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SAMMANFATTNING 
 
I mitt examensarbete har jag valt att samarbeta med Uppsala linneanska 
trädgårdar och hjälpa dem att ta fram en grafisk layout för affisch och vepa till 
kommande utställning KULinariskt som går av stapeln i höst. Jag har tagit fram 
ett bildmaterial och grafisk profil till utställningen som kommer att tryckas upp 
och användas som marknadsföring. 
 
Jag har studerat hur jag med hjälp av illustration, fotografi, text, färg och form 
kunnat hjälpa Uppsala linneanska trädgård att locka fler besökare till deras 
trädgårdar för att de i sin tur ska kunna inspirera de som vanligtvis inte odlar, till 
att börja odla själva och ha kul med mat. 
 
Jag vill passa på att tacka min lärare och handledare Sven Holmberg för allt stöd 
och bra samtal vi haft längs vägen. Det är mycket tack vare dig jag lyckades 
slutföra detta arbete. Ett stort tack till min vän Max Green Ekelin som hjälpt mig 
med fotograferingen. Ytterligare ett stort tack till min vän och kompanjon 
Tobias Gustavsson för bra feedback. Jag vill även tacka alla intervjuade som 
självmant ställt upp och hjälpt mig i mitt arbete. Tack pappa för hjälpen med att 
rodda i allt detta. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Att odla hemma har många positiva sidor. Vi kan se till att vi odlar utan 
bekämpningsmedel och får då naturliga och nyttiga grönsaker att äta. Vi minskar 
på avgasutsläppen genom att vi slipper köpa frukt och grönsaker som har 
transporterats från andra sidan jordklotet då vi istället kan äta vår egenodlade 
mat i vårt egna hem. Problemet är att det är tämligen ovanligt att producera sin 
egen mat idag eftersom vi i Sverige har ett väldigt stort utbud av mataffärer där 
vi kan hitta frukt och grönsaker från hela världen.  
 
På samma sätt som Bergianska trädgården i Stockholm och Botaniska 
trädgården i Göteborg har haft tidigare utställningsaffischer till salu, så vill även 
Uppsala linneanska trädgården kunna erbjuda detta för att gynna trädgårdens 
utveckling. 
 
Ledorden för skördeutställningen var: inspiration, odla själv, grönsaker och 
fantasifullt (Vinnersten 2013). Ledorden har varit med mig under processens 
gång och det har varit lika viktigt att förhålla sig till dem som det har varit att 
förhålla sig till god informationsdesign. Hade jag misslyckats med förmedla rätt 
budskap för utställningen hade jag därmed misslyckats med att skapa god 
informationsdesign då trovärdigheten gått förlorad (red. Pettersson 2004, s.4).  
 
1.2 Målgrupp 
Uppsala linneanska trädgårdars primära målgrupp är trädgårdsintresserade och 
Uppsalabor (inklusive omnejd). Jag har givetvis valt att rikta min design till den 
primära målgruppen, men för att nå en större publik, också valt att rikta mig mot 
en sekundär målgrupp. Den sekundära målgruppen utesluter nödvändigtvis inte 
den primära målgruppen, men innefattar även de som inte är 
trädgårdsintresserade.  
 
För att gardera mig, vad det gäller att försöka locka så många människor till 
utställningen som möjligt, så har fokus legat på varierande åldrar med varierat 
intresse och sysselsättning. Att definiera en målgrupp kan anses som överdrivet 
eftersom vi då mer eller mindre skapar oss schablonmässiga uppfattningar om 
människor (Bergström 2007, s.57). Det finns inget som till exempel säger att alla 
skateboardåkare har samma tycke och smak vad det gäller estetik, bara för att 
det de har skateboardåkning gemensamt. Att vi däremot påverkas av miljö och 
kunskap, vilket i sin tur påverkar helhetsseendet (Ericksson 2009, s.62) gör i alla 
fall så att vi har något tämligen specifikt att utgå ifrån när det kommer till 
skapandet av attraherande bilder. 
 
Jag valde att dela in den sekundära målgruppen i två större grupper: barn och 
vuxna. Dessa två grupper kan ha positiv påverkan på varandra vad det gäller 
ökandet av antalet besökare till Uppsala linneanska trädgården. Ett barn kan till 
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exempel påverka sina föräldrar genom att visa intresse för utställningen och på 
så sätt locka hela familjen. En lärare kan på samma sätt locka en hel klass eller 
till och med större delar av skolan till ett besök. Initiativtagaren behöver alltså i 
slutändan inte vara densamma som praktiskt utför inköpet (Bergström 2007, 
s.57) vilket i det här blir då personen/personerna som står för inträdet.  
 
Den sekundära målgruppen är barn (årskurs 4-9) och vuxna (25år och uppåt). 
Anledningen till denna indelning av barn och vuxna är för att få en så pass tydlig 
skillnad vad det gäller miljö och kunskap så att det över huvud taget ska gå att 
göra ett antagande om vilket bildmanér som kan tänkas attrahera vem.  
 
1.3 Frågeställning 
Hur kan man kombinera två olika bildmanér till en informerande enhet som 
attraherar både skolbarn och vuxna? 
 
Kan man tilldela en målgrupp ett specifikt bildmanér som denne målgrupp 
attraheras av? 
 
Skiljer det sig hur skolbarn respektive vuxna tolkar bilder? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att designa en informativ och attraherande 
affischlayout med hjälp av informativa illustrationer till Uppsala linneanska 
trädgårdars skördeutställning KULinariskt. Detta för att locka fler besökare till 
Uppsala linneanska trädgårdar och skördeutställningen. Utställningen i sin tur 
kan bidra till att öka människors medvetenhet om vad som är bra för både oss 
själva och vår planet, och att vi som enskilda individer kan göra något som både 
är kul och bra på samma gång.  
 
1.5 Problemställning 
Uppsala linneanska trädgårdar tillhör Uppsala universitet och jag måste därför 
hålla mig till universitetets grafiska profil. Denna profil (även kallad grafisk 
manual) upplever Uppsala linneanska trädgård som seriöst vetenskaplig och 
strikt (på ett negativt sätt) och skulle därför vilja göra en förändring i 
marknadsföringen inför framtida event så att den når en större publik. 
Marknadsföringen är idag ”inte säljande helt enkelt” som förste 
trädgårdsintendent på Uppsala linneanska trädgård; Annika Vinnersten uttrycker 
sig i ett e-brev till mig (Vinnersten 2013).  
 
En potentiell lösning på detta problem kan vara att anpassa formgivningen med 
hjälp av informativa illustrationer och ta fram två olika typer av bildmanér. Ett 
bildmanér som ska attrahera barn och ett som ska attrahera vuxna, och 
kombinera dessa olika bildmanér till en informerande enhet vad det gäller 
kriterierna för fungerande informationsdesign. 
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Att ta fram en grafisk profil för utställningen KULinariskt samtidigt som jag 
måste förhålla mig till Uppsala universitets grafiska profil, blir även det, en 
utmaning ur ett designperspektiv.  
 
1.6 Affisch 
Affischens uppgift (tillsammans med övrig marknadsföring) är att informera och 
locka folk till skördeutställningen. Estetiken kommer att vara viktig del i arbetet 
eftersom den vid ett senare tillfälle kommer att vara till salu för att gynna 
trädgårdens utveckling. 
 
1.7 Vepa 
Utöver affischlayouten så ska jag också framställa en informerande layout för 
vepa. Vepan kommer att placeras på ett staket inne på utställningen och har 
därför inte samma krav att uppfylla som affischen. Detta eftersom det är när man 
kan skåda vepan som man befinner på platsen dit man vill locka folk. Givetvis är 
vepan utformad med samma grundläggande teorier vad det gäller god 
informationsdesign och fungerande grafisk formgivning, men mer till följd av 
utställningens grafiska profil och de val som jag varit tvungen att förhålla mig 
till vad det gällde affischens layoutkrav.  
 
1.8 Avgränsning 
Till utställningen vill Uppsala linneanska trädgårdar ta fram en grafisk profil till 
utställningen KULinariskt som ska tillämpas på hemsida, programblad/flyer, 
affisch och vepa. Med tanke på tiden jag har att genomföra examensarbetet så 
har jag valt att avgränsa mig och göra en slutgiltig layout till endast affisch och 
vepa. Jag kommer dock att ta fram en grafisk profil till utställningen som kan 
tillämpas på de övriga medierna. 
 
Detta anser jag som tillräckligt då det kommer omfatta diverse delar ur mitt 
programs inriktning samt andra delar inom informationsdesign så som text och 
grafisk form. 
 
 
2 TEORI 
 
Teorierna som jag använt mig av har fungerat som stöd i mina avvägningar om 
hur jag ska forma och framställa en attraherande och intressant affisch med hjälp 
av informativa illustrationer ur ett informationsdesignsmässigt helhetstänk. Då 
stor del av mitt arbete har handlat om grafisk formgivning så har jag främst 
studerat vad Rune Pettersson och Bo Bergström tar upp i böckerna Bild & form 
och Effektiv visuell kommunikation.  
 
2.1 Affischmediet   
Det var under 1830-talet som affischen till följd av den litografiska 
tryckteknikens utveckling hade sitt genombrott, och under 1840-talet var 
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affischen som reklammedium etablerat då färglitografin var igång (Pettersson 
1998, s.77). I och med konsumtionsekonomin som skapas till följ av den 
industriella revolutionen i slutet av 1800-talet så utvecklades den moderna 
affischen i Frankrike (Pettersson 2003, s.11). När efterfrågan på varor och 
tjänster blev allt större kom den moderna affischen att bli alltmer betydelsefull 
för att övertyga kunderna om att köpa just deras produkter (Pettersson 2003, 
s.12).   
 
