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Förord 

 
Detta projekt har skapats i symbios mellan Karin Bergman och Jonna Jernberg. Arbetet har skett i en gemensam 

process och kan därför inte delas upp. 

 

Vi vill börja med att tacka kommunikationsavdelningen vid Karlstads universitet som gett oss 

uppdraget som detta projekt har grundat sig i. Avdelningen har också bidragit med tid och 

information till att utveckla projektet. Ett speciellt tack till biträdande kommunikationschef Arvid 

Dahlgren som vi haft särskild kommunikation med under arbetets gång, och till alla er som ställt 

upp på intervjuer!  Linda Ryan-Bengtsson och Mia Toresson ska ha ett stort tack för givande 

handledarmöten som gett oss inspiration och hjälp till fortsatt arbete. 

 

Ett stort tack går också till Robin Skog som skapat en 3D-version av vår dummy på den 

slutgiltiga montern. Dessa bilder får enbart användas av författarna och bilderna har därför inte 

bifogats i detta arbete utan kommer endast visas vid redovisning av projektet. 

 

Vi vill även tacka alla i vår omgivning som stöttat oss i vårt arbete.  

 

Tusen tack! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värmland forever! 
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Sammanfattning 

 

Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en 

kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om 

mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som 

ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. 

 

Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. 

Bakgrunden till projektet är att universitetet finns representerat på ett antal mässor varje år, runt 

om i landet. Uppdraget har således varit att ta fram ett nytt koncept med en tillhörande design till 

universitetets mässmonter. Syftet med detta projekt är inte primärt att få besökarna att söka till 

universitetet, utan att de ska minnas det vid eventuell framtida övervägning av vidarestudier. 

 

Projektet har utvecklats med hjälp av kvalitativ metodik. Intervjumanualer har utformats för att  

kunna kartlägga vad kommunikationsavdelningen, studentambassadörer och studievägledare har 

för åsikter angående monterkoncept. Utifrån informationen som dessa intervjuer gav, skapades 

en mall över viktiga aspekter att ta till vara på vid utformningen av det nya materialet. Utöver 

detta har universitetets kommunikationsstrategi studerats och teorier om marknadsföring, 

varumärke, sinnesmarknadsföring och platser har bearbetats för att skapa ett så bra 

monterkoncept som möjligt.  

 

Resultatet som skapats består av ett koncept med tillhörande trycksaker. Trycksakerna som 

framställts innefattar bland annat en broschyr, två uppsättningar med roll-ups och en 

monterbakgrund. Det slutgiltiga konceptet blev ett genomgående sommartema som grundar sig i 

respondenternas egna associationer och åsikter samtidigt som det anspelar på universitetets 

huvudfärg som är gul. Känslan som monterns utseende ska förmedla är att man som besökare i 

montern befinner sig utanför Karlstads universitet på sommaren. Vårt antagande är att detta 

representerar något utöver ett vanligt monterkoncept och därigenom etsas fast i besökarnas 

minne. 

 

 

Nyckelbegrepp:  

Monter, monterdesign, mässa, Karlstads universitet, marknadsföring, varumärke 
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Abstract 

 

Fairs already existed as a phenomenon in the Middle Ages and has since then been used as a 

channel for sales and marketing. Today, companies and organizations compete to get the 

attention of visitors by creating attractive displays with the winning concept that will attract 

people and get them to put the company name to memory. 

 

This is what Karlstad University had in mind when they designed the specification for this 

project. The background to this project is that the University is represented on a number of 

exhibitions each year, around the country. The mission has thus been to develop a new concept 

with an associated design at the university's stand. The goal of this project is not primarily to get 

visitors to apply for the university, but that they will remember it in any future consideration 

regarding further studies. 

 

The project was developed using qualitative methodology. Interview manuals was designed to 

help identify what the communication department, student ambassadors and counselors thoughts 

of stand concept were. Based upon the information that these interviews showed, we created a 

template of key aspects to use  in making new material. In addition, the communication strategy 

of the university studied, and theories of marketing, branding, sensory marketing and places have 

been processed to create the best stand concept as possible. 

 

The result created consists of a concept with accompanying printed materials. Printed matter 

produced includes a brochure, two sets of roll-ups and a display background. The final concept 

was a recurring summer theme based in the respondents' own associations and opinions, while it 

alludes to the University's main color that is yellow. The feeling this booth appearance should 

convey is that a visitor is outside Karlstad University in the summer. This feeling is reinforced by 

the stand's floor  that is a lawn that joins the display background image representing the 

university and the lawn beyond. Our assumption is that this represents something beyond a 

normal stand concept and thus etched in the visitors' memory. 

 

 

Keywords:  

booth, booth design, exhibition, Karlstad University, marketing, brand 
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1. Inledning 

 

Detta inledande avsnitt ger en bakgrund till projektets ämne för att ge läsaren en förförståelse till det. Därefter 

följer information om projektets uppdragsgivare samt problembeskrivningen som denne har utvecklat. Till sist så 

beskrivs syftet med uppdraget och dess avgränsningar samt definitioner av förekommande teoretiska begrepp.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Mässor är en av de äldsta kanalerna genom vilka företag, organisationer och personer kan 

marknadsföra sina varor och tjänster. Uppkomsten av dessa skedde redan under medeltiden. Vid 

denna tid fanns två rörelser inom handeln. En rörelse runt Medelhavet och Adriatiska havet i 

söder och en rörelse runt Nordsjön och Östersjön i norr. Skillnaden mellan produkterna i dessa 

områden var stora och därur växte ett behov fram av att börja handla av varandra. I norr 

handlade man med förnödenheter som fisk, spannmål och ull medan man i söder handlade med 

lyxartiklar som fina tyger och elfenben i guld. Eftersom varorna i norr var så tunga i förhållande 

till hur mycket de var värda, var det inte lönsamt att frakta dessa, vilket ledde till att mässor i 

Europa började växa fram. Här möttes de olika handelsrörelserna ett par veckor om året för att 

byta både varor och erfarenheter (Flodhammar et al., 1990). 

 

Sedan dess har mässor använts som en effektiv marknadsföringskanal då besökarna oftast är på 

samma mässa av liknande anledningar. Numera nyttjas inte mässor enbart för att sälja varor och 

tjänster, utan även för att företag och organisationer ser chansen att marknadsföra sina 

varumärken med hjälp av dessa (Hellman et al., 2001). Denna utveckling är något som många 

olika lärosäten har tagit fasta på och medverkar därmed aktivt på mässor runt om i landet (Saco, 

2012). Karlstads universitet är ett av dessa lärosäten som finns representerat vid flera olika 

mässor varje år. På mässan har universitetet en egen monter där ett antal ambassadörer, både 

studentrepresentanter och studievägledare, jobbar med att svara på frågor och förmedla vad 

Karlstads universitet står för.  

 

Karlstads universitet finns även representerat på ett antal musikfestivaler varje år (Arvid 

Dahlgren, 2012-03-29). Projektbeställaren förklarar att detta beror på att de vill använda oväntade 



 

 

 9 

kanaler för att nå ut till sin huvudsakliga målgrupp. Detta är helt enligt universitetets 

kommunikationsstrategi angående kanalval som säger att lärosätet ska använda sig av dessa på ett 

utmanande och modernt sätt (Karlstads universitets kommunikationsstrategi, 2010-2012). Enligt 

Arvid Dahlgren (2012-03-29) är festivalernas förutsättningar något annorlunda från mässorna, 

vilket kommer att behandlas senare i denna projektrapport. Festivalernas uppkomst och historia 

kommer dock inte att diskuteras då detta inte är relevant för förståelsen kring en monter eller 

mässan som fenomen. 

 

 

1.2 Definition av förekommande begrepp 

Följande begrepp förekommer i projektrapporten och används utifrån dessa definitioner. 

 

Dummy: En modell till en trycksak eller produkt för att visa kunden hur slutresultatet skulle 

kunna se ut. En dummy bör vara så nära slutresultatet som möjligt men går att förändra innan 

slutlig produktion sätter igång.  

 

Give-aways: Profilprodukter som delas ut gratis vid montrar för att locka besökarna att stanna 

till och ta del av informationen vid montern. Används ofta i marknadsföringssyfte. 

 

Grafisk profil: De bestämmelser som företag och organisationer ska följa angående användning 

av logotyp, färger, avstånd och typsnitt i företagets/organisationens visuella kommunikation 

Denna används för att detta material ska vara enhetligt. 

 

Monter: Den plats som en utställare har möjlighet att utsmycka med visuella ting och 

information för att locka till sig besökare på en mässa. 

 

Respondent: En person som blir intervjuad av en intervjuare, i avseende att få en fördjupad 

kunskap inom ett visst område.  

 

Sinnesmarknadsföring: Marknadsföring som talar till människans fem sinnen: lukt, syn, känsel, 

smak och hörsel. Ett exempel är att använda en viss doft för att marknadsföra en produkt.  

 

Studentambassadör: Studenter vid Karlstads universitet som arbetar ideellt på mässor och 

festivaler med att vara ansikten utåt samt att sprida kunskap om universitetet och studentlivet. 
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1.3 Uppdragsgivare 

 

Karlstads universitet är ett av Sveriges yngsta universitet. Lärosätet grundades år 1843, men det 

var först år 1999 som den dåvarande högskolan uppgraderades till ett universitet. Vid lärosätet 

studerar idag ungefär 12 500 studenter och utöver dessa har universitetet cirka 1200 anställda 

(Karlstads universitet, 2012).  

 

Projektets uppdragsgivare är kommunikationsavdelningen vid Karlstads universitet. 

