som är hämtade från hackathonets grafiska 

profil. Rubriken Think smart, be smart agerar som det dominanta elementet medan 

informationstexten hålls kort men samtidigt innehållsrik och kompletteras med en hemsidelänk 
och en QR-kod. Både informationstexten och rubriken är skriven i teckensnittet Raleway som 

liknar det teckensnitt som används i Smart Norrköping- logotypen. Vid läsning från vänster till 
höger fungerar avsändaren, Smart Norrköping-logotypen, som ett avslut på affischen. I en 

fristående del längst ner syns logotyperna till de inblandade aktörerna till utställningen samt en 

QR-kod som ska vara länkad till hemsidan vilken informerar mottagaren om utställningen. 
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Figur 6. Slutgiltiga affischen 
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Figur 7. Slutgiltiga affischen i de fyra olika färgerna 
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4.3 Data 
Nedan finns respondenternas, för studien relevanta, intervjusvar sammanfattade och 

kategoriserade efter frågeställningarna. Därefter följer analys av data ställd mot teorier. 

  
Hur ska det grafiska uttrycket formges för att locka den tänkta målgruppen till besök på 

utställningen? 
Respondent 2 såg gärna att affischen innehöll en bild av något slag, till exempel på en 

människa som ser ”smart” ut. Alternativt en bild på en häftig stadsmiljö med moderna inslag och 

framtidsattribut. Respondent 2 ansåg att affischen med blå text var mest tilltalande.  
  

Respondent 3 sa att det var svårt att veta om affischen saknade något, men att en förtydligande 
bild hade varit trevligt, som förklarade mer vad det handlade om och som inte bara var text. 

Efter att konceptet presenterats för respondent 3 svarade denne att affischen kändes mer 

”rimlig” men att man fortfarande inte visste så mycket vad affischen handlade om och påpekade 
återigen att en bild vore bra. Respondent valde det gröna alternativet. 

  
Respondent 4 gillade inte användningen av en svart bakgrund men ansåg dock att rubriken 

stack ut med hjälp av den. Hen hade uppskattat en ljusare bakgrund. Den orange 

affischversionen ansåg respondent 4 lyste mer medan den blå känns mer teknisk. 
  

Respondent 5 ansåg att mönstret i rubriken var tilltalande. Hela affischen kändes enligt hen 

enkel men fin men kanske inte rätt för ändamålet. För att förtydliga vad affischen handlade om 
hade respondent 5 velat se mer utav vad som skulle visas på utställningen i form av en bild. 

Hen visste inte om det var en utställning riktad till hen eftersom hen inte förstod vad det var för 
utställning. Istället skulle det varit en gladare affisch då den kändes dyster samt att trycka mer 

på att det hade med teknik att göra. Respondent 5 föredrog den gula versionen eftersom den 

kändes mer lyxig och glad. Den blåa kändes lite för seriös. 
  

Respondent 6 hade önskat att konceptet Smart City förklarats lite mer på affischen med hjälp av 
ett exempel på vad det kunde vara. Hen tycker att det verkar vara ett intressant och viktigt 

koncept. Ny teknik som står beskrivet på affischen skulle enligt hen kunna vara vad som helst. 

Respondent 6 ansåg att den rosa versionen av de fyra affischerna stack ut mest. 
  

Hellmark menar att rubriker ska sättas med konstant ordmellanrum och gärna vänsterställt. 
Rubriker som sträcker sig över flera rader är även attraherande. Ju fler element en 

utomhusaffisch innehåller desto större risk är det att den är komplicerad och förvirrande. Färre 

element skapar generellt en mer effektiv miljö för annonsering samt gör affischen mer lockande. 
(se 2.3 Typografi) Det skapas en bra ingång med hjälp av en till exempel stor bild eller kraftig 

rubrik, något måste vara dominant och framträda klart framför det andra. (se 2.4 The Rule of 

Thirds) En tidningsannons får ungefär en till två sekunders uppmärksamhet. Visuella element är 
det som främst lockar. Van Meurs och Aristoff skriver att det är rimligt att anta att öka storleken 

på visuella element höjer utomhusreklams effektivitet (se 2.7 Utomhusreklam) Vid val av färg 
gäller det att kunna sätta sig in i mottagarens situation och hur materialet kommer att upplevas. 

