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Abstract 

Communication is a growing area of interest for organizations to take note of, not least considering the ways 

in which they go about their marketing. The outline of this project report is to examine, identify and fill any 

potential gaps regarding The Great Journey’s (TGJ) marketing and understanding for students of Karlstad 

University which is an important aspect since it is easy to forget that communication is a process where the 

meaning of a message is interpreted in the presence of noise. To be able to examine our research question a 

survey has been conducted, bearing in mind theories of for instance Virtual Reality (VR) by Fox et al. (2009). 

The main theme of the survey refers to students knowledge of TGJ:s existence and VR as well as their attitude 

to commit themselves parallel to their studies. The result has been analyzed from a gender perspective to 

identify any differences between men and women to take into account in the design of the resulting material 

since the technology industry has a history of mainly attracting men according to Statens jämställdhetsråd 

(2000). The results from this study indicates similar responses between men and women when it comes to the 

desire to learn more about VR, where both genders show a distinct positive attitude. At the same time, 

respondents of both genders have a knowledge of VR as a concept. The main differences are concerning 

attitudes to commit to a virtual reality project where most men are positive while there is an opposite 

relationship among women. Men also tend to know more about VR than women while men relatively women 

find it somewhat more important to increase their skills beyond their studies. Women’s lower knowledge of 

VR is a possible explanation for why fewer women than men are positive to commit to a virtual reality project. 

This is a reason why the external communication has a distinct educative theme to raise the level of knowledge. 
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Sammanfattning 
Kommunikation är idag ett växande ämne för organisationer att ta fasta på överlag och inte minst när det 

kommer till deras marknadsföring. I denna projektrapport undersöks vilka kunskapsluckor som finns att fylla 

avseende projektet The Great Journey’s (TGJ) marknadsföring och förståelse om studenterna på Karlstads 

universitet vilket är en viktig del då det är lätt att glömma bort att kommunikation är en meningsskapande 

process där budskapet konstrueras av mottagaren. För att undersöka projektrapportens frågeställning har en 

enkätundersökning med förankring i teorier om bland annat Virtual Reality (VR) av Fox et al. (2009) 

genomförts som kretsat kring studenternas kännedom om projektet TGJ, kunskaper om VR samt inställning 

till att engagera sig vid sidan om studierna. Svaren har sedan analyserats ur ett genusperspektiv för att 

identifiera eventuella skillnader män och kvinnor emellan att ta hänsyn till vid utformandet av det resulterande 

materialet då teknikområdet tidigare i huvudsak lockat män enligt Statens jämställdhetsråd (2000). Resultaten 

från vår studie tyder på snarlika svar mellan män och kvinnor när det kommer till att vilja lära sig mer om VR, 

där båda könen visar en tydlig positiv inställning samtidigt som de allra flesta inom båda könen känner till VR 

som begrepp. De största skillnaderna är dels beträffande inställning till att engagera sig i ett projekt inom VR 

där de flesta män kan tänka sig detta medan det råder ett omvänt förhållande hos kvinnorna och dels 

beträffande respondenternas självskattade kunskapsnivå om VR. Män tenderar att ha en högre kunskapsnivå 

än kvinnor samtidigt som män relativt sett kvinnor tycker att det är något viktigare att öka sin kompetens 

utanför studierna. Kvinnornas lägre självskattade kunskapsnivå om VR skulle kunna vara en möjlig förklaring 

till varför färre kvinnor än män kan tänka sig att engagera sig i ett projekt inom VR varför den externa 

kommunikationen bland annat kommer ha inslag av ett utbildande tema i syfte att höja kunskapsnivån. 

 

Nyckelord: Virtual Reality, visuell kommunikation, design, jämställdhet, genus, teknik. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av bakgrund, problemformulering och syfte med projektet. 

Efterföljande kapitel kommer sedermera ställas mot denna beskrivning. 

1.1 Bakgrund 
The Great Journey (TGJ) är ett projekt som riktar sig till både yrkesverksamma och studenter i 

Karlstad som älskar utveckling och har en passion för innovation med den gemensamma nämnaren 

att de är nyfikna och orädda problemlösare. Utmaningen för den som väljer att delta i projektet 

består i att utveckla en livskraftig Virtual Reality-upplevelse (VR) redo för marknadslansering. 

Upplevelsen kan till exempel vara inom spel, en nytto- eller utbildningsprodukt eller en kulturell 

upplevelse för att nämna några - men det är bara fantasin som sätter gränsen. I juni 2016 hölls ett 

första event där ca 150 personer närvarade och majoriteten av de som hittills engagerat sig har vart 

yrkesverksamma. Projektet har tidigare inte haft någon tydlig plan för hur de bör marknadsföra sig 

i sociala medier men har en ambition att under 2018 göra en nysatsning kring sociala medier i syfte 

att nå målgruppen studenter, särskilt kvinnliga, genom kommunikation. Då kommunikation är en 

process som är mest effektiv när den sker på mottagarens villkor, vilket innebär att mottagaren 

skapar en förståelse för det som kommuniceras ut baserat på dennes bakgrund, intresse, utbildning 

etcetera (Falkheimer & Heide, 2014), behöver TGJ därför som ett led i detta öka sin förståelse om 

målgruppen studenter. 

 

1.1.2 Virtual Reality 
Begreppet VR kan förklaras som en digitalt konstruerad värld som människor kan ta del av med 

hjälp av teknisk utrustning, såsom VR-glasögon och joysticks. En annan typ av VR som de flesta 

idag kan associera till är de filmer i 360 grader som brukar spridas på sociala medier (Fox et al. 

2009). För att förklara begreppet närmare så kan man alltså förflytta sig mellan miljöer samt 

interagera med objekt och andra individer i en värld där man som användare är med och skapar 

innehållet med hjälp av den tekniska utrustningen (Fox et al. 2009). Enligt Jones (2017) så har 

utvecklingen av VR gjort stora framsteg och idag används det i allt större utsträckning än för bara 

några år sedan. VR-teknologin är numera möjlig att använda inom andra områden än bara inom 

spelvärlden. Fox et al. (2009) nämner i sin artikel några områden som VR har gjort uppgång inom 

som t.ex. psykologin och sociologin. Inom psykiatrin har det visat sig att det går att bota/lindra 

ångest samt olika slags fobier. VR gör detta möjligt genom att människan kan utsättas för de 

obehagliga miljöer som de kan få ångest av utan att faktiskt vara i miljön på riktigt. Patienten får 

testa att gå in i den virtuella ångestladdade miljön gradvis som i sin tur ska ta bort rädslan när man 
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lyckats möta miljön helt. Vad gäller sociologin så har forskare bland annat tittat på människors 

beteenden vid användandet av VR. Användarens känslor testas genom att man försöker manipulera 

känslorna i den virtuella världen (Fox et al. 2009). 

 

Fox et al. (2009) menar att genom att använda VR som ett verktyg för lärande, blir det mer effektivt 

och givande för att man inkluderar och aktiverar människorna i lärandet och låter dom skapa istället 

för att till exempel begränsa det till en dataskärm där man blir mer passiv än aktiv. Jones (2017) 

instämmer i detta resonemang. Hon menar att människor tenderar att bli mer intresserade av något 

som de får vara med att skapa och påverka själva vilket innebär en större frihet för mottagarna. 

Det har visat sig att människans sätt att agera och interagera i den virtuella miljön är likvärdigt det 

sätt som människan agerar i den verkliga miljön (La Peña et al. 2010). 

Begreppet VR kan förklaras som en digitalt konstruerad värld som människor kan ta del av med 

hjälp av teknisk utrustning, såsom VR-glasögon och joysticks. En annan typ av VR som de flesta 

idag kan associera till är de filmer i 360 grader som brukar spridas på sociala medier (Fox et al. 

2009). För att förklara begreppet närmare så kan man alltså förflytta sig mellan miljöer samt 

interagera med objekt och andra individer i en värld där man som användare är med och skapar 

innehållet med hjälp av den tekniska utrustningen (Fox et al. 2009). Enligt Jones (2017) så har 

utvecklingen av VR gjort stora framsteg och idag används det i allt större utsträckning än för bara 

några år sedan. VR-teknologin är numera möjlig att använda inom andra områden än bara inom 

spelvärlden. Fox et al. (2009) nämner i sin artikel några områden som VR har gjort uppgång inom 

som t.ex. psykologin och sociologin. Inom psykiatrin har det visat sig att det går att bota/lindra 

ångest samt olika slags fobier. VR gör detta möjligt genom att människan kan utsättas för de 

obehagliga miljöer som de kan få ångest av utan att faktiskt vara i miljön på riktigt. Patienten får 

testa att gå in i den virtuella ångestladdade miljön gradvis som i sin tur ska ta bort rädslan när man 

lyckats möta miljön helt. Vad gäller sociologin så har forskare bland annat tittat på människors 

beteenden vid användandet av VR. Användarens känslor testas genom att man försöker manipulera 

känslorna i den virtuella världen (Fox et al. 2009). 