Konkurrensen om vår uppmärksamhet påverkar utformningen av affischen och 
vi blir därför tvungna att ha korta, koncentrerade budskap som presenteras på ett 
tydligt, distinkt och slagkraftigt sätt för att lyckas fånga den (Pettersson 2003, 
s.12).  
 
2.2 Ord, bild och form 
Då jag jobbat mot Uppsala universitets grafiska profil så har jag haft särskilda 
ramar att hålla mig inom vad det gäller färg, form, teckensnitt och text. En 
grafisk profil fungerar som ett slags uppslagsverk, stöd och referens åt 
formgivare när det råder tveksamhet om hur den visuella produktionen skall 
formges (Bergström 2007, s.270). Då jag jobbat med att ta fram en egen profil 
till utställningen så har jag givetvis kunnat påverka delar av innehållet och 
utformningen själv. För att påvisa vilka val som genomförts utifrån mina 
kunskaper och teorier så följer här en kort redovisning:  
 
Texten på affisch/vepa kunde jag inte påverka. Var den placerades och i vilken 
följd kunde jag däremot bestämma själv. De olika teckensnitt jag kunde välja 
mellan, eftersom de ingick i Uppsala universitets grafiska profil var: Gill Alt One 

MT, Berling, Arial och Times New Roman. Uppsala universitets logotyp skulle 
vara synlig på affisch samt vepa och hade ytterligare krav vad det gällde 
placering, storlek och frizon runt den. Logotypen skulle även placeras på en 
etikett som antingen var svart, grå, röd eller vit. Valet av färg på etikett 
påverkade i sin tur vilken färg logotypen kunde ha. Det är till exempel inte 
tillåtet (enligt den grafiska profilen) att välja svart logotyp på röd etikett. Jag 
valde mellan en svart, grå och röd etikett. En vit etikett var uteslutet eftersom 
bakgrunden var vit och ingen kontrast hade då uppstått. ”Genom att jobba med 
kontraster mellan text, bild och form kan man utnyttja den inre kraften i formatet 
och göra ytan både spännande och intressant” (red. Pettersson 2004, s.207). 
 
Varje objekt i en layout påverkar den andra och för att de ska samverka med 
varandra och inte skapa obalans så finns det i grunden två typer av arrangemang 
man kan använda sig av: symmetriskt och asymmetriskt arrangemang (red. 
Pettersson 2004, s.204). Ett asymmetriskt arrangemang kan användas för att 
locka och skapa intresse hos betraktaren och ger ett mer dynamiskt och 
intressant formspråk (red. Pettersson 2004, s.204). En symmetrisk formgivning å 
andra sidan, ger istället en lugn och formell känsla (red. Pettersson 2004, s.204). 
Layouten i både affisch och vepa har jag låtit vara någorlunda ”luftig” då 
bakgrunden fortfarande är mycket synlig och dessutom vit. Vit kontrasterar bra 
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mot layoutens innehåll och hjälper till att lyfta fram objekten. En layout där det 
händer för mycket och där alltför många färger har använts gör att budskapet 
försvinner (Ander 2003, s.148).  
 
2.2.1 Affisch 
Affischen valdes att ha i ett stående format då illustrationerna passade bättre in 
på de ytor som det formatet frambringade och de kunde därmed skalas upp så 
mycket som var nödvändigt för att kunna urskilja vissa detaljer. Beroende på hur 
en bild har tecknats eller framställts så ställs det krav på hur stor eller liten den 
bör vara. En bild med hög detaljrikedom har som krav att inte vara allt för liten 
då detaljer och tunna linjer kan ”smälta ihop” eller ”försvinna” (red. Pettersson 
2004, s.71). Affischens storlek kommer att tryckas i pappersformatet A3 (297 
x420mm) och A2 (420x594mm). Affischen har ett asymmetriskt arrangemang 
vilket ger utrymme för diagonala former. En indirekt diagonal form som skapats 
i min affischlayout är diagonalen mellan datumet som understryks av verktyget 
och versalerna i utställningens titel. Att använda sig av diagonala former kan 
vara vanskligt om det går till överdrift, men om det används på ett mer 
återhållsamt sätt så kan det skapa kraftfull livfullhet (Bergström 2007, s.140). 
 
2.2.2 Vepa 
Vepans storlek är 2x1m. Den har ett liggande format för att förbipasserande ska 
ha längre tid på sig att ta in informationen. Största skillnaden mellan affisch och 
vepa, om man bortser från storlek, är arrangemanget. Vepan har ett symmetriskt 
arrangemang istället för asymmetriskt. Innehållet skiljer sig också en del. Här 
har prickillustrationen ersatts av ytterligare en ”grönsaksgubbe” (se s. 8) och fler 
trädgårdsverktyg har tillkommit. För att sambandet mellan och affisch och vepa 
inte ska försummas så har ”grönsaksgubben” och verktyget fått en plats även 
här. För att uppnå symmetri så har ytterligare en ”grönsaksgubbe” placerats på 
vepan med samma avstånd från y-axeln. Att prickillustrationen bytts ut och inte 
tvärtom, var en dels en tidsfråga men även en fråga om krav.  
 
Prickteknik är en tidskrävande teknik och då jag ville åstadkomma symmetri i 
min layout, samtidigt som affisch och vepa inte kunde urskilja sig allt för 
mycket, så hade jag varit tvungen att illustrera en till prickillustration för uppnå 
en likvärdig symmetri. För att kunna hålla deadline till kund så valde jag att 
skapa en till ”grönsaksgubbe” eftersom det inte var lika tidskrävande. 
 
Mitt val blev därmed att med enkla medel skapa mig en annan version av 
”grönsaksgubben”. Allt jag behövde göra då var att modifiera om bland frukten 
och grönsakerna i mitt fotograferade arrangemang och sedan reflektera 
fotografiet horisontellt i datorn för att få en ny bild. Denna teknik hade jag inte 
kunnat applicera på prickillustrationen då detta hade lett till oönskade mönster i 
prickningen, vilket i sin tur hade resulterat till att bilden tappat sin volymkänsla 
(red. Pettersson 2004, s.86).  
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Bild 1.0 ”Grönsaksmannen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Gestaltning 
“[...]budskap påverkas av vilka uttrycksformer (kanaler eller koder) som 
används” (Dimbleby & Burton 1995, s.31).  
 

2.3.1 Affisch 
Affischen har till uppgift att kommunicera med var målgrupp för sig, samtidigt, 
genom att använda två olika bildmanér i en komposition utan att detta ska 
påverka kommunikationen negativt. Alltså, istället för att skapa en affisch som 
kommunicerar till yngre skolungdomar och en annan till vuxna, så ville jag 
kombinera två typer av bildmanér där var och en vänder sig till dennes 
målgrupp. För att kunna kommunicera på effektivt sätt så bör var bild för sig 
innehålla relevanta koder som riktar sig till dennes målgrupp (Ericksson 2009, 
s.68). Hur dessa bilder eller illustrationer bör utformas beror också på faktorer 
som: ”[...] tradition inom ett specifikt ämne, kultur och tidsperiod” (Ericksson 
2009, s.76). 
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För att väcka intresset och dra till sig blickar så kan vi använda oss av kontraster. 
Grafisk form bygger på kontraster eftersom vi människor är mentalt 
programmerade att registrera skillnader och förändringar i vår omgivning (red. 
Pettersson 2004, s.202). 
 
Min avsikt med bilderna var, förutom att attrahera bildens målgrupp, att hjälpa 
till att förmedla utställningens budskap. Utställningens budskap summerade 
Vinnersten i ett e-brev till mig med orden: inspiration, odla själv, grönsaker och 
fantasifullt (Vinnersten 2013). 
 
För att illustrera fantasifullt ville jag förmedla det oförutsägbara. Detta valde jag 
att göra med hjälp av olika frukter, rotfrukter och grönsaker som tillsammans 
bildade ett ansikte. En av anledningarna till att vi människor ens kan urskilja 
något som egentligen inte finns där, som i det här fallet är ett ansikte bland 
massa frukt och grönsaker, är just för att människan har ett väldigt bra 
igenkännande (Ware 2012, s.294). Inspiration till den här bilden har jag hämtat 
från konstnären Giuseppe Arcimboldo’s verk: Rudolf II as Vertumnus och gjort 
en parafras (egen tolkning) av verket. Tanken var att visa på att det finns fler 
användningsområden för frukter och grönsaker än att bara odla och sedan äta 
dem. Motiveringen till att fotografera denna komposition var för att skapa färg 
och formkontrast gentemot affischens övriga objekt. Enligt en av grundarna till 
Bild och Ord Akademin; Jan-Erik Ander, så kompletterar fotografiet och den 
tecknade bilden varandra (Ander 2003, s.250). I likhetens lag så nämns vikten av 
god konstrast och att utan den så upplever vi allt som en enhet och 
formgivningen blir därför ointressant (red. Pettersson 2004, s.223). Att låta 
något verkligt som frukten och grönsakerna möta det overkliga, som i det här 
fallet är en ”grönsaksgubbe”, är även det en konstrast i sig. 
 
Barn och ungdomar utsätts dagligen för sådant som är overkligt och fantasifyllt 
genom data/tv-spel, tecknade/animerade tv-serier, serietidningar mm. Det finns 
ett oerhört stort utbud av allt detta på internet. Barn lär sig tolka seriemediets 
berättarteknik långt innan de börjar skolan (Ander 2003, s.134) där gränsen 
mellan fantasi/verklighet och realistiska teckningar/symboler har ”suddats ut” 
(Ander 2003, s. 140). Ansiktet som är uppbyggt av frukter och grönsaker är 
därför riktat till den yngre målgruppen då de är vana att tolka sådant som inte 
finns i verkligheten. Vi uppmärksammar sådant som vi känner igen eller är 
anmärkningsvärt på ett eller annat sätt (Eriksson 2009, s.61).  
 