Starka bilder kan attrahera och dra till sig och fånga blickar hos mottagarna. Det skapas en 
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upprymd stämning med lätta och glada färger som gul och röd medan mörka färger ger en helt 

annan känsla. (se 2.5 Färg) För att orientera mottagaren skall det finnas tydliga ingångar som 
hierarkiskt visar vilken ordning rubriker, texter och visuella element ska läsas (se 2.2 Attrahera 

och orientera).  
  

Många hann uppfatta rubriken på affischen som innehöll väldigt få grafiska element. Under den 

korta exponeringen av affischen fastnade respondenternas blickar på “Think smart, be smart.” 
vilket även tyder på att teorin angående en rubrik som sträcker sig över flera rader (se 2.6 

Utomhusreklam) verkar stämma. Detsamma gäller för teorin som säger att för att höja 
utomhusreklams effektivitet ska storleken på visuella element höjas (se 2.6 Utomhusreklam) då 

samtliga respondenter uppmärksammat just rubriken som är satt i ett högt gradtal. Ingen 

klagade på att den var svårläst utan kunde ofta upprepa vad som stod. Rubriken i affischen 
innehöll en punkt, men i slutet av en väldigt kort mening vilket inte uppfattades störa läsrytmen. 

Den var även vänsterställd vilket verkade vant att läsa. Affischens utformning verkade orientera 

läsaren att först läsa rubriken. Respondenterna påpekade flera gånger affischens avsaknad av 
bilder. Färgerna i affischen, blå text med svart bakgrund, ansågs mörka och seriösa. Enligt teori 

skapas en upprymd stämning med lätta och glada färger som gul och röd (se 2.5 Färg). En av 
affischerna hade orange text och en annan rosa vilket verkade uppskattas av två respondenter. 

Den orange kändes lyxig och glad och den rosa stack ut. Den blå versionen beskrevs av 

respondenter som teknisk. 
  

Hur ska affischen utformas för den textbaserade informationen tydligt ska förmedlas till 

mottagaren? 

Respondent 2 tyckte inte att texten Think smart, be smart var tillräckligt tydlig när det kom till 

innehållet. Tillhörande brödtext förklarade att det var en utställning, sa respondent 2 och att om 
man ville veta mer kunde man besöka utställningen. Respondent 2:s uppfattade att affischen 

handlade om en stad med ett enklare stadsliv, där ny teknik användes och att det affischen 
försökte få mottagaren att göra var att tänka smartare. 

  

Respondent 3 uppfattade att affischen handlade om “någon form av utställning” om en stad, 
Norrköping, men att det inte fanns mycket information om det. Efter att ha läst om texten 

upprepade denna att utställningen handlade om Norrköping år 2020. Hen sa även att ”man inte 

riktigt vet vad det är” men att det kanske var menat att var på det sättet och lade till att det ”är 
bara en utställning”. Respondent 3 svarade ja på frågan om det behövdes något som ytterligare 

förklarade vad det var, något som ”fånga lite intresse”. Utställningen verkade intressant men 
respondent 3 visste ”som sagt inte så mycket om den”. Om hen skulle gå på utställningen skulle 

det krävas att någon drog med hen. 

  
Respondent 4 nämnde inte att hen saknade något i informationsväg eftersom det 

kompletterades med hemsida och QR-kod. Respondent 4 hade uppskattat om 
informationstexten varit ljusare och något större. 

  

Respondent 5 förstod inte riktigt vad som menades med enklare stadsliv som stod beskrivet i 
informationstexten. Efter att respondent 5 fått veta mer om konceptet Smart City blev hen 
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genast intresserad och ansåg att det borde beskrivas bättre på affischen. Det som under 

intervjun presenterades angående konceptet och utställningen var sådan information som 
respondenten ville veta. 