 

Fox et al. (2009) menar att genom att använda VR som ett verktyg för lärande, blir det mer effektivt 

och givande för att man inkluderar och aktiverar människorna i lärandet och låter dom skapa istället 

för att till exempel begränsa det till en dataskärm där man blir mer passiv än aktiv. Jones (2017) 

instämmer i detta resonemang. Hon menar att människor tenderar att bli mer intresserade av något 

som de får vara med att skapa och påverka själva vilket innebär en större frihet för mottagarna. 
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Det har visat sig att människans sätt att agera och interagera i den virtuella miljön är likvärdigt det 

sätt som människan agerar i den verkliga miljön (La Peña et al. 2010). 

 

1.2 Problemformulering  
Det råder inga tvivel om att kommunikation idag är ett växande ämne att ta fasta på i organisationer 

överlag och inte minst för deras marknadsföring. Intresse är idag grundat i lojalitet och de relationer 

som byggs upp utifrån medierad information och organisationens budskap. Ändå är 

kommunikation ett område som ofta kan tas för given i organisationer eftersom den lätt 

bagatelliseras. Detta är något som medvetet eller omedvetet följer den så kallade 

transmissionssynen (där kommunikation är en linjär process mellan sändare och mottagare) vilket 

innebär att det är lätt att glömma bort att kommunikation är en meningsskapande process där 

budskapet konstrueras av mottagaren (Falkheimer & Heide, 2014). Detta kan leda till att 

organisationer stöter på problem när de ska marknadsföra en produkt, eller som i TGJ:s fall en 

möjlighet för de som vill utforska morgondagens digitala möjligheter, vilket i sin tur riskerar att 

leda till att organisationen inte når ut till sin tänkta målgrupp med sitt budskap. De organisationer 

som dock lyckas bra med detta använder sig oftast av en genomarbetad strategi som bland annat 

innehåller vilka kanaler organisationen ska kommunicera med sin målgrupp i och hur den 

kommunikationen ska se ut, vilka olika aktiviteter de ska anordna samt vilka grafiska element 

organisationen ska använda för att fånga sin målgrupp (Bergström, 2016). Vad detta projekt ämnar 

åstadkomma är således att alla dessa olika faktorer så som färg, typsnitt, text och aktiviteter 

förmedlar samma budskap så att TGJ inte riskerar att budskapet faller igenom på grund av att det 

blir för spretigt och otydligt utan istället skapar en helhet (Bergström, 2016). Utöver detta har 

projektet även att beakta eventuella genusaspekter då teknikområdet är mansdominerat och arbets- 

och uppdragsgivare ofta lockar med sådant män förväntas tycka om. Av detta följer att olika 

människor lockas beroende på paketering och miljö (Statens offentliga utredningar, 2000). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta projekt är att producera en grafisk manual, kampanjmaterial och riktlinjer för 

kommunikation i sociala medier baserat på relevant teori och empiri för att TGJ bättre ska nå 

studenter på Karlstads universitet (KAU) med sin marknadsföring och på så vis få dem intresserade 

av att engagera sig i projektet. Anledningen till att fokus primärt är riktat mot studenter på KAU är 

att TGJ är ett sätt att attrahera människor runt om i Sverige och även världen att se teknisk 

utveckling som en möjlighet i Karlstad. För att vägleda och driva projektet till att uppnå syftet 

behöver vi besvara frågeställningen: 
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x På vilket sätt och genom vilka uttryck och visuella element kan TGJ bättre nå studenter på 

KAU?  
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2. Teori 
Vi kommer att utgå från olika marknadsföringsteorier samt tidigare forskning kring ämnet för att 

få en förståelse och mer kunskap om hur en bra och effektiv marknadsföring kan utformas samt 

hur vi kan utveckla en komplett grafisk manual. Teorier kring begreppet VR är också av nytta dels 

då det utgör grunden för TGJ och dels då vi kommer att använda detta i vår enkät för att ta reda 

på vad studenter kan om VR och behöver då en större förståelse för vad VR är men också för att 

kunna använda det i den slutliga produkten. Annan för studien relevant teori berör könsskillnader. 

 

För att åstadkomma detta kommer vi utgå från Effektiv visuell kommunikation (Bergström, 2016) samt 

Garrets bok The Eements of User Experience – User Centered Design for the Web and Beyond (2011) för att 

förklara begrepp som målgruppsanalys. I vår studie utgör målgruppsanalysen en stor del av arbetet. 

Den kommer att bidra till kännedom om TGJ:s målgrupp samt tillföra nya kunskaper för oss kring 

bl.a. vad de kan om VR och det i sin tur kan användas för att anpassa marknadsföringen till 

målgruppen. Vidare kommer vi att ha stor användning av boken Marknadsföring teori strategi och 

praktik av Kotler et al. (2017), Marketing to the social web av Weber (2011) samt artiklarna Social media: 

The new hybrid element of the promotion mix av Mangold & Faulds (2009), Fans, Friends, and Followers: 

Social Media in the Retailers’ Marketing Mix av Kunz et al. (2011) för att förklara marknadsföring 

genom sociala medier. Teorier kring marknadsföring behövs för att kunna utveckla en effektiv 

strategi för TGJ men också för att kunna producera kommunikationsmaterial utifrån 

målgruppsanalysen. Fler för studien centrala begrepp förklaras nedan. 

 

2.1 Strategisk kommunikation 
Med strategisk kommunikation menar vi de kommunikationsinsatser en organisation genomför 

medvetet för att nå de övergripande målen organisationen satt upp. Det kan vara insatser 

organisationer gör för att locka en ny målgrupp eller få fler kunder men ska dock inte förväxlas 

med organisationens övergripande mål, vilka relateras till de kommunikationsplaner organisationen 

producerar (Falkheimer & Heide, 2014). I vår studie handlar den strategiska kommunikationen 

primärt om de kommunikationsinsatser organisationen ska genomföra gentemot intressenter som 

är externa men avser både formell- och informell kommunikation (Ibid).   

 

2.2 Marknadsföring 
Begreppet marknadsföring innebär rent konkret att man vill utveckla lönsamma kundrelationer och 

tillfredsställa kundernas behov. Genom marknadsföring vill man behålla befintliga kunder och 

skapa band med nya för att öka en organisations trovärdighet och lönsamhet (Kotler et al. 2013).  
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Marknadsföring behövs alltså för att minska eventuella glapp mellan organisationen och kund och 

för att hålla kunden uppdaterad om nyheter (Ibid). Teorier om marknadsföring har ofta sin grund 

i den företagsekonomiska sfären men är minst lika användbart för andra typer av organisationer 

vars primära mål inte är lönsamhet. TGJ är inget företag i den bemärkelsen men för vår studie har 

marknadsföring en primär roll då TGJ:s relation till studenter vid Karlstad universitet behöver 

förbättras. Både genom att attrahera fler studenter och vårda relationen till de som redan engagerat 

sig och för detta ändamål är teorier om marknadsföring tillämpbara. 

 

Ett sätt att fånga sin målgrupp menar Bergström (2016) är att skapa en kampanj, som innebär att 

man anordnar ett antal aktiviteter under en tidsperiod. En kampanj ska enligt Bergström (2016) 

stämma med organisationens grundtanke och bäst effekt uppnås genom att få ut sin kampanj i fler 

än en kanal och kombinerat med någon slags aktivitet. 

 

2.2.1 Marknadsföring genom sociala medier 
Mangold & Faulds (2009) skriver i sin artikel ”Social media: The new hybrid element of the 

promotion mix” att sedan sociala medier kom in i bilden har sättet att marknadsföra sig på förändrats. 

Sociala medier gör det möjligt för organisationer att kommunicera med sina kunder på ett effektivt 

sätt. Genom sociala medier kan organisationen bland annat utbilda sin målgrupp om de produkter, 

tjänster eller erbjudanden de har eller fråga vad de tycker om något. Sociala medier som 

marknadsföringskanal upplevs positivt av kunderna dels för att de får information från 

organisationen och lär känna den bättre men också för att kunder både kan kommunicera 

sinsemellan och med organisationen. Kunz et al. (2011) menar också att sociala medier som 

marknadsföringsverktyg är ett bra sätt att underhålla kommunikationen med sin målgrupp. 

Målgruppen kan snabbt nå organisationen genom kommentarer och chattfunktioner och 

organisationen kommer därmed sin målgrupp närmare. Som Weber (2009) beskriver det: “The 

stronger your dialogue, the stronger your brand; the weaker your dialogue, the weaker your brand”. 

