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1 Introduktion  
1.1 Inledning 
Grafisk design var länge något som endast utövades av yrkesverksamma, 
med relevant utbildning. När datortekniken utvecklades och blev mer 
avancerad skedde en förändring. Den digitala revolutionen förde med sig 
något som kom att kallas desktop publishing. Det som tidigare var en 
mycket komplicerad och dyr process kunde nu utföras av vem som helst 
med en dator och relevant programvara, alltså även av personer utan 
designutbildning (Beegan & Atkinson, 2008). 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Amatördesign 
En del av den design som nu skapas av amatörer ses, ibland, som icke 
tilltalande av utbildade formgivare och kallas till och med av Vogler (2005) 
för en fara för designyrket. Dessutom har en hel subkultur växt upp där 
dålig design förlöjligas, exempelvis crappy design på nätforumet reddit. 
(www.reddit.com/r/crappydesign). Fokus ligger där oftast på de estetiska 
kvalitéerna och hur information går fram hamnar i andra hand. Därför 
kanske inte denna typ av ”ful” design ska avfärdas för enkelt.  

1.2.2 Design för kommunikation 
Design som vill förmedla ett budskap kan inte enbart bestå av användandet 
av korrekta typsnitt, gränssnitt, logotyper eller färger utan den ska också 
kunna kommunicera informationen så att betraktaren ser ett värde i det. 
Frascara (1988) definierar grafisk design som ”the activity that organizes 
visual communication in society.” (p. 20) och skriver att kvalitet i grafisk 
design mäts av förändringarna som sker hos målgruppen. 

Trots denna kunskap har mycket av utvecklingen inom designområdet 
fokuserat på de rent estetiska kvalitéerna och inte på vad som ska 
kommuniceras. Traditionellt har designteori värderat intuition och 
kreativitet högre än empirisk forskning (Bennett, 2006). På motsvarande 
sätt menar Rand (1993) att grafisk design har utvecklat ett rykte om sig att 
vara ett yrke baserat enbart på intuition och talang, främst på grund av dess 
koppling till konst.  

Forlizzi & Lebbon (2002) menar att målgruppsinriktade undersökningar 
blir allt viktigare för att kunna kommunicera och påverka kunden. Det kan 
bero den ökande diversifieringen av konsumenten som övergått till att vara 
en mycket mindre homogen grupp. Exempel på variabler som breddats är 
ålder, inkomst, utbildning samt kundens förväntningar. De skriver vidare 
att denna ökade komplexitet gör att formgivare i större utsträckning måste 
skapa empati med sina målgrupper. Forlizzi & Lebbon (2002) ger också 
exempel på reklambyråer som Ogilvy & Mathers som ofta använder sig av 
kundundersökningar i sitt arbete. De påpekar slutligen att formgivare inte 
enbart kan luta sig tillbaka på sin intuition längre.  
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Samtidigt som forskning framhävs som mer viktigt inom branschen för att 
nå ut med budskapet hävdar Lois (som citerat i Friedman, Giovannini, & 
Heller, 1989) att de riktigt stora idéerna är svåra att ta fram genom studier 
och statistik. Throop (2006) menar dock att det är svårare att motivera 
forskning för expressiv grafisk design, som kan beskrivas som 
underhållande och minnesvärd, jämfört med pragmatisk design, som är mer 
informativ. Hon hävdar dessutom att pragmatisk design kompenserar för 
sina lägre estetiska kvalitéer med en ökad genomslagskraft. Throop (2006) 
tror vidare att designstudenter känner sig pressade att skapa design som gör 
avtryck på korta arbetsintervjuer och portfoliovisningar och de expressiva 
verken uppfyller då detta syfte bättre. Även företag skickar in mer 
expressiva alster till designtävlingar för att attrahera kunder (Tyler, 2006). 
Hon påstår att i dessa projekt används sällan studier i förarbetet utan fokus 
ligger på kreativ inspiration. Resultatet blir att projekt ibland visas utan 
kommentarer om mål och resultat och fokus blir på det estetiska utan 
någon koppling till målgruppen och dess kunskaper. 

 

1.3 Projektmål 
Utifrån ovanstående resonemang ter det sig intressant att undersöka om det 
finns någon skillnad mellan utbildade formgivares och lekmäns 
uppfattningar avseende utseende och budskap i en formgiven produkt. I 
detta projekt har produkten avgränsats till affischer. Avsikten med en 
affisch bör vara att väcka intresse för en företeelse genom informationen 
som finns på den samtidigt som den gärna ska sticka ut i mängden för att 
väcka uppmärksamhet.  
 
Att undersöka lekmännens, och samtidigt de utbildades uppfattning, kring 
en och samma affisch skulle kunna identifiera kunskap som stämmer 
överens med den uppfattning Forlizzi och Lebbon (2002) har, när de menar 
att formgivare inte enbart kan bry sig om samspelet mellan ord och bild 
utan de också måste fokusera på samspelet med målgruppen. Även 
Sundström (2005) betonar att det är viktigt att förstå användarnas åsikter. 
Han menar att intervjuer med användarna kan göra det lättare att få fram 
deras behov och tankar. 
 
Formgivares målgrupp är troligen för det mesta personer utan utbildning i 
formgivning. Kanske bör en formgivare oftare ta mer hänsyn till 
målgruppens åsikter. Reklambyråer genomför ofta målgruppsanalyser i 
specifika projekt. Mer övergripande studier om allmänhetens syn på design 
verkar ovanligare. Sökning via Google Scholar (2015-08-11) på begreppet 
“comparison between experts and laymen in graphic design” samt  
”jämförelser kring uppfattningar om grafisk design mellan utbildade 
formgivare och amatörer” gav endast träffar där studier gjorts kring 
utseende och funktion på webbsidor. Deltagarna i undersökningarna var 
också utbildade designers, inte lekmän. I en studie av De Angeli, Sutcliffe 
& Hartmann, (2006) fick utbildade designers beskriva sina uppfattningar 
kring två webbsidor med samma innehåll men med olika utseende medan 
Gunic (2009), i sin kandidatuppsats, intervjuat designers som är ansvariga 
för sitt företags webbsida.  

Formgivare kan kanske dra nytta av att veta om det är någon skillnad i hur 
personer utan utbildning ser på design jämfört med de som är utbildade, för 
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att kunna göra mer målgruppsanpassade alster. Om budskapet kommer 
fram och påverkar mottagaren är det kanske en lyckad design oavsett 
estetiska kvalitéer. ”Crappy design” kanske kan lära formgivaren hur en 
genomslagskraftig pragmatisk design ska se ut. 

Dessa funderingar har sammanfattats till följande avgränsade projektmål. 

• Att undersöka om det finns likheter och skillnader mellan 
utbildade formgivares och lekmäns uppfattningar avseende grafisk 
form och budskap hos fem affischer inom genren 
musikevenemang. 
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångssätt 
Som metod för att besvara frågeställningen användes semistrukturerade 
intervjuer, kring tre fördefinierade kategorier, avseende utseendet på fem 
musikaffischer.  