  
Respondent 6 berättade att hen tänkte mest på rubriken, den blå stora texten, där det stod 

“Think smart, be smart.”. Den mindre texten kunde lätt missas, “... speciellt om den hänger ute 

om man går förbi…” ansåg respondent 6. Ny teknik som stod beskrivet på affischen i 
informationstexten skulle enligt hen kunnat vara vad som helst. Respondent 6 hade önskat att 

konceptet Smart City förklarats lite mer på affischen i form av ett exempel på vad det kunde 
vara. 

  

Text på en affisch bör vara enkel, kort och tydlig. Gemena bokstäver är lättare att läsa än 
versaler då gemena med sina staplar och underhäng skapar mer varierande ordbilder. Hur väl 

ordbilder träder fram är även beroende av teckensnittet. En vanlig radlängd brukar uppgå till 

cirka 55 tecken per rad, detta för att öka läsbarheten. (Dyson, Mary C. och Haselgrove, Mark, 
2001) (se 2.3 Typografi) Bra typografi skapas med detaljerna i åtanke och en av de viktigaste 

detaljerna är valet av teckensnitt (Baldwin, Mark P. 2010). 
  

De data som samlades in visar på att informationstexten inte var tillräckligt tydlig och lite för 

kort. Respondent 6 ansåg att formuleringar som ny teknik var intetsägande samt att respondent 
5 var osäker på vad som menades med ett enklare stadsliv. Däremot uppmärksammade flera 

av respondenterna att det handlade om en utställning. Respondent 4 var den enda av som 
påpekade att det fanns en länk till en hemsida samt en QR-kod om informationen behövde 

kompletteras. Ingen av respondenterna verkade ha problem med att läsa vare sig rubrik eller 

text. Att informationen på affischen var otydlig beror troligtvis på att innehållet inte var tillräckligt 
utförligt. 

  
På vilket sätt genererar affischen det förväntade intrycket? 

Vid kort exponering av affischen hann respondent 2 uppfatta Think smart, be smart och att 

rubriken var skriven på flera rader samt färgerna svart och blått. Respondent 2 sa att affischen 
kändes “reklamig” och den försökte förmedla ett budskap, men att hen inte riktigt visste vad det 

kunde vara. Respondent 2 sa även att affischen såg ut att vara reklam för Visualiseringscenter. 

  
Respondent 3 uppfattade affischen vid kort exponering som mörk, inte mycket färg men inte 

farlig. Hen hann se orden think smart. Hen ansåg att affischen var något svårtolkad och att det 
var svårt att sätta fingret på vad det handlade om. Respondent 3 beskrev det som ”en affisch 

med lite information” och att den var väldigt enkel. 

  
Vid en första snabb anblick uppfattade respondent 4 rubriken Think smart, be smart och att det 

var en svart bakgrund med rutig, blå text. Hens första uppfattning var att det handlade om något 
inom teknik. Vid en längre observation förstod hen att det handlade om en utställning och ansåg 

att affischen över lag reflekterade en modern känsla. 
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Think smart, be smart syntes och mindes efter en första snabb anblick av respondent 5. Hen 

uppmärksammade de blå/gröna färgerna, “trianglarna” och den svarta bakgrunden. Respondent 
5 fick ett seriöst intryck, det var ingen fest det handlade om. Vid en längre observation kunde 

hen läsa sig till i informationstexten att det var en utställning som affischen var utformad till. 
  

Respondent 6 berättade att hen tänkte mest på rubriken, den blåa stora texten, där det stod 

Think smart, be smart. Dock ansåg hen att affischen kändes mörk och lite dyster, att det inte var 
någon fest som det bjöds in till. Vid en första anblick uppfattade hen det som något event inom 

konst eller en föreläsning, först när hen läste texten klargjordes det att det handlade om en 
utställning. Respondent 6 gillade inte riktigt färgerna utan tror att de kommer att smälta in bland 

andra affischer samt i den miljön som affischen kommer att placeras. Dock kan det fungera om 

alla andra affischer runt omkring är färgglada. 
  

