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As students of graphic design the craft of print is close to our hearts. One of the most 

essential mediums of the evolution of printing techniques is the poster. In a world 

where digital mediums are being utilized to a greater degree everyday, our love for 

the printed poster makes us wonder if the days of the poster are counted. 

 

What we did was to take a closer look at the role of the poster in promoting events. 

We focused on the Stockholm area and did qualitative interviews with three 

different event promoters. Live Nation which is an international live entertainment 

promoter, Dramaten which is one of Sweden’s most well respected theaters and 

Stockholm Live which is a stand up comedy promoter in Stockholm city. 

 

From doing this we learned that economics play an important part in defining the 

role of the poster. Our research shows that events with a lower budget utilize a larger 

degree of promotion through posters. We also learned that the communicative effect 

of the poster is mainly positive when used in an integrated collaboration with other 

media channels. 

 

What we finally drew as a conclusion is that the use of promotion with posters is 

declining. But there is no reason to believe it will completely disappear as its unique 

and effective communicative qualities is in no way obsolete. 
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1. Inledning 
 

Affischen är ett medium som vi nog alla kommit i kontakt med och säkerligen haft 

nytta av. När vi var små och gick på mellanstadiet så var “discoaffischen” något som 

man samlades runt, den skapade snacket kring det kommande evenemanget, 

förväntningar, vilka skulle komma? Givetvis förmedlade den också nödvändig 

information om plats, inträde o.s.v.  

 

Idag tar finurliga polska filmaffischer, eller Henri de Toulouse-Lautrecs affischer för 

den legendariska cabaretklubben Moulin Rouge, upp plats på konstgallerier runt om 

i världen. Affischen roll i kommunikationsålderns historia är påtaglig och svår att 

förneka. 

 

Som nybakade grafiska formgivare har det tryckta mediet alltid varit en stor del av 

vår utbildning. Det är ett arv som vi har i uppgift att förvalta, inte bara för dess rent 

historiska värde, utan också de positiva egenskaper och kreativa möjligheter mediet 

erbjuder i form av trycktekniker, material i symbios med form.  

 

Vi anser att den här studiens betydelse ligger i resultatets eventuella värde för 

framtida formgivare som är intresserade av mediet. Om man är medveten om nutida 

och kommande trender är det lättare att tillskansa sig kunskap som kan hjälpa ens 

framtida arbete som visuell kommunikatör. 

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vad affischer för evenemang, som kommunikativt 

medium, har för roll i dagens marknadskommunikation och vilka trender och 

förändringar står mediet inför. Värt att förtydliga är att vi menar affischen i dess 

tryckta form. 
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1.2 Frågeställningar 

Våra frågeställningar är: 

 

 I vilken omfattning använder evenemangsarrangörer affischen i relation till 

övriga medier?  

 Vad är affischens för- och nackdelar som medium för dagens 

kommunikation kring evenemang? 

 Hur kan nutida och framtida trender påverka användningen av affischen 

som medium? 

 

1.3 Avgränsningar & urval 

Vi väljer att avgränsa evenemangen i vår uppsats till aktörer i Stockholmsregionen, 

då Stockholm som Sveriges största stad har en bred publik för evenemang. Genom 

att avgränsa området på detta vis tror vi oss lättare kunna se mönster som underlättar 

vår analys.  

 

De aktörer vi har valt ut vänder sig till olika målgrupper, men de delar aspekten av 

att kontinuerligt erbjuda nya evenemang under årets lopp vilka alla kräver 

marknadskommunikation. Evenemangen i sig är alla unika, men avsändaren är 

konstant, exempelvis olika uppsättningar vid Dramaten, konserter på Globen osv. 

Fördelaktigt för vår studie är att de tre företag vi har intervjuat representerar varsin 

marknadsekonomisk nivå. Live Nation är en stor internationell arrangör för 

liveevenemang. Dramaten är en av Sveriges mest välrespekterade teatrar. Stockholm 

Live är en mindre aktör i Stockholms innerstad och tillhandahåller stand up-komik.  
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1.4 Begrepp 

Evenemang 

Vi börjar med att förtydliga vad vi menar med att avgränsa oss till evenemang, som 

kan sammanfattas genom följande citat: 

”Ett evenemang är en aktivitet som är avgränsad i tiden med huvudsakligt syfte att 

förmedla sinnesintryck. Det har ett program, en arrangör och ett antal deltagare.” 

(Andersson, 1984:246)  

 

Affisch 

”Reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- 

och bildmeddelande.” (www.ne.se) 
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2. Bakgrund 

För att skapa oss en överblick av mediet, har väljer vi att i detta kapitel skriva lite 

kring affischens historia. Vi börjar vid 1800-talets slut, då grafisk design 

tillsammans med affischer fick sitt stora genombrott. 

 

Genombrottet byggde till stora delar på en ny tryckteknik som uppfanns samtidigt, 

litografi. Litografin tillät massproducerade, färgglada bilder som kunde dra 

mottagarens uppmärksamhet på stadens gator. Innan detta var bilder, om man ville 

ha en sådan på sin affisch, handmålad separat eller tryckta med klumpiga träsnitt. 

Texten sattes i en tryckpress av sättaren, vilket ofta resulterade i att han försökte 

fylla hela pappersarket, och man kunde bara trycka i färgen svart. Resultaten man 

fick fram med litografin var således överlägset (Hollis 2001:11).  

 

En av de mest framträdande personerna under denna tidiga era var Jules Chéret, son 

till en typograf och lärling till en litografiker. Han utvecklade en teknik som tillät att 

man kunde trycka tre eller fyra färger på samma affisch. Denna teknik skulle följa 

affischkonsten så sent som till efter andra världskriget (Hollis 2001:11).  

 

Första världskriget förde med sig en ny roll för affischen: propaganda. Mediet 

användes som ett av verktygen i en av världens största kampanjer, och 

kommunicerade allt ifrån rekrytering till att stärka moralen för civilister. Bara i USA 

trycktes 20 miljoner under två år, alltså nästan fyra affischer per invånare 

(www.internationalposter.com). Samma utveckling kunde även följas i Sverige, där 

politiska affischer tecknades av bland annat Edward Berggren och Gunnar 

Håkansson, för en kampanj för försvarslån och solidaritet (www.ne.se). 

 

Affischens roll som kommunikationsmedium var även stor under andra världskriget. 

Däremot så hade den vid det här laget fått två stora konkurrenter, radio och tryckta 

medier. Även tekniken som affischer trycktes med ändrades under denna epok, ifrån 

den föråldrade litografin till offsettryck, och med detta tog fotografier istället för 

illustrationer över som formspråk i många fall (www.internationalposter.com). 
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Det är i stort sett här den rent tekniska aspekten av affischkonstens historia tar slut, 

medan estetiken och de bakomliggande tankarna fortsatte förändras: modernism, 

postmodernism, datoråldern och så fram till dagens kontemporära formspråk 

(www.internationalposter.com). 
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3. Teori 

3.1 Mottagare 

I Seendets Språk talar författarna om att hålla kostnaden nere för reklamen. Detta 

sker enligt dem genom att nå ut till en så stor målgrupp som möjligt på en gång, 

samt att nå ut till ”rätt” personer, med ”rätt” budskap (Hansson, Karlsson & 

Nordström 2006:96). 

 

Hansson fortsätter med att tala om olika hinder sändaren kan stöta på när de försöker 

förmedla reklam till mottagaren. I ena stunden kan de vägra direktreklam, i andra 

stunden byta kanal när reklaminslagen visas. Man måste hela tiden anpassa sig efter 

dessa förändringar, dels genom att byta strategier, men också genom att förnya 

kanalvalet (Hansson, Karlsson & Nordström 2006:96). 