Vad det gäller motsvarande illustration så ser den helt annorlunda ut i 
jämförelse. Det som de har gemensamt är att det är en grönsak. När det kommer 
färg, storlek, form och bildmanér så är det stora kontrastskillnader. 
Universitetsadjunkt och lärare i grafisk form och visuell kommunikation; Lasse 
Frank, skriver om grafisk form: ”Genom att variera utseendet på innehåll och 
former ökar betraktarens intresse för materialet” (red. Pettersson 2004, s.202).  
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En av anledningarna till att jag valde prickteknik framför andra tekniker, är för 
att den görs sig bra i svart/vit och får därmed hög kontrast, både gentemot sig 
själv och i förhållande till grönsaksbilden, vilken skapar dynamik som i sin tur 
attraherar det mänskliga ögat (Bergström 2007, s.184). En annan anledning är att 
den här typen av illustrationer bär relevanta koder som riktar sig till en vuxen 
målgrupp.  
 
Att bli vuxen medför mer ansvar och vi får, till skillnad från när vi var barn, inte 
det mesta serverat. Som vuxen förväntas man kunna uträtta vissa saker på egen 
hand utan att få någon större hjälp från allmänheten. Seriositet och exakthet blir 
ett vanligare inslag i ens liv. Detta kan te sig på olika sett då vi till exempel 
förväntas kunna följa och förstå manualer eller bruksanvisningar. Vi kan inte 
sätta ihop en möbel på ett ungefärligt sätt och förvänta oss att den ska hålla. På 
samma sätt kan vi inte förvänta oss att internet ska fungera om vi bara 
slumpmässigt suttit in de olika kablarna i routerns uttag. Vi matas med diverse 
olika svart/vita bilder som visar exakt hur vi ska gå till väga. Här råder inga 
tvivel om hur ett föremål ser ut. Vi har skalat bort allt det oväsentliga och kvar 
blir bara den formella bilden av hur något ser ut. 
 
2.3.2 Skapandeprocessen  
För att ta reda på om bilden som är skapad av frukt och grönsaker skulle te sig 
på sättet jag föreställt mig, så gjorde en snabb skiss med olika frukter och 
grönsaker (se bilaga 1D). Eftersom detta bara var ett test så fotograferade jag 
med en enklare digitalkamera på mitt köksgolv, utan ordentlig belysning. Jag 
blev nöjd med testet trots förutsättningarna och kom fram till att jag skulle göra 
originalet en aning större och med mer frukt och grönsaker för att åstadkomma 
det uttryck jag ville åt. När det sedan var dags att skapa den slutgiltiga bilden så 
la jag ut frukten och grönsakerna på stora vita pappersark där jag sedan 
modellerade och fotograferade om vartannat, tills jag var nöjd med resultatet. 
Nu, till skillnad från första testet, användes en professionell högupplöst 
digitalkamera och externa blixtar. Två stora blixtar med så kallade ”soft box” 
användes för att ge ett jämnt ljus och för att minimera oönskade skuggor. 
Anledningen att jag valde att arbeta på vita pappersark var för att 
affischbakgrunden skulle vara vit och då kunde jag enkelt frilägga fotografiet i 
Adobe photoshop sedan. Förutom friläggningen så höjde jag också kontrasterna i 
bilden men så mycket mer efterarbete än så behövdes inte efter att bilden var 
tagen. När det kommer till att framställa bilder på det här viset så är det 
förberedelserna och allt runtomkring som är mest tidskrävande.  
 
Om denna typ av bild kan klassas som illustration eller inte är en 
definitionsfråga. Vi använder oss av olika redskap för att skapa bilder. Vi kan 
skapa bilder direkt i datorn eller analogt, eller en kombination av de båda. I 
slutändan hamnar bilden oftast i datorn oavsett om vi ritat bilden för hand eller 
inte, då den måste digitaliseras för att kunna trycka den i böcker, tidningar, på 
affischer osv. Då scannas teckningen så att vi får en digital fil där vi kan göra 
eventuella justeringar eller färgpåläggningar i efterhand.  
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Anledningen till att jag ser just mitt verk som en illustration, är för att det för 
mig bara är en bildteknik som vilken annan. Man hade till exempel kunnat 
modellera en komposition av dessa frukter och grönsaker i ett 3D-program och 
sedan renderat ut en bild och uppnått samma resultat, vilket illustratören inte 
behövt motivera varför det inte är ett fotografi. Skillnaden i mitt fall, är att jag 
använt mig av grönsaker istället för klassiska metoder (blyerts, tusch, gouache, 
akvarell etc.) och sedan fotograferat verket istället för att scanna det.    
 
Bild 1.1 Bilden tar form 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den motstående illustrationen är utförd genom att man för hand ”prickar” fram 
önskade mönster och volymer med en tunn tuschpenna. Den här tekniken kallas 
för prickteknik. Det är ett tidskrävande bildteknik men fördelaktigt när det 
kommer till tryck eftersom bilden enbart består av svart och vit, utan gråtoner 
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(red. Pettersson 2004, s.86). För att uppnå ett bra resultat så bör man först skissa 
med blyertspenna och sedan börja pricka försiktigt tills man hittat rätt teknik, så 
inte oönskade mönster uppstår (red. Pettersson 2004, s.86). Prickillustrationen 
utgörs också till viss del av linjer. Eftersom man inte kan sudda eller stega 
tillbaka i prickningen så blir ens original mycket värdefullt. Därför bör man ha 
ett papper vid sidan om när man prickar, där man kan testa nya tekniker (se 
bilaga 1E). När illustrationen sedan är klar scannar man in den i datorn så att den 
digitaliseras och vidare arbete med nivåer och kontraster kan utföras. Min 
prickillustration är ungefär dubbelt så stor i verkligheten som på affischen. När 
man illustrerar den här typen av bilder så arbetar man i dubbelt så stort format än 
vad den är tänkt att tryckas i, för att man ska kunna göra så fina detaljer som 
möjligt (red. Pettersson 2004, s.87). 
 
2.4 Text 
”God textdesign är enkel och direkt” (Pettersson 2002, s.59). För att en text ska 
gå att förstå måste den ha tillräckligt god teknisk kvalité för att över huvudtaget 
kunna läsa den, dvs. god läslighet (Pettersson 1998, s.58). På samma sätt som vi 
med det talade språket kan uttrycka oss på olika sätt så kan vi med det skrivna 
språket göra detsamma. ”Det är typografins roll att klä det verbala med en 
visuell skepnad” (red. Pettersson 2004, s.208). 
 
 

Bild 1.2 Textutformning på affisch 

 

 
 
Att låta utställningens titel skrivas ut med de 3 första bokstäverna i versaler (som 
ni kan se ovan) så att de tillsammans bildar ordet KUL var ett krav från Uppsalas 
linneanska trädgård. Frank skriver om typografisk strukturering: ”Genom att 
låta första bokstaven skilja sig i styrka, storlek och utseende ger man läsaren en 
anvisning var texten börjar” (red. Pettersson 2004, s.218). 
 
För att inte tappa kontakten med Uppsala universitet och komma för långt bort 
från deras trovärdighet så valde jag typsnittet Berling till utställningens titel. 
Berling är påfallande lik Uppsala universitets logotyps egna typsnitt Ericus (se 
bild nedan) som båda är skapade av formgivaren Karl-Erik Forsberg, 
hedersdoktor vid Uppsala universitet (Uppsala universitet 130409). 

KULinariskt
Köksträdgården Uppsala botaniska trädgård

Skördeutställning 2013

www.botan.uu.se
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Bild 1.3 Jämförelse 
 

 

 
 
 
Övrig text har typsnittet Gill Alt One MT. Det är en sanserif vilket kontrasterar 
bra mot titel som är en antikva. Detta i kombination med storlekskontrasten 
mellan titel och övrig text hjälper till att skapa en dramatisk och livlig 
formgivning (red. Pettersson 2004, s.207). 
 
2.4.1 Färg och storlek 

Att läsa en svart text på vit bakgrund är vad de flesta läsare föredrar (Bergström 
2007, s.136) och för inte skapa en allt för rörig layout och på så sätt tappa 
budskapet, så valde jag att ha all text svart (Ander 2003, s. 148). Storleken på 
texten är i varierande storlek. Med hjälp av storlekskontraster kan vi framhäva 
ett ord genom att låta denne vara större än den andre. Som formgivare måste 
man även vara försiktiga med detta då allför många förstärkningar kommer att 
leda till att ingenting ser betydelsefullt ut (Bergström 2007, s.138).  
 

2.4.2 Affisch 
Datumet för hur länge utställningen pågår är placerat uppe i högra hörnet. Den är 
understruken av ett trädgårdsverktyg för att hjälpa betraktaren att lättare att hitta 
dit. Genom att placera verktyget nära intill datumet så uppfattar vi det som att de 
hör ihop (Eriksson 2009, s.62). Objektet blir större och vi får därför större 
möjlighet att se det. Hade jag istället ökat teckengraden och därmed objektets 
yta för att öka chansen att se den, så hade jag istället gått miste om färg- och 
formkontraster. Färg- och formkontraster ökar kraften i formatet och gör det blir 
mer spännande och intressant (red. Pettersson 2004, s.207). Trädgårdsverktyget 
knyter dessutom an till utställningens tema, vepa och utställningens grafiska 
profil. 
 
Bild 1.4 Datum 

 
 
 
 
 
 

 

 

UNIVERSITET
    UPPSALA

Berling Roman Ericus

31/8 -15/9
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2.4.3 Vepa 
På vepan ser textutformningen lite annorlunda ut. Här använder jag mig av ett 
symmetriskt arrangemang för att skapa en lugn och harmoniskt balans (red. 
Pettersson 2004, s.140). Förhållandena vad det gäller storlek och typsnitt är 
densamma som i affischens layout bara det att de fått symmetriskt arrangemang. 
Datumets understrykning har ersatts av fet stil eftersom verktyget inte längre 
fyller samma funktion som på affischen då fler verktyg tillkommit i denna 
layout. 
 