 

Ett tydligt och bra budskap som reflekterar vad organisationen står för medför att företaget på så 

sätt kan påverka vad deras kunder säger om företaget och hur det sprids vidare, såklart går inte 

detta att kontrollera helt men större förutsättningar finns om man använder sociala medier på rätt 

sätt menar Mangold & Faulds (2009). Människor tenderar att prata mer om saker som de har mer 

kunskap om, därför tänker vi att det är viktigt att TGJ utbildar sin målgrupp i VR genom sociala 

medier. Detta ska i sin tur leda till att projektets namn samt vad de gör sprids vidare och fler får 

kännedom om TGJ. Tre viktiga aspekter att tänka på vid marknadsföring genom sociala medier är 
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att materialet som publiceras måste ligga rätt i tiden, alltså i samband med någon kampanj till 

exempel, materialet ska vara kontrollerat och det ska publiceras kontinuerligt så att inte intresse 

förloras från mottagarens sida (Mangold & Faulds, 2009).  

 

Fyra nyckelbegrepp som Bergström (2016) tar upp vid val av medium är räckvidd - som indikerar 

hur många organisationen når, frekvens - hur ofta målgruppen ska påverkas, impact - vilken 

genomslagskraft som uppnås med valet av mediet, och till sist tid som preciserar tiden man ska 

rikta in sig på, såsom säsongsvis. Vid val av sociala medier som marknadsföringskanal är det bra 

att tänka på att organisationen ska framställas som lyhörd, intresserad och aktiv. 

 

2.3 Målgruppsanalys  
Kotler et al. (2017) beskriver att en målgrupp definieras som en grupp människor som känner 

samma behov och begär, vilket kan ta sig i uttryck i att man tar del av information i samma typ av 

kommunikationskanal. Målgruppsanalysen är nödvändig för att organisationen ska kunna se vilken 

grupp människor som de bör satsa på och hur organisationen bäst når dem för att uppnå långsiktiga 

mål. Detta är särskilt viktigt vid en tillväxtfas som innebär att organisationen håller på att bygga 

upp sin position (Ibid). Garrett (2011) menar att organisationer behöver veta fakta om sin 

målgrupp, till exempel vad de har för attityd till något men också vad deras kunskaper är. En annan 

viktig information kring ens målgrupp som ofta kommer till användning är målgruppens 

utbildningsnivå, kön samt ålder (Garret, 2011). 

 

TGJ:s målgrupp till projektet, studenter som studerar på KAU, är redan på förhand definierad. 

Denna målgrupp har valts dels för att TGJ har som ambition att få fler studenter att intressera sig 

för VR och ge dem en möjlighet att få känna på företagande men också för att KAU ligger bredvid 

Innovation Park där TGJ har sina lokaler, vilket gör att det är lättvindigt för studenterna att ta sig 

dit. TGJ menar att studenter är en målgrupp som är idérika samt ofta öppna för att testa på nya 

saker. TGJ gör även anspråk på att attrahera människor runt om i Sverige och även världen att se 

teknisk utveckling som en möjlighet i Karlstad och ser i det avseendet goda synergieffekter i en bra 

relation till studenter på KAU. 

 

2.4 Genus  
Jämfört med biologiskt kön som är medfött och bestäms utifrån könsceller, så är socialt kön 

konstruerat i efterhand. Det är yttre attribut som exempelvis föräldrar, vänner eller film som sätter 

prägeln på vad som anses vara manligt och kvinnligt (Jarlbro, 2006). En kartläggning som utförts 
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på uppdrag av JÄMIT om jämställdhet och IT visar att IT-branschen domineras av män och att 

fler kvinnor behöver komma in för att vi ska kunna arbeta framåt med IT-utvecklingen.  För att 

attrahera och inkludera mer kvinnor bör bland annat det tekniska språket ändras och tala till fler 

än bara männen. JÄMIT menar att de sociala strukturer som skapats av samhället behöver ändras 

och beskriver hur forskare menar att det går att avköna tekniken om vi verkligen vill det (Statens 

offentliga utredningar, 2000). En sådan aspekt tar även Bergström (2016) upp, han menar att den 

blå färgen till exempel väldigt ofta förekommer i företagslogotyper och att den bland annat står för 

respektfullhet och trovärdighet. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) beskriver 

hur intresset för utbildningar inom teknikområdet kan ökas t.ex. genom att anpassa 

marknadsföringen av utbildningarna på ett sätt som tilltalar kvinnor i större utsträckning än tidigare 

(IFAU, 1999). 

 

Det går också att se spår historiskt att det tydligt visat sig att skapandet av teknik i allmänhet 

dominerats av män. Saker som det första datorspelet, spelkonsoler och tillhörande teknikprylar 

skapades av män, likaså i utvecklandet av de första datorerna, vilket ledde till att män snabbt 

skapade sig ett intresse för teknik som de sedan tog med sig och vidareutvecklade ute i samhället 

(Ottemo, 2008).  

 

Eftersom män var den ledande skaran för skapandet av teknik föll det sig naturligt att det var de 

som startade datorföretag och utvecklade tekniken ytterligare. Tidskrifter om teknik riktades 

således endast till män och när datorerna introducerades i skolorna på 1980-talet så var det återigen 

de manliga lärarna som skulle ta ansvar för att lära ut i detta ämne (Ibid). Även om situationen idag 

ser annorlunda ut så dominerar ändå männen utvecklingen av tekniken.  

 

Idag fokuserar genusforskningen för teknik på hur man ska locka och öka andelen kvinnor till 

tekniska utbildningar (Lindahl, 2003). Dock visar det sig att tekniska yrken inte varit särskilt 

mottagliga för förändringar i genusrelationerna jämfört med andra akademiska yrken och det råder 

delade meningar om varför, men en anledning kan vara att teknikyrken präglas av dualism, där 

männen ses som de starka och tekniskt kompetenta medan kvinnor framställts som det motsatta 

(Faulkner, 2009). JÄMIT skriver i sin kartläggning att   

  

I vårt fall är begreppet genus relevant eftersom vi måste ta hänsyn till om vi ska resonera 

annorlunda i marknadsföringen gentemot män respektive kvinnor. Det är en allmän uppfattning 

att IT-branschen lockar fler män (Statens offentliga utredningar, 2000), ska man då tänka 
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annorlunda i marknadsföringen gentemot kvinnor och vilka genusaspekter ska man då ta hänsyn 

till, är frågor vi måste ha i åtanke när vi genomför vår studie. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 
Vi har valt en kvantitativ metod till vår studie och kommer att utföra en enkät. Vid enkät besvarar 

respondenten själv en uppsättning frågor. För vår studie är enkät den bästa metoden för att den 

når ett större antal respondenter på kortare tid, vilket inte är tänkbart om vi hade valt intervjumetod. 

En annan fördel med enkätmetod är att respondenterna själva får välja när och var de vill besvara 

enkäten (Trost, 2011). Vi har valt metoden då vi bl.a. vill ta reda på vad TGJ:s målgrupp kan om 

VR, om de skulle vara intresserade av att gå med i ett VR projekt samt om de har hört talas om 

TGJ. Vi vill också undersöka om det finns några skillnader i hur man intresserar sig för detta 

beroende på kön (Østbye et al. 2003). När man pratar om enkäter så handlar det om att samla in 

en större mängd data. Skillnaden mellan exempelvis enkät och intervjumetod är att i 

enkätundersökningar så är det intervjupersonen som själv styr över sina egna svar och det finns 

ingen intervjuare som kan styra över svaren (Trost, 2011). Det handlar om en strukturerad 

datainsamling där alla människor besvarar samma frågor som i efterhand ska gå att koda fram för 

att få svar på vad en större mängd personer tycker om något (Østbye et al. 2003). Eftersom vi vill 

nå en större mängd personer och då studenter på KAU utgör populationen så lämpar sig en 

kvantitativ studie, som enkät, sig bäst (Ekström & Larsson, 2010).  

      

3.2 Urval av respondenter 
Valet av respondenter omfattas av svensktalande studenter från KAU. Då vår uppdragsgivare har 

som avsikt att locka just denna målgrupp till TGJ så är det av intresse för oss att ta reda på hur 

studenter vid KAU förhåller sig till ämnet VR utifrån olika aspekter, så att vi med det underlaget 

kan skapa strategier och innehåll (Ekström & Larsson, 2010). Hela populationen, uppskattningsvis 

16 000 studenter på KAU, är svår att bedöma eftersom KAU varken har rättigheter eller 

skyldigheter att dela ut mail- eller studentregister. Därför har enkäten skickats ut baserat på aktuell 

tillgång av respondenter. Mer bestämt valde vi att göra ett bekvämlighetsurval som hör till icke 

slumpmässiga urval. Vid ett bekvämlighetsurval består populationen av vad som är tillgängligt för 

forskaren, exempelvis genom att sprida ett formulär i olika tidningar eller tidskrifter (Trost, 2011). 