2.1.1 Informationssökning 
Informationssökningen till teoridelen genomfördes via Högskolan Dalarnas 
bibliotekstjänst (summon). Sökord som användes var ”graphic design 
theory”, ”graphic design target group”, ”graphic design amateur”, ”amateur 
design” och ”importance of graphic design”. Kompletterande sökningar 
gjordes på Google Scholar utifrån de källor som hittades på summon.  

2.1.2 Urval av affischer 
Femton musikaffischer valdes ut genom sökning på internet. Sökorden 
”musikaffisch” samt ”musik affisch” användes och avgränsades till bilder 
över 4 megapixlar i storlek. Affischerna var på svenska och marknadsförde 
evenemang inom de senaste fem åren (bilaga 1). Alla affischerna skrevs ut 
på A4-papper och försågs med ett nummer från 1–15.  

Affischerna visades upp för tretton studenter som läste sitt sista år på en 
högskoleutbildning inom grafisk design. De blev instruerade att rangordna 
dem utifrån kunskaperna kring estetisk de fått i sin utbildning. Fokus skulle 
vara på de estetiska kvaliteterna vid första anblicken. Budskapet skulle inte 
vägas in i bedömningen. Den som affisch rankades som minst estetisk (ful) 
fick 1 poäng och den som rankades högst (snygg) fick 15 poäng. 
Rangordningarna sammanställdes och ett medelvärde räknades ut för varje 
affisch. Från detta material valdes fem affischer ut. Den som fick högst 
respektive lägst poäng samt en av de affischer som befann sig i mitten och 
ungefär vid de 25:e och 75:e percentilerna. Vid snarlika värden togs de 
affischer som bedömdes vara intressantast för syftet med undersökningen 
enligt författaren, (figur 1).   

 

Figur 1 Rangordning av affischer från minst till mest estetiskt 
tilltalande. 
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De affischer som valdes ut och användes i intervjuerna var affisch 1 - 
Dragonfly festival, affisch 2 - Bob Marley memorial, affisch 3 - jazzkväll, 
affisch 4 – Cocktailbar och affisch 5 – Spinnrock (figur 2). Se bilaga 2 för 
affischerna i större format.  

 

Figur 2 Affischer som användes i intervjuerna. 

 

2.1.3 Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer användes med syftet att få möjlighet till mer 
detaljerade och tydliga svar jämfört med det som kan uppnås i en enkät. I 
en enkät finns en risk att respondenten kan tycka att inte något 
svarsalternativ passar helt och hållet med den personliga åsikten. En 
intervju ger möjlighet att ställa följdfrågor för att få en tydligare bild av 
respondentens uppfattning.  

Frågorna till intervjuerna var indelade i tre kategorier angående affischens 
informationskvalité, estetik och hantverk, (bilaga3). Frågorna ställdes om 
varje affisch var för sig. Intervjuerna inleddes med information om 
studiens syfte och alla respondenter gav ett muntligt informerat samtycke 
att delta. 
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Informationskvalité Frågorna syftade till att ta reda på hur informationen 
och strukturen på affischerna uppfattades. Den inledande frågan för varje 
affisch var alltid: ”Vad är det första du tänker på?” Respondenten fick 
också svara på om de tyckte att affischen bidrog till ett intresse för 
evenemanget samt hur minnesvärd den upplevdes vara.  
 
Estetik Frågorna syftade till att reda på vad respondenterna ansåg om 
affischens estetik, typsnitt och färg. Alla respondenter ombads att beskriva 
affischen med ett ord.  
 
Hantverk Respondenterna ombads att peka ut uppenbara fel och föreslå 
ändringar på affischen. Alla fick också frågan om de trodde att affischen 
var skapad av en lekman eller en utbildad formgivare. 
 
2.1.4 Respondenter 
Totalt intervjuades sex personer. Tre respondenter hade utbildning inom 
grafisk formgivning, eller hade arbetat med det under en större del av sina 
liv. Tre respondenter arbetade med eller studerade något som stod långt 
ifrån ett designyrke. Urvalet skedde enligt ett bekvämlighetsurval. Åldern 
på respondenterna varierade mellan 20 och 58 år. De tre respondenterna 
utan designutbildning, i fortsättningen kallade lekmän, studerade eller hade 
studerat på högskolenivå inom vård eller byggteknik.  

2.1.5 Intervjuprocessen 
Turordningen som affischerna visades upp i, och frågor ställdes om dem, 
slumpades genom att respondenten fick dra en affisch i taget. Varje intervju 
tog 30–50 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter 
sammanfattades svaren på varje fråga i en tabell sorterad efter fråga, 
affisch och frågekategori. 

 

2.2 Metodreflektion 
Respondenternas förkunskaper varierade. Dock skulle utfallet ha kunnat 
påverkas mycket om någon av lekmännen hade haft ett stort hobbyintresse 
för design. Denna risk minskades genom val av respondenter där det var 
känt att de hade begränsade erfarenheter av professionella designmetoder.  

Affischernas stil varierade mycket, därför kan åsikterna mellan den som 
ansågs som minst respektive mest tilltalande påverkas mycket av 
respondenternas egen smak. Dock stämde respondenternas uppfattning om 
detta ofta väl överens med den gradering som designstudenterna gjorde 
inledningsvis. En lösning hade kunnat vara att undersöka endast en affisch 
och på så vis minska den påverkan som individuell smak har på 
undersökningen.  

För att få ett mer naturligt betraktande av affischerna kanske affischer som 
hittats på anslagstavlor hade varit mer lämpligt. Dock underlättade digitalt 
material att få en liknande kvalitet på alla affischer. Veck och skador och 
andra bieffekter av att använda affischer som suttit på en anslagstavla var 
den viktigaste motiveringen till detta.   
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Den slumpvisa turordningen av vilken affisch intervjun inleddes med kan 
ha gjort att olika affischer fick olika uttömmande svar beroende på i vilken 
ordning de användes. Detta orsakat av att respondenterna kände igen 
frågorna efter ett tag. Den slumpade ordningen bidrog även till att 
respondenterna efter ett tag jämförde de olika affischerna med varandra i 
sina svar. En förutbestämd ordning hade motverkat detta, men kunde 
istället lett till mindre uttömmande svar på samma affisch i varje intervju.   

Det går inte att dra några direkt generella slutsatser av undersökningen då 
de ofta är kopplade till svar från en enda person. Till fortsatta motsvarande 
studier, bör ett större urval av respondenter med olika ålder och erfarenhet 
användas. Tre + tre respondenter bedömdes vara ett relevant antal 
respondenter på denna akademiska nivå då strukturerade intervjuer 
användes som metod.  
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3 Resultat och diskussion 
Resultatet av intervjuerna redovisas i de tre kategorier frågor som ställdes. 
För varje kategori redovisas svaren per affisch. Ordningen på affischerna 
följer den rangordning som presenterats i metodavsnittet, från den mest 
tilltalande till den minst tilltalande. Efter att resultatet för varje affisch 
redovisats sker en diskussion kring den aktuella frågekategorin. 
Avslutningsvis sker en sammanfattande diskussion kring alla kategorier. I 
resultatdelen skrivs direkta citat från intervjuerna med kursiv text för att 
tydliggöra.  