 

Enligt Hansson finns det två sorteringssystem när det kommer till att ringa in diverse 

livsstilar. I nuläget räcker det sällan med att dela in grupper efter demografiska 

attribut, utan konsumentmönstren förändras i en sådan takt att man även bör ta med 

”livsstilen” som en aspekt, framförallt i ungdomskulturen (men detta kan sträcka sig 

uppåt i åldrarna, då att vara ung ses som eftertraktat att äldre personer vill efterlikna 

dessa). Livsstil blir således enligt Hansson en samlad beteckning för hur människor 

konsumerar, exempelvis produkter och tjänster, men också hur de klär sig, vilka 

medier de brukar samt hur de utnyttjar sin fritid (Hansson, Karlsson & Nordström, 

2006:96-97). 

 

3.2 Genomträngning av brus 

Enligt Dahlqvist och Linde är den absolut viktigaste delen i dagens reklam 

särskiljning ifrån annan reklam (Dahlqvist & Linde, 2009:89). Detta skiljer sig ifrån 

den bild av bra reklam som fanns på 80-talet, då ansågs motivationsgraden (hur väl 

reklamen förmedlade något som kändes väsentligt för målgruppen) vara den 

avgörande faktorn (Dahlqvist & Linde, 2009:87). Även om det kan vara en fördel att 

ha ett starkt budskap, framförallt för etablerade varumärken, handlar dagens reklam 

alltså mer om att tränga igenom bruset (Dahlqvist & Linde, 2009:89). 
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3.3 Redundans 

John Fiske tar upp begreppet redundans som är nära besläktat med ordet 

information. Redundans är det som är förutsägbart och konventionellt i ett 

meddelande. Det bidrar till att undanröja en störd kanals brister. Exempelvis 

annonsören vars meddelande konkurrerar med många andra om vår uppmärksamhet 

bör utforma ett enkelt, upprepat och förutsägbart meddelande. Fiske anser därför att 

valet av kanal kan påverka behovet av redundans i meddelandet (Fiske, 1990:22-24). 

 

3.4 Integrerad marknadskommunikation 

För att kunna dra slutsatser kring affischens roll och påverkan som del i en 

marknadskommunikationskampanj så definierar vi nedan vad en affisch i teorin är, 

både tekniskt och kommunikationsmässigt, och hur den karaktäriseras jämfört med 

andra medier. Pickton & Broderick tar i sin bok Integrated Marketing 

Communications upp flera aspekter som används för att identifiera skillnader mellan 

olika medium. 

 

3.4.1 Affischens för- och nackdelar 

Fördelar: 

 Når en bred, mångfacetterad publik 

 Hög repetition, frekvent exponering 

 Högt intresseväckande när bra formgiven 

 Framträdande exponering av varumärke möjlig 

 Relativt låg kostnad 

 Kan ge starkt intryck med enkelt budskap 

 Kan placeras nära försäljningsplats 

 Hög geografisk valmöjlighet 

 Synlig dygnet runt 
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Nackdelar: 

 Kreativa begränsningar 

 Kort exponeringstid 

 Kräver enkelt budskap/meddelande 

 Begränsad valmöjlighet av målgrupp 

 Upptar sällan mottagarens fulla uppmärksamhet 

 Utrymmen för placering varierar mycket varav graden av påverkan kan 

försvagas 

(Pickton & Broderick, 2001:211) 

 

Pickton & Broderick konstaterar att inget medium kan vara eller göra allt. För att 

kunna göra en realistisk utvärdering av ett mediums verkan i en kampanj så måste 

man se till kärnan i den produkt/det meddelande som skall kommuniceras och de 

marknadskommunikationsmål som skall uppnås. Ovanstående för- och nackdelar 

skall därför inte generaliseras och ses som effektiva för alla situationer. Likväl ska 

man inte underskatta till exempel affischens möjligheter som medium då kreativt 

användande kan hjälpa att överkomma svagheter. Fördelen med integrerad 

marknadskommunikation är valen av olika medium som kompletterar varandra 

(Pickton & Broderick, 2001:212). 

 

3.4.2 Mode of transmission 

Med mode of transmission så syftar Pickton & Broderick på den tekniska aspekten 

av ett medium, alltså det som är avgörande för hur det blir tillgängligt för oss. 

Utvecklingen inom elektronisk och optisk teknologi revolutionerar i dagsläget 

medieanvändandet med hjälp av Internet, Digital-TV och interaktiv TV (Pickton & 

Broderick, 2001:214). 

 

Den grad i vilket vi ”deltar” vid medieanvändningen står i stark relation till det 

specifika mediets mode of transmission. Pickton & Broderick nämner Marshall 

McLuhan när de beskriver hur mediers fysiska aspekter kraftigt påverkar hur ett 
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budskap tolkas. McLuhan gick så långt som att säga: ”The medium is the message!” 

(Pickton & Broderick, 2001:214). 

 

Pickton & Broderick fortsätter med att nämna McLuhan och hans tankar kring 

skillnaderna mellan olika medier. Han delar in medier i två kategorier, varma och 

kalla. Det som avgör huruvida medier är varma eller kalla beror på hur dess mode of 

transmission i olika grad låter oss arbeta för att förstå och tolka dem (Pickton & 

Broderick, 2001:214). Varma medier är de som vi inte behöver lägga stor arbetskraft 

på att tolka, medan kalla medier kräver en högre nivå av ”deltagande” för att vi ska 

förstå budskapet. Dessa två termer är givetvis relativa t.ex. så hävdar McLuhan att 

affischen kan ses som både kall och varm utifrån vilken mode of transmission den 

har, tryckt eller elektronisk (Pickton & Broderick, 2001:215). 

 

Den poäng som Pickton & Broderick vill göra genom att hänvisa till McLuhans 

tankar är att göra oss medvetna om att våra relationer till olika medier varierar. På så 

sätt påverkas vårt mottagande av meddelanden i marknadskommunikationen 

beroende på vilken kanal vi använder eller utsätts för (Pickton & Broderick, 

2001:215). 

 

3.4.3 Timing 

Med timing menar Pickton & Broderick den tid under dagen som ett medium, och i 

förlängningen budskapet, syns eller hörs. Man kan se hur medier blir mer och mer 

tillgängligt för oss 24 timmar om dygnet, dock används olika medier av olika 

specifika målgrupper. Relationer bildas till specifika medier utifrån dess timing, 

morgontidningen läses t.ex. på ett visst sätt jämfört med kvällstidningen eller 

veckomagasinet. Morgontidningen läses i sängen, vid frukost eller på väg till jobbet 

medan veckomagasinet läses under lugnare omständigheter och under annan 

sinnestämning. Typen av meddelanden och artiklar i de olika publikationerna 

reflekterar detta (Pickton & Broderick, 2001:215). 

 

 

3.4.4 Kontext 
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Pickton & Broderick beskriver inledningsvis kontext som det medieklimat i vilket 

marknadskommunikationen genomförs. Vissa medier innehåller mycket reklam 

medan andra innehåller lite. Ett budskap som klumpas tillsammans med flera andra 

kommer skapa en viss effekt och ett budskap som får stå självmant kommer att 

innebära en annan effekt (Pickton & Broderick, 2001:215). 

 

Kontexten kan också referera till den fysiska och/eller sociala omgivningen. Här 

varierar de olika medietyperna kraftigt. Fysiska kvaliteter som den hos en affisch 

utomhus skiljer sig avsevärt från att sitta som mottagare på en biograf. Den hektiska 

miljön kring en affisch i en tunnelbana är helt olik den lugna omgivningen hemma 

framför TV:n (Pickton & Broderick, 2001:216). 

 

Pickton & Broderick tar upp följande lista angående mediekontexter, från The Media 

Circle. 

  

Sociala mediekontexter 

Medier Social kontext 

 Television Familj/individuell 

 Press  Individuell 

 Affischer Samhälle 

 Biograf Par/familj/barn 

 Radio  Individuell 

 Direktreklam Individuell 

 Internet Individuell 

(Pickton & Broderick, 2001:216) 

 

3.4.5 Format 

Med format så menar Pickton & Broderick den marknadskommunikativa flexibilitet 

som varje medium har. Vad tillåter mediet när det kommer till sådant som layout, 

storlek, färger, grafisk form, typografi o.s.v.  
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Mode of transmission bestämmer vad som är möjligt och format bestämmer hur man 

slutligen använder sig av mediers tekniska ramverk för att skapa marknadsförande 

kommunikation (Pickton & Broderick, 2001:216). 