För vår studies fall begränsar vi oss dock till att publicera den på ett ställe som endast personer 

som verkar på ett eller annat sätt inom KAU har tillgång till, vilket är lärplattformen It’s learning.

      

3.3 Enkätkonstruktion 
Vår enkät utformades utifrån studiens syfte och teoretiska del för att i största möjliga mån 

konstruera en enkät som genererar de svar vi är i behov av för att kunna komma fram till ett resultat 
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som är intressant för vår tänkta målgrupp. Det är viktigt att förstå sin målgrupp och veta hur de 

resonerar kring olika ämnen, i detta fall VR, för att söka svar på vad som kan tänkas få dem 

intresserade av projektet TGJ och för att ta reda på om de skulle vilja delta i ett VR-projekt vid 

sidan av sina studier, men också om de har vetskap om att de kan utveckla annat inom VR än just 

spel (Kotler et al. 2017; Garret, 2011).  

 

Utformningen av enkäten bestod av både slutna och öppna frågor. Skillnaden mellan dessa är att 

det förstnämnda är utformade med svarsalternativ som är fasta, där vi önskar kortare svar eller vill 

veta hur stor andel av respondenterna som tycker en viss sak. Vid öppna frågor får respondenten 

svara fritt, här vill vi ha direkta åsikter om saker, vilket kan generera i mer nyanserade svar. Öppna 

frågor är också bra att använda sig av när forskaren inte har någon vetskap om det potentiella 

utfallet (Østbye et al, 2003). 

 

Vi har valt att fokusera på beteendefrågor, attitydfrågor och bakgrundsfrågor i vår enkät. 

Beteendefrågor är de frågor som rör respondentens observationer och tidigare erfarenheter 

(Østbye et al, 2003). Som exempel valde vi att ställa frågor kring huruvida de testat på eller utvecklat 

VR, vad de vet om TGJ och om de över huvud taget känner till begreppet för att kunna kartlägga 

och jämföra olika mönster med attitydfrågorna vi valt att ha med.  

 

Genom att ta reda på vilket sätt studenterna fått kännedom om projektet (beteendefråga) får vi 

reda på vilket marknadsföringssätt som har störst räckvidd (Bergström, 2016). Det behöver 

exempelvis inte ha varit via digitala medier och därför måste man även ta hänsyn till fysiska 

marknadsaktiviteter. 

 

Attitydfrågor är de frågor som inte har ett korrekt eller rent objektivt svar, utan är något som 

kommer direkt från respondentens tankar (Østbye et al, 2003). Här har vi valt att ställa frågor om 

deras intresse kring VR i allmänhet och TGJ i synnerhet, exempelvis genom att fråga 

respondenterna om de skulle intressera sig av att syssla med VR vid sidan av studierna även om de 

inte har några förkunskaper. Genom att ställa en sådan typ av attitydfråga och sedan jämföra de 

svaren med svaren på en beteendefråga som “har du hört talas om vr-projektet The Great Journey på 

Innovation park?” så kan vi utifrån svaren exempelvis mäta vad vi ska ta för riktning i 

marknadsföringen. Har inte respondenterna hört talas om TGJ men kan tänka sig att syssla med 

VR? Då är en rimlig riktning att marknadsföra projektets existens, vet respondenterna vad TGJ är 
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men kan absolut inte tänka sig att syssla med VR så är en annan riktning att få målgruppen att testa 

något nytt (Kotler et al. 2017). 

 

Till sist har vi också bakgrundsfrågor. Dessa handlar respondenternas demografiska uppgifter 

såsom ålder, kön och yrke och ska helst placeras i slutet av enkäten med argumentet att de är minst 

roliga att besvara och kan således bidra till att respondenterna tappar motivationen för att besvara 

en hel enkät om dessa placeras först i enkäten (Trost, 2011).  

 

Bland våra bakgrundsfrågor har vi en fråga som vi tycker är särskilt viktig vilket är kön. Denna 

fråga är viktigt att veta eftersom skaparna av TGJ även vill locka fler tjejer till projektet. Med denna 

variabel vill vi se om kvinnor och män svarar olika på enkäten, om de utifrån kön är intresserade 

av olika saker och vilka förväntningar som finns på dem (Jarlbro, 2006).  

 

3.4 Genomförande av enkätundersökning 
Studiens enkät konstruerades i ett webbaserat enkätverktyg. Enkäten publicerades därefter på 

KAU:s lärplattform. It’s learning är en lärplattform som används av alla studenter, lärare, 

administratörer och programledare under varje kurs och utbildning på KAU, alla studenter har 

därför ett eget konto på lärplattformen. Med hjälp av en ansvarig administratör lades en länk till 

enkäten upp på It’s learnings förstasida för KAU (endast personer kopplade till KAU kunde således 

ta del av enkäten). I inlägget som publicerades kunde respondenten läsa en beskrivning som löd 

"Vad vet du som student vid Karlstads universitet om Virtual Reality?  Ett C-projekt av två studenter från 

Medier- och kommunikationsvetenskap och Innovation Park.” följt av länken till den digitalt 

konstruerade enkäten. När respondenten tryckte på länken öppnades enkäten tillsammans med ett 

följebrev i samma dokument. I följebrevet kunde respondenten läsa om projektets syfte, vilken 

organisation vi samarbetar med, vad vi vill få ut av enkäten, hur lång tid den tar att genomföra, 

information till respondenten om att denne är anonym och att all data endast kommer att användas 

i C-projekt-syfte, vi tackar på förhand för medverkan och har lagt till kontaktuppgifter till oss för 

eventuella frågor och/eller funderingar. Respondenten fick därefter besvara de 21 frågorna. 

Avslutningsvis fick respondenten själv välja om enkätsvaren skulle skickas in, om denne gjorde det 

så öppnades ett tackmeddelande. Totalt tog enkäten cirka 5 - 10 minuter att genomföra. 

 

3.5 Bearbetning av data 
Resultaten från enkätundersökningen fördes först in i kalkylprogrammet Microsoft Excel, eftersom 

det var en så stor mängd data vi skulle behandla så underlättade det arbetet för oss. Ett fåtal frågor 
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som vi hade valt att ha öppna i enkäten kodade vi om för att lättare kunna sammanställa svaren. 

När alla svar var sammanställda i Microsoft Excel sparade vi ned filen och laddade upp den i det 

statistiska verktyget SPSS för vidare analys (Ekström & Larsson, 2010). I SPSS gjordes tabeller samt 

figurer för övergripande analys av resultatet samt för att undersöka om det fanns skillnader mellan 

män och kvinnor. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet  
Att en vetenskaplig studie har hög validitet innebär hur giltigt resultatet i undersökningen är, vilket 

innefattar att syftet ska vara uppfyllt och att forskaren ska ha svarat på sin frågeställning. Det 

betyder att det forskaren säger att han/hon ska undersöka också undersöks och med relevant 

undersökningsmaterial för frågeställningen (Ekström & Larsson, 2010). I vår studie är det viktigt 

att dels trycka på det i rapporten men också vara tydliga gentemot de som ska besvara enkäten. 

Reliabilitet innebär hur pass pålitlig undersökningens resultat är. Låg reliabilitet innebär att 

pålitligheten för hela eller delar av undersökningen kan ifrågasättas eftersom uppgifterna som 

framkommer är felaktiga, eller sättet de är framtagna på är felaktigt. En studie ska hålla både hög 

validitet och reliabilitet (Ibid). Validiteten i vår studie har säkerställts genom en pilotstudie som 

inneburit en process där vi fått testa, ändra och testa variablerna på nytt för att komma fram till 

variablernas relevans och pålitlighet. Studiens reliabilitet kan ifrågasättas i och med att studien utgår 

från ett bekvämlighetsurval som beskrivits ovan. För studiens syfte bedöms dock en tillräckligt hög 

reliabilitet kunna uppnås givet ett tillräckligt stort antal respondenter som på förhand bedömts 

motsvara minst 200 svaranden. 

 

3.7 Bortfall och svarsfrekvens 
Vid enkätundersökningar är det viktigt att vara medveten om att den kvalitet man kan förvänta sig 

beror på hur den är genomförd då det uppkommer olika typer av fel, vars effekt på slutsatserna 

måste kunna bedömas. För att närma sig detta korrekt är det viktigt att veta hur de svarande har 

rekryterats eller valts ut. För att kunna dra generaliserbara slutsatser om en population krävs det att 

man dragit ett slumpmässigt urval (Dahmström, 2004). I vår webbaserade enkätundersökning har 

respondenterna rekryterat sig själva utan att något slumpmässigt urval gjorts då detta inte var 

praktiskt möjligt av anledningar som tidigare nämnts. Att en respondent rekryterat sig själv innebär 

att hen själv bestämt sig för att besvara enkäten. Enligt Dahmström (2004) definieras bortfall som 

de enheter i ramen som man har planerat att undersöka, men som man ej fick något svar från. 