Om varumärket exponeras för mycket kan affischen tappa sin attraktionskraft. Rubriken ska 

hållas kort och inte nämna varumärkets namn, samt att blå ska vara den dominanta färgen. (se 
2.7 Utomhusreklam) 

  
Författarnas förväntade intryck var “…att rubriken ska fastna i mottagarnas minnen och att den 

ska förmedla en futuristisk och teknisk känsla. Affischen ska sticka ut och väcka 

uppmärksamhet bland andra affischer och i den miljö den placeras utomhus” (se 4.1 
Designprocess). Samtliga respondenter förklarar att det första de uppfattade på affischen var 

Think smart, be smart när den visades under en kort tid. Som teorin förespråkar ska rubriken 
hållas kort och utesluta varumärkets namn. Blå, som används i studiens affisch, är bra att låta 

vara den dominanta färgen. En av respondenterna ansåg färgerna vara för dystra, vilket 

ytterligare en respondent höll med om, och sa att affischen inte skulle sticka ut bland andra. En 
av respondenterna svarade att affischen såg ut att handla om teknik och kändes modern, en 

annan sa att den var “reklamig”. 
 

4.4 Sammanfattning 
Utifrån analysen kan vi konstatera att de grafiska element som fanns på affischen inte var 

tillräckliga för att skapa intresse hos målgruppen. Rubriken var synlig och tydlig, den 
uppfattades och fastnade i minnet hos respondenterna. De förtydligade dock att de hellre hade 

sett en bild i dess ställe eller som komplement. Detta menade de på hade varit mer lockande 

och förtydligat vad utställningen handlade om. Respondenterna tyckte även att det textblock 
som presenterade utställningen var lättläst men inte tillräckligt informativt. De hade velat få mer 

utförlig information om vad utställningen handlade om och vad som man kunde se där. 
Färgerna genererade delvis det intryck som eftersträvats. Respondenterna sa att affischen 

kändes teknisk och gav en futuristisk känsla, men beskrevs även som mörk och seriös. 
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5. Avslutning 
I detta avslutande kapitel presenteras litteraturbasens svagheter, förslag till fortsatta studier 

samt en diskussion i vilken studien och dess genomförande kommenteras. Kapitlet avslutas 
därefter med en kortfattad genomgång av slutsatserna.  

 

5.1 Litteraturbasens svagheter 
Litteraturbasen innehåller en hel del bra information om utomhusreklam men saknar teori om 

hur mottagaren upplever den. Även underlag för hur varumärkesidentitet ska användas i 

marknadsföring i form av en affisch är tunt. Litteraturen tar inte upp vad medieteknikstudenter 
finner estetiskt tilltalande när det kommer till grafisk design. Litteraturen saknar även teorier om 

hur man med hjälp av grafisk design kan ge material en teknisk känsla. Det hade även varit en 

fördel om det fanns ytterligare teorier om hur en säljande text kan formuleras. 
 

5.2 Förslag till fortsatta studier 
Efter att ha slutfört studien har en del förslag på fortsatt studerande inom området uppstått. 
Författarna ämnade använda ögonrörelsemätning då det hade varit intressant att jämföra 

respondenternas svar mot hur deras ögon läser av affischen. Dock fick detta väljas bort av 

praktiska skäl då ögonrörelsemätnings-apparaten endast finns till förfogande i Linköping och 
studiens målgrupp och de respondenter som medverkar finns i Norrköping. Detta kan vara 

intressant att genomföra i en fortsatt studie. Ytterligare kan en större del av den egentliga 
målgruppen för utställningen studeras för att skapa en högre generaliserbarhet. Vidare för att 

affischen ska väcka uppmärksamhet och bli ihågkommen bör den utformas mer utmärkande. 

Hur detta ska genomföras kan undersökas i en kompletterande studie där det studeras vilka 
visuella element som kan vara lämpliga för detta ändamål samt i vilken typ av miljö affischen 

bör placeras. 
 

5.3 Diskussion 
Affischen utformades för att attrahera och orientera, enligt valda teorier. Målgruppen valdes 

utifrån HiQs hackathon-event. Den affisch som sedan presenterades för HiQ samt utvärderades 
under intervjuerna känns nu i efterhand mer riktad mot allmänheten än mot studiens målgrupp. 