Medier som TV och Internet har fler möjligheter vad gäller bild, ljud, rörelse och 

interaktion som tryckta medier saknar. Affischer hör till tryckta medier och tar 

således del av dess begränsningar men har ändå en möjlighet att skapa ett intryck 

som är ”larger than life” (Pickton & Broderick, 2001:217). 

 

3.4.6 Mottagande 

Enligt Pickton & Broderick så är mottagande den sista punkten i hur man skiljer på 

medier. Det relaterar till hur publiken mottar meddelanden via medierna. I slutänden 

så är det ju deras reaktion som man vill åt, vilken påverkas av både mediet och 

mottagarens förutfattade meningar och sinnestämning vid stunden av mottagandet. 

Här förstår vi alltså varför den samlade effekten av timing, kontext och format är så 

viktig för relationen mellan det marknadskommunikativa meddelandet och dess 

publik (Pickton & Broderick, 2001:215). 

 

Här tar Pickton & Broderick upp studier av Herbert Krugman för att belysa hur vi 

mottar och bearbetar kommunikation. Krugman mätte hjärnvågor och såg på så sätt 

hur mönster i våra hjärnor påverkas när vi ser på medier. Utifrån detta drog han 

slutsatsen att vi involverar oss i olika stor grad till medier. Involveringen i olika 

medier mätte han sedan som passiv eller aktiv (Pickton & Broderick, 2001:217). 

 

Television och biografer definieras som passiva medier där den avslappnade och 

låga involveringen bidrar till, utifrån ett mentalt bearbetande synsätt, att vi är mer 

öppna för passiv och tillfällig inlärning. Vårt kritiska och perceptuella försvar är 

mycket starkare när vi involverar oss med aktiva medier såsom tryckta i form av 

tidningar, magasin och affischer. Om vi aktivt söker information så är tryckta medier 

bättre lämpade. Aktiva medier kräver högre involvering men vi vill ha information 

och anstränger oss därför mer för att få den. Vi är mottagliga för aktiva medier och 

som aktiva sökande av kunskap väljer vi aktiva medier som källor för våra 
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undersökningar. Internet ses främst som ett aktivt medium men tillåter ändå en viss 

grad av passivitet (Pickton & Broderick, 2001:217). 

 

 

3.4.7 Perception 

Pickton & Broderick beskriver begreppet perception som processen där individer 

väljer information från omgivningen och skapar på så sätt en världsbild. Eftersom 

det finns och sker så mycket i vår omvärld så ser vi på den med en grad av 

selektivitet vilket bidrar till glapp i vår världsbild. Dessa glapp fylls ofta i med 

tidigare erfarenheter eller analogier dragna från andra situationer. På så sätt blir varje 

individs världsbild unik då den till viss del är fantasi, en kognitiv karta av tidigare 

erfarenheter (Pickton & Broderick, 2001:187). 

 

Del av marknadskommunikationens uppgift är att se till att dess budskap är placerat 

på rätt plats i en mottagares världsbild. Därför försöker man placera produkter eller 

upplevelser av hög kvalitet eller exklusivitet tillsammans, vilket i sin tur påverkar 

typen av och stilen på kommunikationen (Pickton & Broderick, 2001:187). 

 

Våra sinnen sänder ständigt information till våra hjärnor. Känsel, lukter, smaker, syn 

och hörsel tillsammans med bl.a. temperatur, balans och känslan av välmående 

skapar information som kan tas emot och tolkas av hjärnan. Alla dessa intryck tar 

inte hjärnan in, vi lär oss att automatiskt sortera bort sådant som hjärnan anser vara 

brus. Till exempel så kan tickandet av en väggklocka vara betydligt tydligare för en 

besökare än för personen vars hem det är (Pickton & Broderick, 2001:187). 

  

Den kognitiva kartan påverkas av följande faktorer: 

 Subjektivitet – Varje individ har en unik världsbild till vilken ny information 

läggs till. 

 Kategorisering – Det är sorterandet av information och förutfattad mening 

om evenemang eller produkter. Detta sker genom att individer klumpar ihop 

information som relaterar till varandra. Ett stycke musik som spelas 
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samtidigt som en bild visas kan klumpas ihop och senare kontakt med bilden 

kan frammana minnen till musiken eller vice versa. 

 Selektivitet – Processen där hjärnan väljer intryck från omgivningen. Det är 

en funktion som visar vad som sker omkring oss och är till viss del knuten 

till en individs koncentration. Det är också subjektivt, vissa individer 

besitter större selektivitetsförmåga än andra. 

 Förväntningar – Leder individer till att förutse kommande information. Vi 

förväntar oss att bokstaven D kommer efter bokstaven C i vårt alfabet. Men 

dessa förväntningar är ibland så starka att vi uppfattar bokstaven D följa C 

trots att vi egentligen blir presenterade med t.ex. bokstaven B som är 

liknande D. 

 Tidigare erfarenheter - Dessa får oss att tolka nuvarande upplevelser utifrån 

vad vi tidigare vet. Syn, lukt, eller ljud kan frammana missvisande 

reaktioner; lukten av nybakat bröd kan återkalla minnen av ett litet bageri 

när det i själva verket är artificiell doft från en spray i ett snabbköp. 

(Pickton & Broderick, 2001:187-188) 
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4. Metod 

4.1 Den kvalitativa intervjun 

”Den kvalitativa intervjuvarianten är bara en av fler varianter av intervju. I en 

översikt över intervjuvarianter uppställda efter struktureringsgrad skulle den fasta 

strukturerade intervjun befinna sig vid skalan ena ytterpunkt. På motsatta sidan 

skulle man finna den terapeutiska intervjun som kännetecknas av en mycket låg 

struktureringsgrad.” (Ryen 2004:11) 

 

Då det inte finns någon egentlig standardiserad metod för forskning inom 

kvalitativ vetenskap enligt Ryen, vänder hon sig emot intervjun som främsta 

medel, då denna metod alltid har spelat en central roll i denna typ av 

forskning (Ryen 2004:14). 

 

Kännetecken för kvalitativ forskning: 

 Kvalitativ data i form av bilder och ord, inte siffror 

 Naturlig data genom observationer och ostrukturerade intervjuer 

 Mening framför handling, men ur en aktörens eget perspektiv 

 Induktiv hypotesgenererande forskning hellre än hypotesprövande 

(Ryen 2004:16) 

 

4.1.2 Personlig intervju 

Kvale talar i sin bok om att skapa ett ramverk för forskarens intervju. Ramverket är 

till för att skapa en tydlig struktur, för att undvika förvirring och underlätta arbetet 

längre fram under studien (Kvale 1997:120).  

 

Den intervjuade bör inledningsvis få en av Kvale kallad orientering. Under denna tid 

kan forskaren förklara kort om syftet, om att samtalet kommer spelas in eller om det 

finns några frågor innan man sätter igång. I den inledande fasen av intervjun är det 

viktigt för forskaren att etablera en bra kontakt med den intervjuade. Detta kan göras 

genom att forskaren lyssnar aktivt, visar förståelse och visar respekt för den 

intervjuade (Kvale 1997:120). 
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Själva intervjuguiden kan vara strukturerad på två olika sätt.  Antingen är det en 

halvstrukturerad intervju, med stora övergripande teman som presenteras, eller så är 

frågorna utvalda och noggrant formulerade av forskaren (Kvale 1997:121).  Dessa 

frågor bör i sådant fall formuleras tydligt, och inte vara för långa (Kvale 1997:123) 

 

4.2 E-postintervju 

Det finns främst två fördelar med e-postintervjuer. Det första är den geografiska 

positionen i förhållande till forskningsområdet. Då inte resurser alltid finns att vara 

på plats för alla intervjuer, är e-post en resurssnål metod. Den andra orsaken är 

tidsbrist hos intervjupersonerna, som måste sätta undan arbetstid för intervjun. E-

post ger dem möjligheten att svara på frågorna när tid finns, oberoende av när man 

som forskare kan vara på plats (Ryen 2004:198). 