Kommunikationsavdelningen arbetar aktivt med att marknadsföra universitetet, både internt och 

externt, utefter en dokumenterad kommunikationsstrategi. Denna kommunikationsstrategi 

utformades år 2010 och gäller fram till slutet av 2012. Syftet med den är att skapa en tydlighet 

över vad kommunikationsverksamhetens arbete ska uppnå genom att skapa ett ramverk som 

beskriver dess budskap, mål och riktning. För att säkerställa att strategin blir omsatt till praktik så 

genomförs handlingsplaner med mätbara mål som följs upp en gång per år (Karlstads universitets 

kommunikationsstrategi 2010-2012). 

 

Kommunikationsstrategin (2010-2012) förklarar också hur kommunikationsarbetet ska präglas av 

att vara mer synligt, mer tydligt och mer offensivt. En mer synlig kommunikation innebär att 

universitetet ska stärka och utveckla de kanaler som visat sig vara framgångsrika i 

kommunikationen med målgrupperna. En tydligare kommunikation innebär ett mer strukturerat 

arbete med varumärket och att enhetligt lyfta universitetets grafiska profil. Slutligen innebär ett 

mer offensivt arbete att universitetet ska ligga i framkant med att kommunicera via moderna och 

oväntade kanaler. Den målgrupp som denna kommunikation ska rikta sig till står också 

formulerad och är alltså universitets målgrupp i stort. Dessa är blivande studenter, studenter, 

anställda, alumner, finansiärer/beslutsfattare/samverkanspartner, allmänhet i Värmland samt 

presumtiv personal. Under perioden 2010 till 2012 prioriteras målgruppen blivande studenter 

enligt denna.  

 

För att nå nämnda målgrupper positionerar sig universitetet som “det moderna universitetet”, 

vilket blir en del av varumärkets uppbyggnad. Universitetet befäster denna positionering genom 

att ha en hög akademisk nivå på alla utbildningar, god forskning som har betydelse för det 

moderna samhället och en kreativ miljö att mötas och byta erfarenheter i. Genom att positionera 

sig som modernt på detta sätt, har universitetet något unikt som särskiljer det ifrån andra 

lärosäten vilket enligt kommunikationsstrategin ska detta underlätta för blivande studenter och 
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eventuell personal att överväga universitetet (Karlstads universitets kommunikationsstrategi, 

2010-2012).  

 

Den kontaktperson på kommunikationsavdelningen som tilldelat oss uppdraget och som sedan 

kommer att förse oss med information och detaljer är Arvid Dahlgren, biträdande 

kommunikationschef vid universitetet. Följande problembeskrivning utgår ifrån hans uttalanden 

vid sittande möte. 

 

 

1.4 Problembeskrivning 

 

Karlstads universitet finns representerat på ett antal mässor och festivaler varje år.  På dessa 

mässor har alla universitet varsin monter där ambassadörer befinner sig och marknadsför sitt 

specifika lärosäte. För att utnyttja dessa tillfällen till fullo är det viktigt att universitetet bidrar med 

något unikt i monterkonceptet som får besökare att stanna till och lägga universitetet på minnet. 

Med detta som grund är projektets problemområde att utveckla ett nytt koncept för Karlstads 

universitets montrar som används vid mässor och festivaler. Vilka förändringar och 

uppdateringar som kommer att användas till detta nya koncept är beroende av projektets 

empiriska undersökningar samt de avgränsningar som finns. Dessa förändringar kan således 

innefatta utformning av montrar, layout av broschyrer och roll-ups, skapande av tävlingar och 

lekar som engagerar, give-aways samt hur ambassadörerna ska vara klädda för att passa in i 

helheten. De nuvarande montrarna är dessutom inte utformade enligt den senaste uppdateringen 

av universitetets grafiska profil och det är därför en nödvändighet att det sker en förändring av 

dessa. Uppdraget är således att utveckla ett nytt koncept, utefter den empiriska undersökningen, 

som går i linje med den nya grafiska profilen, samt att de tilltalar Karlstads universitets målgrupp 

bestående av killar och tjejer i åldrarna 15-24 år. Åldersspannet grundar sig i att den senaste 

gymnasiereformen hindrar elever vid vissa gymnasieprogram att studera vidare vid universitet och 

högskolor. Således är det viktigt att ungdomar redan i femtonårsåldern känner till vilka 

gymnasieprogram som gör det möjligt för en vidareutbildning.  

 

Den nämnda empiriska undersökningen kommer att bestå av kvalitativa intervjuer med personer 

som på olika vis har kunskap och egna erfarenheter av Karlstads universitets marknadsföring via 

montrar. Utifrån respondenternas svar får vi en inblick i ämnet som hjälper oss till framtida 

lösningar. Utförligare om denna undersökning finns att läsa under avsnittet Metod. 
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Vid ett möte med projektbeställaren utformades följande delmoment till projektet. Informationen 

är därmed kundens beskrivningar utefter egna reflektioner och erfarenheter.  

 

1.4.1 Monterdesign 

 

De mässor och festivaler som Karlstads universitet medverkar i är relativt olika. De skiljer sig vad 

gäller publik, plats för monter och om de är utomhus eller inomhus. Projektet syftar alltså till att 

förändra monterns utseende samt anpassa detta utefter vilket slags evenemang den ska användas 

till. Detta kan innefatta att utforma nya roll-ups, eventuell bildvägg och att anpassa möblemang 

och övriga inredningsdetaljer för att skapa en enhetlig helhet. Då de olika evenemangen skiljer sig 

åt följer här en beskrivning av förutsättningar och begränsningar som respektive tillfälle präglas 

av. 

 

1.4.2 Monterdesign Mässa 

 

Till mässorna där Karlstads universitet medverkar kommer främst gymnasielever som är 

intresserade av att hitta ett universitet att söka till i framtiden, därmed är omfattande och 

lättillgänglig information av stor vikt.  

 

Universitetet tävlar med många andra universitet och lärosäten om besökarnas uppmärksamhet 

vilket gör det till en viktig uppgift att utforma montern så attraktivt som möjligt. För att besökare 

ska stanna till vid just denna monter krävs något unikt som gör att denna sticker ut bland övriga 

montrar, med hjälp av annorlunda visuella medel. Ett unikt monterkoncept bör därför avvika 

från normen. 

 

Ytan för montern är 5 x 5 meter och då mässorna är inomhus krävs ingen anpassning efter väder. 

Universitetet betalar för att få tillhandahålla en monterplats som utgör ett hörn då dessa är att 

föredra då denna plats är bäst exponerad. Hörnen har större insyn än övriga montrar vilket 

förmodligen bidrar till att fler uppmärksammar montern.  

 

1.4.3 Monterdesign Festival 
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Anledningen till att Karlstads universitet finns representerade på festivaler är att denna kanal är 

oväntad. På detta sätt kan universitetet nå ut till en publik som kanske inte ens tänkt på att 

studera en akademisk utbildning. Användningen av oväntade kanaler är något som även den finns 

formulerad i kommunikationsstrategin.  

 

Projektbeställaren hävdar därmed att det råder en viss skillnad på festivalbesökare och 

mässbesökare. Skillnaden, menar han, är att festivalbesökarna inte är där primärt för att leta 

universitet att söka till vilket medför att konceptet kring montern på dessa tillfällen bör vara av en 

mer lättsam karaktär. Dahlgren tillägger att om montern skulle signalera en stark seriositet så ökar 

risken att det inte skulle stanna till några människor då besökarna är på området av helt andra 

anledningar. En annan aspekt att ha i åtanke är att montern, till skillnad från mässorna, står 

utomhus och därför måste vara anpassad efter att vädret kan växla. Monterns storlek kan variera 

på dessa tillfällen, men rör sig om ungefär samma storlek som på en mässa. 

 

1.4.4 Koncept 

 

Ordet koncept kan ha flera olika definitioner. En av Nationalencyklopedins definitioner av ordet 

lyder: “utkast, manuskript; inom företagsekonomin en bärande idé eller grundläggande 

föreställning om hur olika delar av en verksamhet ska kombineras eller samordnas” 

(Nationalencyklopedin, 2012). Detta ligger till grund för projektets definition av ordet som är det 

övergripande tema som finns i montern för att möjliggöra en sammanhållen helhet. Monterns 

koncept ska följa en röd tråd genom design, lekar, tävlingar, ljussättning och andra moment som 

kan kopplas samman med Karlstads universitet.  

 

1.4.5 Information och trycksaker 

 

Uppgiften är inte huvudsakligen att formulera den information som delas ut, utan snarare skapa 

förslag på hur den ska framföras och presenteras visuellt. Information delas bl.a. ut i form av 

broschyrer och dessa måste följa det tidigare nämnda konceptets röda tråd. Ett antal dummies på 

hur detta kan se ut kommer att presenteras. Det kommer även att presenteras ett antal förslag till 

roll-upsdesigner. Samtlig information kommer att följa universitetets grafiska profil som kommer 

att redogöras senare i denna rapport, under avsnittet Avgränsningar. 
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1.4.6 Övrigt 

 

Övriga punkter att arbeta med för att helheten ska kännas väl sammanhållen är give-aways, 

ambassadörernas kläder, godis och dess förpackning, då även detta ska gå i linje med 

universitetets grafiska profil samt förstärka att helheten blir enhetlig.  

 

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med detta projekt är att skapa ett minnesvärt monterkoncept genom att förmedla en positiv upplevelse av 

Karlstads universitet för presumtiva studenter. 

 

Målet med projektet är att besökare vid denna monter ska minnas Karlstads universitet på ett 

positivt sätt. Upplevelsen innebär således att montern är tänkt att vara något utöver det vanliga som 

gör att besökarna lägger det på minnet. Utefter ambassadörernas, studievägledares samt 

kommunikationschefen svar under intervjuer kommer det att skapas ett nytt koncept för montrar 

samt arbetet runt om som tillgodoser deras önskningar och viljor så gott det går. 