Detta beror troligtvis på att HiQ vill att affischen ska locka så många som möjligt till 
utställningen, vilket direkt strider mot teorin om målgrupp. HiQ hade alltså en annan målgrupp 

än studien. Den affisch som valdes bort, som även innehöll illustrationer, hade troligtvis 

attraherat målgruppen mer då det var just avsaknaden av bilder som respondenterna 
kommenterade. Frågan är om det hade varit intressantare om den andra affischen utvärderats i 

stället. Författarna anser att de fått fram intressant information och trots att affischen inte 

uppskattades av respondenterna så finns nu riktlinjer för vad en affisch bör innehålla för att 
locka en student på programmet medieteknik.  

 
Valet av respondenter baserades på vilket program de läste, oberoende av årskurs. De flesta av 

respondenterna gick i årskurs ett, två eller tre vilket innebar att några inte var särskilt insatta i 
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vad ett hackathon är och vad som krävs för att vara med. Många svarade till exempel att de inte 

hade tillräckligt med kunskap för att delta vilket kan betyda att de kanske inte ha något vidare 
intresse av att gå på en sådan utställning. Det hade därför varit fördelaktigt att mer noggrant 

välja ut medieteknikstudenter från en högre årskurs, det vill säga fyra eller fem.  
 

Antalet respondenter känner författarna var tillräckligt för denna studie. De data som kom fram 

under intervjuerna besvarade frågeställningar och då respondenterna hade många liknande 
svar ansåg författarna att det inte var nödvändigt att utöka antalet. Författarna är medvetna om 

att fem studenter inte kan representera en hel målgrupp men med tanke på de svar som 
intervjuerna resulterade i verkar det finnas vissa åsikter som man kan generalisera. 

 

Kvalitativa intervjuer ansågs vara den metod som passade bäst för utvärdering av en affisch. 
Detta på grund av att författarna ansåg att respondenternas svar skulle bli mer djupgående och 

för att det kändes bättre att hålla en diskussion med en person i taget. Vidare ansågs det lättare 

att få tag på fler respondenter om inte alla behövde finnas tillgängliga under en och samma tid. I 
efterhand när studien genomförts kan det ifrågasättas om en annan metod skulle genererat mer 

intressant data och analys. Att istället använda sig av fokusgrupper kunde ha varit ett alternativ. 
Detta kunde ha medfört att respondenterna vågat stå mer för sin åsikt om de fått medhåll än om 

de som i denna studie satt själva och blev intervjuade. Vissa respondenter uppfattades 

obekväma vilket kanske kunde förhindrats genom att fler intervjuades samtidigt. Intervjuarna 
upplevde att respondenterna var rädda att svar fel, som att de trodde att det förväntades ett 

specifikt svar. Detta kan ha berott på att intervjun spelades in eller bara att situationen i sig var 
onaturlig för dem. Intervjuarna försökte i möjligaste mån att skapa en lugn miljö genom att 

genomföra intervjun i ett grupprum där ingen störde. Samtliga intervjuer inleddes med allmänna 

frågor samt information om att inga förkunskaper krävdes. Intervjuarna sa att det var företaget 
HiQ som skapat affischerna för att undvika att respondenterna aktade sig för att kritisera 

affischen. Samtliga respondenter var omedvetna om HiQ:s hackathon, konceptet Smart 
Norrköping och utställningen, vilket säkerligen hade att göra med att ingen marknadsföring ännu 

genomförts eller procucerats. Författarna anser att detta snarare gynnade studien än verkade 

som ett hinder då mer analyserande kunde läggas på vad affischen genererade och hur mycket 
övertygelse målgruppen behövde för att besöka utställningen. 

 

Att genomföra intervjuer är något som var nytt för båda författare. De var därför noga med att 
följa metodteorier om hur en intervju bör gå till för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Då 

det var första gången som författarna höll i intervjuer var båda nervösa vilket kan ha uppfattats 
av respondenterna. Detta kan även ha påverkat respondenternas inställning till intervjun och 

deras svar.   