 
3 METOD 
 
3.1 Metodval 
När man står i valet och kvalet av vilket metodiskt angreppssätt man vill åta sitt 
arbete så gör vi detta utifrån den information vi söker (Holme & Solvang 2008, 
s.13). Vi talar då om kvantitativa eller kvalitativa metoder. Båda metodval har 
sina för- och nackdelar och vi kan inte heller säga vilket som är bäst (Holme & 
Solvang 2008, s.79). Vi behöver heller inte utesluta varken den ena eller den 
andra metoden då de med sina starka och svaga sidor kan stärka varandra 
(Holme & Solvang 2008, s.76). Det finns förvisso riktlinjer för vilken metod 
som kan komma att passa ens undersökning bäst. Om den information vi letar 
efter ska omvandlas till siffror och mängder så är kvantitativa metoder 
lämpligast (Holme & Solvang 2008, s.76). Då jag i mitt arbete inte var ute efter 
information av detta slag och istället mer intresserad av få en övergripande 
uppfattning av särskilda faktorer så är kvalitativa metoder att föredra (Holme & 
Solvang 2008, s.94). 
 
Eftersom jag ville ha reda på åsikter och uppfattningar om min layout, för att 
bekräfta att mina avvägningar och handlingar uppfyllde sitt syfte, så valde jag att 
använda mig av kvalitativ intervju. Om det är den sortens information man vill 
ta reda på så är intervjuer eller enkäter att föredra (Ejvegård 2009, s.49). Att jag 
valde intervjuer framför en enkätundersökning var för att få ut så mycket 
information som möjligt och låta intervjun pågå sa länge jag hade frågor att 
ställa och de intervjuade hade åsikter och uppfattningar att dela med sig utav. En 
enkät har ett tydligare slut och det blir upp till respondenten (den som 
intervjuats) hur givmild denne vill vara i sina uttalanden. I en intervjusituation 
kan man få ut mer information från respondenten, eller i alla fall försöka, genom 
att ”vaska fram” information (Holme & Solvang 2008, s.99). En nackdel med 
detta metodval är att det är lätt att påverka svaren på de frågor som ställs, både 
genom hur vi ställer frågorna och hur vi reagerar på dem. Det är lätt hänt att 
intervjuaren, om denne person inte har det i åtanke under hela intervjuns gång, 
att ställa ledande frågor. En intervjuares roll är att vara neutral, vilket inte får 
innebära kylighet eller avståndstagande till respondenten, utan istället 
välvillighet och uppmuntrande (Ejvegård 2009, s.54).  
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Då den yngre målgruppen sträcker sig ganska långt ned i åldern så kan det också 
vara svårt att formulera enkätfrågor på ett begripligt sätt, samtidigt som frågan 
bör ställas på ett specifikt sätt, för att komma åt det som är av intresse för 
arbetet. Där har intervjuaren till fördel att man kan omformulera sig om det visar 
sig att respondenten inte förstår frågan. En annan fördel som vi kan dra nytta av 
när det kommer till intervjumetodiken är den ickeverbala kommunikationen. Vi 
människor kommunicerar inte bara verbalt utan även med vårt kropps- och 
paraspråk (Dimbleby & Burton 1995, s.49-51). Med kroppsspråket kan man till 
exempel avslöja sina känslor, attityder och avsikter (Dimbleby & Burton 1995, 
s.49) medan du med paraspråket kan uttrycka sarkasm och ironi (Dimbleby & 
Burton 1995, s.452). Andra positiva sidor med den kvalitativa intervjun är att 
undersökningssituationen kan likna ett vanligt samtal och en vardaglig situation 
(Holme & Solvang 2008, s.99) vilket kan leda till en avspänd intervju som 
minskar risken för att svaren ska påverkas på något sätt (Ejvegård 2009, s.52).  
 
3.2 Intervjumanual 
Då jag som intervjuare måste agera korrekt för att få ett trovärdigt resultat så är 
det viktigt att jag styr svaren så lite som möjligt (Holme & Solvang 2008, s.100). 
Till intervjuerna har jag kommit väl förbered och utvilad. Det är viktigt att inte 
komma till en intervju oförbered och stressad för det kan smitta av sig på 
respondenterna och påverka svaren (Evjegård 2009, s.52). Det är respondentens 
egna uppfattningar en intervjuare vill åt och därför har de fått styra utvecklingen 
av intervjuerna mestadels själva (Holme & Solvang 2008, s.101).  
 
Majoriteten av intervjuerna har sett ut på följande sätt att jag intervjuat en person 
i taget. Ett fåtal intervjuer med den yngre målgruppen har dock sätt ut som så att 
jag har intervjuat två personer samtidigt. Detta för att vissa respondenter ställt 
det som krav för att delta i intervjun. Att delta i en intervju måste vara friviligt 
för att skapa den nödvändiga tillit som är förutsättningen för att 
intervjusituationen ska fungera (Holme & Solvang 2008, s.105). I de fall där jag 
intervjuat två personer samtidigt har jag varit noga med att skilja på 
respondenternas uppfattningar och åsikter samtidigt som jag riktat mig till var 
och en. Jag har även klargjort i förväg att inga svar är fel eller konstiga, för att 
de inte ska känna att de måste svara likadant som sin klasskompis.  
 
Anteckningar har förts under intervjuns gång samtidigt som jag tagit upp ljud för 
att senare kunna gå tillbaka till intervjun och skriva ut den i lugn och ro. Alla 
respondenter har godkänt att jag spelar in ljud under intervjuns gång med krav 
på att jag raderar materialet efter att jag sammanfattat intervjun. 
 
 
4. Resultat 
 
Dessa intervjuer har utförts av mig sommaren 2013. Syftet har varit att ta reda 
på hur bilderna och affischens layout uppfattas och tolkas. Även hur 
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kombinationen av hur dessa två bildmanér upplevts har jag sökt svar på. 
Intervjufrågorna som ställts som utgångspunkt för intervjusamtalen har varit 
densamma för alla respondenter, med undantag för vissa omformuleringar i 
frågorna som ställts till skolbarnen för att de lättare ska förstå och för att deras 
livssituation skiljer sig från de vuxnas (se bilaga 1A-B). Intervjuerna har 
sammanfattats med mina ord nedan. I sammanfattningen och sammanställningen 
refererar jag till bilden som är uppbyggd av grönsaker, rotfrukter och frukter 
som grönsaksmannen och prickillustrationen som majskolven. 
 
4.1 Sammanfattning 
 
4.1.1 Text 
Vad det gällde affischens text och huruvida de intervjuade uppfattade den som 
läslig eller inte varierade något mellan skolbarnen och de vuxna. Med läslig så 
menar jag om texten har tillräckligt god tekniskt kvalité och oberoende av 
huruvida man förstår innehållet eller inte (red. Pettersson 2004, s.213). Både 
skolbarnen och de vuxna kunde läsa texten, fast det tog längre tid för de allra 
yngsta skolbarnen att göra detta. I en av intervjuerna med en 10-årig flicka så 
visade det sig också att snedstrecket i datumet kunde tolkas som siffran ett (1). 
För att undvika den här typen av feltolkningar så hade jag kunnat skriva datumet 
med siffror och bokstäver på det här viset: 31 Augusti-15 September. 
Anledningen till att jag inte gjorde det var dels för att följa direktiv från 
uppdragsgivaren och för att behålla den balans jag hade skapat i affischen. Vad 
det gällde de intervjuade och deras möjlighet att uppfatta och förstå texten 
korrekt, dvs. läsbarheten (red. Pettersson 2004, s.213), så skilde sig det en del 
mellan de två målgrupperna. Flera av de yngre skolbarnen visade sig ha svårt att 
förstå vad som menades med datumet. Trots att majoriteten av skolbarnen 
förstod att det var mellan två datum som något pågått eller pågick, så förstod 
hälften av dem inte den riktiga innebörden som klart framgått hos de vuxna. En 
11-årig pojke trodde till exempel att det var så lång tid det hade tagit att gestalta 
bilderna.  
 
Alla intervjuade förstod det praktiska när det kom till vad utställningen var, 
destination och att de kunde vända sig till webbadressen för mer information. 
Vad kulinariskt betydde var det knappt något av skolbarnen som visste. Det 
trodde det var något kul och att det handlade om grönsaker och odling. De vuxna 
förstod dock innebörden av ordet.  
 
4.1.2 Bild 
Vad det gällde bilderna så kunde alla intervjuade utom en se vad de föreställde. 
En 26-årig kvinna såg först inte hur frukten och grönsakerna formade ett ansikte 
fören jag berättade det. En 28-årig man kunde å andra sidan se att det var en 
ekologiskt odlad majskolv vilket det också var. Utöver de intentioner jag haft 
med de två bilderna vad det gällde föreställande, så tolkade ett flertal av de 
intervjuade (mestadels barn) bilderna som något mer. Ett flertal läste av bilderna 
som siffror och i ett av fallen också bokstäver. De kunde se majskolven som 
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siffran ett (1) och grönsaksmannen som siffran tre (3) så att de tillsammans 
bildade siffran tretton (13). En 33-årig man såg majskolven som bokstaven I 
(versal) och grönsaksmannen som bokstaven B. 
 
När det kom till vilken av bilderna som var mest tilltalande, vad det gällde 
estetiken och vad som var mest attraherande i affischen, så tyckte majoriteten att 
det var grönsaksmannen. Majoriteten upplevde även att kontrasten mellan de två 
bilderna hjälpte till att förstärka attraktionen; att affischen inte varit lika 
tilltalande utan den ena eller andra bilden. En 33-årig kvinna upplever dock att 
affischen hade varit mer tilltalande om endast majskolven hade varit med på 
affischen då hon upplever innehållet i affischen som rörigt. Det fanns ett fåtal av 
de intervjuade som attraherades mest av majskolven och en av dessa var en 14-
årig tjej. Av de personer som attraherades mest av majskolven drogs dock deras 
blickar först till frukten och grönsakerna och de olika kontrasterna i affischen, 
och därefter till enbart majskolven. 
 