 

 

1.6 Avgränsningar 

 

I detta projekt kommer en empirisk undersökning att vara utgångspunkten för att skapa ett 

koncept som motsvarar kommunikationsavdelningens problembeskrivning. Undersökningen 

grundar sig i att vi vill nå en specifik kunskap inom området som bidrar till projektets utveckling. 

Vidare om detta finns att läsa under avsnittet Metod. Några empiriska jämförelser av andra 

montrars uppbyggnad på mässor kommer därmed inte att utföras. Vi anser att det inte för oss 

framåt i projektet eftersom det inte säger oss någonting om hur vi ska gå tillväga då projektet 

syftar till att avvika från normen.  

 

Projektets resultat kommer inte att bestå av en detaljerad beskrivning över alla förändringar i 

trycksaker och layout, utan snarare som ett specifikt helhetskoncept. Karlstads universitets 

grafiska profil kommer till stor del att användas vid formgivning och därmed kommer de val som 

redan är beslutade i denna, såsom typsnitt, storlekar och placeringar, inte att motiveras. Nya 
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fotografier kommer inte behövas till det nya materialet då bilderna som kommer att användas är 

hämtade ifrån universitetets bildbank. 

 

Det slutgiltiga resultatet av detta projekt är alltså inte ett färdigproducerat material i form av en 

färdig monter med tillhörande roll-ups och tillbehör, utan kommer att bestå av ett antal dummies 

samt dokumenterade idéer till framtida lösningar. Dessa lösningar kommer att grunda sig i den 

undersökning som kommer att genomföras samt teorier som styrker dem. De teorier som 

kommer att väljas ut, anser vi vara relevanta för projektets fortsatta arbete. Utifrån denna grund 

kommer våra egna idéer utvecklas. Den slutgiltiga utformningen kommer alltså att vara vår egen 

lösning till problembeskrivningen, men med argument som går att härleda till undersökningen 

och teorier.  

 

1.6.1 Grafisk profil 
 

En tydlig avgränsning i den blivande formgivningen är Karlstads universitets grafiska profil. 

Universitetet vill med sin grafiska profil och varumärkesarkitetktur, uppnå en synbar koppling 

mellan varumärken. Detta för att alla inom organisationen ska förstå kopplingarna mellan 

varumärke, huvudvarumärke samt undervarumärken. En grafisk profil är således viktigt för att få 

ett mer förenklat beslutsfattande samt ha ett rent och tydligt varumärke. Karlstads universitets 

huvudmärke är ”Karlstads universitet”. Undervarumärken såsom ”Musikhögskolan Ingesund”, 

”Handelshögskolan”, ”CTF - Centrum för tjänsteforskning” och ”Uppdrags AB” är varumärken 

underordnade huvudvarumärket. Det finns även stödjande och separata varumärken som har en 

indirekt koppling till Karlstads universitet. 

 

Karlstads universitets grafiska identitet kan delas in i tre lager. Det understa lagret består av 

grunden med sex komponenter som alltid ska vara medräknade vid alla slags 

marknadsföringsmaterial. Mittenlagret består av universitetets baskommunikation och vilar tungt 

på det undre lagret. Utseendet ändras inte från år till år i detta lager. På toppen vilar ett 

kampanjlager som beskriver vilken frihet kampanjerna har så länge de knyts an till grunden. 

Utseendet på kampanjlagret ändras från år till år i samarbete mellan kommunikationschefen, 

varumärkes- och reklambyrån.    

 

Karlstads universitet ska enligt de grafiska riktlinjerna alltid skrivas ut i hela namnet. 

Förkortningar och andra modifieringar ska i största möjliga mån undvikas. Förutom logotypen 
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finns det ytterligare fem komponenter som beskriver hur layout för Karlstads universitets webb- 

och trycksaker ska se ut och de är färg, typsnitt, vänsterställd layout, bilder och avsändare.  

 

1.6.2 Logotyp 

 

Logotypen får inte modifieras, inte heller förminskas till mindre än 10 mm i 

diameter. Minsta frizon som ska finnas är halva radien av logotypen. En 

frizon är det minsta tillåtna avstånd kringliggande objekt.  

 

1.6.3 Färg 

 

De färger som ska användas är gul, som har pantonenummer 116  

och färgkod C:0, M: 16, Y:100, K:0. Den gula färgen är ett 

genomgående element och ska vara 75% av helhetsintrycket i 

deras visuella kommunikation. Färgen svart C:0, M:0, Y:0, K:100 

och färgen vit C:0, M:0, Y:0, K:0 ska var och en för sig utgöra  

10 % och övriga 5 % utgörs av komplementfärger som står beskrivna mer ingående i den 

dokumenterade grafiska profilen.  

 

1.6.4 Typsnitt 

 

Typsnitt som ska användas är till rubriker Helvetica Neue 

Bold Condensed, den skrivs alltid med versaler. Till 

underrubriker, löptext och faktarutor använde Helvetica Neue 

55 Roman och till löptext Berthold Garamond. Det finns 

även ersättningstypsnitt för var och ett av de ovanstående då 

dessa inte går att bruka.  
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1.6.5 Vänsterställd layout 

 

Allt innehåll ska i regel vara vänsterställt för att det ska ge ett lättläst men även sammanhållet 

intryck.     

 

1.6.5 Bilder 

 

De bilder som ska användas finns i Karlstads universitets bildbank, där både profilbilder och 

andra bilder finns att välja på. 

 

1.6.6 Roll-ups 

 

För roll-ups så finns det två grundlayouter, den ena är där bilden är i fokus och meddelandet lägre 

placerat, den andra är tvärtom där meddelandet är i fokus och bilden används som en 

bakgrundsbild.  

 

1.6.7 Avsändare 

 

Avsändaren ska alltid stå med och då i ett hörn i antingen svart eller vit text mot gul botten. 

Avsändaren anges som KAU.SE. 
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2. Metod 

 

Följande avsnitt är en beskrivning av den metod som projektets undersökning bygger på samt genomförande, urval 

och teoretiska begrepp inom ämnet.   

2.1 Val av metod 

 

Utifrån syfte och problembeskrivning kommer projektet att utvecklas med hjälp av kvalitativ 

metodik. En kvalitativ metod lämpar sig då resultatet av undersökningen ska återspegla 

människors åsikter, värderingar och handlande. Eftersom detta projekt behöver en grund utav 

kunskap och åsikter som insatta personer besitter, är den kvalitativa metoden att föredra. 

Resultatet av undersökningen syftar inte till att förklara en frekvens eller förekomst av något, 

vilket gör att en kvantitativ metod inte skulle hjälpa oss att ge svar på projektets problemområde 

(Østbye et al., 2004). 

 

Detta projekt kommer att utvecklas med hjälp av intervjuer. En intervju kan genomföras på olika 

vis beroende på vad syftet med intervjun är. En kortare intervju på cirka 5-20 minuter räcker för 

att kunna kartlägga en del fakta eller för att få djupare förståelse inom ett begränsat område. En 

längre intervju som sträcker sig mellan 40-60 minuter kan å andra sidan bidra till en väl 

omfattande bild av ett ämne likväl som att få flera områden inringade. I regel är de korta 

intervjuerna mer strukturerade medan de långa inte behöver hålla sig lika strikt inom ramarna 

(Kylén, 2004). En tredje version är semistrukturerad intervju då en intervjuguide används, liksom 

i en strukturerad. Dock är frågorna av friare karaktär och flexibiliteten är stor vad gäller att ställa 

uppföljande frågor. I denna undersökning är det viktigt att få så uttömmande och personliga svar 

som möjligt ifrån respondenterna och därmed har vi valt att använda oss utav denna struktur. 

Valet av intervju grundas i att det måste finnas utrymme för intervjupersonen att fritt kunna tala 

om det den anser är viktigt, men också för oss att kunna styra tillbaka personen till ämnet. 

(Østbye et al., 2004). 

 

Enligt god forskningsetik kommer respondenterna att tillhandahålla information om vad 

intervjun kommer att gälla samt vad det innebär att delta i projektet. Frågeformuläret kommer 

dock inte skickas ut innan tillfället då vi anser att de inte innehåller känsliga frågor eller frågor 

som behöver förberedas (Østbye et al., 2004). 
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Under en kvalitativ intervju är det viktigt att dokumentera och för att underlätta efterarbetet kan 

en inspelning av intervjun vara till stor hjälp (Østbye et al., 2004). Dock finns nackdelar med att 

spela in såsom att intervjupersonen känner sig hämmad (Kylén, 2004). I denna undersökning 

kommer dock denna metod att användas då inspelningen inte missar något som sägs och det är 

möjligt att efterbehandla detta på fler sätt än om det dokumenteras med hjälp av anteckningar 

(Østbye et al., 2004). Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av två mobiltelefoner för att 

säkra att allt material fanns kvar om någon inspelning skulle misslyckas. Inför varje intervju 

kontrollerades inspelningskvaliteten på mobiltelefonerna för att inte riskera att miljön var för 

bullrig så att transkriberingsprocessen skulle komma att försvåras (Østbye et al., 2004). När 

intervjun senare transkriberas är det lättare att få en överblick och därur plocka vad som är 

intressant för undersökningen (Ejvegård, 2009).  

