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Ungdomsland – Stora Nolia mässan 2008 

1. Abstrakt 
Ungdomsland  är  ett  produktområde  som  återfinns  på  en  av 
Nolias  besöksmässigt  största mässor,  Stora  Nolia mässan,  som 
detta  år  anordnas  i  Piteå.  Ungdomsland  inriktar  sig  främst  till 
personer i 8‐12 års ålder och har därmed aktiviteter på området 
som  ska  locka  denna  målgrupp.  Inför  årets  mässa  har 
Ungdomsland valt att göra mer reklam för området  i form av en 
hemsida, en banner1 på Nolias hemsida,  rörlig  reklam på Digital 
posters2 samt en halvsida reklam  i Stora Nolias mässkatalog. För 
att  få  mer  information  om  målgruppens  vetskap  om 
Ungdomsland  och  vad  de  skulle  vilja  finna  för  aktiviteter  där 
skedde  en  öppen  diskussion  samt  en  enkätstudie  på  två 
lågstadieskolor.  Svaren  på  dessa  användes  sedan  som  hjälp  att 
skapa  designen  till  de  olika  produkterna.  Designen  genom  alla 
produktioner  följer en  röd  tråd så att åskådaren ska känna  igen 
sig  i vad de ser och kunna  förknippa det  till Ungdomsland samt 
de andra produkterna. Det har även genomförts användartester 
där  deltagarna  berättat  öppet  hur  de  upplever  de  olika 
produkterna. Svaren från dessa undersökningar har varit positiva 
och  inga  större  ändringar  har  behövt  göras.  Även 
projektkoordinatorn  för  Ungdomsland  och  mässansvarige  för 
Nolia  tycker  om  produkterna  och  känner  sig  nöjda med  dem. 
Efter  positiv  respons  har  produkterna  lämnats  in  till  respektive 
part för tryck och användning. 

2. Nyckelord 
Ungdomsland, Stora Nolia mässan, design, designprocess. 
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3. Inledning 
Stora  Nolia  mässan  är  en  av  Sveriges  besöksmässigt  största 
mässa  med  sina  ca  125,000  besökare  varje  år.  Mässan  är 
uppdelad  i  diverse  produktområden  däribland  ett  område med 
namnet  Ungdomsland.  Ungdomsland  är  ett  område  som  i  år 
främst vänder sig till ungdomar i åldern 8‐12år, där de kan prova 
på olika aktiviteter som att hoppa i hoppborg, utmana varandra i 
laserskytte,  testa nya dataspel och mycket mer. Här  finns  även 
många  idrottsföreningar  och  klubbar  representerade  som  visar 
upp vad de sysslar med.  
 
Tidigare år har Ungdomslands reklam i princip bara bestått av en 
relativt  obesökt  hemsida  och  en  liten  del  i  Stora  Nolias 
mässkatalog.  Inför årets mässa har de däremot valt att  sats  lite 
mer  på Ungdomsland  och  därmed  kommer  diverse produkter  i 
reklamsyfte  att  skapas.  De  produkter  som  skapas  kommer  att 
vara en hemsida, en banner på Nolias hemsida,  rörlig  reklamen 
på  Digital  posters  i  Piteå  och  Luleå  samt  en  halvsida  reklam  i 
mässkatalogen  som  skickas  ut  till  ca  100,000  hushåll  varje  år. 
Produkterna  som  skapas har diskuterats  fram  tillsammans med 
projektkoordinator  för  Ungdomsland  och  mässansvarige  för 
Nolia.  Eftersom  Ungdomsland  vänder  sig  till  en  relativt  ung 
målgrupp  kommer  designen  genom  alla  produktioner  försöka 
hålla ett modernt och  stilrent utseende men ändå med en  viss 
attityd. 

4. Bakgrund 
Nolia grundades 1962 av Erik Hållander,  från och med 1976 ägs 
Nolia av Umeå och Piteå kommun.  Idag  finner vi Nolia  i Umeå, 
Piteå och Sundsvall och är Norrlands största mässarrangörer, en 
av de viktigaste mötesplatserna  för affärskontakter  i norr(Nolia, 
2008). 