Majoriteten ville besöka utställningen för att den verkade intressant och kul. En 
del för att de hade ett odlingsintresse, vissa andra (ett fåtal) hade besökt Uppsala 
botaniska trädgården förut och blev inspirerande till ett nytt besök för att det 
hänt något i nytt trädgården. Det fanns ingen med ett mat- eller odlingsintresse 
som blev avskräckt från att besöka skördeutställningen efter att ha sett affischen. 
 
 
5 SLUTSATS 
 
5.1 Käll- och metodkritik 
Vad det gäller mina källor så har jag dels hämtat information från tidigare 
kurslitteratur, men även vänt mig till andra publikationer inom området för 
informationsdesign och kognitionskunskap. Dessa böcker är dock 
sekundärkällor. När det kommer till att leta efter tillförlitliga källor, så har jag 
valt att läsa böcker som är skrivna av kända forskare och utövare inom ämnet, 
vilket är att rekommendera i mitt fall som är förhållandevis oerfaren på att söka 
efter tillförlitliga källor. I boken Forskning och skrivande så finns det ett antal 
tips på vad man kan sikta in sig på när man letar efter dessa källor. Ett av dessa 
tips är att leta efter böcker där ”författaren är en känd forskare och/eller har 
skrivit flera andra böcker” (Booth, Colomb & Williams 2004, s.83). Somliga av 
de böcker jag hämtat information ifrån har författats av lärare och professorer 
inom ämnet informationsdesign på Mälardalens högskola. Dessa personer har 
bidragit med stor kunskap inom ämnet då de bedrivit många års forskning och 
utövande. Jag tänker främst på professorn i informationsdesign; Rune Pettersson 
samt forskningsledare och ämnesansvarige för informationsdesign på 
Mälardalens högskola; Yvonne Eriksson. Många av de böcker jag referat till är 
utgivna av förlaget Studentlitteratur som ger ut böcker för högskola och 
universitet. Förlag som ger ut böcker till högskola och universitet brukar vara 
tillförlitliga (Booth, Colomb & Williams 2004, s.83). Bildens tysta budskap som 
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är skriven av Yvonne Eriksson och tidigare utgiven av Norstedts Akademiska 
Förlag ges idag ut av Studentlitteratur (Studentlitteratur 131023). 
 
Jag har också i mitt sökande efter tillförlitliga källor sökt efter aktuella källor. En 
nyligen utgiven källa är mer pålitlig än en gammal eftersom nya upptäckter kan 
ha gjorts inom området efter det att källan publicerats (Ejvegård 2009, s.72). En 
av mina referenser sträcker sig motsägelsefullt ända bak till 1995 men är 
fortfarande den senaste utgåvan (se källhänvisning). 
 
För att få fler infallsvinklar och teorier så har jag sökt mig till andra källor som 
inte har en direkt koppling Mälardalens högskola men som har referat till 
tidigare forskning, erfarenhet och studier. 
 
Mitt metodval har bestått av kvalitativa intervjuer. Jag valde att intervjua 
personer för att få fram information om hur affischen och bilderna tolkades. 
Intervjuer har vissa svagheter, både när det kommer till utförande och 
pålitlighet. Det är en krävande situation då intervjuaren måste förstå och tolka 
respondenten rätt för att kunna få fram intressanta och viktiga fakta (Holme & 
Solvang 2008, s.105). Det är dessutom tidskrävande, både ur ett empiriskt- men 
även ur ett bearbetningsperspektiv (Ejvegård 2009, s.50). Det finns också 
svårigheter när det kommer till valet av vilka som ska intervjuas. Mina 
respondenter har tillkommit både genom bekanta och bekantas bekanta. 
Intervjuerna har fungerat som en slags fallstudie eftersom jag aldrig skulle 
kunna specificera målgruppen helt. Det är dels en åldersfråga men även en fråga 
om intresse och vad som väcker intresset hos vissa människor. Det är mer 
självklart att en odlingsintresserad person attraheras av affischen än att någon 
som inte är det skulle attraheras av den. Därför ansåg jag att det var av större 
vikt att försöka få en så stor spridning som möjligt när det kom till ålder, kön 
och sysselsättning på dem som jag intervjuade. Detta leder också till att mina 
intervjuer aldrig kommer kunna respresentera verkligheten fullt ut och jag måste 
därför vara försiktig med vilka slutsatser jag drar (Ejvegård 2009, s.35). 
 
Att intervjua personer som är bekanta kan påverka resultatet på olika sätt. Både 
positivt och negativt. Man måste vara försiktig som intervjuare så att man inte av 
misstag kränker eller generar den som man intervjuar då det på senare år visat 
sig ske (Booth, Colomb & Williams 2004, s.90-91). Detta kan jag lättare 
undvika när jag intervjuar en bekant eftersom jag redan då har kunskap om vad 
som kan vara känsligt för just han eller hon. Det kan även påverka svaren i den 
mån att de är rädda att såra mig som upphovsman och därför svarar på ett 
annorlunda sätt. Jag har varit klar och tydlig med respondenterna att det är av 
största vikt att de svarar utifrån vad de verkligen tycker och tänker kring 
affischen och bilderna för att dessa intervjuer skall bli meningsfulla. Alla 
respondenter har dock inte varit bekanta, men även då har jag informerat om 
vikten av ärlighet. För att undersökningssituationen ska bli meningsfull så är 
också tillit av största vikt (Holme & Solvang 2008, s.105). Ur det perspektivet så 
är intervjuerna med bekanta en fördel. Under de fåtal intervjuer där jag varit 



 20 

tvungen att intervjua två personer samtidigt så har uppfattningar och åsikter 
kunnat påverkas av grupptryck. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att 
dessa intervjuer skiljer sig, vad det gäller insamling och bearbetning av 
information, från de övriga intervjuer jag gjort (Holme & Solvang 2008, s.108).    
 
Majoriteten av de personer jag intervjuat bor inte i Uppsala där utställningen 
hålls. Detta påverkar givetvis svaret på fråga 8 i intervjuguiden (se bilaga 1A-B). 
Det säger sig självt att om man befinner sig i närheten av utställningen att ett 
besök dit blir lättare att tacka ja till än om personen i fråga skulle behöva resa 40 
mil för att ta sig dit. I undantag för dem som gillar att resa eller uppskattar långa 
utflykter förstås. Nu är den frågan ställd som ett komplement till de andra 
frågarna då det mest intressanta för mig har varit att få fram information om 
huruvida bilderna är attraherande för både skolbarn och vuxna. Det är förstås av 
intresse att få vetskap om affischens utformning kan leda till ett besök av 
utställningen och inte bara se till attraktionsbiten. 
 
5.2 Slutsats  
Hur kan man kombinera två olika bildmanér till en informerande enhet som 
attraherar både skolbarn och vuxna? 
 
Kan man tilldela en målgrupp ett specifikt bildmanér som denne målgrupp 
attraheras av? 
 
Skiljer det sig hur skolbarn respektive vuxna tolkar bilder? 
 
 
Det har visat sig att kontrasten mellan de olika bilderna haft en positiv påverkan 
på varandra, även om man attraherats mer av den ena bilden. Både barn och 
vuxna har visat sig ha förmågan att se sådant som inte är uppenbart; att med 
fantasin kunna addera det som egentligen inte finns. Man har kunnat föreställa 
sig något som är inlärt och fastställt, såsom siffror och bokstäver, fastän det i 
verkligheten inte existerat. Alla barnen som jag intervjuade kunde se vad frukten 
och grönsakerna föreställde. Endast en av de vuxna visade sig vid första anblick 
inte kunna se ett ansikte i frukten och grönsakerna fören jag poängterade det.   
 
Utifrån intervjuerna visade det sig att skolbarnen, i fler av fallen än de vuxna, 
haft ett öppnare sinne när de tolkat bilderna. Det var till exempel fler barn än 
vuxna som kunde se bilderna som siffror även om vuxna också tenderade att 
göra detta i enstaka fall. 
 
Vad det gäller om man kan tilldela ett specifikt bildmanér till en målgrupp som 
denne attraheras av så är det fullt möjligt, men inte säkert. Detta är ifall vi skulle 
utgå från vad majoriteten inom en målgrupp tycker. Vidare forskning är 
nödvändigt för att kunna dra trovärdiga slutsatser om detta. Om jag utifrån den 
information jag samlat från intervjuerna skulle säga att det fungerar, så skulle 
jag dra förhastade slutsatser. För eventuell framtida forskning om bildmanér 
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riktade till specifika målgrupper så är det viktigt att hålla isär vad bilden 
innehåller eller visar, för att kunna avväga om det är bilden i sig eller manéret 
som attraherar målgruppen. 
 
5.3 Diskussion 
Utifrån de kvalitativa intervjuerna fick jag reda på mycket. Mycket mer än vad 
jag förväntade mig få svar på. Det var verkligen lärorikt för mig som illustratör 
och formgivare att få kunskap om hur annorlunda uppfattningar och tolkningar 
man kan ha om en och samma bild. Jag har lärt mig att man måste granska sitt 
informationsmaterial för att lättare undvika att vilseleda sin publik. Budskap 
förmedlas i olika former. De kan vara klara och entydiga, men även mer eller 
mindre dolda (Dimbleby & Burton 1995, s.30) Man får helt enkelt ta ett steg 
tillbaka från ritbordet emellanåt och granska vad som egentligen uttrycks, för att 
kunna se om det döljer sig något gömt budskap i bilden som inte förstärker det 
tänkta budskapet (Dimbleby & Burton 1995, s.31) Vad man får syn på beror på 
hur öppen man är i sin tolkning förstås. Utifrån vad man ser bör man göra en 
bedömning om det är något positivt eller negativt som framkommit; alltså om 
bilden förstärker/vilseleder budskapet, och om bilden därefter behöver 
korrigeras eller om man kan fortsätta i samma riktning.  
 