 

4.3 Utskrift av intervju 

Man kan vid möjlighet, spela in intervjuer via ljudupptagning. Bandinspelning har 

fördelar jämfört med registreringsmetoder såsom förtecknande av anteckningar eller 

i minnet. Sådant som ord, tonfall, pauser och dylikt sparas och kan vara till fördel 

för analyser av materialet. Dock så registrerar inte metoden många aspekter av den 

ursprungliga kontexten för intervjun. Skulle detta vara viktigt för analysen så är 

istället videoinspelning att föredra (Kvale, 1997:147). 

 

4.3.2 Relibilitet & validitet 

Vid bandinspelning krävs det att det inspelade talet överförs till skriftlig text. Detta 

kan ha inverkan på materialets reliabilitet och validitet.  Detta beror på att en 

överföring från tal till text innebär en rad bedömningar och avgöranden (Kvale, 

1997:149). 

 

Utskriftens reliabilitet 

Det är viktigt att ha tydliga instruktioner och en klar bild av hur utskriften skall ske. 

Två personer kan ha olika inställning till hur utskriften skall genomföras, och 
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materialet som vinns ur inspelningen kan få olika innebörd beroende på vem som 

genomför utskriften (Kvale, 1997:150). 

 

Utskriftens validitet 

Att göra en utskrift är att översätta från ett talspråk, som har sina regler, till ett 

skriftspråk med andra regler. Samtalet blir avkontextualiserat och framhäver oftast 

bara aspekter av hela samtalssituationen. Utskriften är alltså inte en kopia av 

intervjun utan, beroende på hur man formulerar den, ett verktyg för ett givet 

ändamål. Det finns ingen sann, objektiv omvandling från tal till skriftlig form. Man 

bör istället ställa sig frågan: ”Hur ser den utskrift ut som lämpar sig för mitt 

forskningsyfte?” Ordagranna återgivningar krävs vid språklig analys; sådant som 

tonfall, pauser, repetitioner är relevanta vid psykologiska analyser. För att förmedla 

meningen i en berättelse så lämpar sig en litterär stil (Kvale, 1997:152). 

 

4.3.3 Stil 

”Frågan om vilken stil som en utskrift ska ha beror också på vad den ska användas 

till. Om den ska ge ett allmänt intryck av intervjupersonens åsikter kan det vara på 

sin plats med omformulering och koncentrering av uttalandena.” (Kvale, 1997:156) 

 

Det är också en grundregel, när man skriver ut intervjuer, att ange tydligt i rapporten 

hur utskrifterna genomförts. Detta baseras vanligtvis på de instruktioner som getts 

inför utskriften (Kvale, 1997:155). 

 

4.4 Analysmetod 

Vid analys utgår vi från följande metoder som ger ett ramverk för hur vi på ett 

strukturerat sätt bearbetat vårt material. 

 

4.4.2 Meningskoncentrering 

Denna metod innebär att man pressar ihop långa uttalanden och utsvävningar till en 

eller flera koncisa men fortfarande relevanta och objektiva meningar (Kvale, 

1997:174). 
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4.4.3 Meningsskapande ad hoc 

Att skapa mening ad hoc innebär att man har flera olika tekniker för att angripa sitt 

material. Till skillnad från vid koncentrering av mening så används här inte någon 

standardmetod. Forskaren tillåter sig själv att först läsa igenom en hel intervju och 

skapa ett allmänt intryck, för att sedan gå tillbaka och märka ut skillnader eller 

likheter i ett material, göra djupare tolkningar av ett visst yttrande osv. (Kvale, 

1997:184).  

 

4.5 Metodkritik 

4.5.1 Den kvalitativa intervjun 

”Den traditionella (i synnerhet den långa) intervjun möter kritik ifrån flera håll. 

Inom den etnometodologiska riktningen menar man att data skapas i interaktionen 

snarare än att interaktionen kan avslöja ett stabilt jag som ligger där mer eller 

mindre färdiglagrat.” (Ryen 2004:12) 

 

4.5.2 E-post-intervju 

Ett av de större hindren för en onlineintervju är enligt Ryen att hålla entusiasmen, 

eller ens viljan att svara på frågorna, kvar hos intervjupersonerna. Detta kan 

undvikas genom att inte skicka nya e-postmeddelanden inom en för kort tidsram av 

det tidigare, inte skicka allt för krävande frågor, som skulle ta upp för mycket tid hos 

den intervjuade (Ryen, 2004:199). 

 

 

4.5.3 Utskrift av intervju 

Det kan diskuteras huruvida ett empiriskt material kräver den extra information 

såsom tonfall och pauser, som bandinspelning registrerar. Beroende på uppsatsens 

frågeställningar och syfte så kan det ses som överflödig information då det till 

exempel bara är ren fakta som eftersöks i intervjuobjektens svar. Det kan fortfarande 

vara lämpligt att använda bandinspelning när möjligheten ges för att kunna 

koncentrera sig fullt ut på frågeställning och diskussion vid intervjun (Kvale, 

1997:147). 
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4.5.4 Reliabilitet, validitet och stil 

För att undvika oenighet och se till att utskriften fokuserar på aspekter knutna till 

syfte så kan det vara en bra idé att komma överens om vilken grad av information 

som skall utvinnas ur inspelningen (Kvale, 1997:149). Man måste inte notera pauser 

eller emotionella aspekter av samtalet. Det kan, som tidigare konstaterat, vara 

överflödig information. Vissa studier kan tjäna på att ge samtalet en litterär stil 

vilket kommer att innebära en nedtoning av själva samtalet och ett förtydligande av 

fakta och de påståenden som intervjupersonen ger (Kvale, 1997:156). 

 

4.5.5 Analysmetod 

När man har flera intervjuer som skall ställas emot varandra, jämföras och slutligen 

ge svar på studiens syfte så kan två metoder, meningskoncentrering och mening ad 

hoc, passa bra för att kunna föra en dialog i analys- och slutsatskapitlen. 

Meningskoncentreringen ger möjlighet att enkelt ställa påståenden emot eller 

bredvid varandra och dra slutsatser kring detta (Kvale, 1997:174). 

Om man har planerat en reflektiv diskussion, kring uppsatsens syfte, i analys- och 

slutsatskapitlen så kan det, trots att man använder metoden för 

meningskoncentrering, vara bra att vara öppna för att skapa mening ad hoc. Det 

innebär att man kan utnyttja sitt material till fullo för att föra en diskussion och dra 

slutsatser (Kvale, 1997:184). 
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5. Empiri 

Samtliga medverkande i intervjuerna har medgivit sitt tillstånd att publiceras i denna 

studie med namn och befattning. 

 

5.1 Intervju 1 

Fredrik Jonsson vid ”Fred & Consulting”, som ansvarar för Stockholm Lives 

marknadskommunikation.  

13:15 / 2010-05-08  

 

Hur stor del av er marknadskommunikation sker genom affischering? 

Jag skulle vilja säga att det är ganska exakt 30 %. Sen beror det ju på vilket slags 

evenemang det är, och hur stor budget man har. Affischering är ju ändå relativt 

billigt, men ja, till Stockholm Live skulle jag vilja säga att det är nästan exakt 30 %. 

 

Hur tänker ni kring distribuering av affischerna? 