 

Intervjuerna kommer att ske individuellt då en fokusgruppintervju med liknande roller skulle 

kunna leda till att respondenterna påverkas av varandras tyckande (Bryman, 2008). Intervjuerna 

kommer att äga rum i miljöer där respondenten känner sig bekväm för att intervjun ska bli så 

okonstlad som möjligt. Detta leder förhoppningsvis till att respondenten känner sig mer 

avslappnad och att svaren därmed blir mer utförliga och ärliga. Intervjuerna med de 

yrkesverksamma kommer därför att äga rum på deras egna kontor, där de känner sig bekväma. 

Intervjuerna med studentambassadörerna kommer att ske på ett av universitetets caféer, det vill 

säga på neutral mark där det är lättare för att respondenten att förbise intervjusituationen (Østbye 

et al., 2004). Nackdelen med att ha intervjuer på “neutral mark” kan vara att det lätt blir bullrigt, 

dock anser vi att fördelarna med den okonstlade miljön överväger detta. Intervjuerna kommer att 

vara panelintervjuer vilket innebär att två personer intervjuar vid tillfället. En av personerna är 

huvudintervjuare och har ansvaret för att hålla i samtalet och se till att driva den framåt. Den 

andra personen har i uppgift att komplettera frågorna när personen anser att det behövs eller om 

huvudintervjuaren ber om det. Fördelen med denna struktur är att vi som intervjuare kan belysa 

olika aspekter utifrån egna reflektioner och tolkningar under samtalets gång (Kylén, 2004). 

 

 

2.2 Urval 

 

Då projektet kräver en kunskap av de personerna som blir intervjuade, har de urval som skett 

varit ändamålsurval (Merriam, 1994). Vi har valt att vända oss till personer med olika roller på 
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området, både yrkesverksamma och studenter som jobbar ideellt med detta. De yrkesverksamma 

(kommunikationschefen, kommunikatören och studievägledarna) jobbar med universitetets 

kommunikation på daglig basis och är därmed insatta i hur detta ska gå till och vad som är det 

viktigaste att arbeta med. Kommunikationschefen har stor kunskap inom detta område, både 

teoretiskt och praktiskt. Han kan därmed både svara på hur monterkonceptet nu ser ut, samt hur 

det skulle kunna utvecklas på ett fördelaktigt sätt. Studievägledarna kan snarare besvara frågor 

som rör informationen som finns tillgänglig. De vet vad blivande studenter funderar över och 

vad som är viktigt att förmedla via en monter. För att få ett större perspektiv har även 

studentambassadörer blivit intervjuade. Studentambassadörerna kan utifrån egna erfarenheter 

bidra med att berätta hur de jobbar, vad de tycker är viktigt och hur de önskar att det var. För att 

kunna utveckla ett så bra koncept som möjligt är det viktigt att få tillgång till åsikter, önskemål 

och krav från både kommunikationsavdelningen och de studenter som faktiskt jobbar på dessa 

mässor och festivaler. (Se bilaga 1). 

 

Nedan listas de yrkesverksamma personerna som bidragit med sin professionella kunskap på 

området: 

• Joachim Gustafsson, kommunikationschef vid Karlstads universitet 

• Christina Snell, studievägledare vid fakulteten för ekonomi, handelshögskolan samt 

kommunikation och IT, Karlstads universitet 

• Jannika Magnusson, studievägledare vid fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper vid 

Karlstads universitet 

• Åsa Bongnell-Höjer, kommunikatör vid avdelningen för kommunikation och 

studentsamverkan, Karlstads universitet 

 

För att kunna genomföra intervjuer med studentambassadörer som deltagit på festivaler, samt 

stora och små mässor för gymnasieelever kommer vi att skicka ut en förfrågan till alla aktiva 

studentambassadörer via epost. De tre som först svarar att de medverkat på samtliga mässor och 

kan komma överens om tid och plats med oss kommer vi att intervjua. Detta urval kommer göras 

oberoende av kön, ålder och antal år som ambassadören har varit aktiv samt fakultetstillhörighet. 

  

 

2.3 Genomförande 
 

Innan intervjuerna kunde genomföras krävdes en del förarbete. För att få en övergripande inblick 



 

 

 21 

av projektets sammanhang besöktes en UF-mässa på Karlstad CCC (Congress Culture Center).  

Vid besök av Karlstads universitets monter på denna mässa, fotograferades monterns innehåll 

samt antecknade vi vad montern innehöll. Utifrån detta fick vi en överblick över hur montrar 

vanligtvis är utformade, utan att göra det mer djupgående genom en empirisk undersökning. 

Detta gav en bild av den norm som projektets utformning var tänkt att strida emot. Därefter 

följde bearbetning av litteratur som var knuten till projektets problemområde.  

 

Med detta som bakgrund, i kombination med egna erfarenheter och antaganden, utformades tre 

olika intervjumanualer för att anpassas till vilken kunskap och information som respondenterna, i 

sina olika roller, besitter. Dessa manualer lästes av två personer som står utanför projektet, för att 

ur ett objektivt perspektiv ge sina åsikter om materialet. Manualen korrigerades därefter med 

bakgrund av detta.  

 

Intervjupersonerna blev kontaktade via mail. Samtliga yrkesverksamma svarade och ställde upp. 

Då det finns många studentambassadörer med samma roller, så valdes de som svarade först och 

hade rätt kvalifikationer. Intervjutillfällena bandades enligt metodvalet av två mobiltelefoner. Då 

intervjuerna var klara transkriberades de. I detta fall har inte tvekningar eller pauser i 

respondenternas svar någon betydelse för projektet och därför är inte detta kommenterat i 

transkriberingen.  

 

När transkriberingen var färdigställd skapades ett dokument med rubriker efter de ämnen som 

det nya konceptet skulle beröra: monterdesign, koncept, information och trycksaker, lekar och 

tävlingar, give-aways och övrigt. Transkriberingen lästes igenom för att hitta vad respondenterna 

svarat angående de frågor som berörde respektive rubriker. Dessa svar fördes in under passande 

rubriker i dokumentet för att få en bra överblick och kunna hitta samband mellan olika 

respondenters svar. Relevanta citat markerades även i transkriberingen och vävdes sedan in i 

texten för att styrka undersökningens reliabilitet (se avsnittet Validitet och reliabilitet). I 

intervjustudier är respondenternas uttalanden primärkällor och är därför bra att citera då det ger 

tyngd åt undersökningens analys. I detta projekt anges citaten så nära utsagan som möjligt, men 

det kan förekomma små korrigeringar då människor sällan talar sammanhängande. Att citera 

ofullständiga meningar kan se slarvigt ut och förlöjliga respondenten så man bör därför redigera 

dessa i texten, dock på ett väldigt varsamt sätt (Ekström et al., 2009 ).  
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2.3.1 Operationalisering 

 

Utifrån projektets problembeskrivning beslutades hur arbetet skulle fortskrida. För att kunna 

genomföra undersökningen krävdes en inblick i det ämne som denna skulle behandla vilket 

startades upp med att besöka en mässa. Därefter bearbetades litteratur som var kopplat till 

projektets ämnesområde och teorier som var relevanta valdes ut. Teoretiska begrepp vi valt att 

arbeta med är: marknadsföring, varumärke, sinnesmarknadsföring och teorier om platser. Eftersom 

projektet handlar om marknadsföring av ett universitet, via en monter, var detta ett självklart val 

av begrepp att behandla. Varumärke och sinnesmarknadsföring är två begrepp som grenar ut 

därifrån. Varumärke förklaras då det är grunden till vad universitetet står för och bör förmedla 

för att sticka ut. Sinnesmarknadsföring är en gren inom marknadsföringen som bygger på att 

använda människors sinnen för att effektivisera denna. Slutligen behandlas förståelsen kring 

platser för att ge en inblick i hur dessa kan konstrueras och upplevas. En monter är en plats som 

kan representera en annan plats och det är vad dessa teorier förklarar. Utifrån nämnda teorier, 

samt egna antaganden, utformades frågor till en semistrukturerad intervjumanual.  

  
Intervjuerna inleds med två frågor som syftar till att få respondenten att slappna av då dessa är 

enkla frågor att besvara då dessa rör deras arbete. Därefter följer två frågor som handlar om 

fördelarna med mässor som kommunikationskanal då det är en viktig grund till projektets 

förståelse. Frågorna efter det behandlar respondenternas åsikter kring montrar med dess design 

och koncept. Sedan följer frågor som syftar till att få svar på vad respondenterna anser om att 

använda Karlstad i universitetets marknadsföring samt förslag på vad som kan lyftas fram. Detta 

för att veta om de tycker att projektet enbart ska inrikta sig på att förmedla information om 

universitetet eller om det är bra att även staden i stort får sin plats i materialet. Den sista frågan 

rör ämnet sinnesmarknadsföring och om detta är något respondenterna anser kan vara 

fördelaktigt att använda sig av. 

 

Överlag följer intervjumanualerna samma mönster, oavsett respondent. Ambassadörerna och 

studievägledarna får dock även svara på frågor gällande besökares frågor och funderingar då detta 

ligger till grund för den information som ska finnas i montern. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 

 

Begreppen validitet och reliabilitet används i sammanhang då man vill få reda på om en 

undersökning har någon trovärdighet och om den är tillförlitlig. Om inget av dessa 

grundläggande krav uppfylls kommer resultatet inte tillgodose kraven för att forskningen är av 

vetenskapligt värde (Ejvegård, 2009).  

 

Validitet beskriver trovärdigheten och används för att mäta hur relevant empiri är i förhållande 

till problemformuleringen och om det man undersöker är av stor vikt för att komma fram till ett 

resultat som bidrar till att lösa ett problem (Østbye et al., 2004). För att möjliggöra att en 

undersökning visar sig vara valid bör redan satta mått och mätmetoder vara väl preciserade innan 

undersökningen genomförs. Om länders storlek ska undersökas är måttenheten kvadratkilometer 

att föredra då man kan jämföra olika länders storlek med hjälp av enheten. Det är oftast svårare 

att pröva validiteten i en undersökning då förutsättningarna kan ändras med tiden. Det som var 

av betydelse förr kanske har en helt annan betydelse idag (Ejvegård, 2009).  