Detta gör att det för denna studie inte är meningsfullt att tala om bortfall, särskilt inte då det inte 
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var möjligt att skicka in svaren innan samtliga obligatoriska frågor var besvarade, eller 

svarsfrekvens.  

 

3.8 Pilotstudie  
Vi har utfört en pilotstudie där vi gjorde en enkät med 14 frågor som handlade om projektet TGJ. 

Pilotstudien utfördes på studenter som gått eller går på KAU men testades också av bekanta som 

inte studerar. Med vår pilotstudie ville vi undersöka om de frågor vi ställt i enkäten gick att förstå 

men också få feedback på om frågorna kändes relevanta för att i ett senare stadie kunna bygga 

vidare enkäten och utforma den på bästa sätt för att få ett rättvist och representativt resultat 

(Ekström & Larsson, 2010). 

 

Efter utförandet av pilotstudien tillkom aspekter som vi bör tänka på och ändra till vår kommande 

enkätstudie. Vi bör byta plats på frågorna vi ställt i enkäten (Ekström & Larsson, 2010). I vår 

pilotstudie hade vi exempelvis placerat de frågor som handlar om en själv (kön, utbildning etc.) i 

början av enkäten. Det är bättre att istället placera sådana frågor längre ned i enkäten för att 

respondenten inte ska tappa intresset (Ibid). En annan aspekt vi ska ändra på är att inte ha alltför 

många öppna frågor i enkäten då det dels tar tid för respondenten men också för att det är lätt att 

missa sådana frågor (Østbye et al. 2003). 

 

3.9 Metodkritik 
Metodens svagheter ligger i att den är genomförd utifrån ett bekvämlighetsurval. För vår studies 

del var denna lösning den enda tänkbara då vi inte kunde få tillgång till studenternas mailadresser 

på något sätt. Ett bekvämlighetsurvals svagheter ligger i att “man tager vad man taga kan” vilket 

innebär en högre risk för att urvalet inte blir representativt för hela populationen (Trost, 2011).  

 

En annan svaghet enkäten har är att attitydfrågor ibland kan vara problematiska att handskas med 

då det kan vara svårt att få valida och tillförlitliga svar eftersom respondenternas svar kan svara det 

dem känner just för stunden och inte vad de egentligen tycker. Därför är det viktigt att ställa sina 

frågor på rätt sätt så att det inte blir några otydligheter från enkätens sida (Østbye et al. 2003).  

 

En annan svaghet är dessutom att det finns en större risk, jämfört med slutna frågor, att 

respondenten misstolkar öppna frågor (Østbye et al. 2003). Vi som konstruerat enkäten är också 

beroende av respondentens fantasi och formuleringsförmåga, det är respondenten som sätter 

svarsalternativen, vilket gör det svårt att jämföra olika respondenter. Detta har vi försökt att 
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motverka genom att noga bearbeta frågeställningarna innan utskick. Utifrån pilotstudien kunde vi 

också se eventuella misstag som vi kunde säkerställa inte blev en upprepning till den riktiga 

enkäten.        

 

3.10 Etiska aspekter  
Innan en enkät utformas så är det viktigt att etiska aspekter ses över eftersom forskaren undersöker 

hur andra personer ställer sig till något. Det är forskarens ansvar att vara tydlig med vad det finns 

för regler och hur den information som kommer in till forskaren ska behandlas eftersom 

personerna som deltar i enkäten inte har någon vidare kontroll över det själva. Det är också viktigt 

med fastställda regler av den aspekten att information som har kommit ut från någon som deltagit 

inte ska slå tillbaka på denne senare om någon annan kan kolla upp vem som har sagt vad, 

deltagaren av enkäten ska alltid veta innan vad förutsättningarna är och om enkäten är anonym 

eller inte för att kunna ta ställning till det på eget bevåg (Østbye et al. 2003).  

 

År 1990 tog dåvarande Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) fram riktlinjer 

och krav som ställs på forskningen, efter en ombildning 2001 gäller dessa riktlinjer idag även 

Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Det första kravet på forskning 

är informationskravet vilket innebär att forskningen eller studiens syfte samt deltagarnas roll i 

forskningen måste kommuniceras ut innan personerna deltar i studien. Det är då forskarens 

skyldighet att se till att de berörda personerna nås av denna information (Østbye et al. 2003). I vår 

studie kommer vi att se till att deltagarna nås av informationen genom att dels ha en inledning i 

enkäten där den viktigaste informationen kommer ut.  

 

Det andra kravet HSFR tagit fram är samtyckeskravet. Detta krav innebär att deltagarna när som helst 

har rätt att avbryta sin medverkan, det innebär också att deltagarna inte på något sätt ska bli tvingade 

till att delta, de har själva rätten att avgöra det och när/om de vill avbryta. Vi som utför studien 

måste också förtydliga för våra deltagare om vilka villkor deltagandet sker på (Østbye et al. 2003). 

I vår studie kan vi ta hänsyn till det genom att förtydliga i enkätens inledning att deltagarna när som 

helst får lov till att avbryta sin medverkan samt beskriva syftet med enkäten, att det är till ett c-

projekt och att det är fritt deltagande. Deltagarna måste dock informeras om att när enkäten väl är 

inskickad så kan inget ändras eftersom enkäten är anonym och omöjlig att spåra.  

 

Den tredje riktlinjen är konfidentialitetskravet och betyder att den information som deltagaren lämnar 

ifrån sig ska av oss som utför studien behandlas på ett sådant sätt att alla deltagares personliga 
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integritet skyddas (Østbye et al. 2003). I vårt fall kommer enkäten som tidigare nämnt att vara 

anonym, för oss blir det istället viktigt att påpeka det när vi delar ut enkäten så att deltagarna förstår 

att de inte kommer att behöva lämna in några personuppgifter.  

 

Den sista riktlinjen HSFR tagit fram är nyttjandekravet som betyder att de uppgifter vi samlar in 

endast får användas i det syfte det är uttalat att användas för, alltså i forskningssyfte och inte för 

exempelvis kommersiella aktiviteter (Østbye et al. 2003). HSFR ger också ytterligare två 

rekommendationer som är bra för forskare att ha med sig när de utför en studie som involverar 

andra människors deltagande. Den första punkten är att de personer som deltagit ska få ge 

synpunkter på kapitel i rapporten som är etiskt känsliga och kapitel som är kontroversiellt tolkade. 

Den andra punkten innebär att forskarna efter att studien är färdig bör informera deltagarna om 

var studien har eller ska publiceras samt skicka en rapport på forskningsresultat till berörda 

personer (Ibid). För att förtydliga så är alltså de två sista punkterna endast rekommendationer, inte 

något krav. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från enkätundersökningen tematiskt efter de centrala 

frågeställningarna i enkäten. Populationen som vi vill veta mer om består av cirka 16 000 studenter 

på KAU. Vid enkätundersökningar finns alltid en viss risk för att svaren inte blir helt rättvisande 

då inte hela populationen tillfrågats. Denna risk minskar allteftersom andelen erhållna svar i 

förhållande till den totala populationen ökar. För denna studie bedömdes ca 200 svar vara 

tillräckligt och totalt erhölls 208 svar. Av de 

svarande var fördelningen mellan kvinnor och 

män likvärdig medan ett fåtal ickebinära besvarade 

enkäten. Åldersspannet sträcker sig från 19 – 55 år 

och de allra flesta är mellan 19 och 34 år (Figur 1). 

Samtliga intresseområden vid KAU finns 

representerade bland de svarande. De flesta 

återfinns dock inom Lärarutbildning samt 

Samhällsvetenskap och humaniora (Figur 2). 
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Figur 2: Antal respondenter per intresseområde 
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Resultatet visar att hela 175 respondenter av 208 

aldrig hört talas om TGJ (Figur 3) samtidigt som 

nästan alla känner till begreppet VR (Figur 4) och 

en överhängande majoritet skulle kunna tänka sig 

att sysslamed ett projekt inom VR vid sidan om 

studierna. Dock är kvinnor inte lika intresserade av 

detta som män (Figur 5). 