Nolia  arrangerar  årligen  Sveriges  besöksmässigt  största  mässa 
”Stora Nolia mässan” med  ca  125,000  besökare/år  och  ca  800 
utställare.  I  år,  2008,  arrangeras mässan  för  46  gången  (Nolia, 
2008). 

Stora Nolia mässan är en mässa uppbyggd med diverse områden 
som kallas produktområden och däribland ett område som heter 
Ungdomsland. Ungdomsland är ett område  fyllt med en mängd 
olika  aktiviteter,  tävlingar,  spel,  föreningar  och  "prova‐på‐
aktiviteter".  

Till Ungdomsland kommer det många utställare som är  företag, 
föreningsliv, idrottsklubbar och mycket mer som vill visa vad just 
de  har  att  erbjuda  genom  att  kombinera  nyttiga  och  roliga 
upplevelser  för barn, ungdomar och vuxna. Utställarna kommer 
från olika  föreningar och verksamheter  runt om  i  landet och de 
finns på plats för att berätta och visa vad  just deras verksamhet 
går  ut  på.  Ungdomsland  erbjuder  inte  bara  aktiviteter,  de  har 
även  uppträdanden  av  kända  artister  som  ska  tilltala  publiken 
som  de  vänder  sig  till.  Målgruppen  för  Ungdomsland  är 
varierande från år till år. 

5. Projekt/ Problem 
Ungdomsland  har  inför  årets mässa  tänkt  vidga  sina  vyer  och 
satsa  på  att  lansera  området  mer  digitalt.  Funderingarna  till 
vilken typ av digitala artefakter som skall skapas har varit många 
för  projektkoordinatorn  till  Ungdomsland.  Tankarna  har  varit 
stora och osammanhängande, allt från vad området ska heta till 
hur  reklam  för  att  nå  ut  till  publiken  på  bästa  sätt  ska 
konstrueras. 

Efter  möten  och  diskussioner  med  projektkoordinatorn  för 
Ungdomsland,  samt mässansvarig  för Nolia,  bestämdes  det  att 
skapa fyra olika nya presentationer för Ungdomsland. Den första 
presentationen som skall skapas är en hemsida. I dagsläget finns 
det  en  befintlig  sida  men  denna  anses  enligt  Ungdomslands 
projektkoordinator inte vara tillräckligt attraktiv och lockande för 
att användas i år. Tanken är att den skall skapa en visuellt bättre 
presentation av Ungdomsland och dess aktiviteter. För att sedan 
kunna  leda  in besökare  till Ungdomslands hemsida kommer det 
skapas en banner som kommer att finnas på Nolias hemsida och 
vara direktlänkad till Ungdomsland. 

Mässkatalogen  som  Stora  Nolia  varje  år  skickar  ut  till  drygt 
100,000 hushåll  i Umeå och Piteå har Ungdomsland en halvsida 
till  sitt  förfogande. På denna  sida kommer de  största artisterna 
och aktiviteterna att presenteras och visas för att tydliggöra vad 
som  finns  att  göra  på  Ungdomsland  under  mässan.  Även  här 
kommer läsarna att ledas in till hemsidan då den kommer ha sin 
adress skriven på sidan i mässkatalogen.  

För  att  nå  ut  till  en  ännu  bredare  och  större  publik  har 
Ungdomsland  valt  att  i  år  satsa  på  en  rörlig  reklam  via  Digital 
poster.  Denna  reklam  är  tio  sekunder  lång  och  kommer  synas 
under hela juli månad i Piteå och Luleå. 
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De presentationer som skapas för Ungdomsland kommer att följa 
en  röd  tråd genom designen. Den kommer därför vara  liknande 
genom  de  olika  presentationerna.  Detta  för  att  underlätta  för 
publiken  så  att  de  ska  kunna  förknippa  dem  till  varandra  samt 
Ungdomsland. 