 
Meningskoncentrering är en analysmetod som kan tyckas vara mer relevant vid större 

datamängd än den som samlats in i denna studie. Eftersom intervjuerna inte var långa var 
mycket av det som sades intressant vilket medförde att en annan metod kunde ha nyttjats. Dock 

var kategoriseringen ett mycket bra tillvägagångssätt för att få en bra överblick över de 

insamlade data. Hänsyn togs till att egna tolkningar kan ha gjorts vid kategorisering av data 
samt vid vidare analys av data.  
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De generella teorier som den slutgiltiga affischen baserades på gav tillräckligt med underlag för 
att skapa en affisch som marknadsföring av utställningen Smart Norrköping. Dock går det inte 

att generalisera resultaten från fallstudien. Att förvänta sig att en affisch ska underhålla en hel 
kampanj kan vara lite godtroget. Affischen bör i stället ses som en del i ett större sammanhang, 

en kampanj, där den kompletteras med annat material som till exempel Facebook-event och 

flyers. Då skulle den slutgiltiga designen av affischen eventuellt ansetts mer stabil. Illustrationer 
och fotografier kan inkorporeras i det kompletterande materialet och även rikta kampanjen mot 

andra målgrupper än den i studien. Ytterligare en idé är att inkludera hackathon-eventet i 
marknadsföringskampanjen. Om affischen ska generera det förväntade intrycket krävs det 

troligtvis att den är en del av en bredare kampanj. Designen fungerade alltså inte som den var 

gjord trots att generella teorier följdes vid utformandet. Detta kan bero på att generella teorier 
inte går att applicera på spetsiga målgrupper.  

 

Då affischen är baserad på teori om utomhusaffischer och tanken är att den ska hängs utanför 
Visualiseringcenter, kan det ha varit lämpligt att även testa den utomhus. Trotts dessa aspekter 

värderades en lugn intervjumiljö starkare.  
 

De teorier som affischen baserades på räckte inte heller för att ta fram en affisch som fullt ut 

attraherade målgruppen. Det kunde därför ha varit fördelaktigt att under designprocessen ha 
haft vetskap om vad medieteknikstudenter vid Linköping tekniska högskola anser vara estetiskt 

tilltalande. Alternativt att en förstudie med syfte att undersöka vad som tilltalar målgruppen 
genomförts innan designprocessen påbörjades. Detta för att kunna utforma 

målgruppsorienterad marknadsföring.  

 

5.4 Slutsatser 
Utifrån analys och diskussion presenteras nedan de slutsatser som studien resulterat i. De 

svarar på frågeställningarna och därmed studiens syfte som lyder: Syftet med studien är att 
undersöka hur en affisch bör utformas visuellt för att locka målgruppen till utställningen Smart 

Norrköping. 

  
●      Hur ska det grafiska uttrycket formges för att locka den tänkta målgruppen till besök på 

utställningen? 

För att locka medieteknikstudenter till utställningen om Smart Norrköping bör affischen innehålla 
någon form av bild som förtydligar vad utställningen handlar om.  

  
●      Hur ska affischen utformas för den textbaserade informationen tydligt ska förmedlas till 

mottagaren? 

För att den textbaserade informationen tydligt ska framgå krävs omformuleringar i den 
informativa texten. Respondenterna önskade mer information om vad som konkret skulle visas 

på utställningen. 
  

● På vilket sätt genererar affischen det förväntade intrycket? 
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Affischen genererar inte fullt ut det förväntade intrycket. För att den ska verka effektivt krävs en 

del justeringar. Respondenterna sa att affischen var teknisk och modern men även dyster och 
enkel. Många hann uppfatta rubriken men tyckte inte att den kopplade tillräckligt till 

utställningens innehåll. Informationen som fanns ansågs inte heller vara tillräckligt förklarande/ 
informativ. De flesta av respondenterna hade ett intresse av att gå på utställningen, detta efter 

att intervjuarna berättat mer om konceptet och vad det handlar om. Det grafiska var inte 

tillräckligt utmärkande och för att fånga respondenternas och målgruppens intresse hade en bild 
varit mer effektiv.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 2 

Vi har fått i uppdrag från ett företag som heter HiQ att utvärdera en affisch. 

Vi kommer filma och ta upp ljud om det är ok? Det är alltså affischen som vi utvärderar 

och inte dig och du kommer att vara anonym i rapporten. Du behöver inga speciella 

kunskaper för att kunna svara på dessa frågor.  