 

3.1 Åsikter kring affischens informationskvalité 
Affisch 1 Dragonfly Det första intrycket av affischen skiljde sig åt hos 
lekmän och proffs. Två av proffsen uttryckte direkt en önskan att gå på 
festivalen. Två av lekmännen noterade först den starka turkosa färgen. En 
av dem påpekade också att det var mycket ord på affischen. Denna åsikt 
var något som delades med ett av proffsen som direkt svarade: Att det 
händer väldigt mycket, att den är fylld till bredden. Den tredje lekmannen 
utryckte en irritation över hur rörig affischen var och att respondenten på 
grund av detta inte såg något alls. 

Alla respondenter utom ett av proffsen var överens om att affischen var 
rörig och att det krävdes tid för att hitta nödvändig information. En så 
viktig uppgift som var evenemanget skulle äga rum var svårt att upptäcka 
för respondenterna. Ett proffs tyckte att designmässigt kanske strukturen 
inte var optimal, men att hon ville leta vidare och att detta uppfattades som 
något positivt.  

Åsikterna om budskapet var varierande i grupperna. Konstnärligt, artsy, 
punkigt, fritt, natur och rörigt var ord som nämndes. På frågan om 
affischen var minnesvärd syntes skilda åsikter. Antingen var affischen 
minnesvärd på grund av sitt utstickande utseende eller så saknades tydliga 
blickfång och affischen skulle därför inte väcka uppmärksamhet. Dessa 
åsikter delades av båda typer av respondenter.  

 

Affisch 2 Bob Marley Memorial Det första intrycket visade inga tydliga 
skillnader mellan proffs och lekmän. De flesta tänkte på reggae eller fina 
färger. Prisinformationen ansågs vara svår att se av två lekmän och ett 
proffs eftersom de letade efter en siffra, på denna affisch uttrycktes priset 
med texten ”fritt inträde”. Alla respondenter förstod att affischen handlade 
om reggae. Beskrivningar som glatt och starkt, glada människor, skön soft 
reggaekänsla och lite glatt sådär användes. Strukturen ansågs vara bra av 
de flesta, speciellt titeln bedömdes vara tydlig. En lekman utryckte att det 
krävdes att man vet att det är band som står på affischen för att den ska 
kännas logisk. Ett proffs tyckte också att jag tycker nog att datum och tid 
gömmer sig lite grann.  

Alla respondenter utom en utryckte ett intresse av att gå på evenemanget. 
Två av lekmännen trodde att affischen inte skulle synas bra på en 
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anslagstavla: … den är ganska lika andra typ så här festivalaffischer tycker 
jag. 

 

Affisch 3 Jazzklubb De flesta av respondenterna insåg att denna affisch 
handlade om jazz på grund av bilden. Alla hittade all information om 
evenemanget men ett av proffsen menade att musikernas namn skrivits 
otydligt. Budskapet uppfattades relativt lika mellan alla respondenter. 
Lekmännen uttryckte: Ja, det är väl att hon ska sjunga någonstans och Jag 
skulle tippa på att det är nån slags jazz. Proffsen hade liknande åsikter: 
kom och lyssna, proffsigt, finsmakliga lyssnare och inbjudande, vilsam var 
ord som användes.  

Alla respondenter tyckte strukturen fungerade bra. Den var lätt att läsa 
uppifrån och ner, och det viktigaste var stort. Ett proffs uttryckte att den 
symmetriska layouten passade lugn jazz.  

Ingen tyckte att affischen skulle kommas ihåg särskilt bra. Detta på grund 
av att den var för mörk för att stå ut, för normal, en bruksartikel, grått och 
likadant eller för klassisk.  

 

Affisch 4 Cocktailbar Det första intrycket av denna affisch varierade. 
Bland lekmännen utrycktes ord som glädje, cocktailbar nånstans och 
gammalt, inte från i år. Två av proffsen tänkte på generella saker som att 
affischen var enkel och hemmagjord samt att de blev nyfikna på musiken. 
Det tredje proffset noterade att en text i ett visst typsnitt hade ett annat 
typsnitt på bokstaven Å.  

Tre av respondenterna, från båda grupperna, tyckte att bandnamnet var 
otydligt, och osäkerhet uppstod om ”live” var en del av det. En av 
lekmännen tyckte att informationen var lätt att hitta och hade inga 
synpunkter på strukturen. Respondenten hade lättare att förstå affischen 
tack vare sin tid som student i Uppsala. De två andra lekmännen ogillade 
strukturen. Proffsen var relativt överens om att strukturen fungerade men 
kunde kräva mer arbete. Ett proffs sa: Den känns okej, det är liksom… det 
är dom här som presenterar dom här och det kostar såhär men det finns 
mycket att arbeta med tycker jag. 

Alla respondenter utom en hade åsikten att affischen inte var minnesvärd. 
Ett av proffsen sa: det är svårt att hitta fokus för ögonen för det är så 
mycket som konkurrerar. 

 

Affisch 5 Spinnrock De flesta uttryckte starka känslor när de fick se denna 
affisch. Oh shit!, Den är så ful!, Usch, alldeles för mycket grejer, och Oj, 
fattar inget.. Övriga respondenter tänkte mer på informationen som 
visades.  

Fyra respondenter tyckte att informationen var oklar. Speciellt 
artistnamnen nämndes som svåra att förstå på grund av logotyperna. En 
lekman sa att hon inte fattade alls vilka artister som spelade utöver 
”trubadur Peter och Jocke”. En annan lekman tyckte det var inte 



14/31 

jättetydligt men hittade all information. Ett proffs åsikt skiljde sig från 
resten av respondenternas. Hon sa: Den här tycker jag var lite… den är lite 
spännande. Dock uttryckte även denna respondent att artistnamnen var 
oklara.  

Budskapet tolkades olika av respondenterna. Bland lekmännen uttrycktes 
ord som kaos, rockklubb, väldigt mörkt och att det var dåligt gjort. En 
lekman fick associationer till något skapat i Microsofts ritprogram Paint. 
Proffsen sa istället fanzine, punk och kom hit raggare. Ett proffs var inne 
på att stilen på musiken var svår att gissa.  

På frågan kring hur strukturen uppfattades var lekmännens svar relativt 
lika. Strukturen beskrevs som utslängd, rörig, och jättedålig. Ett av 
proffsen tyckte: Ja, här får man ju leta och Allt det här andra finstilta är 
var ju jättesvårt att hitta. Ett annat proffs tyckte däremot att … själva 
strukturen är helt okej.  

Fem av respondenterna blev varken intresserade av evenemanget eller 
tyckte att affischen var minnesvärd. Ett av proffsen tyckte däremot att det 
både var ett intressant evenemang och en minnesvärd affisch.  