Nu är detta en ganska intressant fråga, för vi har flyttat ifrån Birger Jarlsgatan och 

börjat samarbeta med Ambassadeur. Vi har en nyare, fräschare lokal. Vi har lagt ner 

mer pengar på marknadskommunikation, och mer riktad sådan., men ändå tappat 

antalet gäster. Men det vi täkt med distribuering av affischer är, och det gäller 

generellt, att vi försöker affischera i krokarna där vi är. Med Stockholm Live har vi 

valt att köra ifrån Kungsholmen, ner S:t Eriksplan, Vasastan, runt Östermalm. Men 

då inte med fokus på hela Östermalm, utan mer Östermalms torg, Stureplan givetvis, 

och så Hötorget. Så det är ju ett ganska närliggande geografiskt läge. Och detta är 

för att vi tror att många tar kort beslut att gå på en sådan här grej. Därför är det bra 

om man har det i närområdet. Sen affischerar vi givetvis på alla Stureplans 

nattklubbar, och försöker använda alla interna kanaler som finns. 

 

Hur stor del marknadskommunikationskampanjs totala påverkan tror ni 

affischeringen bidrar med? 

Jag tror såhär, om jag får vara självkritisk, att vi skulle ha fått en mycket högre 

”impact” om vi valt en tydligare affisch. Den här affischen är mer ”snygg”. Jag tror 
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såhär, och jag vet att många har reagerat på det, att det inte är affischen som gör att 

du går på showen, utan att det hjälper till att förstärka beslutet. Om man har sett den 

på flera ställen, om vi talar om en mediemix. Framförallt så ser man affischerna flera 

gånger vilket gör att man lyfter på ögonen. Om man till exempel har sett affischerna 

på stan, och att det sedan dyker upp en Facebookannons, så tror jag det kan bidraga 

till att man klickar sig vidare. Det är extra viktigt för oss som små. 

 

Om evenemanget har specifika målgrupper, riktar ni då in er affischering till 

geografiska områden? 

Jag skulle vilja göra mer, det är en resursfråga för oss. Jag skulle verkligen vilja vara 

ute mycket mer hos företag. Det är en målgrupp vi har märkt är väldigt tacksamma.  

Och jag skulle vilja vara mycket mer närvarande på företagen. Men vi har ett 

resursproblem med att sätta upp affischer där, det har vi. Men generellt så är svaret: 

ja. Stadsdelar talade vi ju om förut, och det är något vi arbetar aktivt med. När vi 

exempelvis körde den här showen ”Stand up istället för bio” körde vi stenhårt på 

Söder, och då var hela showen Söderanpassad.  

 

Har ni skärskilda riktlinjer för hur evenemangsarrangörernas logotyper/visuella 

profil skall synas på affischerna? 

Igenkänning är jätteviktigt, framförallt för affischering. Jag tror såhär, om vi tänker 

på exempelvis partners logotyper på affischen, så kan det stärka upp trovärdigheten 

hos evenemanget.  Har man partners som ligger nära målgruppens intressen kan 

även det stärka trovärdigheten. Jag har varit väldigt noggrann med att hålla en tydlig 

grafisk profil. Och det tror jag är väldigt viktigt, även om det slarvas en del. Nu till 

hösten, kommer vi exempelvis absolut att behålla Stockholm Live-loggan, vi 

kommer att behålla bilden på affischerna, för jag tror också den har fått hög 

igenkänning och det stärker också våra komikers varumärke. Vi kommer också att 

försöka behålla en modern ”touch”, för det är en modern show. Men, vi kommer 

göra den mer säljande, lite mer glatt.  
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Hur stor möjlighet har evenemangets artister/regissörer att påverka affischeringens 

form och distribution av affischerna? 

Dom har möjlighet, men det är ingen som bryr sig. Förutom de två nya värdar vi 

tagit med, som inte är med på våra affischer.  

 

Vilka åtgärder vidtar ni för att undvika det mediala bruset för er affischering? 

Ja, alltså, vi bör vara mer säljande, och tydligare. Sen är det intressant, vi lever i en 

värld där stand up är hett, där media skriver mycket om det. Men det är ett väldigt få 

antal komiker som verkligen säljer mycket biljetter.  Och vi vill kunna sälja stand up 

mer som ett namnoberoende koncept. Dit vill vi komma. Och man jämför med 

teater, du går inte dit om du inte vet vilka som är med i uppsättningen eller vad den 

handlar om. Vi vill att man skall tänka ”after ski”. Man går dit även om man inte vet 

vilka som spelar, det kommer ändå att vara kul, för vi har kvalitetssäkrat det. Och då 

kanske vi i vår grafiska profil, skulle kunna lägga mer fokus på detta och inte så 

mycket på de stora namnen.  

 

Digitala medier tar över mer och mer. Vilka styrkor och fördelar tror Ni 

affischering har som skulle kunna behålla den som en ”kanal” att räkna med? 

Vi talade ju om Stockholm som en plats med mycket brus tidigare, men ett ställe där 

det faktiskt finns ännu mer brus är ju Internet.  Nu har jag en ”click rate” på 0,011 

på min Facebookannons. Det krävs mycket av en Internetannons för att den skall 

fungera bra, och därför tror jag på en bra mediemix. Och framförallt för evenemang 

utan stor budget tror jag affischen på så vis är mycket viktig. Det enda problemet jag 

ser är att det finns så få lagliga platser att sätta upp på, vilket gör att de rivs ned 

väldigt snabbt.  Detta gör att det finns ett stort kunskapskrav på affischuppsättarna. 

Men jag tror fortfarande att det är en viktig kanal att använda sig av, framförallt 

eftersom den är så varumärkesstärkande.  
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Har affischeringen (och andra tryckta medier) på senare tid fått stå undan för 

digitalisering av er markandskommunikation? I sådant fall i vilken utsträckning, och 

vilka kanaler använder ni istället? 

Inte i vår marknadsföring, tvärtom. Däremot så tror jag att många andra har 

resonerat så. Jag tror väldigt starkt på utomhusreklam generellt, det är inget jag har 

mätt, men jag har en magkänsla att det fungerar bra.  

 

Utöver digitaliseringen, ser Ni någon annan trend inom affischeringen? 

Ja, det jag har märkt nu när jag suttit mig in i affischering så pass mycket generellt 

så har jag sett en ökning av antalet kanaler att sälja information igenom. Vilket gör 

att det ställs högre krav på budskapet, att man ska sticka ut, vara färgglad och 

tydligt. Sen så skall man vara försiktig att exempelvis försöka marknadsföra en 

webbsida med en affisch, vägen in online är ganska lång. Ska man marknadsföra 

något online bör man annonsera online.  

 

Utöver detta, har jag försökt få en kompis till mig som driver en mäklarfirma att 

börja sätta upp affischer där han säljer lägenheter. Det skulle sticka ut, genom att 

använda ett gammalt medium för något helt nytt.   

Generellt tror jag dock vi kommer se en minskning av affischering för evenemang. 

 

Övriga synpunkter, tankar eller reflektioner kring affischering? 

Nej, inte direkt.  

 

5.2 Intervju 2 

Elisabeth Lindfors, Kommunikationschef vid Dramaten.  

11:22 / 06-05 2010 (e-postintervju) 

 

Hur stor del av er marknadskommunikation sker genom affischering? 

Det ni kallar affisch, är tätt förknippat med det vi kallar ”lanseringsbild”. Vi 

använder den sedan i annonser, affischer, på nätet, trycksaker etc., allt för att ge en 

uppsättning ett eget grafiskt uttryck.  Om jag ska uppskatta hur stor del affischen tar 

av kommunikationsbudgeten så rör det sig om ca 5 - 10%. Inte mer. 

  25 (40) 
 



 

 

Hur tänker ni kring distribuering av affischerna? 

Affischer gör vi i en ganska liten omfattning - några exempel som skyltas runt om i 

våra hus och ibland för såkallade stolptavlor, ibland för skyltning till exempel på 

universitetet och andra "målgruppsplatser" och då och då i storformat för, 

exempelvis, tunnelbanan. 

 

Hur stor del marknadskommunikationskampanjs totala påverkan tror ni 

affischeringen bidrar med? 

Inte mer än andelen vi lägger ut för den i budgeten, 5-10%. 