 
Allmänna frågor om respondenten för att värma upp samt för oss att skaffa en 

bakgrundsbild av respondenten.   
Ålder  

Utbildning 

Är du engagerad i något utanför skolan eller i någon typ av förening? 
Brukar du besöka utställningar/ museum?   

Om ja, vad för typ av utställningar? 

Har du varit på Visualiseringscenter?  
Om ja, minns du vad det var för utställning? 

 
“Nu kommer du första att få se en affisch under en kort tid.” Visa affischen snabbt under 

2 sekunder som att man skulle gå förbi den och ställ en del “första frågor” i form av 

(sticker den ut): 
Beskriv vad du såg/ Vad hann du att uppfatta? 

Vilken känsla får du? 
När du ser det här, vad tror du att det handlar om? 

 

Respondenten får nu titta på affischen under en längre tid där den mer noggrant 

betraktas, som att om man hade stannat till och studerat den. 

 
Allmänt uttryck 

Beskriv vad du ser. 

Beskriv, med adjektiv, det intryck du får av affischen/ beskriv affischen med några ord. 
 

Lyckas affischen leverera budskapet  
Förstår du vad affischen handlar om? 

Om nej, hur påverkar det ditt intresse angående eventet? Tappar du intresset? Eller blir du 

nyfiken? 
 

Information 

“När det kommer till informationen på affischen”: 
Är det något du saknar när det kommer till innehållet? 

Några frågetecken som uppstår? 
 

Berätta kort om Smart City  

Känner du till konceptet Smart City?  
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Om ja, berätta vad du vet.  

 
Om nej, Presentera för respondent: “Smart City handlar om en stad som med hjälp av digital 

teknik förbättrar prestanda och välbefinnande, för att minska kostnader och resursförbrukning, 
och engagerar sig mer effektivt och aktivt med sina medborgare. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city]. Exempel på Smart City lösningar är sensorer som 

känner av och meddelar var det finns lediga parkeringsplatser, talande spårvagnshållplatser 
eller en funktion som larmar när soptunnorna är fulla.”  

 
Vad tycker du om ämnet, rent spontant?  

 

“Är det något du skulle gjort annorlunda, nu när du vet lite mer vad det handlar om, om du själv 
skulle utforma affischen?” 

Har du några förslag till förbättringar? 

 
Intresse 

Utställningen kommer att äga rum 22-24 maj, vilket är fredag till söndag mellan 9-16 
Vad brukar du i vanliga fall göra under tiden då utställningen äger rum? 

Skulle du gå på utställningen? 

Om ja, varför? 
Om nej, varför skulle du inte gå på utställningen? 

 
Presentera Hackathon: “Den här affischen är till för en utställning där lösningar från ett 

Hackathon ska presenteras. Det är HiQ, företaget som även skapat affischen, som har en 

tävling den 12 maj som riktar sig mot studenter på GDK, MT, logistik och ED.”  
 

Har du hört något om detta tidigare? 
Har du varit med i ett Hackathon/ liknande event tidigare? 

Vad har du för uppfattning om sådana event? 

 
Visa samtliga affischer digitalt, Stina visar 

Vilken färg tycker du är mest lockande? Varför? 

 
Övriga kommentarer? 
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Bilaga 2 
Skiss 1 och 2 samt design rationale. 

 

 
 

 + – ? ! 

Skiss 1  Inte så kul 
Händer inte my-

cket 

  

Skiss 2 HiQ-logotyp Otydlig illustration Sponsorer 
Riktig avsändare 

Smart City-rubrik 
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Skiss 3 och 4 samt design rationale. 

 

 

 + – ? ! 

Skiss 3  Oklar rubrik Infotext 
Avsändare 
Sponsorer 

 

Skiss 4 Telefonen Rubrik och 
info saknas 

Något oklar Intressant 
illustration med 
parkeringsplats 
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Skiss 5 och 6 samt design rationale. 

 

 

 + – ? ! 

Skiss 5 Tanken visas Saknas något  Kan ta vidare 
stadsidén 

Skiss 6 Nämner 
Norrköping samt 

Norrköpings 
attribut 

Infotext saknas Rubriken tveksam  
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Skiss 7 och 8 samt design rationale. 