 

3.2 Diskussion om affischens 
informationskvalité 

Det första intrycket affischerna gav skulle kunna spegla affischens förmåga 
att kommunicera eller sända sitt budskap till mottagaren. I de sex 
intervjuerna syntes inga tydliga skillnader mellan hur lekmän och proffs 
reagerade. En kraftig färg kan påverka positivt och locka till engagemang 
medan en rörig bild eller många små detaljer kan göra att man inte tycker 
att budskapet verkar lockande. Skillnaden i vad som noterades först verkar 
vara av mer personlig karaktär, något som kanske kan visa på att en 
utbildning i formgivning inte behöver skilja ett proffs från en lekman. Det 
kan också innebära att en person med specialistkunskaper både måste 
kunna dessa och samtidigt kunna använda dem på ett bra sätt för att 
förmedla sitt budskap. 

I en musikaffisch är informationen om var och när evenemanget äger rum 
av största vikt. Informationen ska vara enkel att hitta. De affischer där det 
tog längre tid att få reda på information om datum, tid och plats för 
evenemanget uppskattades mindre. Det är möjligt att formgivare ibland 
kan tycka om att skapa avancerade lösningar med risk att budskapet och 
informationen inte når fram till mottagaren. På affisch Cocktailbar hade 
båda grupper av respondenter problem att förstå all information. Detta kan 
peka på att en utbildning i design inte behöver betyda att man är bättre på 
att tyda affischer som andra gjort utan snarare är det personen i fråga, inte 
yrket, som spelar in. På affisch Spinnrock hade alla respondenter svårt att 
hitta all information. Den affisch som rangordnats som minst tilltalande av 
designstudenterna hade alltså dessutom svårast att informera betraktaren.  
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Strukturen på affisch Bob Marley upplevdes som bäst av både proffs och 
lekmän. Om respondenterna fått genomföra en rangordning likt den som 
presenterats i metodavsnittet (estetiska kvaliteter), men istället med fokus 
på bra design (som kommunicerar informationen effektivt), borde alltså 
denna affisch placerat sig högre än affisch Dragonfly. Det fanns således en 
skillnad mellan det som uppfattades som en bra designad affisch i 
intervjuerna och det som uppfattades som tilltalande av 
formgivningsstudenter. Mer estetiskt tilltalande behöver inte betyda att 
informationen är lätt att ta till sig.  

Lekmännen tyckte att strukturen på affisch Cocktailbar var dålig och svår 
att förstå, medan proffsen var mer positiva. Formgivarna tyckte att den 
krävde mer jobb, men att den ändå var okej. En acceptabel struktur enligt 
en formgivare behöver alltså inte betyda att en lekman tycker det. Detta 
stärker vad Forlizzi & Lebbon (2002) påpekar om vikten av 
målgruppsundersökningar för att kunna kommunicera och påverka kunden.  
Kan formgivare vara bättre på att förstå strukturen för att de arbetar med 
det dagligen? Vetskapen om att en ”okej” struktur för en formgivare kan 
uppfattas som dålig för en lekman är intressant att ta med sig. 

På affisch Spinnrock tyckte ett av proffsen att strukturen var okej trots att 
hon tidigare kallat affischen för ful. För denna formgivare var alltså 
”fulhet” inte kopplat till hur tydlig informationen var. En intressant detalj 
är att ett proffs tyckte att informationen var lätt att hitta, men hon jämförde 
den samtidigt med formgivaren Neville Brody som skapade nästintill 
oläslig typografi. Kan det kanske vara samma effekt här som med affisch 
Dragonfly, att en formgivare kan tycka det är spännande med en layout 
som inte avslöjar all information direkt. Detta är något som lekmännen 
tycktes ogilla.  

 

3.3 Affischens estetik 
Affisch 1 Dragonfly Alla respondenter hade något positivt att säga. De 
noterade att det var mycket som hände, men åsikterna om det var bra eller 
dåligt gick isär. En lekman tyckte att den kändes ihopslängd, men att det 
var positivt att en känsla förmedlades. Två av proffsen noterade också att 
det var mycket som hände, vilket sågs som bra. En av dem tyckte också att 
affischen kändes lekfull.  

Affischen innehåller många olika typsnitt vilket det fanns olika synpunkter 
kring. Ett proffs tyckte att typsnitten såg handgjorda ut, men tyckte också 
att det var för många olika varianter. Lekmännen hade åsikter om antalet 
typsnitt och att blandningen var konstig. 

Den blå färgen uppskattades av alla utom en lekman. Respondenten 
uttryckte ogillande då kontrasten mellan bakgrund och text upplevdes vara 
för dålig. De flesta andra tyckte däremot kontrasten var tillräcklig.   

Lekmännen använde ord som rörig och ihopslängd för att beskriva 
affischen med ett ord. Proffsen valde handgjord, artsy, konstnärlig samt 
rörig.  
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Affisch 2 Bob Marley Memorial Denna affisch uppskattades av alla 
lekmän. En lekman sa: Nej jag skulle säga att det är schysst, snyggt gjort. 
Även proffsen uttryckte uppskattning, men påpekade brister som enligt 
dem skulle förbättra affischen, till exempel efterfrågades mer luft i 
designen.  

Ett proffs ville få bort skuggan under den vita texten med orden: Det är väl 
den man kan tycka är lite onödig. Vidare sa hon även … det är just den här 
skuggan som gör den lite svår att läsa. Vid utfrågning kring typsnitt 
utryckte även en lekman ett ogillande för skuggan under texten. Ett annat 
proffs tyckte att rubriken var bra, men att resten var för kladdigt och att … 
hade det vart lite renare hade det vart bättre. 

Alla respondenter utom en uppskattade färgerna på affischen. Relevanta, 
goa, passande och sköna var några av orden som användes. En lekman 
tyckte dock att färgerna var för bleka för att passa till en reggaeaffisch.  

Åsikterna om hur affischen skulle beskrivas med ett ord gick isär. Färgglad 
var dock ett ord som återkom. Ett proffs tyckte affischen var fräsch och 
modern medan ett annat tyckte att den var … lite 70-tal, inte fem myror 
riktigt men lite åt det hållet. En lekman kallade affischen för lite 
gammaldags och hänvisade till rubriktypsnittet som enligt honom var ett 
vilda västern-typsnitt.  

 

Affisch 3 Jazzklubb Två av proffsen tyckte att jazzaffischen fungerade för 
ändamålet, varav den ena även kallade den klassisk och fin. Det tredje 
proffset använde också ordet fin för att beskriva den, men påpekade också 
att det fanns utrymme för förbättringar. Lekmännen tyckte affischen var 
mindre tilltalande på grund av den grå och tråkiga färgen och mängden 
text.   

Två lekmän tyckte att typsnittet fungerade bra, men att informationstexten 
längst ner på affischen var för liten. En av dem kallade även typsnittet för 
klassiskt. En annan lekman kallade typsnitt för klent och för smalt och sa: 
Det är, blir liksom lite spretigt och då kan det vara lite svårt att läsa vad 
det står. Två av proffsen tyckte att typsnittet fungerade, men efterfrågade 
vissa justeringar i radavstånd för att bli nöjda.  

Två av lekmännen tyckte att svartvitt var en färgsättning som passade till 
en jazzaffisch medan den tredje tyckte att: … det ser ju lite tråkigt ut. Ett 
proffs uttryckte uppskattning för den gröna tonen i bilden. Samma ton fick 
en lekman att uppleva en spöklik känsla. Ett proffs tyckte kontrasten var 
bra i bilden. Detta i jämförelse med en lekman som påpekade att texten 
tycktes smälta in i bilden på vissa ställen och därför blev svår att läsa.  