 

Vi anser att validiteten i den genomförda undersökningen är hög då respondenter valts ut med 

ändamålsurval, d.v.s. att de har kunskap inom det område vi avser att undersöka. Dessutom har 

dessa respondenter olika roller inom detta område vilket ger oss ett tydligare perspektiv eftersom 

vi får med alla de olika infallsvinklar som finns. 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om hur bra kvaliteten är av insamling, bearbetning 

och analys av data är. I en djupintervju är frågorna relativt öppna och det finns en möjlighet till 

uppföljande frågor vilket ofta ger ett mer nyanserat svar från respondenten. Samtidigt finns det 

en risk att respondenten känner sig pressad och försöker ge de svar intervjuaren tros vilja ha 

(Østbye et al., 2004). Reliabilitet kräver att om man gör en undersökning och får ett resultat med 

hjälp av en måttenhet, så bör måttenheten vara lika reliabel vid varje mätning som görs därefter. 

Den bör vara konsekvent (Ejvegård, 2009).  

 

För att styrka reliabiliteten i analysen av denna undersökning har uttalanden ifrån respondenterna 

vävts in i texten samt citerats. Därmed kan man tydligt se kopplingen mellan respondenternas 

svar och de reflektioner vi har gjort som lett fram till slutresultatet. Dock finns det risker för olika 

skeenden som kan ha lätt till en svagare reliabilitet. En risk är att vi kan ha feltolkat respondenters 

svar. Vi anser dock att vi gjort vårt bästa för att förminska denna risk då vi bandat och 
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transkriberat så att det exakta materialet finns behållet, samt att vi båda har medverkat vid 

intervjutillfällena och diskuterat dessa tolkningar. Vi har också använt uppföljningsfrågor för att 

se till att vi tolkat personen rätt. En annan risk är att frågorna vi formulerat har missuppfattats 

alternativt att de inte varit tillräckligt relevanta för projektets problembeskrivning. Att frågorna 

inte ska missuppfattats är svårt att reglera, dock har vi försökt minska risken genom att återge 

och förklara frågorna om vi sett tecken på att en respondent inte förstår.  
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3. Teori och fakta 

 

Detta avsnitt behandlar den teori och fakta som projektet bygger på. Teorin i avsnittet är hämtat ur den litteratur 

som behandlats medan de fakta som anges avser den information som tillhandahållits av Karlstads universitet. I 

analysen reflekteras dessa gentemot egna antaganden. I avsnittet efter behandlas hur dessa teorier applicerats på vår 

lösning till problembeskrivningen. 

 

 

3.1 Marknadsföring 

 

Marknadsföring handlar om mycket mer än bara reklam och försäljning av produkter. Det är ett 

brett begrepp som även innefattas av relationsskapande, nätverkande och att förstå sin samtids 

värderingar och villkor för affärer. Det är inte bara ledningen i en verksamhet som berörs utav 

marknadsföringen utan hela rörelsen. Det handlar om att upptäcka de behov och önskemål som 

finns ute på marknaden och att lösa kundernas problem, på ett lönsamt sätt, dock helst med 

hänsyn till företagets eller organisationens resurser (Feurst, 1993). 

 

Marknadsföring beskrivs som en dubbelriktad process och fungerar mellan köpare och säljare i 

en längre tid som pågår både innan och efter ett faktiskt köp, det kan handla om till exempel ett 

medlemskap. Försäljning å andra sidan är snarare en enkelriktad process där säljaren vill påverka 

den eventuella köparen till ett köp. Alla konkurrenter som tävlar om samma omgivnings 

uppmärksamhet har även de samma omvärld att betrakta och utifrån detta göra rätt saker (Feurst, 

1993). 

 

Detta kan liknas vid en mässa då flera lärosäten tävlar om att få studenternas uppmärksamhet. 

Det gäller att sticka ut och vara unik för att locka till sig presumtiva studenter. Marknadsföringen 

gäller inte då en fysisk produkt utan att sälja in sitt universitet för att få ungdomar att välja detta 

specifika lärosäte framför andra med liknande utbildningar. Köpet av produkten motsvaras då av 

att produkterna är utbildningarna och studenternas ansökningar är köpen. Då många universitet 

liknar varandra krävs något mer av dessa som gör att det sticker ut från mängden. Det gäller 

därför för dessa lärosäten att visa upp det som är unikt, nämligen universitetens varumärke. 
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3.2 Varumärke 

 

Då marknadsföring diskuteras är det nuförtiden oundvikligt att ta upp begreppet varumärke. 

Varumärket är en del av företag och organisationers strategiarbete. På engelska finns två ord för 

begreppet, men dessa förklarar två olika aspekter av det. Ordet trademark är den juridiska 

aspekten av ordet. Varumärke behandlas då som patentskydd, registrering och liknande medan 

ordet brand står för varumärke i en marknadsföringsaspekt, d.v.s. den aspekten som detta projekt 

utgår från (Falonius, 2010).   

 

Det finns flera olika definitioner av begreppet varumärke, men dessa är liknande i grunden. 

Stephen Kings (WPP Group i London) definition är att en produkt tillverkas i en fabrik, medan 

ett varumärke är något som köps av konsumenten. Produkten kan således enkelt kopieras samt 

bli föråldrad medan varumärket är något unikt och tidlöst (Falonius, 2010).  

 

Denna definition är flitigt använd och innebär således att varumärke är något som existerar i 

människors medvetande och innefattar vad produkter associerar till och de förväntningar som 

finns på dessa. Varumärket är alltså inte enbart en fysisk produkt utan allt runtomkring som 

skapar känslor och tankar kring produkten. Grafiskt utseende, förpackning, logotype och service 

är några av de associationer vi får av en produkt och är därmed viktiga för vår bild av den, det vill 

säga att de är viktiga för att bygga ett starkt varumärke. Vad som gör ett varumärke så viktigt är 

att det är unikt från företag till företag, trots att deras produkter kan vara snarlika. En produkt går 

att kopiera, vilket är nästintill omöjligt att göra med ett varumärke. Varumärket är ofta det som 

gör att kunden handlar en specifik produkt, då den anser att den får ett mervärde som andra 

produkter inte erbjuder (Falonius, 2010). Trogna kunder tyder på ett starkt varumärke. Företaget 

har då lyckats bygga upp en känsla hos en kund som gör att denne svarar med märkeslojalitet. 

Trots att det finns många andra liknande produkter så väljer denne kund produkt utefter 

uppfattningen om den, då kunden känner tilltro till produkten på grund av dess varumärke 

(Bergström, 2003). 

 

Detta tänk kring varumärke är något Karlstads universitet jobbar med, vilket syns tydligt i 

universitetets målgruppsanpassning som finns formulerad i kommunikationsstrategin. 

Universitetet har inte enbart blivande studenter som målgrupp, vilket man kanske skulle kunna 

tro, utan även bl.a. studenter, anställda, alumner och presumtiv personal. Att jobba mot samtliga 

målgrupper är ett strategiskt val för att bevara och fortsätta styrka sitt varumärke. Universitetet 
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ska inte enbart jobba med att locka nya studenter utan också för att de redan studerande samt 

personalen ska trivas och känna att de har valt rätt lärosäte. Gör de det, rekommenderar de 

troligtvis universitetet till blivande studenter och presumtiv personal. Alumner är viktiga för 

universitetets goda varumärke då dessa bör känna sig stolta över den utbildning de har läst och 

därmed rekommendera universitetet till andra (Karlstads universitets kommunikationsstrategi, 

2010-2012). Vad gäller universitetet kan utbildningarna liknas vid de tidigare nämnda 

produkterna. Det finns flera universitet i landet som kan erbjuda liknande utbildningar och 

universitetets varumärke blir därmed viktigt för att särskiljas från dessa.  

 

 

3.3 Sinnesmarknadsföring 

 

Sinnesmarknadsföring är ett relativt nytt begrepp inom marknadsföring som behandlar hur ett 

företag eller en organisation kan marknadsföra sitt varumärke eller produkt med hjälp av 

människans fem sinnen, lukt, syn, hörsel, känsel och smak. Dessa fem sinnen är viktiga, om inte 

avgörande för att en konsument ska kunna skapa sig en mental bild av 

företaget/produkten/varumärket (Hultén et al., 2011). 

 

Enligt Hultén finns tre olika typer av marknadsföring: sinnesmarknadsföring, 

relationsmarknadsföring och massmarknadsföring. I relationsmarknadsföring är det kunden som 

står i fokus då man som företag vill skapa en relation med kunden för att öka försäljningen. I 

massmarknadsföring är det istället produkten eller tjänsten som är i fokus. Denna 

marknadsföring går ut på att sälja så mycket som möjligt till så många som möjligt. Den tredje 

marknadsföringen är således sinnesmarknadsföring. Denna typ av marknadsföring syftar till att 

tala till människans fem sinnen då den vill nå ut till kunden på ett djupare plan genom att aktivera 

så många sinnen som möjligt (Hultén et al., 2011). Med detta i åtanke kan företag nå ut till sin 

publik med en väldig effektivitet. Vanligast är att synen uppmärksammas mest och är det sinne 

som företag/organisationer arbetar med att tillfredsställa, men genom att ta tillvara på övriga 

sinnen så kan företaget vinna mycket (Hultén et al., 2011).  

 

“Ögonen köper 70 % eller 80 % av det som köps.” – Jörgen Appelqvist, grundare och ägare av Gina 

Tricot (Hultén et al., 2011:21).  