 

 

 

 

 

Än fler skulle vilja lära sig mer om VR generellt (Figur 6) och särskilt hur man kan använda och 

utveckla VR inom sitt framtida yrke (Figur 7 samt 8). Strax över hälften anger att VR idag inte 

används inom sin yrkeskategori (Figur 9 samt 10) och 171 respondenter tycker att det är ganska 
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eller mycket viktigt att öka sin kompetens även utanför sina studier, män tenderar dock att tycka 

att det är något viktigare relativt sett kvinnorna (Figur 11). 
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153 (85 av männen och 68 av kvinnorna) av de 208 respondenterna associerar VR i första hand till 

underhållning (Figur 12) samtidigt som 92 av de 208 respondenter känner till VR till viss del och 

52 av de 208 respondenterna svarar mycket väl, män anser sig ha bättre kännedom om VR än 

kvinnor (Figur 13). 

 

De svarande fick även studera en bild från TGJ:s hemsida och ange i vilken utsträckning de kunde 

bilda sig en förståelse för vad TGJ handlar om utifrån den information som fanns. 132 av de 208 

respondenterna angav att de kunde det till viss del men relativt många (66 respondenter) angav att 
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de inte särskilt kunde det eller inte alls, män tenderar att kunna bilda sig en bättre förståelse än 

kvinnor (Figur 14). 

 
 

Resultaten från vår studie tyder på snarlika svar mellan män och kvinnor när det kommer till att 

vilja lära sig mer om VR, där båda könen visar en tydlig positiv inställning samtidigt som de allra 

flesta inom båda könen känner till VR som begrepp. De största skillnaderna är dels beträffande 

inställning till att engagera sig i ett projekt inom VR där de flesta män kan tänka sig detta medan 

det råder ett omvänt förhållande hos kvinnorna och dels beträffande respondenternas självskattade 

kunskapsnivå om VR. Män tenderar att ha en högre kunskapsnivå än kvinnor samtidigt som män 

relativt sett kvinnor tycker att det är något viktigare att öka sin kompetens utanför studierna. 

Kvinnornas lägre självskattade kunskapsnivå om VR skulle kunna vara en möjlig förklaring till 

varför färre kvinnor än män kan tänka sig att engagera sig i ett projekt inom VR varför den externa 

kommunikationen bland annat kommer ha inslag av ett utbildande tema i syfte att höja 

kunskapsnivån för studenterna och på så vis kunna locka dom till TGJ. Vi tar även med oss 

aspekten att studenterna inte känner igen eller hört talas om TGJ och kommer därför att hålla 

materialet som skapas enhetligt och tydligt för att studenterna ska känna igen materialet och i sin 

tur koppla det till TGJ.  
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5. Lösningen och dess grunder 
Detta kapitel redogör för lösningen, grunden för lösningen och hur vi arbetat för att nå dit. Vi 

kommer här knyta an till såväl ovan beskrivna teorier som empiriskt material. 

 

5.1 Vägen till lösningen 
Projektet TGJ behövde hjälp med att locka fler studenter till sitt VR-projekt. För att lösa detta har 

vi gjort val som redovisas nedan. Den grafiska manualen, kampanjmaterialet och riktlinjerna för 

sociala medier återfinns som bilagor i slutet av rapporten. 

 

Vid uppstarten av vårt projekt var det första steget i processen att sitta ner och prata med Patrick 

Strandfast som är ansvarig för TGJ och höra hans idéer och vart han eventuellt upplevde att 

problemet låg. Vi själva hade en tes om att studenter inte vet så mycket om VR och att inte många 

studenter känner till TGJ då vi själva som är studenter inte hade hört talas om det innan. Vi valde 

därför att undersöka om så var fallet genom en enkätundersökning. Dels för att ta reda på i vilken 

riktning vi skulle leda vår marknadsföring kring TGJ men också för att kunna grunda våra designval 

i något mer än teorierna ovan. Många val i designprocessen har kretsat kring att vidareutbilda 

studenter i vad VR faktiskt är för något och att det kan användas på fler sätt än inom kategorin 

underhållning, som till exempel inom områden som psykologi samt sociologi (Fox et al. 2009). Den 

kanske viktigaste faktorn som vi valt att lägga störst fokus på är att visa för studenterna att TGJ 

existerar och vart det ligger. Samtidigt ville vi även spegla TGJ:s budskap - att alla är välkomna och 

att alla kan lära sig. 

  

När enkäten publicerats och vi inväntade svar från respondenterna så började vi skissa på idéer 

(Bilaga 1). Vi kom fram till att ett första steg för TGJ är att färdigställa en grafisk manual då de 

saknade detta. TGJ tillhandahöll en logotyp som inte var färdigställd vilken användes på olika sätt 

kombinerat med olika färger, något som kan upplevas spretigt för mottagaren (Bergström, 2016) 

vilket även delvis bekräftades av de svar vi fick in från enkätundersökningen som visade att 84,1 

procent (Figur 3) inte kände till TGJ. Detta kan dels påvisa att de inte känner igen logotypen då 

TGJ:s grafiska material är väldigt spretigt och att de inte har några riktlinjer för hur materialet ska 

användas (Falkheimer & Heide, 2014), men också att TGJ inte riktigt når ut via sina utställningsbås, 

hemsida och Facebook som är deras nuvarande marknadsföringskanaler (Figur 15) i önskvärd 

utsträckning. 
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Som Kotler et al. (2017) skriver så vill man genom marknadsföring attrahera och skapa band mellan 

organisationen och sin målgrupp. För att lösa det bestämde vi oss för att skapa förslag till en 

kampanj, alltså en tidsram för när de ska marknadsföra sig med det grafiska material vi skapat samt 

starta upp en till marknadsföringskanal, ett instagramkonto och riktlinjer till det. Detta eftersom att 

TGJ behöver minska de glapp som finns mellan dem och deras målgrupp (Kotler et al. 2017). 

 

5.2 Grafisk manual 
Vi har genom Garrets (2011) teorier om att ta reda på vad målgruppen har för kunskaper och 

behov skapat material för att locka fler studenter till TGJ då endast ett fåtal studenter hade hört 

talas om TGJ (Figur 3). Den grafiska manualen innehåller riktlinjer för hur TGJ ska använda sig av 

materialet för att få en strukturerad kommunikation utåt (Falkheimer & Heide, 2014) och på så vis 

skapa igenkänningsfaktor för studenterna samt genom färgerna visa att TGJ dels är till för alla men 

även för nätverkande. Det grafiska materialet skapar en stark grund för TGJ att stå på. 

 

De färger TGJ tillhandahöll plockade de från en graffitivägg som finns i TGJ:s lokaler. Vi ville 

framhäva att TGJ är för alla, vilket är en positiv association (Poulin, 2012). Detta visar vi genom 

kombinationen av de olika färgerna vi valt. Blått används ofta i stora teknikföretags logotyper och 

förknippas även med manlighet men för att bryta upp den “typiska teknikbilden” valde vi att utgå 

från deras tidigare färger och utvecklade en rosa och en grön. Den rosa färgen står för kvinnlighet 

och den gröna färgen står för naturen och vänlighet (Bergström, 2016). Naturen kan i vår kontext 

tolkas som att VR är ett hållbart val medan valet av rosa kan generaliseras och antas fungera i ett 

kommunikativt sammanhang likt detta som syftar till att bryta den stereotypa bilden av teknik som 

ett område för män. Rosa bör därför i sammanhanget ses som en motvikt. Att reproducera den 

kulturella kodningen av rosa som ”kvinnligt” kan kritiseras ur perspektivet att det inte är förenligt 

med jämställdhet att eftersträva att bryta en stereotyp bild med en annan. Det rosa är dock enbart 

ett verktyg av flera i sammanhanget som används för att kritiskt åstadkomma en förflytta bilden av 

teknik åt ett mer könsneutralt håll. På så sätt anser vi att vi lyckats fånga TGJ:s budskap i färgerna. 

Vi anser också att det kan ses som att dessa färger går samman och bildar ett nätverk, vilket 

samtidigt är ett av motiven till att gå med i TGJ:s projekt. Dessa tre färger används som deras 

grundfärger och återfinns i planscher, flyers och t-shirts för att skapa igenkänningsfaktor. 

 

Förutom färger har vi även utvecklat TGJ:s logotyp. Vi har utgått från deras tidigare logotyp som 

bestod av organisationens namn utskrivet i svart och typsnittet Schwager med seriffer samt en rosa 

gås i olika nyanser (ibland ändrade de färger på gåsen också, som blå och gul). Gåsen har en 
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koppling till Värmland genom Selma Lagerlöfs ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” 

och symboliserar en utvecklande resa. Detta budskap gillade vi men vi ville komponera logotypen 

på ett mer enhetligt sätt. Vi utgick från samma typsnitt men valde istället bort serifferna på 

typsnittet vilket gjorde det mer modernt och stilrent (Poulin, 2017). Vi valde att ta bort alla nyanser 

på gåsen och ändrade placering av organisationens namn samt gåsens placering. Detta resulterade 

i en vit, en svart samt en rosa logotyp. Den vita och svarta passar bra till de färger vi valt att ta fram 

i den grafiska profilen då de skapar bra kontraster till det färgglada (Bergström, 2016). Figur 4 visar 

att det är något fler män än kvinnor som känner till begreppet VR och genom figur 5 visar det sig 

att män är mer intresserade än kvinnor av att gå med i ett VR-projekt med dessa svar i åtanke och 

också att TGJ har en önskan att få dit fler kvinnor valde vi att ta bort den blå logotypen och skapa 

en helt rosa logotyp som såklart vänder sig till alla men främst så är det en paketering som primärt 

kan anses rikta sig mot kvinnor och huvudfärgen är genomgående rosa (Bergström, 2016).  