 

 

 + – ? ! 

Skiss 7 Kul rubrik Infotext saknas Illustrationen Avsändaren 

Skiss 8 Sponsorraden Avsändaren bland 
sponsorerna 

Rubriken QR-koden 
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Skiss 9 och 10 samt design rationale. 

 

 

 + – ? ! 

Skiss 9 Kul idé Plottrig   

Skiss 10 Mönster i olika 
färger 

  Kan leka med 
mönstret i en hel 

kampanj 
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Skiss 11 och 12 samt design rationale. 

 

 

 + – ? ! 

Skiss 11 Rolig extra tanke Svår som 
utomhusaffisch 

  

Skiss 12 Enkel Säger inte mycket Kanske räcker?  
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Bilaga 3 
Logotyp skapad av HiQ för Hackathon, Smart Norrköping.   
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Bilaga 4 
Digital skiss 1 och 2 samt design rationale. 

 

 
 

 + – ? ! 

Digital skiss 1 Färgerna från 
Hackathon-
hemsidan 

Sponsor-rad 
längst ned 

Illustration som 
kopplar till Smart 
City-konceptet 

Ingen 
förklarande text 
som presenterar 

utställningen  
 
 

 Avsändare och 
logotyp 

 

Digital skiss 2 Rubrik som ska 
få mottagaren att 

agera och 
använda QR-

koden för att ta 
reda på mer info 

Ingen text som 
förklarar 

Garaienten och 
den grå färgen  

 

 QR-kod Logotyp 
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Digital skiss 3 och 4. samt design rationale 

 

 
 

 + – ? ! 

Digital skiss 3 Rubrik som ska 
få mottagaren att 

agera och 
använda QR-

koden för att ta 
reda på mer info 

Ingen text som 
förklarar Mönster 

över hela 
affsichen 

Färgkombinatio-
nen 

 

 Mönstret och 
rosa färg QR-

kod 
 

Digital skiss 4 Intresseväckand
e rubrik, 

illustrationer som 
behvöer 

studeras och två 
texter som 

kompletterar 
bilderna  

Ingen text som 
beskriver vad 

affischen 
egentligen 
handlar om 

Endast QR-kod 
med kort 

tilhörande text 

Ingen text som 
beskriver vad 

affischen 
egentligen 
handlar om 

Endast QR-kod 
med kort 

tilhörande text 

Mönstret och 
den blå färgen 

 
 

 

 

 



 41 

Digital skiss 5 och 6 samt design rationale. 

 

 
 

 + – ? ! 

Digital skiss 5 Riktar sig mer till 
målgruppen, 
studenter på 

campus 

Många 
illustrationer 

Logotyp bland 
sponsorer 
 Text om 

utställningen 
saknas 

Ingen 
förklarande text. 

 
Illustrationer 

som ska locka 
målgruppen. 

Kopplar 
utställningen till 
deras vardag.  

Digital skiss 6 Mönster i blå 
färg som ska stå 
ut bland andra 

affischer Teknisk 
 

Ingen 
förklarande text, 
utan endast QR-

kod 
 

Ingen 
förklarande text, 
utan endast QR-

kod 
 

Rubrik som ska 
fånga 

mottagarens 
intresse och 

koppla till 
utställningens 

koncept 
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Digital skiss 7 och 8 samt design rationale. 

 

 
 

 + – ? ! 

Digital skiss 7 Svart och blått 
tillsammans 

Många 
illustrationer 

Logotyp bland 
sponsorer 
 Text om 

utställningen 
saknas 

Ingen 
förklarande text. 

Blå text mot 
svart bakgrund 
Sponsorer samt 
QR-kod längst 

ner 

Digital skiss 8 Mönster i blå 
färg som ska stå 
ut bland andra 

affischer Teknisk 
 

Ingen 
förklarande text, 
utan endast QR-

kod 

Ingen 
förklarande text, 
utan endast QR-

kod 

Rubrik som ska 
fånga 

mottagarens 
intresse och 

koppla till 
utställningens 

koncept 

 