 

Om evenemanget har specifika målgrupper, riktar ni då in er affischering till 

geografiska områden? 

Till viss del, om uppsättningen har en lättåtkomlig målgrupp kan vi använda oss av 

riktad affischering, dock är det mer vid undantagsfall.  

 

Har ni skärskilda riktlinjer för hur evenemangsarrangörernas logotyper/visuella 

profil skall synas på affischerna? 

Vi följer Dramatens grafiska profil vid skapandet av affischen. 

 

Hur stor möjlighet har evenemangets artister/regissörer att påverka affischeringens 

form och distribution av affischerna? 

När vi tar fram lanseringsbilden samarbetar vi alltid med regissören, ibland även 

med scenograf och - naturligtvis med eventuella medverkande skådespelare. Alla har 

möjlighet att tycka till.  

 

Vilka åtgärder vidtar ni för att undvika det mediala bruset för er affischering? 

Genom att använda oss av Dramatens inarbetade grafiska profil, i kombination med 

intressanta lanseringsbilder. 
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Digitala medier tar över mer och mer. Vilka styrkor och fördelar tror Ni 

affischering har som skulle kunna behålla den som en ”kanal” att räkna med? 

För oss har affischering fått stå undan för digitalisering, mediet har nästan helt spelat 

ut sin roll.  

 

Har affischeringen (och andra tryckta medier) på senare tid fått stå undan för 

digitalisering av er marknadskommunikation? I sådant fall i vilken utsträckning, och 

vilka kanaler använder ni istället? 

Mer och mer tar digitala medier över - dels vår egen webb, dels länkade sidor, dels 

e-postutskick och sociala medier (vilka vi jobbar mycket med). 

 

Utöver digitaliseringen, ser Ni någon annan trend inom affischeringen? 

Nej. 

Övriga synpunkter, tanker eller reflektioner kring affischering? 

Nej. 

 

5.3 Intervju 3 

Catarine Oscarsson, Marknads och PR-ansvarig vid Live Nation.  

14:05 / 19-05 2010 (telefonintervju) 

 

Hur stor del av er marknadskommunikation sker genom affischering? 

Det är lite svårt att ge en exakt siffra på detta, då det varierar ganska mycket konsert 

till konsert. I en del av evenemangen har vi väldigt små budgetar, och då arbetar vi 

väldigt mycket med just affischering,. När det kommer till större artister och 

evenemang, som exempelvis Schlagerfestivalen, så arbetar vi inte med ”street 

posting” alls, eftersom SVT inte vill befatta sig med denna typ av reklam.  

Men när det kommer till klubbakter, då läggs den största delen av budgeten på just 

affischering, men då är det små budgetar under 10 000 kr för dessa spelningar.   

 

Hur tänker ni kring distribuering av affischerna? 

Dels har vi det vi kallar ”indoor-affischering”, där vi arbetar med en hel del caféer, 

kulturhus, bibliotek i området för spelningen. Sedan har vi en del där vi annonserar 
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utomhus, som på anslagstavlor, där det är lagligt att affischera. Beroende då på vad 

det är för evenemang så bestämmer sig då den affischansvarige för var vi behöver 

synas, då vi försöker anpassa oss efter målgruppen som är tänkt för konserten.  

 

Hur stor del marknadskommunikationskampanjs totala påverkan tror ni 

affischeringen bidrar med? 

En svår fråga. Som med all marknadsföring så handlar det om samverkan, att synas 

på många ställen samtidigt. När vi släpper biljetter går vi ut med affischer, annonser 

och går ut på nätet. Vi gör en massiv insats just vid släppet, sedan avvaktar vi och 

ser hur biljetterna säljer. Tar de slut så slutar vi givetvis marknadsföra, annars så kan 

vi ibland arbeta kontinuerligt med det. Men hur stor effekt just affischeringen har är 

svårt att svara på. 

 

Om evenemanget har specifika målgrupper, riktar ni då in er affischering till 

geografiska områden? 

Geografiska, absolut. Men vi ser även till livsstil hos målgruppen.  

 

Har ni skärskilda riktlinjer för hur evenemangsarrangörernas logotyper/visuella 

profil skall synas på affischerna? 

Vi är ju ett stort, Amerikansk företag, har således en grafisk manual att följa. Hur 

loggan skall användas. Och så har vi en ram på, inte alla, men de flesta av våra 

affischer. Så vi måste följa de riktlinjer som finns. Sen, kring själva den kreativa 

lösningen, om det är ett foto, eller en formgivare som gjort formen, går vi inte in och 

påverkar.  

 

Hur stor möjlighet har evenemangets artister/regissörer att påverka affischeringens 

form och distribution av affischerna? 

Påverka och påverka. Om det är en svensk artist så har vi ofta ett väldigt nära 

samarbete med dessa. Och då har vi alltid någon form av dialog med dem hela tiden, 

så där kan de självklart påverka. Om det är en internationell artist, exempelvis Lady 

GaGa, så kan ju inte hon påverka hur våra affischer ser ut, utan detta sköts då av 

hennes manager.  
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Vilka åtgärder vidtar ni för att undvika det mediala bruset för er affischering? 

Det tydligaste bör vara artistens namn, var konserten är och datumet. Att lägga fokus 

på detta är det vi anser vara bäst för att förhindra brus.  

 

Digitala medier tar över mer och mer. Vilka styrkor och fördelar tror Ni 

affischering har som skulle kunna behålla den som en ”kanal” att räkna med? 

Konserter och affischer är väldigt stark förknippade med varandra, så jag tror alltid 

det kommer finnas någon form av affischering för den här typen av evenemang.  

Dessutom, om formgivaren är riktigt duktig och sänder ut ett bra budskap, så ger det 

stor igenkänning, om man sedan kombinerar detta med exempelvis en liten banner 

på en hemsida.  

 

Har affischeringen (och andra tryckta medier) på senare tid fått stå undan för 

digitalisering av er marknadskommunikation? I sådant fall i vilken utsträckning, och 

vilka kanaler använder ni istället? 

Absolut. Om man ser till den här marknadskakan så är det en mycket mindre del 

som går till print och affischering idag. Vi använder oss av både sociala medier, och 

banners.  

 

Utöver digitaliseringen, ser Ni någon annan trend inom affischeringen? 

Nej, inte direkt inom affischering. Det enda jag kan se är att för arbetade vi mycket 

mer med att skapa form för artisterna, medan nu så får vi det nästan alltid levererat 

till oss av skivbolagen, framförallt om det är en internationell artist. Det är mycket 

hårdare styrt idag.  

 

Övriga synpunkter, tanker eller reflektioner kring affischering? 

Affischering är en stor del av konsertvärlden, framförallt för klubbar. Och jag tror att 

det även kommer vara det i framtiden! 
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6. Analys 

I det följande kapitlet lyfter vi fram, tolkar och jämför kontentan av det material som 

kommit fram i våra intervjuer, i förhållande till våra frågeställningar och teori. 

 
6.1 Affischens omfattning i relation till övriga medier 

Denna del berör den empiri som innehåller svar på frågor kring den omfattning 

affischanvändningen har hos våra undersökningsobjekt. I jämförelse med andra 

medier, i vilken utsträckning används affischen i samband med markandsföringen av 

ett evenemang? 

 

Både Stockholm Live och Live Nation svarar först och främst att det är svårt att ge 

ett precist svar, då det varierar kraftigt evenemang emellan. Stockholm Live talar om 

en ekonomisk faktor medan Live Nation utöver det tar upp skillnader mellan olika 

typer av evenemang som en kraftigt bidragande faktor. 

 

Alla tre aktörer anser att affischen bör ingå som en del i ett bredare spektrum av 

kanaler. Dramaten använder sig av en ganska liten mängd affischering(cirka 5-10%) 

som del av deras marknadskommunikationsbudget. Stockholm Live ger i intervjun 

ett mer konkret exempel där affischen samverkar med flera andra kanaler: 

 

”Om man till exempel har sett affischerna på stan, och att det sedan dyker upp en 

Facebookannons, så tror jag det kan bidraga till att man klickar sig vidare” 

 

Detta styrks av vad Live Nation anser i frågan. De säger att 

marknadskommunikation handlar om samverkan, att synas på flera ställen samtidigt. 