 

Affisch 4 Cocktailbar Inget av proffsen tyckte att denna affisch var 
tilltalande och sa: Den skulle kunna va snygg, men den har sina brister och 
Den förmedlar ju budskapet, men det blir ingen wowkänsla. Lekmännen 
var mer positiva till utseendet och kallade den helt okej eller … snyggare 
och gladare än jazzaffischen. 
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Två lekmän och ett proffs tyckte att det var negativt med många olika 
typsnitt. Den tredje lekmannen tyckte typsnittsvalen var bra. De två 
resterande proffsen använde orden hyfsade och okej men påpekade att: Det 
är ju inga typsnitt som man minns och att … dom har inte fixats. 

Alla respondenter var överens om att avsaknaden av färg inte försämrade 
affischen. Två av proffsen funderade på om det skulle vara bra att föra in 
en färg till.  

De ord som valdes för att beskriva affischen var glad, okej och mysigt för 
lekmännen samt svartvit, amatörmodern och stökig för proffsen.  

 

Affisch 5 Spinnrock Alla respondenter utom ett proffs var överens om att 
spinnrocksaffischen var ful. Ett av proffsen kallade den gräslig men 
påpekade att den kanske var relevant för banden. Alla lekmän uttryckte att 
det var för mycket saker på affischen.  Beskrivningar gick mellan … slängt 
saker överallt, … för mycket grejer överallt och … det enda man ser 
egentligen är det längst upp. Det tredje proffset tilltalades av affischen 
bortsett från rubriken och sa: … den är schysst gjord på nåt sätt. Vidare 
tyckte detta proffs att den kändes som något från sent 80-tal och fick 
associationer till en formgivare som gjorde affischer med nästan oläslig 
text. Denna respondent sa samtidigt: Jag gillar den här, jag tycker den här 
är lite fräck.    

Alla lekmän hade något negativt att säga om typsnitten på affischen. Även 
två av proffsen ogillade typsnitten. Ett proffs uttryckte det som att: Dom 
har ju tagit i ordentligt, dom har tagit alla dom kan hitta. Ett annat proffs 
sa: [datumet] är väl okej men då är det här, vi gör nåt kul med det, vi 
vrider på det. Det tredje proffset tyckte däremot att typsnitten var fina och 
att blandningen gjorde affischen spännande.  

Två lekmän och två proffs var överens om att färgerna var fula. En lekman 
påpekade att det enda positiva var den mörka bakgrunden. En annan 
lekman kallade färgerna konstiga. Ett proffs påpekade att: allting skriker 
högst. Ett annat proffs tyckte däremot att färgerna var fina. 

Affischen beskrevs som kaos och rörig av lekmännen. Ett proffs kallade 
den punk eller fanzine. Ett annat proffs använde orden rörig och mycket. 
Det tredje proffset började jämföra affischen med en designstil, inspirerad 
från rysk design, med svårläst typografi. Till sist kallade detta proffs 
affischen 80-talstrendig. 

 

3.4 Diskussion om affischens estetik 
Åsikter om kontrast och färg i affischerna verkar vara något som mer 
speglar individuella uppfattningar än utbildning eller inte. Man kan 
uppskatta en grön färgton eller kalla den spöklik. Dessa individuella åsikter 
visar återigen på hur en formgivares goda intentioner kan leda till negativa 
resultat på grund av individuella och generella åsikter. Det stämmer väl 
med Forlizzi & Lebbon (2002) som diskuterar vikten av att kunna 
kommunicera och påverka den alltmer diversifierade kunden.  
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Forskning kan alltså vara relevant för att säkerställa att konsumenten 
reagerar på det sätt som planerats.  

En alltför invecklad design, som på affisch Dragonfly, kan påverka 
kundens åsikter negativt.  Här får alltså en varning utfärdas till utbildade 
designers att inte enbart gå på sin egen intuition för vad som är bäst. Det 
verkar alltså finnas belägg för att utvecklingen inom yrket kan tjäna på att 
gå från den intuition som Bennet (2006) och Rand (1993) beskriver mot 
mer empirisk forskning. Denna affisch skulle kunna klassas som expressiv 
design som enligt Throop (2006) är mer minnesvärd och underhållande, 
men samtidigt inte har samma genomslagskraft som mer pragmatisk 
informativ design.  

På affisch Jazzklubb syntes en skillnad i vad grupperna tyckte var bra 
läsbarhet. Medan två proffs tyckte att typsnitten fungerade bra med några 
justeringar så hade alla lekmän något att anmärka på som direkt påverkade 
hur de kunde läsa texten. Typsnittet upplevdes som för litet och för spretigt, 
och återigen uppstår en situation där en formgivare är nöjd medan en 
lekman tycker något är rörigt eller svårläst.  

Att rangordna affischernas estetik i en skala från ful/mindre tilltalade till 
fin/mer tilltalande såsom designstudenterna gjorde i samband med urvalet 
av affischer visar intressanta resultat och väcker tankar. Proffsen och 
lekmännen är ibland näst intill rörande överens om att en affisch 
(Spinnrock) är ful eller gräslig medan de har mer olika åsikter om vad som 
är tilltalande och fint.  Alla proffs kallade affisch Jazzklubb för fin, medan 
två lekmän inte upplevde den som tilltalande. Affisch Jazzklubb rankades i 
mitten av skalan mellan minst och mest tilltalande av designstudenterna 
under den första delen av undersökningen. Ordet fin är dock subjektivt och 
även designstudenterna som rangordnade affischen kanske skulle ha 
beskrivit affischen på detta sätt. Det kan jämföras med affisch Dragonfly 
där proffsen också tyckte affischen var mer tilltalande än lekmännen. Det 
som en formgivare menar är fint eller tilltalande verkar alltså inte alltid 
stämma överens med vad en lekman tycker.  

Affisch Cocktailbar visade ett motsatt resultat jämfört med affisch 
Dragonfly och Jazzklubb. Lekmännen fann den tilltalande medan proffsen 
inte gjorde det. Bland respondenterna kan synas en antydan till att en 
mindre tilltalande affisch enligt den ursprungliga rangordningen kan 
uppfattas som snyggare av lekmännen än av proffsen. Motsatt kan alltså en 
snyggare affisch enligt rangordningen uppfattas som snyggare av proffsen 
och fulare av lekmännen.  

I denna tentativa studie verkar den individuella smaken kunna spela in mer 
än utbildning och erfarenhet.   

Det verkar finnas tendenser till att lekmän kopplar ihop estetiken och 
informationsstrukturen när de uttrycker sitt omdöme om en affisch. 
Formgivarna i undersökningen verkar till större del kunna separera dessa 
och behandla varje del av affischen för sig.  