 

Utifrån att vi ville skapa ett tydligt budskap i TGJ:s grafiska profil (Bergström, 2016) har vi valt att 

skapa olika illustrationer som kommer till användning i planscherna samt i de filmer som skapats 

för Instagram. Alla de illustrationerna som tagits fram är kopplade till teknik, nätverkande samt 

utbildning då det är vad TGJ sysslar med samt vad man som student kan göra på TGJ (Figur 3 och 

14). De tillför inte bara en estetisk effekt utan förtydligar de faktorer vi vill trycka på. 

 

Vi har även tagit fram mallar för planscher som kan användas vid kampanj eller när det inte är 

någon speciell kampanj, utan TGJ snarare vill upplysa om något i skolan för att marknadsföra sig. 

Dessa är designade utifrån de tre färger vi tagit fram då de samspelar bra (Poulin, 2012), men också 

för att de ska ha material som hänger ihop med deras grafiska profil och inte skapa eget material 

då det kan leda till förvirring hos målgruppen (Kotler et al. 2017). Vi har valt att ha med tre av 

illustrationerna som vi skapat på planscherna för igenkänningsfaktor. Illustrationerna går i vita och 

grå nyanser, där vi använt opacitet så att illustrationen inte får för stor kontrast mot 

bakgrundsfärgen men också för att vit text ska kunna användas ovanpå illustrationen, detta gör 

alltså att texten framträder tydligare och planschen blir mer lättläst (Poulin, 2012). Planscherna ska 

vara till för att upplysa studenterna om TGJs närhet till Karlstads universitet samt vad du som 

student kan göra där (Figur 3). För att TGJ ska synas vid olika utställningar har vi även valt att ta 

fram t-shirts, beachflaggor och flyers i samma tema som planscherna. 
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5.3 Kampanjmaterial 
För att få en stadig grund skapade vi den grafiska manualen för TGJ men för att sedan använda 

materialet och få studenterna att se det samt locka dem till TGJ valde vi att ge förslag på en 

kampanj. Detta är även bra för att studenterna ska upptäcka den nya marknadsföringskanalen 

(Mangold & Faulds 2009). samt för att det är ett effektivt sätt att fånga sin målgrupp på (Bergström, 

2016).   

 

Kampanjen ska pågå under vecka 35 - 40 då studenterna börjar efter sommarlovet och KAU i och 

med det också får en mängd nya studenter som kan vara intresserade av att testa något nytt. Event 

sker en gång per vecka och sociala medier uppdateras kontinuerligt och förser studenterna med 

information om eventen. Vi har valt att kampanjen ska ske genom olika kanaler, för att det ger 

störst chans till stor effekt (Bergström, 2016) med ett material som skapar ett tydligt budskap och 

ska få studenterna att intressera sig för TGJ.  

 

Planscher sätts upp i skolan och ett digitalt alternativ i samma design skapas för tv:n som sitter i 

KAU:s huvudentré eftersom de allra flesta studenterna passerar där varje dag. Budskapet syftar till 

att skapa nyfikenhet och fokusera på det som vi anser att studenterna lockas av men också grundat 

i svaren från enkäten. Till exempel så har vi valt att trycka på närheten till TGJ för att öka kännedom 

om dem (Figur 3) och nätverkande eftersom vi anser att det är ett viktigt budskap som TGJ har 

men inte riktigt lyckats lyfta fram. En annan vinkel vi har med är att studenten kan utveckla sin 

potential och med det lyfter vi fram ännu ett budskap som TGJ har, att det är du själv som 

bestämmer vad du vill utveckla. Planscherna visar också att du som student får hjälp på vägen 

genom texten “Vässa ditt CV med oss idag!” detta för att påvisa att man är ett team och utvecklas 

tillsammans samt att utveckla VR är bra för studenternas CV (Figur 5 och 11). Planscherna 

innehåller också övrig information som adressen till hemsidan och symboler för Facebook och 

Instagram där studenterna kan läsa mer om projektet. 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att studenterna är intresserade av att lära sig mer om VR 

(Figur 5, 6 och 7). VR-demonstrationerna på universitetet ska därför vara till för att dels fånga 

studenterna men också utbilda och lära dem om VR. Demonstrationen bidrar också till att man får 

kännedom om TGJ (Figur 3). Genom frågan om studenterna förstod vad TGJ var för något genom 

den information som tillhandahålls på deras hemsida svarade många att de förstod till viss del eller 

inte så väl (Figur 14). Därför delas också små informationsblad ut om vad TGJ är för något till 

studenter i ett litet format för att det ska vara smidigt att läsa. Informationen är uppdelad efter 
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rubriker så att läsaren blir guidad på ett enkelt sätt genom informationsbladet. Designen följer 

TGJ:s grafiska profil. Vi har valt huvudfärgen rosa för att hålla det enhetligt med resten av 

materialet. För att det ska synas tydligt vem som är avsändaren av själva demonstrationen så har vi 

valt att ta fram förslag på beachflaggor i rosa med TGJ:s logotyp som ska placeras utanför skolan 

och rosa t-shirtar till de som håller i demonstrationen för att öka igenkänningsfaktorn och 

tydligheten. 

  

Ett första steg för kampanjen på Instagram är att lägga ut en kort film på några sekunder om vad 

TGJ är (Figur 3), filmens design ska förhålla sig till den grafiska profilen och går i grundfärgerna 

rosa, blå eller grön med vit text för att skapa igenkänning samt få bort det spretiga intrycket. En 

andra film ska visa vart TGJ ligger någonstans och en tredje film ska visa vad man kan göra med 

VR. Dessa filmer ska vara enkla och går bra för TGJ att sedan producera fler allt eftersom. 

 

Bergström (2016) skriver i sin bok Effektiv visuell kommunikation att det är viktigt att ha i åtanke att 

desto fler kanaler man sprider sitt material genom desto större mängd människor nås. Därför har 

vi valt att ge förslag på en film som ska visas på Karlstadsbuss ”buss-tv” eftersom många studenter 

färdas med buss till Karlstads universitet varje dag, ett bra alternativ för att fånga TGJs målgrupp. 

Filmen är snabb med enkla budskap som trycker på närheten till TGJ men också vad du kan göra 

där. 

 

5.4 Riktlinjer sociala medier 
Utifrån frågan “Genom vilken av dessa kanaler har du fått kännedom om TGJ?” så svarade de 

flesta att de inte kände till TGJ (Figur 15). En av våra lösningar på detta var att skapa riktlinjer på 

hur de ska använda sig av sina nuvarande sociala medier, såsom Facebook men också starta upp 

ett instagramkonto för att skapa en bra och närvarande kommunikation mellan TGJ och deras 

målgrupp då detta saknas idag (Mangold & Faulds, 2009; Weber, 2011; Kunz et al. 2011). Genom 

att de finns på Instagram finns de också goda chanser till att TGJ upplevs som aktiva och 

intressanta som organisation vilket i sin tur kommer få studenterna intresserade för TGJ 

(Bergström, 2016). 

 

Huvudsyftet med TGJ:s instagramkonto är att det ska vara utbildande, informativt och enkelt. 

Dessa tre ledord valdes då respondenterna dels svarade att de främst associerar VR till 

underhållning samt att de vill lära sig mer om VR både generellt men gärna kopplat till deras 

framtida yrke (Figur 7 och 8). Studenterna behöver också informeras om händelser och nyheter 
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om TGJ (Kunz et al. 2011). Som student ska du kunna gå in och se vad som händer på TGJ, när 

de har sina träffar, och få intressanta och roliga fakta om VR. Vi har valt att hålla det enkelt med 

korta informativa filmer då vi anser att det är lättare att ta till sig (som filmen till Karlstads buss-

tv). På sociala medier går allt snabbt och därför behöver också materialet som skapas till Instagram 

förhålla sig till det för att TGJ:s målgrupp inte ska tappa intresset (Mangold & Faulds, 2009).  