 

Synen är det mest kraftfulla sinnet vi har vad gäller val om att köpa eller inte köpa en produkt. 
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Ögat upptäcker snabbt en förändring av design eller utformning och bestämmer sig snabbt för 

om det uppskattar förändringen eller inte. Även ljussättning är ett viktigt inslag att tänka på och 

utnyttja, i samband med färg kan ljuset förstärka företagets varumärke (Hultén et al., 2011). Detta 

är något som företag bör ha i åtanke vid mässor då det alltså kan vara viktigt att ljussättningen 

förstärker de färger som företaget kopplas till.  

 

Ljudet kan även ha en betydande roll när det kommer till marknadsföring.  Ett exempel på ett 

företag som använt sig av detta fenomen är Hemglass. Vi alla känner till den glada melodislingan 

som hörs när Hemglassbilen svänger in i kvarteret vilket tyder på en smart användning av 

sinnesmarknadsföring då människor direkt kopplar ett visst ljud till deras produkter. Musik kan 

även vara fördelaktigt på så vis att det enkelt bygger upp en önskad atmosfär. För att 

åstadkomma en mysig atmosfär på exempelvis ett café är musik ett bra medel för att uppnå 

önskad effekt. Butiker kan även använda musik eller bakgrundsljud för att få kunder att känna en 

viss stämning, som ofta påverkar deras köpbeslut.  Helhetsperspektivet är viktigt att ta till vara på 

då ljud kan bidra till marknadsföringen (Hultén et al., 2011).  

 

Det sista sinnet som här kommer tas upp är luktsinnet. Med hjälp av lukter kan man påverka 

människans emotionella sidor då dessa ofta är nära sammankopplade till känslolivet. En 

människa kan minnas över 10 000 olika dofter och det räcker ofta bara med en förnimmelse av 

en doft för att man ska känna igen den. Enligt Hultén m.fl. visar forskning att företag med hjälp 

av dofter kan öka försäljningen med upp till 40 %. Precis som med ett visst ljud (som 

Hemglassbilens melodi) så kan företag skapa igenkänningsfaktorer med hjälp av dofter. Dofter 

hjälper även till att bygga på en viss känsla och atmosfär (Hultén et al., 2011). Ett antagande är att 

detta ännu inte är ett självklart inslag i marknadsföringen för många företag, vilket kan nyttjas på 

ett väldigt fördelaktigt vis då företag enkelt borde kunna sticka ut bland övriga som inte använder 

sig av detta.  

 

 

3.4 Platsen 

 

Då marknadsföring av en ort eller plats utformas är det fördelaktigt att förstå vad en plats 

egentligen är. Enligt Gren och Hallin är en plats en geografisk punkt, dock finns de andra drag 

som särskiljer en plats mer än just placeringen på den. Däribland att en plats börjar och slutar 

någonstans, vilket kan markeras med en fysisk avgränsning men likväl med mentala gränser. De 
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kan skilja sig med hjälp av materiella ting såsom byggnader och växter. (Gren et al., 2003).  Detta 

beskriver Holloway och Hubbard (2001) är ett av tre sätt som människor använder till att 

konstruera och förstå en plats. Det andra sättet att se hur platser skiljer sig ifrån varandra är deras 

användningsområden (Holloway et al. 2001). En offentlig plats och en privat plats kan ofta 

användas på olika sätt. Det sker alltid en interaktion på en plats där människor befinner sig, 

antingen människor emellan eller mellan människor och det materiella. Därför spelar människors 

mentala bilder och föreställningar om platser stor roll. Olika händelser och minnen av platser kan 

påverka vidare besök (Gren et al., 2003). Detta är något som kan komma att ha betydelse för 

marknadsföring av platser, eftersom den interaktion som sker mellan människor och ting eller 

människor emellan kan påverka både på ett positivt och negativt sätt. Det kan då vara av stort 

intresse att skapa så goda associationer av mötet som möjligt för att fler besökare ska komma dit 

och uppleva platsen. Det tredje och sista sättet Holloway och Hubbard beskriver, har betydelse 

för hur vi människor uppfattar platser är beroende av hur platsen representerats genom olika 

typer av media så som film, reklam och böcker. Med denna vetskap kan vi alltså förstå att ett 

besök på en plats kan ske både direkt eller indirekt via olika typer av mediarepresentationer. 

Dessa sätt att besöka en plats är något som återspeglas i detta projekt där mycket av arbetet 

innebär att förmedla en plats (Karlstads universitet) genom ett medium (montern).  

 

Då en plats marknadsförs bygger det ofta på att iscensatta aktiviteter som säger något om platsen, 

vilket skapar egna mentala bilder av den. Det används alltså bilder, ofta väldigt förskönande, som 

ska skapa föreställningar om något som man inte vet något om (Holloway et al., 2001). En resa 

börjar således ofta i huvudet då man tenderar till att ta reda på information om destinationen på 

förhand, alternativt att denna information redan nått en sedan tidigare via olika medier. (Hultén 

et al., 2011).  

 

Människor tolkar ständigt de platser de besöker genom att tolka tecken och symboler för att 

känna igen sig nästa gång. Dessutom konstrueras platser genom mänsklig kontakt med andra 

människor som berättar om sina erfarenheter om platsen. Med detta sagt kan man konstatera att 

platser inte är statiska utan är i ständig förändring (Gren et al., 2003).  
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4. Lösningen och dess grunder 

 

I detta avsnitt diskuteras utformningen av det nya konceptet genom att koppla detta till teorier, fakta och det 

empiriska resultat som framställts. Slutligen diskuteras huruvida projektet uppfyllt sitt syfte samt hur vidare 

forskning på området skulle kunna se ut.  

 

Intervjuerna som genomfördes ledde fram till tre ledord som projektet skulle ta form efter. Dessa 

ord nämndes vid ett flertal tillfällen i intervjuerna vilket gjorde att det kändes väldigt relevant att 

utgå ifrån i utformningen av det nya monterkonceptet. Dessa ord är: enhetligt, minnesvärt och 

nytänkande. Det enhetliga står för ett väl sammanhållet koncept. Den röda tråden mellan 

monterns alla delar måste vara tydlig och alla delar måste också förstärka varandra genom att 

finnas där av en anledning. Ordet minnesvärt står för att konceptet ska vara något utöver det 

vanliga. Vid ett flertal intervjuer har det nämnts att montern bör sticka ut bland andra montrar.  

 

“Vi vill ju att det ska sticka ut genom att vara lite ungdomligare, men också modernt, trevligt och att det är lätt 

att få kontakt. “– Åsa Bongnell-Höjer, kommunikatör vid Karlstads universitet (2012-05-08) 

 

Enligt författarna till boken om sinnesmarknadsföring så är synen ett av de viktigare sinnena när 

det kommer till att fatta köpbeslut, eller i detta fall: om man köper budskapet eller inte. Detta 

leder in på det tredje och sista ordet, nytänkande (Hultén et al., 2011). För att konceptet ska vara 

minnesvärt bör det vara nytänkande. Universitetets kommunikationschef styrker detta genom att 

använda ordet nytänkande som ett ledord för lärosätets känsla. För att detta, tillsammans med de 

övriga ledorden, ska förmedlas i montern har konceptet skapats med grunden i att tänka utanför 

ramarna. 

 

Vid intervjun med kommunikationschefen pratade han även om vikten av kopplingen mellan 

universitetets och monterns utseende. Då nya studenter kommer till universitetet är det 

fördelaktigt att det finns en känsla av igenkänning.  

 

“[...] man ska känna igen sig. Om man har sett montern och sen kommer till Karlstads universitet, ska det vara 

ungefär samma känsla.“– Joachim Gustafsson, kommunikationschef vid Karlstads universitet  

(2012-04-25) 

 

Enligt Gren och Hallins teorier tolkar människor ständigt nya platser genom att ta in symboler 
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och tecken för att kunna känna igen sig nästa gång och därför är det viktigt att konceptet känns 

enhetligt i sig självt samt med universitetet i övrigt (Gren et al., 2003) Universitetets varumärke 

bör därför förmedlas väl i monter och tryck. Monterkonceptet ska alltså spegla mycket av 

universitetet men tanken är också den omvända, att universitetet ska spegla montern, vilket kan 

leda till en bättre enhetlighet. Därmed har ett förslag formulerats till kommunikationsavdelningen 

som innefattar att delar från montern ska finnas synliga vid universitetets huvudentré vid 

kursstart. Hur detta kan se ut återkommer vi till under rubriken Monterdesign och koncept.  Mycket 

av genomförandet av undersökningen har därför syftat till att kartlägga vad respondenterna anser 

är universitetets komponenter som bidrar till det starka varumärket.  

 

“Vi är unga och mer moderna och vill ju egentligen bara sprida varumärket Karlstads universitet” – Åsa 

Bongnell-Höjer (kommunikatör vid Karlstads universitet, 2012-05-08) 

 

Då det finns ett antal universitet i Sverige med liknande utbildningar bidrar varumärket till att 

Karlstads universitet känns unikt och är därför något som tydligt bör framföras i universitetets 

marknadsföring.  Vi har noterat ett par av dessa komponenter som nämnts vid ett flertal av 

intervjuerna.  

 

En av dessa komponenter är värme. Detta är något som är starkt kopplat till både staden och 

universitetet då bägge har solen som logga vilket härrör från en gammal historia som lett till 

uttrycket “Solen skiner alltid i Karlstad” (Karlstad, 2012). Detta är även något som går igen i 

universitetets grafiska profil där huvudfärgen är gul. 