Som upphovsman till bilderna på affischen såg inte jag, till skillnad från vad 
många av de intervjuade såg, nämligen att majskolven och grönsaksmannen 
tillsammans föreställde siffran tretton (13). Lyckligtvis gjorde det ingenting i det 
här fallet, då jag kunde motivera det som att det var tretton, som i 2013-års 
skördeutställning på Uppsala linneanska trädgården, även om detta inte var min 
intention med bilderna.  
 
Om det finns tid till det så bör man ”släppa in” någon under skapandeprocessen, 
för att se så att den här typen av tolkningar inte vilseleder sin publik. Jag tror att 
man kan öva upp sinnet så att man blir friare i sitt sätt att se på saker och 
använda sig utav det som ett meningsfullt verktyg i sitt bildskapande. Detta 
skulle vara intressant att undersöka ytterligare. 
 
Under examensarbetets gång har jag mer eller mindre utgått från samma idé som 
jag haft från början och följt den till slutet. Det fanns en tid av fritt skissande 
innan jag vände mig till de olika teoriböckerna, för att komma igång helt enkelt. 
En slags brainstorming, fast med bildframställande skulle man kunna säga. Jag 
hade en tanke om att försöka återskapa det bildmanér som man använde i 
undervisningen från den gamla skolans frukt- och grönsaksaffischer. Dessa 
finner jag otroligt inspirerande och vackra, men jag har aldrig försökt att 
återskapa detta bildmanér själv. Jag lekte mig fram och testade hur det skulle se 
ut om jag skulle försöka återskapa bildmanéret med tusch, trots att det inte är 
den teknik som används till detta manér. Jag kom inte särskilt nära men jag 
tyckte det såg bra- men lite barnsligt ut. Det skulle kunna tänkas attrahera 
skolbarnen, men då hade jag redan kommit på idén om att gestalta det ansikte av 
frukt och grönsaker (den som kom med på den slutgiltiga layouten) så jag la 
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tuschbilderna åt sidan (se bilaga 1E). En första utprövning på olika bildmanér 
hade att varit att föredra för att inte enbart förlita sig på sin hypotes om vilket 
bildmanér som tilltalar vilken målgrupp. 
 
Utifrån intervjuerna så visade det sig att min affischlayout med största 
sannolikhet kunde locka folk till skördeutställningen. Det hade varit intressant 
att utöver min frågeställning, också få svar på om man kan kombinera två olika 
bildmanér, där vardera bild attraherar endast dennes målgrupp, men att 
kombinationen av dessa var attraherande. Nu fick jag istället svar att de flesta 
skolbarnen och vuxna attraherades av grönsaksmannen och att kontrasten mellan 
de olika bildmanéren hjälpte till att öka attraktionen till affischen.  
   
Om det hade funnits mer tid skulle jag gått tillväga på ett annat sätt. Jag skulle 
då framställt ett flertal bilder i olika bildmanér, som hade kommunicerat 
utställningens budskap. Nästa steg hade varit att genomföra en 
enkätundersökning för att få en övergripande uppfattning om vilket bildmanér 
som tilltalar vilka. Därefter presentera layouten och göra de kvalitativa 
intervjuerna som jag utförde i min undersökning, för att få reda på hur dessa 
fungerade ihop och om det valda bildmanéret och bilden fortfarande attraherade 
dennes målgrupp. 
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BILAGA 1A  
 
Intervjuguide för skolbarn 
 
 
1. Kan du läsa vad som står på affischen? 
 
 
2. Är det svårt/lätt att läsa vad som står? 
 
 
3. Vad gör affischen reklam för? 
 
Följdfråga om dem svarar rätt:  
 
Var är utställningen? 
 
När börjar och slutar den? 
 
Vad tror du utställningen handlar om? 
 
 
4. Ser du vad bilderna föreställer? 
 
 
5. Vad tycker du om bilderna? 
 
 
6. Vad tycker du om bilderna ihop? 
 
 
7. Vad skulle du göra om du såg affischen på en anslagstavla i skolans 
korridorer? 
 
 
8. Vad skulle du säga om skolan frågade er om ni ville besöka utställningen? 
 
 
9. Övriga synpunkter 
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BILAGA 1B  
 
Intervjuguide för vuxna 
 
 
1. Kan du läsa vad som står på affischen? 
 
 
2. Är det svårt/lätt att läsa vad som står? 
 
 
3. Vad gör affischen reklam för? 
 
Följdfråga om dem svarar rätt:  
 
Var är utställningen? 
 
När börjar och slutar den? 
 
Vad tror du utställningen handlar om? 
 
 
4. Ser du vad bilderna föreställer? 
 
 
5. Vad tycker du om bilderna? 
 
 
6. Vad tycker du om bilderna ihop? 
 
 
7. Hur skulle du agera om ni såg affischen på en anslagstavla? 
 
 
8. Känner du för att besöka utställningen? 
 
 
9. Övriga synpunkter 
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BILAGA 1C  
 
Intervjusammanställning 
 
 
Intervju 1 
 
Kön: Flicka 
Årskurs: 4 
Fritidsintresse: Friidrott   
 
Flickan har problem att läsa texten för att affischen innehåller ord som hon 
aldrig sett förut, men hon klarar av det. Hon har även lite problem med att tyda 
datumet eftersom hon ser snedstrecket i datumet som siffran ett (1). Hon kan 
läsa att det är en skördeutställning och förstår att det är en utställning med frukt 
och grönsaker. Flickan såg grönsaksmannen det första hon såg. Tycker att båda 
bilderna är ok för att det är ”svårt att göra dem” som hon uttrycker sig. Efter det 
uttalandet lägger hon till att grönsaksmannen är rolig och att hon tycker de båda 
bilderna är fina ihop. Om affischen hade suttit uppe i korridoren på skolan så 
tror flickan att hon hade gått fram för att kolla vad det var eftersom hon tycker 
att grönsaksmannen ser rolig ut. Om skolan hade frågat henne om hon ville 
besöka utställningen så hade hon sagt ja för att hon tror att det skulle bli kul.  
 
 
Intervju 2 
 
Kön: Pojke 
Årskurs: 4 
Fritidsintresse: Fotboll  
 
Pojken kan läsa texten men det går sakta. Han förstår inte att siffrorna i hörnet 
på affischen är datumet för utställningen. Han vet inte vad ordet kulinariskt 
betyder. Han tycker inte om illustrationerna och kan inte heller förklara varför. 
Varken den ena eller den andra attraheras han av. När jag frågar om han tror att 
han skulle gått fram och kollat på affischen, om den hade suttit uppe i 
korridoren, så trodde han inte det. Pojken motiverar då och säger att det är för att 
han tycker den är ful och äcklig. Han skulle tacka nej om skolan erbjöd han åka 
dit.   
 
 
Intervju 3 
 
Kön: Flicka 
Årskurs: 5 
Fritidsintresse: Dans  
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Flickan tycker att kulinariskt är svårt att läsa eftersom hon aldrig läst det förut. 
Hon förstår heller inte innebörden av ordet. Övrig text går dock bra att läsa. 
Datumet går bra att läsa men hon förstår inte att det är datumet för hur länge 
utställningen pågår. Hon tror att det är så lång tid utställningen har tagit att göra. 
Var utställningen är förstår hon. När det kommer till illustrationerna så ser hon 
direkt att frukten och grönsakerna bildar ett ansikte. Flickan tycker att den ser 
rädd eller häpen ut och att den skriker. Den andra illustrationen ser hon klart och 
tydligt att det är en majskolv med skal på. Hon föreställer sig att den är på äng 
då hon ser roten under själva majskolven. Hon tycker om bilderna tillsammans 
och tycker det är ”snyggt” och ”originellt” som hon uttrycker sig. Flickan 
tycker att grönsaksmannen är intressantare än majskolven för hon aldrig sett 
något liknande förut.  Det skulle också varit orsaken till varför hon skulle stanna 
upp och ta sig en närmare titt på affischen om hade det sett den i skolans 
korridorer. Flickan vill besöka utställningen för den verkar vara intressant.   
 
 
Intervju 4 
 
Kön: Pojke 
Årskurs: 5 
Fritidsintresse: Friidrott 
 
Pojken kan läsa all text utan problem men förstår inte vad ordet kulinariskt 
betyder. Han kan läsa datumet men tror att det är så lång tid det har tagit att 
framställa bilderna. Han tror att det är en utställning som handlar om frukt och 
grönsaker för det är det han ser på affischen. Pojken ser att frukten och 
grönsakerna bildar ett ansikte och tycker att majsen ser ond ut, men att de båda 
bilderna ihop ser ”coola ut” som han uttrycker sig. Pojken tror att han hade 
stannat upp och tagit sig en närmre titt på affischen om han hade sett den i 
skolans korridorer för att den ser cool och annorlunda ut. Om skolan hade frågat 
om han ville åka dit så hade han tyckt det var kul, för det är intrycket han fått av 
affischen.     
 
 
Intervju 5  
 
Kön: Flicka 
Årskurs: 6 
Fritidsintresse: Innebandy 
 
Flickan kunde enkelt orientera sig runt i texten och läsa vad som stod. Hon 
förstod inte vad datumet innebar men kunde enkelt läsa det. Hon förstår att det 
är skördeutställning och vad det innebär. Flickan ser grönsaksmannen som ett 
ansikte och som siffran tre (3). Först såg ansiktet och sen såg hon frukten och 
grönsakerna. Hon ser även utan problem vad majskolven föreställer. Hon säger 
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att de båda är ”coola” men att hon attraheras mest av grönsaksmannen eftersom 
det är något som inte finns på riktigt. Hon tycker dock att de passar bra ihop för 
att den ena är i färg och den andra i svart/vit. Flickan tror att hon skulle dragits 
till affischen om hon hade sett den på en anslagstavla i skolan. Motiveringen till 
detta antagande skulle vara för att det var ett ansikte men att det såg så 
annorlunda ut att nyfikenheten blev för stor för att undgå. När jag frågar hur hon 
tror att hon skulle reagera om skolan frågade klassen om de ville åka dit, så var 
det varken en positiv eller negativ respons. 
 