 

Vi har tagit hänsyn till Mangold & Faulds (2009) tre aspekter om att materialet som ska publiceras 

på TGJ:s instagramkonto ska ligga rätt i tiden och publiceras kontinuerligt för att attrahera deras 

målgrupp och helst ligga i samband med en kampanj.  
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6. Avslutande reflektioner och fortsatt process 
Genom vår enkätundersökning samt relevanta teorier kan vi tydligt se att för att kunna locka en 

målgrupp till något så behöver de olika aspekter som ingår i marknadsföringen ha ett starkt och 

tydligt budskap, målgruppen behöver få rätt information samt att visuella aspekter kan ha stor 

betydelse för vilka man lyckas locka till sig. Det behöver inte endast ligga i de sociala konstruktioner 

vi människor skapat som bland annat kan prägla vad som anses vara manligt och kvinnligt, det kan 

också handla om att det man vill få ut måste hanteras på rätt sätt och struktureras upp i olika 

marknadsföringskanaler för att träffa rätt målgrupp. Med dessa olika aspekter uppfyllda finns det 

god chans till att lyckas synliggöra en ganska anonym organisation för studenter och då inte enbart 

manliga, utan alla studenter som är intresserade och nyfikna på framtiden. 

 

Under projektets gång så har vi stött på en del stressmoment som medfört viss oro då vi tidigare 

inte varit med om dessa moment tidigare. Dels då vi jobbat med en riktig kund och därmed vill få 

kunden nöjd, hålla i möten och veta hur ofta man behöver höra av sig om nya ändringar i projektet 

eller vad som ska hållas till slutpresentationen av den slutgiltiga produkten. Det har också varit en 

utmaning att ständigt bevisa att det är vi som sitter med kunskapen då vi både förankrat alla val i 

teorier men också i en enkätundersökning. Vi har lärt oss otroligt mycket av hela det här arbetet, 

bland annat att det mesta löser sig bara man jobbar tillsammans och kämpar för det. Vissa delar i 

en designprocess kan vara mycket jobbiga att ta sig igenom med skisser, idéer, teorier och 

undersökningar i samma kontext. Ibland fick vi gå tillbaka flera steg för att det visade sig att en idé 

vi hade inte fungerade. Men med det har vi lärt oss att alla delar behövs för att sedan kunna skapa 

ett trovärdigt och starkt material, att gå tillbaka i processen behöver inte betyda att man inte 

kommer framåt utan snarare stärker sina grunder för de val man sedan tar. 

 

En fortsatt process för TGJ när vi lämnat ifrån oss vårt arbete, om de väljer att implementera vår 

grafiska manual, kampanjmaterialet samt riktlinjerna för deras sociala medier vill säga. Är att 

utveckla och fortsätta göra material för att underhålla sina sociala medier med hjälp av de riktlinjer 

vi angivit samt skapa annat marknadsföringsmaterial i form av planscher och de event som de ska 

anordna för att locka studenter. Möjligtvis också vara kreativa själva men hela tiden följa TGJ:s nya 

grafiska manual för ett bra helhetsintryck för mottagaren. Detta för att bevara samt locka ännu fler 

studenter till TGJ. Det ska också tilläggas att materialet såsom till exempel planscher samt 

informationskortet behöver lämnas in för tryck och de kläder och filmer vi gett förslag på behöver 

produceras. De behöver också köpa de typsnitt vi använt för att kunna använda det i sitt grafiska 

språk. 
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Figurer 
Figur 1: Åldersfördelning 
 
Figur 2: Antal respondenter per intresseområde 
 
Figur 3: Antal respondenter som känner till TGJ 
 
Figur 4: Antal respondenter som känner till begreppet VR 
 
Figur 5: Antal respondenter som skulle kunna tänka sig att syssla med ett projekt inom VR vid 
sidan av studierna 
 
Figur 6: Antal respondenter som vill lära sig mer om VR generellt 
 
Figur 7: Antal respondenter som vill lära sig mer om hur VR kan användas och utvecklas inom 
sitt framtida yrke 
 
Figur 8: Antal respondenter som vill lära sig mer om hur VR kan användas och utvecklas inom 
sitt framtida yrke per intresseområde 
 
Figur 9: Antal respondenter som angivit huruvida VR används inom sin yrkeskategori per 
intresseområde 
 
Figur 10: Antal respondenter som angivit huruvida VR används inom sin yrkeskategori per kön 
 
Figur 11: Antal respondenter som angivit hur viktigt de anser det vara att öka sin kompetens 
utanför studierna 
 
Figur 12: Första associationen till VR per kön 
 
Figur 13: Hur väl respondenterna känner till VR per kön 
 
Figur 14: Hur väl respondenterna förstår vad TGJ är baserat på tillhandahållen information 
 
Figur 15: Antal respondenter som angivit hur de fått kännedom om TGJ 
 
Samtliga figurer är egna framställningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Kodbok till enkät 

 1. Känner du till begreppet Virtual reality (VR)? 0 = Ja 
1 = Nej 

Nominalskala 

  2. I vilken utsträckning skulle du säga att du känner 
till VR? 

0 = Mycket väl 
1 = Till viss del 
2 = Inte så väl 
3 = Inte alls 

Ordinalskala 

  3. Vad är det första du associerar till VR? 
 

0 = Utbildning 
1 = Underhållning 
2 = Media 
3 = Film 
4 = Annat (fyll i 
själv) 

Nominalskala 

 4. Kan du nämna några områden där du tror att VR 
kan komma att användas? 

Öppen fråga Nominalskala 

   5. Har du på något sätt utvecklat något inom VR 
tidigare? 

0 = Ja 
1 = Nej 

Nominalskala 

    6. Används VR på något sätt inom din 
yrkeskategori? 

0 = Ja 
1 = Nej 
2 = Vet inte 

Nominalskala 

7. Om ja, på vilket 
  sätt? 

Öppen fråga Nominalskala 

8.   Har du några idéer om hur man kan utveckla 
användandet av VR inom din yrkeskategori? 

Öppen fråga Nominalskala 

9.   Skulle du vilja lära dig mer om VR generellt? 0 = Ja 
1 = Nej 

Nominalskala 
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10. Skulle du vilja lära dig mer om hur man kan 
använda och utveckla VR inom ditt framtida 
yrke? 

0 = Ja 
1 = Nej 

Nominalskala 

11. Skulle du kunna tänka dig att syssla med ett 
projekt inom VR vid sidan av studierna, även om 
du inte hade några förkunskaper? 

0 = Ja 
1 = Nej 

Nominalskala 

12. Har du hört talas om VR-projektet The Great 
journey på Innovation park? 

0 = Ja 
1 = Nej 

Nominalskala 

13. Om svaret är ja, på vilket sätt har du fått 
kännedom om The Great journey? 

0 = Via Facebook 
1 = Via Innovation 
parks hemsida 
2 = Via en vän 
3 = Genom 
utställningsbås på 
universitetet 
4 = Jag känner inte 
till dem 
5 = Annat (fyll i 
själv) 

ordinalskala 
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14. Bilden (ovanför) är från The Great journeys 
hemsida. Genom att studera bilden, skulle du 
kunna skriva några rader om vad projektet The 
Great journey handlar om? 

x Öppen fråga Nominalskala 

15. Genom att studera bilden (ovanför) tycker du att 
du förstår vad the great journey handlar om 
utifrån den information som finns? 

0 = Ja, mycket väl 
1 = Ja, till viss del 
2 = Nej, inte särskilt 
3 = Nej, inte alls 

Ordinalskala 

16. Om svaret är nej, vad tycker du saknas? 0 = öppen fråga Nominalskala 

17. Hur viktigt är det för dig att öka din kompetens 
ytterligare även utanför dina studier? 

0 = Mycket viktigt 
1 = Ganska viktigt 
2 = Inte särskilt 
viktigt 
3 = Inte alls viktigt 
4 = Ingen 
uppfattning 

Ordinalskala 

18. Är du student? 0 = Student 
(pågående) 
1 = Student 
(avslutad examen) 

Ordinalskala 

19.  Inom vilket intresseområde ingår det 
program/kurs du studerar? 

0 = Ekonomi och 
juridik 
1 = Hälsa, vård och 
socialt arbete 
2 = 
Ingenjörsvetenskap 
3 = IT 
4 = Lärarutbildning 
5 = Musik, dans och 
kultur 
6 = Naturvetenskap 
7 = 
Samhällsvetenskap 
och humaniora 

Ordinalskala 

   20. Ange kön 0 = Man 
1 = Kvinna 
2 = Ickebinär 

Nominalskala 
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21. Hur gammal är du? 0 = Ange eget svar 
(t.ex. 20) 
 

Kvotskala 
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Bilaga 2 – Handritade skisser 
Skisser – Grafisk manual/Sociala medier/Kampanj 
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Skisser – Illustrationer/film 

      

     

    

  



45 
 

Bilaga 3 – Digitala skisser 
Skisser - Planscher 
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Bilaga 4 – Slutprodukt
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