 

“Universitetet ska representera det lite yngre och kaxigare... och solen såklart! Det gula ska representeras på flera 

sätt.”– Studentambassadör (2012-04-25) 

 

En annan komponent är enhetligheten. Samtliga av respondenterna från gruppen av 

ambassadörer har påpekat att utseende på monter och trycksaker är väl spretigt och skulle behöva 

vara mer enhetligt. Detta är även något som tas upp i kommunikationsplanen där det beskrivs att 

kommunikationsarbetet bör präglas av att vara tydligt, vilket i detta fall innebär att det ska finnas 

ett strukturerat arbete med varumärket och den grafiska profilen (Karlstads universitets 

Kommunikationsplan, 2010-2012). För att styrka dessa åsikter har vi gått igenom tidigare material 

från universitetet. Karlstads universitets senaste utbildningskatalogs framsida stämmer inte 

överens med den grafiska profilen vad gäller färgval. Katalogen är övervägande svart medan den 
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grafiska profilen säger att den svarta färgen enbart ska utgöra 10 % av bilden. Att gå mot att 

använda mer svart i den grafiska profilen är något vi anser går emot universitetets varumärke som 

då riskerar att försvagas (Bergström, 2003). Det nya konceptet är inte heller helt enligt den 

grafiska profilen då det utformats med mycket nytänk. Konceptet är därmed utformat i det 

kampanjlager som beskrivs i den grafiska profilen. Där finns det alltså en större frihet att sväva ut 

i utformningen så länge grunden återspeglas huvudlagret.  

 

Dock går det helt i linje med de delar av varumärket som respondenterna anser bör förmedlas, 

vilket vi tycker att den nämnda katalogens framsida inte gör. Vi instämmer också med 

ambassadörernas åsikter angående att trycksaker skulle kunna vara mer enhetligt. Detta är något 

som legat till grund för de designbeslut som tagits.  

 

4.1 Monterdesign och koncept 

 

Intervjuerna gav svar på vad som var viktigast att göra om eller uppdatera. En av dessa aspekter 

var att montern och dess koncept fungerar bättre på festivaler än på mässor. Därför blev valet att 

använda de stora mässornas koncept som utgångspunkt för att senare göra småjusteringar i 

festivalkonceptet. En respondent som hävdar detta har tidigare arbetat som studentambassadör 

och påpekade i en intervju att montrarna på mässor är de som verkligen ska locka till sig 

ungdomar då det är rätt forum. Följande citat kommer från en intervju med just denna 

studentambassadör: 

 

”Mässa är ju oftast mer inriktat på de man faktiskt vill nå men ändå känns det som att det är där man satsar 

minst på att vara roliga och ge bort saker.”– Studentambassadör (12-05-08) 

 

Dessa åsikter har uppmärksammats och påverkat beslutet om att utgå ifrån att arbeta med 

mässmontrarnas utseende snarare än festivalmontrarnas.  

 

4.1.1 Mässa  

 

Grunden till montern på de stora mässorna är ett golv på 5x5 meter med två väggar som utgör ett 

hörn. Utgångspunkten för utformningen av denna yta härrör från respondenternas svar angående 

vad de tycker att montern ska förmedla för associationer och känslor samt vad som är viktigt för 
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montern i övrigt. De orden som användes mest frekvent var modernt, yngre och kaxigare. Flera 

respondenter uttryckte även vikten av att sticka ut samt att ge känslan av sol, värme och den fina 

miljön, både i staden och på universitetet. Allt detta tillsammans med att montern skulle vara 

minnesvärd ledde oss in på spåret att det färdiga resultatet skulle vara allt annat än en traditionell 

monter.  

 

“Karlstad blir väldigt fint sommartid, det är just den här bilden man skulle kunna lyfta fram för att visa hur det 

ser ut.” – Joachim Gustafsson (kommunikationschef, intervju 2012-04-25) 

 

Processandet av all information som framkommit genom intervjuerna användes till att utveckla 

ett koncept där allt det viktiga skulle ingå. Åsikterna om att förmedla känslan av värme och sol 

gav oss den slutgiltiga idén att den färdigställda montern skulle få ett genomgående sommartema. 

En av väggarna är gul då det är universitetets huvudfärg samt att färgen återspeglar den värme 

och sol som nämnts. För att helheten ska ha sin grund i den grafiska profilen så är det viktigt att 

den gula färgen är framträdande. Den andra väggen i montern är en bild över universitetet och 

gräsmattan utanför det (se bilaga 7.1).  Valet av denna bildvägg grundar sig både i sommartemat 

samt att respondenter anser att det bör finnas bilder över universitetet i dess marknadsföring. 

Tidigare nämndes att bilderna till det nya materialet enbart skulle hämtas från universitetets 

bildbank, vilket inte blev fallet. Vid en genomgång av de senaste bilderna som fanns i denna 

bildbank kunde vi inte finna några lämpliga miljöbilder på universitetet vilket ledde till att vi själva 

fotograferade passande bilder. Dessa har sedan använts till det framställda materialet samt bränts 

på en skiva till kommunikationsavdelningen för att dessa ska kunna användas i framtida 

marknadsföring. På monterns bildvägg finns också en text som är till för att knyta ihop säcken. 

Texten lyder: ”Gräset är grönare på Karlstads universitet” och anspelar på uttrycket ”Gräset inte 

är grönare på andra sidan”. Denna text grundar sig i fler saker. Först och främst är det ett kaxigt 

budskap, att det faktiskt är bättre på detta universitet. Ett flertal respondenter har uttryckt en 

åsikt om att marknadsföringsmaterialet bör vara lite kaxigt. Det grundar sig också i det 

genomgående monterkonceptet där gräs är en stor del för att förmedla de känslor om värme och 

natur som tidigare nämnts. Budskapet kopplas således mellan monterns alla delar, samt tillbaka 

till vad respondenterna anser vara en del universitetets varumärke. 

 

För att ge illusionen av att man som besökare sitter i gräset utanför universitetet så är golvet är 

gjort av konstgräs som går ihop med gräsmattan på bildväggen. Precis enligt teorierna om 

begreppet ”plats”, förflyttas man här från en plats till en annan genom att förmedla denna genom 
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bilder och visuella komponenter. Utplacerat på gräset finns filtar, solstolar och picknick, helt 

enligt sommartemat. Denna utformning går emot det traditionella med formella samtal kring 

ståbord och ger istället en avslappnad känsla som är inbjudande till samtal. På dessa filtar får 

besökare alltså chansen att sitta och samtala med universitetets ambassadörer. 

 

Picknicken består bland annat av kaffe och skrädmjölsdrömmar. Att bjuda på denna fika är inte 

enbart för att det är gott utan har även en djupare anledning som kommer ifrån effektiviteten i 

sinnesmarknadsföring. Kaffe är något som starkt förknippas till Karlstad och Löfbergs lila, vilket 

en av respondenterna var snabb att nämna då användningen av sinnesmarknadsföring kom upp i 

intervjun. Staden doftar av rosteriet och är därför något att använda i marknadsföringen för att 

skapa igenkänning och en tydlig koppling mellan montern och platsen som den ska representera 

(Hultén, 2011). I montern ska det därför finnas små skålar med nymalt kaffe alternativt rostade 

bönor som nyligen tagits ur förpackningen för att skapa största möjliga doftspridning. Till kaffet 

finns, som tidigare nämnt, även skrädmjölsdrömmar som är värmländska småkakor. Dessa 

erbjuds med tanken om att det är en lokal specialitet som spelar på smaksinnet. 

 

Det nya konceptet är skapat för att även tala till hörselsinnet. I montern kommer det att finnas en 

tävling där besökare ska para ihop ljud med platser eller ord som är hämtade ifrån Karlstad. 

Dessa ljud kommer att vara hämtade ifrån skogen, kroglivet och ett café. Tävlingen syftar till att 

visa på vad som finns att göra i Karlstad då utbudet av krogliv och aktiviteter är något som 

kommit upp i många intervjuer. Tävlingen finns noggrannare beskriven i bilaga (Se bilaga 6.2).  

 

”Det finns många möjligheter till träning, shopping, uteställen, natur, roliga saker, aktiviteter, skola, jobb…” 

 – Studentambassadör (2012-05-07) 

 

För att både koppla universitetet till montern vill vi även koppla montern till universitetet. 

Igenkänning är viktigt och något vi vill använda oss av i så stor mån som möjligt. Därför är ett 

förslag till kommunikationsavdelningen att vid kursstart rulla ut en konstgräsmatta/riktig 

gräsmatta som en “röd matta” för de nya studenterna. Vid entrén ska även kaffe erbjudas. Både 

gräset och kaffet återspeglas i monterns utseende och utformning.  

 

4.1.2 Festival  

 

Då våra respondenter haft åsikter om att det som främst bör förbättras är konceptet på mässor 
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då det redan fungerar väldigt väl på festivaler så har detta projekt främst syftat till att besvara 

detta. Arbetet har kretsat kring att förbättra mässmontern och därefter använda delar av detta till 

festivalkonceptet som alltså inte varit i ett lika stort behov av förändring.  

En av respondenterna ansåg att festivalmontern fungerade bra som den gör och är alltså inte i så 

stort behov av förändring.  

 

I enhetlighet med mässkonceptet bör montern förmedla samma känsla av sol och värme. Här 

finns det dock inte ett lika stort behov av att sticka ut med ett utseende eftersom montern inte 

konkurrerar med andra universitets montrar i lika hög grad. Beroende av vilket evenemang som 

montern ska ställas upp på får kommunikationsavdelningen själva avgöra vilka delar som bör 

medtagas. Dock måste det följa det nya konceptet för att det inte ska vara en för stor skillnad 

mellan festival och mässa. Att bjuda på samma fika bestående av kaffe och kaka, samt ge bort 

samma give-aways är att föredra. Dessutom bör luktsinnet återigen få aktiveras genom att skålar 

med kaffebönor finns i montern.  