 
Intervju 6 
 
Kön: Pojke 
Årskurs: 6 
Fritidsintresse: Fotboll  
 
Pojken hade inga svårigheter med att läsa texten. Han tyckte sig till och med att 
kunna läsa majskolven som siffran ett och grönsaksmannen som siffran tre (3). 
Han kunde även läsa datumet utan problem men förstod inte vad det stod för. 
Han förstod att de var en skördeutställning och vad det innebar i det stora hela. 
Att frukten och grönsakerna bildar ett ansikte är inga problem för pojken att se 
och majskolven går även den lätt att tyda. Det han såg först var dock frukten och 
grönsakerna. Han tycker att illustrationerna är fina tillsammans men att ansiktet 
är ”häftigast” som han utrycker det. Om Pojken hade sett affischen på en 
anslagstavla i skolan så tror han inte att han skulle kunna motstå lockelsen att gå 
fram till den på grund av sitt avvikande utseende. Om skolan hade frågat klassen 
om dem ville göra ett besök till utställningen så hade han tackat ja men mest för 
att det är kul med utflykter.  
 
 
Intervju 7 
 
Kön: Flicka 
Årskurs: 7 
Fritidsintresse: Skidåkning och orientering  
 
Flickan kan utan problem läsa och tyda texten korrekt och förstår också att det är 
en skördeutställning. Hon vet inte vad ordet kulinariskt betyder men tolkar det 
som att det är en kul utställning om mat och odling. Flickan ser vad bilderna 
föreställer och tycker även att frukten och grönsakerna bildar siffran tre (3). Hon 
ser också vad majskolven föreställer och att de är fina ihop. Finast tycker hon 
ansiktet är för att det ”sticker ut” som hon beskriver med egna ord. Det är också 
det som gör att hon tror att hon skulle stanna upp och ta sig en närmre titt på 
affischen om den satt på en anslagstavla i skolans korridorer. Flickan känner inte 
för att besöka utställningen då hon inte har någon lust till det. 
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Intervju 8 
 
Kön: Pojke 
Årskurs: 7 
Fritidsintresse: Hockey och orientering  
 
Pojken har inga problem att läsa texten och förstår att det är en utställning om 
mat och odling. Han förväntas kunna handla frukt och grönsaker där också.  Han 
har heller inga problem att läsa datumet och förstår att det är så länge 
utställningen pågår. Pojken ser frukten och grönsakerna som ett ansikte och även 
som siffran tre (3). Han såg frukten och grönsakerna först och sedan att det var 
ett ansikte. Han ser även vad majskolven föreställer. Han tycker att 
illustrationerna är snygga ihop och var för sig, men att grönsaksmannen är 
snyggast. Om pojken hade passerat affischen i korridoren och sett den tror han 
att han hade stannat upp för att kolla vad det var. Han tror att han skulle göra det 
för att affischen ser ”cool” ut med alla olika element och för att man inte riktigt 
förstår vad det är. Han skulle även tacka ja till att åka dit om skolan frågade för 
att han tror att det kan bli kul och att han förväntas få göra något roligt med frukt 
och grönsaker. 
 
 
Intervju 9  
 
Kön: Flicka 
Årskurs: 8 
Fritidsintresse: Ridning  
 
Flickan tolkar all text korrekt och har inga svårigheter att läsa den. Hon reagerar 
på att det står kul med versaler i titeln. Hon ser även väldigt snabbt att det är ett 
ansikte som frukten och grönsakerna bildar och hon tycker att grönsaksmannen 
är rolig. Den tilltalar henne eftersom hon tycker det händer så mycket i bilden. 
Hon ser även vad majskolven föreställer och hennes åsikt om den är att det bara 
är en majskolv. Hon upplever dock inte det som nå negativt att de befinner sig 
bredvid varandra. Flickan tror att hon hade stannat upp och betraktat affischen 
på nära håll om hon hade sett den på en anslagstavla i korridoren eftersom hon 
skulle undra vad det var. Om skolan hade åkt dit så hade hon velat följa med 
eftersom hon är nyfiken på hur utställningen ser ut i verkligheten.   
 
 
Intervju 10 
 
Kön: Pojke 
Årskurs: 8 
Fritidsintresse: Spela dataspel 
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Det första pojken tycker sig se är siffran tretton (13). Han tolkar frukten och 
grönsakerna som siffran tre och majskolven som siffran ett. Han har inga 
problem att läsa eller tolka texten. Pojken ser ett ansikte som tittar på en 
majskolv. Han tycker att den är kreativ och ”cool”. Han kan även se vad 
majskolven föreställer. Han tycker att de gör sig bra ihop. Pojken påstår att han 
skulle lagt märke till den om han hade sett den på en anslagstavla i city och är 
övertygad om att han skulle stannat upp och betraktat den på nära håll. Detta 
eftersom han tycker att den är så speciellt utformad och tror att det skulle väckt 
hans intresse. Om skolan hade föreslagit att de skulle besöka utställningen så 
hade pojken följt med för att få komma bort från studierna då han egentligen inte 
är intresserad av saker som har med odling att göra.    
 
 
Intervju 11 
 
Kön: Pojke 
Årskurs: 9 
Fritidsintresse: Cykla, bada och umgås med kompisar 
 
Pojken har inga problem att läsa texten. Han förstår också vad utställningen 
handlar om och allt det praktiska i texten. Han ser de båda bilderna som siffran 
tretton (13). Majskolven bildar siffran ett (1) och den andra bilden siffran tre (3). 
Han ser även en gubbe som är hungrig och vill äta majs. Han tycker att bilderna 
ihop är inspirerande vilket gör att han vill ”iaktta dem mer”. Han dras mer till 
färgerna än vad han gör till majskolven. Han tycker också att grönsaksmannen är 
mer attraktiv än majskolven. Pojken tror att han skulle stannat upp både en och 
två gånger om han hade sett affischen i skolans korridorer för att ta sig en 
närmare till på den. Detta för att han tycker det ser roligt ut. Han skulle även 
tacka ja till ett besök om skolan hade frågat eftersom utställningen verkar 
spännande.  
 
 
Intervju 12  
 
Kön: Flicka 
Årskurs: 9 
Fritidsintresse: Ridning, skriva, läsa och rita 
 
Flickan upplever inga större svårigheter med att läsa texten. Hon tyckte att 
Skördeutställning 2013 kunde ha skrivits ut med lite större teckengrad för det 
var nästan så att hon inte såg den. Hon visste heller inte vad kulinariskt betydde. 
Hon ser dock vad bilderna föreställer och ser majskolven som siffran ett (1) och 
grönsaksmannen som siffran tre (3). Det var inte helt tydligt för flickan att 
frukten och grönsakerna bildade ett ansikte utan det tog ett litet tag innan hon 
såg det. Hon berättar även att hon tilltalas av hur bilderna fungerar tillsammans; 
att det blir en fin kontrast mellan både färg och form. Hon berättar att det var 



 32 

färgerna i frukten och grönsakerna som först fångade hennes intresse, men när 
hon sedan såg detaljrikedomen i prickillustrationen så var det svårt att släppa 
blicken från den då det tilltalade henne mer. Hon är lite osäker på om hon skulle 
tagit sig en närmare titt på affischen om den hade sett den på en anslagstavla i 
skolans korridorer. Hon beslutar sig dock för att hon kan se sig själv göra det 
eftersom hon tycker att frukten och grönsakerna har en fängslande effekt. Hon 
skulle tycka det var kul att besöka utställningen och tycker det verkar vara en 
intressant utställning eftersom hon tycker att illustrationerna är intressanta.        
 
 
Intervju 13 
 
Kön: Man 
Ålder: 26år 
Sysselsättning: Fotomodell 
 
Mannen hade inga problem att läsa texten. Han tolkade även texten korrekt vad 
det gällde datum, plats och vad det var för utställning. Han såg också vad 
bilderna föreställde. Han attraherades av grönsaksmannen men kunde inte riktigt 
säga varför. Mannen trodde dock att det var en skördeutställning och 
konstutställning med konst gjord av mat. Han kände att det skulle vara kul att 
besöka utställningen för han blev inspirerad av affischen. 
 
 
Intervju 14 
 
Kön: Man 
Ålder: 28år 
Sysselsättning: Frilansande journalist 
 
Mannen kunde klart och tydligt läsa vad som stod på affischen. Han såg även 
vad bilderna föreställde. Han kunde till och med säga sig se att majskolven var 
ekologiskt odlad (vilket den var) på grund av att majsen var i varierande storlek 
och former. Att det var en skördeutställning framgick och han förväntades kunna 
se dessa ansikten gjorda av grönsaker på utställningen. Grönsaksmannen 
tilltalande honom mest av de två bilderna men han tyckte även att majskolven 
var attraktiv och att de förskönade varandra med deras olika utseenden. När jag 
frågade om han trodde att han skulle stanna upp och ta sig en närmare titt på 
affischen om han hade sett den på en anslagstavla eller liknande så svarade han 
ja. Detta för att affischen väcker hans intresse då det inte framgår vid första 
anblick vad affischen gör reklam för. Han kände även för att besöka 
utställningen. ”Jag känner för att gå dit för det verkar kul och lärorikt, att det 
inte är någon som vill lura dit mig i ett kommersiellt syfte”. 
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Intervju 15 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 26år 
Sysselsättning: Produktionsledare 
 
Kvinnan kunde läsa texten utan problem. Hon kunde utan komplikationer första 
och tolka innehållet. Det fanns inga problem att se vad prickillustrationen 
föreställde och det var heller inga problem att se rotfrukterna, frukterna och 
grönsakerna. Kvinnan kunde dock inte se hur dessa formade ett ansikte. Inte 
fören jag avslöjade vad det var så kunde hon se vad som var öga, näsa, mun osv. 
Prickillustrationen tilltalade Karim väldigt mycket för att hon uppskattar 
detaljarbetet i sådana typer av illustrationer. Jag frågade kvinnan om hon tror att 
hon hade stannat upp och kollat på affischen om hon hade sett den på en 
anslagstavla och trodde hon absolut. Det framgår inte exakt för kvinnan vad 
utställningen handlar om, men hon förstår att det handlar mat om mat och 
odling. Hon säger att det är det som gör henne nyfiken och får henne att vilja 
besöka utställningen. Hon nämner dessutom att hon intresserad matlagning och 
trädgårdssaker. 
 