En positiv verkan av detta är att man alltså skapar igenkänning vilket genom att 

frekvent synas, och kännas igen, i flera kanaler bidrar till att maximera effekten man 

vill uppnå. Dessa påståenden kan styrkas av teorier kring Integrated Marketing 

Communications där man hävdar att olika medium kompletterar varandra (Pickton 

& Broderick, 2001:212). Men Stockholm Live påpekar också att bör vara försiktig 

med att marknadsföra exempelvis en webbsida med affischering då ”Vägen online 

är ganska lång”. Det Stockholm Live tas även upp i teorier av Pickton & Broderick. 
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De talar om passiva och aktiva medier där affischen anses vara aktiv, vilket innebär 

att de enda som kommer att följa upp t.ex. en webbaddress på en affisch, är de som 

aktivt söker information. Här kan man ytterligare se fördelen med affischens 

förmåga att skapa igenkänning. Är man inte en aktiv sökare av information så kan 

man ändå hitta in på rätt webbsida genom att känna igen den grafiska formen, eller 

budskapet, i en banner på nätet (Pickton & Broderick, 2001:217). 

 

6.2 Affischens för- och nackdelar 

Enligt våra intervjuer så är en av de främsta fördelarna med affischering det relativt 

billiga priset. Live Nation talar utförligt om hur affischen är viktig och används i stor 

utsträckning vid evenemang med små budgetar. Även i vårt teorikapitel så lyfter 

man fram kostnaden som en av flera fördelar med affischen (Pickton & Broderick, 

2001:211). 

 

Även här är det värt att notera det våra undersökningsobjekt ansett om igenkänning 

då teorier hävdar att hög repetition och frekvent exponering är en av affischens 

fördelar (Pickton & Broderick, 2001:211). 

 

Affischens form gör det möjligt för en framträdande exponering av varumärket 

(Pickton & Broderick, 2001:211). Stockholm Live ser det som en styrka och säger i 

intervjun: 

 

”Men jag tror fortfarande att det är en viktig kanal att använda sig av, framförallt 

eftersom den är så varumärkesstärkande.” 

 

Både Stockholm Live och Live Nation lyfter fram affischens formgivning som 

viktig. Live Nation talar om hur en duktig formgivare kan vara avgörande för hur 

stor igenkänning affischen och dess budskap kommer att ha. Stockholm Live hävdar 

samma sak och understryker även vikten av att hålla en tydlig grafisk profil. Teorier 

styrker detta med att peka ut affischens höga intressevärde när den är bra formgiven 

samt dess förmåga att ge ett starkt intryck med enkla budskap (Pickton & Broderick, 

2001:211). Det styrks även av teorierna kring redundans som tar upp hur det krävs 
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tydlighet i en störd kanal om man vill att budskapet skall kunna bryta igenom (Fiske, 

1990:22-24). 

 

Dramaten, som i relation till de andra intervjuobjekten, använder en mindre del 

affischering i sin marknadskommunikation. När de väl använder affischen så görs 

det bland annat i en nära omkrets till deras lokaler vilket är en annan fördel med 

affischen enligt forskningen (Pickton & Broderick, 2001:211).  

 

Den geografiska valmöjligheten är en annan av affischens dokumenterade fördelar 

(Pickton & Broderick, 2001:211). Stockholm Live väljer till exempel att bara 

affischera i specifika stadsdelar eftersom vissa evenemang kan vara riktade mot en 

viss stadsdels invånare som målgrupp. Sker evenemanget i samma geografiska 

område så behöver beslutet heller inte vara lika stort hävder de. För Live Nation så 

sker beslut kring placering utefter målgruppens tänkta geografiska läge och livsstil. 

Om just livsstil anser även Hansson, Karlsson & Nordström att det räcker inte bara 

med de demografiska attributen längre, man bör ta med livsstilen som en aspekt 

(Hansson, Karlsson & Nordström, 2006:96). Även Dramaten tar upp geografiskt 

riktad affischering som en användningsmöjlighet. Genom att göra en riktad kampanj 

så når man ut till rätt målgrupp vilket forskningen poängterar när det kommer till att 

hålla ner kostnaden för reklamen (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006:96). 

 

En nackdel med affischeringen är dess relativt korta exponeringstid (Pickton & 

Broderick, 2001:211). Stockholm Live berättar hur få antal lagliga 

affischeringsplatser bidrar till en kortare exponeringstid då affischerna rivs ner från 

platser där affischering är förbjuden. 
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6.3 Hur nutida och framtida trender kan påverka 

Både Stockholm Live och Live Nation talar om en nutida inställning gentemot 

affischen där man fokuserar på att sticka ut genom färg, form och tydlighet. 

Stockholm Live säger: 

 

”… man ska sticka ut, vara färgglad och tydlig” 

 

Ny forskning kring ämnet hävdar också att även om det kan vara en fördel att ha ett 

starkt budskap, framförallt för etablerade varumärken, handlar dagens reklam alltså 

mer om att tränga igenom bruset (Dahlqvist & Linde, 2009:89). 

 

Live Nation tar upp en skiftande trend, där de förr arbetade fram hela affischer för 

artister och evenemang men nu lutar det mer och mer emot att skivbolag och artister 

levererar individuell grafik vilket sedan passas in i Live Nations grafiska profil. 

 

Dramaten berättar hur deras affischering fått stå undan mer och mer för 

digitalisering. Det som tagit över för deras del är webben, e-post-utskick och 

framförallt social medier. Stockholm Live tror generellt att det kommer ske en 

minskning av affischering för evenemang i framtiden. Live Nation ser relationen 

mellan affischen och konserter, hur de är starkt förknippade, och tror på så vis att 

affischering alltid kommer att förekomma i någon form. Forskningen visar hur 

dagens teknologi revolutionerar medieanvändandet genom till exempel Internet och 

interaktiv TV (Pickton & Broderick, 2001:214). Detta kan också styrkas av teorier 

kring hur vi bildar relationer till olika medier utifrån till exempel timing där 

morgontidningen får en viss relation jämfört med veckomagasinet (Pickton & 

Broderick, 2001:215). Eller mode of transmission där man bildar en relation till 

mediet på grund av dess tekniska aspekter (Pickton & Broderick, 2001:215). 

 

Stockholm Live nämner möjligheten för affischen att användas i nya sammanhang. 

Ett exempel skulle då vara att mäklare börjar använda affischer för att sälja en 

specifik lägenhet och affischera i närhet till bostaden. Detta skulle då ha en positiv 

effekt genom att vara trendbrytande och uppseendeväckande, menar Stockholm 
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Live. I teorier hävdar man att det sättet att byta strategier och förnya sitt kanalval så 

kan man undvika hinder och brus (Hansson, Karlsson & Nordström 2006:96). 

 

6.4 Perception 

Här analyserar vi ytterligare en del av intervjuerna som inte står i direkt relation till 

våra frågeställningar men som kan knytas till teori och vara intressant för 

slutdiskussionen. 

 

Teorier kring perception tar upp tidigare erfarenheter som en aspekt som kan 

påverka sättet man tolkar ett meddelande. Kategorisering, där man skapar en relation 

mellan till exempel ett stycke musik och en bild har också inverkan på vår 

tolkningsförmåga (Pickton & Broderick, 2001:187-188). Stockholm Live uttrycker 

sig såhär i intervjun om hur man ska kunna associera kring deras evenemang: 

 

”Vi vill att man ska tänka ’after ski’. Man går dit även om man inte vet vilka som 

spelar, det kommer ändå vara kul, för vi har kvalitetssäkrat det.” 
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7. Diskussion & slutsatser 

Nedan presenterar vi en diskussion kring de resultat vi fått fram i empiri och 

analyskapitlen. Detta gör vi i förhållande till vårt syfte, att undersöka vad affischer 

för evenemang som kommunikativt medium har för roll idag och vilka trender och 

förändringar mediet står inför.  