 

 

4.2 Information & trycksaker  

 

Vid genomgång av gammalt material som Karlstads universitet har tryckt hittades broschyrer med 

information om universitetet och staden. Kommunikatören Åsa Bongnell-Höjer berättade att 

detta inte är något som används vid mässorna då det finns en katalog att tillgå där all information 

finns. Dock var detta något vi tog fasta på, då andra respondenter nämnt att det bör finnas 

lättillgänglig information. Katalogerna är tjocka och vårt antagande är att besökare som kommer 

till montern utan att vara intresserade av informationen från början, inte orkar bära med sig 

denna. Vårt antagande styrktes av vår respondent Jannika: 

 

“Det finns många som inte tar katalogen för att den är för stor och man har samlat på sig så mycket grejer på en 

dag” – Jannika Magnusson, studievägledare vid Karlstads universitet (2012-04-24) 

 

Det skulle alltså vara fördelaktigt med ett komplement till katalogen i form av en lättsmällt 

broschyr över det som vi och respondenterna anser är det som studenter främst undrar över, då 

detta är lättare att bära med sig. Denna broschyr blev därmed en del av de trycksaker som 

utformats. 
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4.2.1 Broschyr 

 

De huvudsakliga utgångspunkterna för denna broschyr var att den skulle vara liten, behändig och 

till stor del stämma överens med den grafiska profilen (Se bilaga 5.1). Dessutom skulle den vara 

nytänkande och enhetlig med övrigt utformat material samt att innehållet skulle anpassas utefter 

målgruppen och respondenternas svar. Början till denna broschyr blev att bestämma innehållet, 

detta genom att både analysera respondenternas svar samt att göra antaganden om vad 

målgruppen är intresserade av att veta då de ska lockas till universitetsstudier. 

 

“Jag tror att det är bra att locka med själva atmosfären som student i Karlstad, man känner sig välkommen som 

student i den här staden.”  – Studentambassadör (2012-05-07) 

 

 Innehållet blev således uppslag med följande rubriker: Välkommen till andra sidan, Karlstad, 

Karlstads universitet, studentlivet, Karlstads studentkår och utlandsstudier. Vi har valt att knyta 

ihop säcken och göra broschyren enhetlig med annat material genom att ett antal attribut från 

monterkonceptet återkommer i den. Som exempel återfinns roll-upsens bilder över gräs, vatten 

och himmel i broschyren. Bildväggens budskap återkommer även här. Välkommen till andra sidan, 

är en anspelning på denna då den ”andra sidan” i det här fallet alltså är både universitetet rent 

bildligt men också rent bokstavligt då det är andra sidan i broschyren.  Det är viktigt att läsaren av 

broschyren ser kopplingen i utseendet då det är denna trycksak som den tar med sig hem och 

hjälper minnet att komma ihåg montern och universitetet.  

 

Övriga bilder i broschyren är utvalda för att förmedla en god stämning och därför har det främst 

använts kontrastrika färgbilder med glada människor och fina miljöer i fokus. Enligt Bo 

Bergström kan färg användas för att gripa tag i mottagaren och bidrar även till att bättre  

förmedla stämning än svartvit (Bergström, 2003). Ett eget antagande är att vi uppfattar att det 

bättre förmedlar stämningen eftersom vi upplever allt i färg och det därför känns mer realistiskt. 

Information i broschyren har inte varit vårt uppdrag men vi har gett anvisningar om den utifrån 

intervjusvaren. (Se bilaga 5.2).  
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4.2.2 Roll-ups 

 

Genomförandet av projektet resulterade i två uppsättningar av roll-ups. Den första uppsättningen 

består av två roll-ups som går mer i linje med den grafiska profilen och universitetets tidigare 

layouter. Detta främst för att visa på att det går att blanda gammalt marknadsföringsmaterial med 

det nya. Den andra uppsättningen består av tre roll-ups där tanken var att gå emot 

kommunikationens tydlighetstänk samt det traditionella sättet att utforma dessa. Här återkommer 

konceptets tre ledord: enhetligt, minnesvärt och nytänkande. I detta fall ska den nytänkande 

utformningen inbjuda till samtal vilket leder till att det blir minnesvärt. Flera respondenter har 

pratat om att miljön i Karlstad känns relevant att förmedla och beslutet blev därför att använda 

sig av detta på roll-upsen. Utformningen blev därför heltäckande bilder på vatten, gräs respektive 

himmel samt med logotypen centrerad högst upp. Tanken med enkelheten är att besökare ska 

ifrågasätta vad de ser, eller kanske snarare, vad de inte ser. Enligt Bo Bergström uppmärksammar 

vi ovanliga och nyskapande budskap som är kontrastrika och med fördel har ett inslag av rörelse 

(Bergström, 2003).  Det svajande gräset och det vågiga vattnet tillsammans med en stilla himmel 

skapar rörelse och färgkontraster till varandra och till den övriga montern. Vårt antagande är att 

det på mässor är vanligt att dessa roll-ups är fyllda med information som besökare inte orkar läsa 

och det är därför effektfullt att budskapet, tvärtemot allt annat, inte är informationsrikt. Detta är 

något som ska leda till frågor och funderingar och inbjuder därmed till samtal. Roll-upsen är 

utformade på ett sätt som gör det möjligt att vidare utformning kan ske i samma stil och följa 

samma koncept. Då det finns ett stort urval av värmländska, natursköna bilder att fota ska detta 

bara ge ett smakprov på något som enkelt kan utvecklas. Vidare kan exempelvis skog, sand och 

ängar fotas för att få in fler bilder av miljön, det är upp till uppdragsgivaren att avgöra. 

 

4.2.3 Övrigt 

 

För att återigen binda ihop konceptet har vi valt att koppla ihop våra give-aways med övriga 

delar. Då hela konceptet kring montern utstrålar värme och sommar kommer därför alla give-

aways ha med temat att göra. Som ett exempel kommer besökarna i montern att få broschyren, 

katalogen och andra give-aways i en hink istället för i en påse då detta har en tydligare koppling 

till sommartemat samt att det känns mer unikt. Ambassadörernas klädsel kommer även den att 

präglas av temat. 
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4.3 Har genomförandet av projektet besvarat syftet? 

Syftet med detta projekt är att skapa ett minnesvärt monterkoncept genom att förmedla en positiv upplevelse av 

Karlstads universitet för presumtiva studenter. 

 

Genom att ha utvecklat arbetet utifrån att besökare ska komma ihåg montern, så har största 

fokus varit på att göra montern minnesvärd. Något som vi anser är minnesvärt är när något 

sticker ut och utifrån detta skapades ett nytt monterkoncept. Vi anser att det nya konceptet 

sticker ut då vanliga monterattribut, enligt vårt antagande, som ståbord och informationsrika roll-

ups har skalats bort för att ge plats åt lekfullheten och att inbjuda till samtal med ambassadörer.  

 

I övrigt har det utformats ett flertal saker som ska leda till funderingar som i sin tur leder till 

samtal, bland annat broschyr, roll-ups, tävlingar och give-aways. Förhoppningsvis har även dessa 

samtal en funktion till - att få besökare att minnas montern. Då vårt huvudsakliga uppdrag från 

projektbeställaren inte företrädesvis var att få folk att söka till Karlstads universitet utan att få 

folk att minnas universitetets monter och lägga universitetet på minnet, har vi kunnat vara mer 

fria i vår utsmyckning och vårt konceptskapande.  

 

Vi anser därmed att syftet har blivit besvarat genom en lekfull monter med många komponenter 

som ska leda till samtal. En picknick i gräset i denna monter är något vi tror att besökare kommer 

att lägga på minnet. 

 

 

4.4 Vidare forskning och reflektioner 

 

Ett förslag till vidare forskning är att använda, alternativt komplettera, den kvalitativa metoden 

med en kvantitativ metod. En kvantitativ metod som skulle kunna användas är en 

enkätundersökning vid en universitetsmässa där besökare direkt vid montern får svara på frågor 

kring deras åsikter om monterdesign.  Dessa enkäter skulle kunna ges ut oberoende på vilken 

slags mässa det är eller helt utanför ett mässtillfälle, men problematiken kan då vara att 

respondenterna har svårt att sätta sig in i situationen alternativt tycker annorlunda då mässan de 

besöker inte kretsar kring samma sak. En annan idé är att låta ungdomar som besökt en 

universitetsmässa besvara en enkät i efterhand men även här finns en problematik då minnet lätt 

kan svika. Detta projekt löpte under en tid då det inte ägde rum några sådana mässor och därför 

blev valet att grunda allt i en kvalitativ metod.  
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Valet av de respondenter som skett till denna undersökning kan också anses problematisk då 

dessa är en del av de som faktiskt är projektbeställare. Det komplicerade med denna 

undersökning var att vi var tvungna att få en bakgrundsbild av problemområdet samtidigt som 

svaren skulle föra oss framåt. Målgruppen för det slutgiltiga resultatet skulle inte kunna besvara 

detta och det är svårt att få relevanta svar om montrar, utanför den faktiska kontexten. En 

målgruppsanalys skulle kunna ha genomförts, men då vår uppgift var att presentera förslag så har 

inte möjligheten funnits att faktiskt bygga upp en monter att kunna visa för den tänkta 

målgruppen. Detta skulle kunna medföra att målgruppens åsikter inte är densamma då de ser våra 

dummies på papper, som om de skulle befinna sig i den faktiska miljön, d.v.s. vid en monter på 

en mässa. 
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