 
Intervju 16 
 
Kön: Man 
Ålder: 29år 
Sysselsättning: Brevbärare 
 
Mannen kunde läsa och tyda affischen utan svårigheter. Han såg vad 
illustrationerna föreställde och gillade tolkningen på Arcimbuldo´s tavla Rudolf 
II as Vertumnus. Mannen trodde dessutom att majskolven föreställde siffran ett 
(1) och grönsaksillustrationen siffran tre (3), så att de tillsammans bildade 
siffran tretton (13). Han säger också att han dras till grönsaksillustrationen för 
att han uppskattar uttrycket och finner den estetiskt tilltalande. Mannen tror 
verkligen att han skulle stanna upp och ta en närmare titt på affischen om han 
såg den på en anslagstavla eftersom det blir en krock med de två bildernas 
utseende vilket han upplever positivt. Om utställningen hade varit i hans 
hemstad eller om han hade befunnit sig i Uppsala skulle han besöka 
utställningen för att han blev inspirerad av affischen och förväntar sig bli 
inspirerad även där.  
 
 
Intervju 17 
 
Kön: Man 
Ålder: 28år 
Sysselsättning: Filmare 
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Mannen kunde utan problem både se och förstå vad han läste på affischen. Han 
reagerade först inte på att de tre första bokstäverna i titeln var i versaler men det 
var titeln han läste först av texten. Han kunde utan problem tyda illustrationerna 
och attraherades av majskolven för det uttrycket faller han i smaken. Han säger 
också att han attraheras av kontrasterna mellan de två illustrationerna och de 
tillsammans väcker hans intresse. Mannen är själv inte intresserad av odling men 
känner ändå att utställningen verkar vara intressant och skulle gärna besöka den. 
Han tror att han skulle stannat upp och tagit sig en närmare titt på affischen om 
han hade gått förbi den just på grund av de starka kontrasterna i affischen. 
 
 
Intervju 18 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 40år 
Sysselsättning: Mäklare   
 
Kvinnan hade inga svårigheter att varken läsa eller förstå vad som stod. Det 
framgick också vad illustrationerna föreställde. Hon tyckte att grönsaksmannen 
var kul men att majskolven tilltalar henne mer för att hon uppskattar 
detaljrikedomen i bilden. Hon tyckte dessutom att den var vacker och att den 
kompletterade den andra bilden. Då jag frågar henne hur hon tror sig reagera om 
hon hade sett affischen på en anslagstavla så tror hon att den hade väckt hennes 
nyfikenhet på grund av alla färg- och formkontraster i affischen. Hon har besökt 
Uppsala botaniska trädgård förut och tror sig även besöka den här utställningen 
då den verkar vara rolig och inspirerande.  
  
       
Intervju 19 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 33år 
Sysselsättning: Spanskalärare   
 
Kvinnan kan läsa texten utan problem. Hon förstår även allt vad texten innebär. 
Hon ser vad bilderna föreställer och tycker inte alls att grönsaksmannen är fin. 
Hon beskriver det som att det blir för mycket med all frukt och grönsaker; att 
hon hade blivit mer attraherad av uttrycket affischen om majskolven hade stått 
för sig själv. Hon tror att den hade upplevs ”mildare” då och det hade kvinnan 
upplevt som positivt. Hon tror inte att hon skulle stannat upp om hon såg 
affischen på en anslagstavla just för att hon upplever det som för mycket och att 
hon på grund av det inte orkar ta informationen till sig. Hon får heller ingen lust 
att besöka utställningen efter att ha tittat på affischen. 
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Intervju 20  
 
Kön: Man 
Ålder: 33år 
Sysselsättning: Konstnär/konstskolelärare/kassabiträde  
 
Mannen upplever inga problem att läsa vad som står. Han tolkar innehållet rätt 
och har inga problem att se vad illustrationerna föreställer. Han nämner också att 
han tolkar majskolven som bokstaven I (versal) och grönsaksmannen som 
bokstaven B. Mannen ställer sig likgiltig till illustrationerna och tycker att dem 
hade kunnat vävas ihop på ett attraktivare sätt. Han reagerar dock på 
trädgårdsverktyget som understryker datumet och tycker att den är kul och att 
den aktiverar bildytan vilket gör innehållet mer tilltalande. Mannen kan inte 
svara på hur han skulle reagerat på affischen om han hade sett affischen på en 
anslagstavla, men säger att han skulle vilja besöka utställningen då han själv är 
intresserad av odling och äger en kolonilott. 
  
 
Intervju 21 
 
Kön: Man 
Ålder: 44år 
Sysselsättning: Projektledare 
 
Mannen upplever inga problem att läsa texten. Han tycker det är tydligt vad som 
är vad på affischen så som avsändare, plats, datum mm. Han förstår även att det 
är en skördeutställning och vad den handlar om. Han uttrycker att det är känsla 
av hemodlat. Mannen tolkar illustrationerna korrekt (utifrån utställningens 
budskap) och tycker att det är roligt hur frukten och grönsakerna bildar ett 
ansikte. Han såg inte ansiktet vid första anblick men att det kom fram efter 
någon sekund. Han tror även att grönsaksmannen skulle väckt hans intresse om 
han hade sett den på en anslagstavla. Detta på grund av djupet i 
frukten/grönsakerna och att man ser mer än en sak i bilden, vilket fångar hans 
intresse och gör så att han upplever det som spännande. Mannen nämner också 
att han tror han skulle blivit förvånad över vad affischen gjorde reklam för då 
hans första tanke var obesprutade grönsaker och ”raw food, California” som 
han uttrycker sig. Då han inte är intresserad av trädgårdsodling så tror han inte 
att han skulle besöka utställningen. 
 
 
Intervju 22 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 53år 
Sysselsättning: Konstnär 
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Kvinnan upplever inget problem alls att varken läsa eller förstå texten och vad 
affischen gör reklam för. Hon lägger snabbt märke till versalerna som bildar 
ordet KUL i titeln och säger därefter att: ”här händer något kul”. Sedan vandrar 
hennes blick runt bland texten och därefter upp mot bilderna igen som även dem 
berättar för henne vad utställningen handlar om. Hon kan tydligt se att frukten 
och grönsakerna bildar ett ansikte och att prickillustrationen föreställer en 
majskolv. Hon tycker att de är fina och bra. Det som är bra är att de är olika 
förklarar hon. Hon säger att hennes ögon dras först till grönsaksmannen på 
grund av färgen och detaljerna och sedan vandrar blicken över till majskolven. 
Kvinnan tycker inte att någon utav bilderna är bättre än den andra, utan de 
tillsammans förstärker varandras estetik och om man hade sett var bild för sig så 
hade det inte varit lika intressant. Efter att ha studerat bilderna ett tag så hittar 
hon upp till datumet med hjälp av trädgårdsverktyget. Om Kvinnan hade sett 
affischen på en anslagstavla tror hon definitivt att hon skulle ha stannat upp och 
tagit sig en närmare titt. Detta på grund av de två bilderna, verktyget och KUL 
för det fångar hennes intresse och gör så att hon vill veta vad det är. Hon skulle 
vilja besöka utställningen för det verkar trevligt med en skördeutställning och 
alla grönsakerna. Hon säger även att det känns jordnära och hon upplever det 
som positivt.        
 
 
Intervju 23 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 57år 
Sysselsättning: Utvecklingspedagog  
 
Kvinnan har inga problem att läsa texten och dras till versalerna i titeln som 
bildar ordet KUL. Hon förstår vad utställningen handlar om. Hon ser vad 
majskolven föreställer och som hon tycker är väldigt grafiskt och fint illustrerad. 
Den andra bilden tycker hon är frodig, kul och lekfull. Hon kunde direkt se att 
det föreställde ett ansikte. Kvinnan tycker att båda bilderna berättar om vad 
utställningen handlar om. Hon ställer sig själv frågan om hur man hade upplevt 
och tolkat affischen om endast en av bilderna funnits med på affischen. Hon 
resonerar då som så att om bara majskolven funnits med så hade man nog frågat 
sig vad det var som var så kul med den här utställningen. Och hade inte 
majskolven funnits med på affischen så hade det inte blivit lika intressant att titta 
på. Kvinnan tilltalas av grönsakers utseende och tror därför att hon skulle stanna 
upp och ta sig en närmre titt på affischen om hon hade sett den på en 
anslagstavla. Hon skulle absolut vilja besöka utställningen då hon besökt 
Uppsala botaniska trädgården förut men aldrig köksträdgården och att efter att 
ha sett affischen så blir hon sugen att besöka även den.  
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BILAGA 1D 
 
Bild 1.4 Frukt- och grönsaksskiss 
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BILAGA 1E 
 
Bild 1.5 Teknikprövning 
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BILAGA 1F 
 
Bild 1.6 Första skisserna 
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BILAGA 1H 

 
Bild 1.8 Veplayout 

 