 

.  
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3.5 Affischens hantverk 
Affisch 1 Dragonfly Respondenternas åsikter om vad som upplevdes fel 
och som de gärna skulle ändra på varierade. En lekman tyckte att 
illustrationerna på affischen var för stora. En annan menade att om 
affischens syfte var att informera så måste den ha en bättre struktur. Två av 
proffsen tyckte de ifyllda vita hålrummen på vissa bokstäver borde tas bort. 
Två proffs ville dessutom att platsen för evenemanget skulle tydliggöras. 
Ett proffs tyckte illustrationen nedtill kunde visa en hel trollslända, och 
efterfrågade också en snyggare rubrik. Ett av proffsen tyckte att 
sponsorerna kunde ha lagts på en separat yta längst ner på affischen för att 
inte störa utformningen.  

Två av lekmännen trodde att ett proffs skapat affischen medan den tredje 
hoppades att det var en amatör. Ett proffs trodde att en proffsigare person 
skapat affischen. Ett annat proffs trodde att det snarare var en konstnär än 
en formgivare. Det tredje proffset trodde också på en utbildad formgivare, 
men påpekade att sponsorsloggorna var oproffsigt placerade. 

 
 
Affisch 2 Bob Marley Memorial Bland respondenterna var det i första 
hand proffsen som hade synpunkter på förändringar. Ett proffs vill ta bort 
skuggeffekten på texten som enligt henne var onödig. Hon ville dessutom 
ljusa eller mörka den bakre delen av bakgrundsillustrationen för att lyfta 
fram informationen. Till sist påpekade hon ett antal typografiska och 
grammatiska fel, exempelvis att maj skrivits med stor bokstav. Ett annat 
proffs ville förbättra typsnittens hierarki. Hon tyckte också det var för tajt 
mellan bokstäverna på affischen. Hon ville även ändra ramarna runt 
sponsorerna med förklaringen: Jag tycker det kan se lite B ut med svart 
ram runt bilder sådär. Vidare kommenterade hon även på ett antal 
typografiska fel. Det tredje proffset ville föra in mer luft i designen. Hon 
ville också testa att byta typsnitt på all text utom rubriken och även öka 
kontrasten på affischen.  

Alla lekmännen trodde att en utbildad formgivare designat affischen. Alla 
proffs var inne på att den som skapat affischen var duktigare, men inte 
kunde alla typografiska regler och finesser. Ett ord som användes var 
halvproffs.   

 

Affisch 3 Jazzklubb För denna affisch kom en lekman med förslaget att 
sätta artistnamnet längst upp. Han ville även förbättra kontrasten mellan 
bild och text. En lekman ville rätta till avsaknaden av mellanslag mellan 
bandmedlemmarnas namn och en divis. Även ett proffs ville korrigera 
divisen mellan bandmedlemmarna och deras instrument. Utöver detta ville 
hon ha mer luft i designen och byta informationstexten till ett typsnitt som 
är tydligare i små grader. Ett proffs funderade på att beskära bilden 
annorlunda för att öka dynamiken. Dessutom ville hon fortsätta utveckla 
designen med typsnitten. Till sist ville hon, precis som en lekman, förbättra 
kontrasten mellan bild och text.  

Två proffs och två lekmän trodde att en person utan utbildning skapat 
affischen. Den tredje lekmannen trodde att ett proffs skapat affischen, men 
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uttryckte det som oproffsigt att inte visa platsen för evenemanget. Det 
tredje proffset sa att ett halvproffs gjort den.  

 

Affisch 4 Cocktailbar En lekman samt två av proffsen ville justera texten 
där bokstaven Å var i ett avvikande typsnitt. Ett av de andra proffsen ville 
tydliggöra vilka artisterna var och förklara prissättningen ytterligare. Hon 
ville även justera den optiska tillriktningen på ett antal texter på affischen. 
Även en lekman var inne på att tydliggöra prissättningen på affischen. Han 
ville också öka typsnittsgraden på datumet samt flytta bandnamnet längre 
upp. En lekman ville också tydliggöra en del av informationen på affischen 
och ta bort kursivt på de texter som var kursiva. Ett proffs ville förbättra 
kommunikationen med justeringar av typsnitt.  

Alla respondenter utom en lekman trodde att en amatör skapat affischen. 
Ett av proffsen kommenterade att det var någon som är intresserad av 
layout. Liknande tankar uttrycktes av ett annat proffs. 

 

Affisch 5 Spinnrock Alla respondenter hade saker de ville förändra på 
affischen. Ett proffs ville rotera datumtexten till horisontellt läge. Hon 
uttryckte att om den detaljen varit annorlunda hade affischens utseende 
varit skitproffsigt. En lekman ville ta bort texten ”sista chansen” på en av 
bandloggorna. Hon kom även med förslaget att skriva mer information om 
artisterna med text istället för logotyper. En annan lekman ville också ta 
bort bandens logotyper och ha … bandens namn uppradat på en 
billboardlista som det brukar se ut. Den tredje lekmannen ville ändra allt 
och få in lite mer ordning och reda i affischen.  

Ett proffs vill ändra till att något blir störst men kommenterade samtidigt 
att: Affischen måste ha en viss stil för att kommunicera rätt sak… den ska 
ju förmedla nånting till dem som vill gå på den här. Så att den ska ju inte 
se ut som den här, med jazzföreningen. Ett annat proffs ville ha snyggare 
logotyper för banden och inte ha en massa effekter. Hon ville också 
framhäva bakgrundsbilden och gav som förslag att lägga bandens loggor i 
cirklar som skulle leda till att bakgrunden skulle bli lättare att se.  

Alla respondenter utom en trodde att en amatör skapat affischen. En 
lekman kommenterade att det … förhoppningsvis är en amatör. Ett proffs 
sa istället snudd på proffs, den är jättebra tycker jag, det här gör inte vem 
som helst tycker inte jag.  

 

3.6 Diskussion om affischens hantverk 
På alla affischer var proffsen inne på att göra justeringar som enligt dem 
skulle förbättra tydligheten i affischerna. Det var sällan lekmännen ville 
genomföra samma förändringar. Det kan vara så att dessa ändringar skulle 
göra affischen tydligare och att detta är en skillnad mellan proffs och 
lekmän. Formgivare har kompetensen att genomföra subtila ändringar som 
skapar tydligare design. Proffsen tänkte även på små grammatiska och 
typografiska fel på affischen. Det man kan fundera över är om dessa 
detaljer överhuvudtaget behöver justeras eftersom lekmännen inte tänkt på 
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dem. Som designer vill man ändå vara tillfredsställd med sitt jobb och det 
tar inte heller längre tid att göra det rätt från början. En annan anledning att 
ändra små detaljer kan vara när något skapas för att finnas i en formgivares 
portfolio. Vid jobbsökning döms detta kanske som just något mindre 
proffsigt och det är därför värt att göra ändringen på det, enligt formgivare, 
rätta sättet. Generellt verkar formgivare koppla misstag eller estetiska 
brister till sämre yrkeskunnande.  