 

En avgörande faktor för affischens omfattning, i relation till andra medier, som 

kommit fram i vår analys är den ekonomiska. Vi kan peka på skillnader mellan 

arrangörer med olika budget och hur de ställer sig gentemot affischeringen. 

Stockholm Live som har relativt liten budget anser att affischering är en vital del av 

deras marknadskommunikation, just på grund av dess låga pris gentemot andra 

kanaler. Dramaten som är en stor aktör i Stockholmsregionen använder sig avsevärt 

mycket mindre av affischer eftersom deras budget tillåter fler valmöjligheter av 

kanaler. Vi tror att det låga priset för affischering är en av hörnstenarna för kanalens 

överlevnad. Det kommer alltid att finnas ett behov av billiga kanaler för evenemang 

i mindre skala. 

 

Även om den procentuella andelen för affischer kan skifta utifrån budget så säger 

samtliga aktörer som vi intervjuat att affischen bör ingå i ett bredare spektrum av 

kanaler, en så kallad mediemix. I vår analys och i teori kan vi se hur viktig 

samverkan mellan olika medier är för att maximera effekten av ett meddelande. Vi 

hävdar att Stockholm Live har en bra poäng när de talar om affischens förmåga att 

skapa igenkänning som senare kan komma igen i andra kanaler. Vi ser affischens 

igenkänningsförmåga som en av dess främsta fördelar om inte den främsta.  

 

En viktig del i att öka igenkänningsfaktorn är den grafiska formen. Genom tydlighet, 

enhetlig form och förmågan att med enkla medel sticka ut så kan affischen vara 

utmärkt som ett varumärkesbyggande medium. Vår analys visar på positiva effekter 

när affischen med ett sitt grafiska uttryck kan skapa handling i ett senare skede, via 

andra kanaler. Ett exempel som tagits upp tidigare är hur affischen inte 

nödvändigtvis förmedlar sitt fulla budskap till mottagaren, den skapar istället en 

minnesbild som kan kännas igen i ett senare skede, exempelvis en banner på 
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Internet. Denna effekt kan då leda till handling. I detta ligger ytterligare en av 

affischens hörnstenar som vi hävdar cementerar dess roll i dagens, och framtida, 

marknadskommunikation för evenemang. 

 

Ytterligare en fördelaktig egenskap som visats sig i vår undersökning är den stora 

geografiska flexibiliteten. Affischens format och mode of transmission möjliggör att 

den snabbt kan distribueras över en stor geografisk yta och med hög repetitionsgrad 

kontra det faktum att det är olagligt att affischera på många platser runt om i 

Stockholm. Att det är olagligt bidrar till en kort exponeringstid då de ofta rivs ner. 

Vi tror att effekterna av kort exponeringstid kan motverkas av just repetition över ett 

större geografiskt område kombinerat med en stark grafisk profil där man är tydlig 

och sticker ut med okonventionella lösningar. Värt att notera är även det 

kontextuella klimatet kopplat till detta. Pickton & Broderick tar upp teorier kring hur 

kontexten skiljer sig avsevärt mellan olika medietyper (Pickton & Broderick, 

2001:216). Vi menar att kontexten för en affisch som får sitta tillsammans med 

många andra affischer på en laglig affischeringsplats, skiljer sig från den möjlighet 

en affisch har att synas olagligt. Genom att sitta på en plats utan att klumpas ihop 

med flera andra meddelanden har man större chans att bryta igenom det allmänna 

bruset i stadsmiljön.  

 

Dock behöver inte en stor geografisk spridning vara den enda fördelen, det kan 

istället vara att affischera i närheten av platsen där evenemanget kommer att hållas. I 

vår analys hävdas det att detta skulle förstärka korta beslut. 

 

Ytterligare något som behandlar affischens grafiska form är den trend som Live 

Nation påstår sig se där skivbolagen vill ha större kontroll över den image som deras 

artister har. Detta sker som tidigare nämnt genom att skivbolagen allt oftare 

tillhandahåller individuell grafik för varje artist som Live Nation arrangerar åt. Vi 

ser en koppling mellan detta och livsstilsaspekten som kommer upp i vår analys 

kring målgrupper. Vi hävdar alltså att affischen har en förmåga att skapa relationer 

gentemot olika livsstilsgrupperingar. 
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Digitaliseringen av affischmediet var en av de saker som vi förväntade oss att se en 

skiftande trend emot. Skiftningen ligger dock inte i övergången från tryckt affisch 

till digital affisch. Det sker istället en överföring av den procentuella 

marknadskommunikationsandelen för affischering till Internet (såsom hemsidor, 

banners och sociala medier). Detta gäller dock främst för de arrangörerna med större 

budget för sina evenemang. Vi tror att detta beror på det större antal kanaler som 

dessa arrangörer har att välja på. 

 

Live Nation, som är en stor internationell arrangör, väljer ändå att inse vikten av den 

tryckta affischens roll i relationsskapande mellan målgruppen och evenemanget. De 

säger att den är djupt förknippad med konsert- och klubbevenemang. Vi tror att Live 

Nation gör rätt i det då teori styrker att förväntningar och tidigare erfarenheter 

påverkar mottagarens förmåga att ta emot budskapet. Ett exempel kan vara en 

person som ofta går på rockkonserter och bildar därför en förväntan gentemot 

framtida konserter vilket påminns med hjälp av affischer. Stockholm Live uttrycker 

en vilja att etablera en perceptionsmässig relation som kan liknas vid de känslor 

besökare hyser för afterski.  

 

De slutsatser vi dragit är bara kopplingar mellan teori inom 

mediekommunikationsvetenskap och empiri baserat på tre aktörer i 

Stockholmsregionen. Vi anser alltså att vårt resultat bara är indikationer som med 

fördel bör undersökas djupare och mer specifikt. 

 

7.1 Sammanfattning 

För att sammanfatta diskussionskapitlet så väljer vi att plocka ut de tre viktigaste 

slutsatserna för affischens roll inom marknadskommunikation av evenemang. 

 

Till att börja med så konstaterar vi att affischens roll i nutid och framtid präglas av 

ekonomi. Våra studier visar hur det bildas en klyfta mellan arrangörer med låg 

budget och större arrangörer med fler ekonomiska möjligheter. Affischen kvarstår 

som en viktig kanal för de med låg budget. 
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Den andra slutsatsen vi lyfter fram är affischens förmåga att skapa igenkänning. 

Som ensam kanal visar sig affischen inte särskilt stark. Det är i samverkan med 

andra medier som affischeringen är mest effektiv och där den fortfarande är som 

mest relevant att använda. 

 

I framtiden hävdar vi en trend där användningen av affischering kommer att minska. 

Baserat på framförallt de två föregående slutsatserna pekar vi på att affischens 

egenskaper som kommunikativt medium inte ännu är förlegade. 

 

Ur ett marknadsekonomiskt perspektiv så kan det vara intressant att titta på hur stor 

effekt man får ut för budgeten man lagt på affischer jämfört med budgeten på andra 

kanaler. 
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8. Förslag till vidare forskning 

Då vi inte anser att det empiriska materialet i vår uppsats lämnar rum för tillräckligt 

stor grad av generaliserbarhet, så är vårt första förslag till vidare forskning att 

fortsätta undersöka hur andra arrangörer går till väga. Framförallt kan det vara bra 

att se till andra demografiska områden än Stockholmsregionen. 

 

Eftersom vår forskning gett indikationer på affischens positiva samverkan med 

andra medier så kan det vara en gren att utforska. Kan man till exempel mäta hur 

stor genomslagskraft en affischkampanj har på beslutet att involvera sig i en annan 

kanal, med hjälp av igenkänning? 
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