Affisch Jazzklubb hade ett typografiskt fel som även en lekman noterade, 
att ett mellanslag fattades. Det avvikande typsnittet på bokstaven Å, på 
affisch Cocktailbar, noterades både av en lekman och av två proffs. Detta 
är troligen mycket beroende på tidigare erfarenhet och utbildning, men det 
behöver uppenbarligen inte separera proffs och lekmän. Det kan också vara 
som med stavfel, att vissa personer märker den typen av detaljer snabbare 
än andra. Att notera felaktigt typsnitt kan vara en detalj som unga 
formgivare tänker mer på ännu mer eftersom små fel kan vara ödesdigra 
vid uppvisade av sin portfolio. Urvalet är dock för litet för att dra någon 
större slutsats kring detta. 

Åsikterna om huruvida affischen var skapad av ett proffs eller en amatör 
varierade beroende på affisch. Den som rangordnats som minst tilltalande 
av designstudenterna var också den som de flesta trodde att en amatör hade 
skapat. Även den affisch som rangordnats som näst minst tilltalande 
troddes vara gjord av en amatör. Den som rangordnats som mest tilltalande 
uppfattades av de flesta vara gjord av ett proffs. Alltså kan det vara så att 
designstudenters uppfattning om utseendet på affischer hänga någorlunda 
ihop med hur proffsig en affisch uppfattas av både proffs och lekmän. 

Utöver detta fanns vissa utstickande åsikter om affischerna. En lekman 
tyckte att den affisch som rangordnats som mest tilltalande, Dragonfly, var 
för rörig för att vara skapad av en formgivare. Återigen verkar det som om 
informationen är viktig för hur en affisch uppfattas. Det är en intressant 
åsikt som stämmer väl överens med beskrivningen av grafisk design som 
Frascara (1988) gör som något som ”organiserar visuell kommunikation i 
samhället”. 

Inget av proffsen trodde det var ett fullproffs som gjort den mest tilltalande 
affischen, kanske snarare en konstnär. De var kanske också inne på att en 
grafisk designer borde se till att en affisch består av både expressiv och 
pragmatisk design som Throop (2006) menar är viktigt. Två lekmän trodde 
dock att det var en designer som skapat samma affisch. Det verkar finnas 
en skillnad i uppfattningen om vilken kompetens en formgivare innehar. 

Intressant är också att ett av proffsen tyckte att en väldigt proffsig person 
skapat affisch Spinnrock. Detta stärker vidare argumentet att även 
individuell smak har en stor inverkan på vad som uppskattas. Affisch Bob 
Marley upplevdes överlag som proffsigare än affisch Dragonfly, kanske 
tack vare den tydligare informationen. Proffsen trodde dock att det var ett 
halvproffs på grund av de små fel som de själva ville rätta till. Det kan vara 
så att det är de små detaljerna, som proffsen lärt sig i sin grundläggande 
utbildning, som separerar dem från övriga. 
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3.7 Sammanfattande diskussion 
Ett resultat från denna undersökning verkar vara att individuell smak ofta 
spelar en större roll än den erfarenhet och utbildning en person har för hur 
budskapet i en musikaffisch uppfattas. Vad en person tycker är tilltalande 
eller inte behöver inte vara direkt ihopkopplat med dennes yrkesroll. Men 
för att en affisch ska kunna bli både underhållande, minnesvärd och 
informativ, som Throop (2006) menar är viktigt, borde en person utbildad 
inom grafisk design kunna åstadkomma något med större genomslagskraft.  

Det framgår också hur viktig informationen är för intrycket av en affisch. 
Om informationen, som är själva poängen till affischen, är svår att hitta 
verkar detta leda till att fler tycker affischen är mindre bra. Frascaras 
(1988) definition stämmer väl med detta, då det inte blir någon förändring i 
målgruppen (lust att delta i musikevenemanget) utan endast en känsla av 
att affischen inte levererar det den borde göra. 

Ett intressant resultat tycks vara att affischer kan vara för krångliga för att 
en lekman ska uppskatta den men å andra sidan uppfattas som tilltalande 
av en formgivare. Dessutom kan en affisch vara för ful för att en 
formgivare ska tycka om den. De estetiska kvaliteterna blir viktigare än det 
som ska kommuniceras, kreativiteten skattas högre som Bennet (2006) 
menar.  

Det kan finnas ett mellanläge där både struktur och utseende uppskattas 
ungefär lika mycket av både lekmän och proffs. Det fanns också fall bland 
de lägre rankade affischerna där formgivare men inte lekmännen tyckte att 
informationsstrukturen var okej. Detta kan kanske kopplas ihop med att 
formgivare har större vana av att granska och betrakta grafisk design. I 
dessa fall verkade proffsen också tycka att affischen var mindre tilltalande, 
men att strukturen var okej. Formgivarna i undersökningen verkade kunna 
separera sina åsikter om affischens informationsstruktur och sina åsikter 
kring affischen estetik. Dock fanns affischer där både struktur och utseende 
uppfattades som dåligt av formgivarna, trots att frågorna om båda 
områdena ställdes separat.  

Proffsen såg små detaljer som de ville ändra för att göra affischerna 
tydligare. I vissa fall märkte lekmännen detta efter ett tag. Dessa ändringar 
kan mycket väl vara sådant som lekmännen inte märker, men omedvetet 
skulle göra att de uppfattar affischen som bättre. I några fall tyckte proffsen 
att en detalj var bra, till exempel kontrasten. Detta bör vara något som 
utbildade formgivare lärt sig i sin utbildning. Dock uppstod klagomål från 
lekmän om just den detaljen. Detta kan visa dels på att formgivare inte 
alltid kan veta hur målgruppen tänker, men detta stödjer åter Forlizzi & 
Lebbon (2002) som menar att målgruppsinriktade undersökningar blir allt 
viktigare för att kunna kommunicera och påverka kunden.  

Vissa rent estetiska val uppmärksammades ibland av den yngre 
formgivaren. En möjlig förklaring kan vara att unga formgivare är mer 
rädda att misslyckas eller anses ha ”dålig smak” eftersom deras verk enligt 
Throop (2006) oftare används i portfolio- och jobbsökningsyfte.  
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4 Slutsatser 
Detta examensarbete kan ses som ett försök att ta reda på om det finns 
skillnader i uppfattningar hos utbildade formgivare jämfört med lekmän 
när dessa betraktar design (musikaffischer), specifikt angående 
informationskvalitet, estetik samt kvaliteten på hantverket. Då urvalet är 
litet kan inga säkra slutsatser dras.  

Individuell smak verkar påverka mer än utbildning och erfarenhet. Vidare 
tycktes affischer kunna vara för krångliga för lekmän, de kunde också vara 
för fula för proffs. Formgivare menade ibland att något var bra, t ex 
tillräckligt bra kontrast, samtidigt som en lekman inte delade den 
uppfattningen. Det föreföll som om formgivare oftare separerar utseende 
och struktur, de kunde tycka att en ful affisch hade bra struktur. 
Lekmännen blandade ihop dessa två begrepp mer. Det verkar finnas 
skillnader mellan hur lekmän och proffs ser på design. Formgivare kan 
märka fler detaljer och tycks dra nytta av sin vana att studera layout för att 
lättare uppfatta både information och brister.  

Målgruppsanalyser verkar vara viktiga att genomföra för att testa design, 
precis som litteraturen påpekar. Med sådana kan den grafiska designen bli 
mer ändamålsenlig och troligen få ett bättre resultat. För lekmän tycks 
kommunikationen av information vara det viktigaste, det som enligt 
Frascaras definition egentligen är kärnan i grafisk design. En formgivare 
kan ibland fastna i det estetiska utseendet och glömma bort att se till så att 
budskapet också är tydlig.  

 

4.1 Förslag till vidare forskning 
Vid fortsatt forskning inom ämnet kan en mer öppen intervjustruktur 
användas, utan fördefinierade kategorier. På så vis skulle de delar av 
designen som respondenterna själva tycker är viktig påvisas. Studien skulle 
på så sätt bli ännu mer kvalitativ.  

Ett annat förslag är att göra en kombination av enkät och intervjuer för att 
öka den kvantitativa delen av undersökningen och för att se om de två 
delarna visar på ett samstämmigt resultat. Ytterligare uppslag för vidare 
undersökning är att försöka ta reda på vilken effekt en bättre estetik har, då 
litteraturen hänvisar till framgångsrik expressiv design. Både den 
informativa och den estetiska delen av grafisk design bör vara viktig för 
slutresultatet i till exempel en reklamkampanj.  

Uppfattningen om vilka affischer som skapats av proffs respektive 
amatörer varierade mycket. En vidareutveckling av detta projekt är att ta 
reda på vem som gjort affischen och jämföra med vad respondenterna tror.  
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Bilagor 
Bilaga 1  
Alla affischer hämtade från respektive webbplats den 23 april 2015. 

Affisch A  
http://lutherska.nu/wp-content/uploads/2013/04/Unreal-affisch.jpg  
 
Affisch B 
http://www.stockholmsallmanna.se/wp-content/uploads/2014/11/Riddarholmskonserten-
2014-page-001.jpg 
 
Affisch C 
http://lbs.se/wp-content/uploads/2013/04/mangel-affisch-A3.jpeg  
 
Affisch D 
http://lindome.nu/wp-content/uploads/2012/05/Lindomefestivalen-2012-dag-a4.jpg  
 
Affisch E 
http://media.gotahof.se/2015/02/G%C3%B6tahof-Affisch-r%C3%A4tt-Original-
Jubileum.jpg  
 
Affisch F (Affisch 1) 
http://www.falkoping.se/images/18.2670c75213f13d73bf92c00/1410376288001/Dragonfly.j
pg  
 
Affisch G (Affisch 2) 
http://www.blackamusik.com/wp-content/uploads/2013/04/bmm2013-1.1.jpg  
 
Affisch H 
http://www.falukammarkor.com/joomla2/images/stories/20121222A_Affisch.jpg  
 
Affisch I (Affisch 3) 
http://www.huddingejazz.se/posters/20131205_isabella_lundgren.jpg 
 
Affisch J (Affisch 4) 
https://uppsalastudent.com/files/ng/3/Affisch.22.Feb.2013.my.heart.is.a.metronome.jpg  
 
Affisch K (Affisch 5) 
http://osmusik.se/wp-content/uploads/2014/08/Affisch-12e-April1.jpg  
 
Affisch L 
http://giveandforgive.se/wp-content/uploads/2013/10/affisch-cafe-131018-kopiera.jpg  
 
Affisch M 
http://www.worldfusioncollective.se/wp-content/uploads/2012/05/affisch-Larisa-
farg_copy.jpg 
 
Affisch N 
http://huskvarnafolketspark.se/wp-content/uploads/2011/09/Afzelius_NY.jpg  
 
Affisch O 
http://www.palladium.nu/wp-content/uploads/2/2014/06/B2_affisch_fria_pro_no_footer-
page-001.jpg  

http://lutherska.nu/wp-content/uploads/2013/04/Unreal-affisch.jpg
http://www.stockholmsallmanna.se/wp-content/uploads/2014/11/Riddarholmskonserten-2014-page-001.jpg
http://www.stockholmsallmanna.se/wp-content/uploads/2014/11/Riddarholmskonserten-2014-page-001.jpg
http://lbs.se/wp-content/uploads/2013/04/mangel-affisch-A3.jpeg
http://lindome.nu/wp-content/uploads/2012/05/Lindomefestivalen-2012-dag-a4.jpg
http://media.gotahof.se/2015/02/G%C3%B6tahof-Affisch-r%C3%A4tt-Original-Jubileum.jpg
http://media.gotahof.se/2015/02/G%C3%B6tahof-Affisch-r%C3%A4tt-Original-Jubileum.jpg
http://www.falkoping.se/images/18.2670c75213f13d73bf92c00/1410376288001/Dragonfly.jpg
http://www.falkoping.se/images/18.2670c75213f13d73bf92c00/1410376288001/Dragonfly.jpg
http://www.blackamusik.com/wp-content/uploads/2013/04/bmm2013-1.1.jpg
http://www.falukammarkor.com/joomla2/images/stories/20121222A_Affisch.jpg
http://www.huddingejazz.se/posters/20131205_isabella_lundgren.jpg
https://uppsalastudent.com/files/ng/3/Affisch.22.Feb.2013.my.heart.is.a.metronome.jpg
http://osmusik.se/wp-content/uploads/2014/08/Affisch-12e-April1.jpg
http://giveandforgive.se/wp-content/uploads/2013/10/affisch-cafe-131018-kopiera.jpg
http://www.worldfusioncollective.se/wp-content/uploads/2012/05/affisch-Larisa-farg_copy.jpg
http://www.worldfusioncollective.se/wp-content/uploads/2012/05/affisch-Larisa-farg_copy.jpg
http://huskvarnafolketspark.se/wp-content/uploads/2011/09/Afzelius_NY.jpg
http://www.palladium.nu/wp-content/uploads/2/2014/06/B2_affisch_fria_pro_no_footer-page-001.jpg
http://www.palladium.nu/wp-content/uploads/2/2014/06/B2_affisch_fria_pro_no_footer-page-001.jpg
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Bilaga 2 

 
Affisch 1 – Dragonfly  
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Affisch 2 – Bob Marley Memorial 
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Affisch 3 – Jazzklubb 
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Affisch 4 – Cocktailbar 
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Affisch 5 – Spinnrock  
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Bilaga 3  

Grundläggande information 

• Ålder 
• Arbete/utbildning.  

 
Åsikter kring affischens informationskvalité 

• Vad är det första du tänker på? 
• Hur framgår informationen?  
• Kan du beskriva budskapet? 
• Har du något att säga om strukturen på affischen? 
• Blir du intresserad av evenemanget? 
• Skulle affischen stå ut på en anslagstavla? 
• Känns affischen minnesvärd? 

 

Åsikter kring affischen utseende 

• Vad tycker du om affischen rent estetiskt? 
• Hur tycker du val av typsnitt fungerar?  
• Vad tycker du om färgerna? 
• Vad har affischen för stil? 
• Hur skulle du beskriva affischen med ett ord? 

 
 
Åsikter kring hantverket 

• Känns något fel med designen?  
o Skulle du vilja ändra något? 

• Tror du att affischen är skapad av ett proffs eller en amatör? 
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