6. Metod 
För  att  kunna  skapa  något  nytt,  fräscht  och  tilltalande  till 
framförallt Ungdomslands målgrupp, men  även deras  föräldrar, 
har en förundersökning  i form av en enkätstudie genomförts (se 
bilaga  A).  Enkätmetoden  valdes  framför  intervjumetoden 
framförallt för att det ansågs lättare att nå ut till fler ungdomar i 
den  tänkta  målgruppen.  Enkäter  delades  ut  på  två 
lågstadieskolor,  en  i Norrbotten  samt  en  i  Västerbotten  till  ett 
100‐tal ungdomar. Stukat (2005) påpekar att en enkätstudie når 
fler människor  jämfört med  intervjuer då  tiden  för arbetet  som 
skall  göras  oftast  är  tidsbegränsat.  Genom  en  större  mängd 
deltagare,  får  undersökningens  resultat  också  större  kraft 
(Stukat, 2005). 
 
Stora  Nolia  mässan  utförs  vartannat  år  i  Norrbotten  samt 
Västerbotten därför passade det bra att göra enkätstudien på en 
skola  vardera  från  dessa  län.  Skolorna  som  besöktes  var 
Ersdungen på Ersboda i Umeå samt Hemängsskolan i Sunderbyn, 
Luleå. Varför  just dessa skolor blev valda beror på att kontakter 
redan fanns där sedan tidigare. 
 
Innan enkäten delades ut  till klasserna skedde det en  inledande 
öppen  diskussion  (Patton,  2002) med  eleverna  där  Stora  Nolia 
mässan och Ungdomsland presenterades  samt  att ungdomarna 
fick berätta öppet om deras Internetvanor. Inför denna inledande 
diskussionvar  det  förberett  några  punkter  som  det  skulle  talas 
om.  Utifrån  dessa  samt  ungdomarnas  svar  ställdes  sedan 
följdfrågor. Under diskussionerna togs anteckningar för att kunna 
använda dem senare i produktionen. Punkterna till den inledande 
diskussionen var: 
 

• Vad  tittar  ungdomarna  efter  i  reklam? Vad  är  snyggt, 
coolt för dem? 

• Tittar de på affischer  som vi  finner på  stan, buss med 
mera? 

• Vad skulle de vilja göra på Stora Nolia? 

• Är  det  något  speciellt  de  vill  titta  på 
(marknadsstånd/artister)? 
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• Vad lockar dem till en hemsida? Vad gör att de stannar 
kvar? 

Pojkar
Frågorna  till  enkäten  arbetades  fram  tillsammans  med 
projektkoordinatorn  för  Ungdomsland.  Det  handlar  om 
ungdomarna  har  hört  talas  om  Stora  Nolia  mässan  och 
Ungdomsland samt om det besökt den, vad det gjorde eller skulle 
vilja göra/se där. 
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För  att  få  feedback på produkterna och  se hur de  tas  emot  av 
publikenutfördes det användartester med metoden ”tänka högt” 
(Tognazzini,  1992).  Utifrån  resultaten  på  användartesterna 
modifierades  och  anpassades  produkterna  efter  användarnas 
kommentarer. 

7. Enkätstudie 
Enkätstudien utfördes på 123 ungdomar  i åldersgruppen 8‐13 år 
(se  diagram  1  och  2).  Av  dessa  svarade  alla  123  deltagare  på 
enkäten. Svaren på frågorna mellan städerna skiljde  inte mycket 
(se bilaga B och C).  I Umeå visste  fler deltagare vad Stora Nolia 
mässan var för något. Annars skiljde sig svaren marginellt mellan 
de  olika  åldersgrupperna,  en  liten  skillnad  visade  att  de  äldre 
barnen  visste mer  ingående  vad  Ungdomsland  och  Stor  Nolia 
mässan är. Frågorna om vad deltagarna gjorde på  fritiden, vilka 
artister de ville se och vad de ville göra på Ungdomsland visade 
sig vara relativt lika.  
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Den  inledande diskussionen med ungdomarna gav  liknande svar 
som  de  skrev på  enkäterna. Det  var  svårt  att  få  relevanta  svar 
från en sådan ung målgrupp då det fortfarande är i åldern då det 
räknas  till  barn  och  deras  identitet  precis  har  börjat  utvecklas 
(Smedler, Drake &  Frisén,  2006). De  påverkas  konstant  av  den 
miljön  de  har  runt  sig  och  av  närmaste  omgivningen  så  som 
kompisar med mera  (Gripsrud, 2002). Medierna utnyttjar detta 
genom  att  skapa  en  föreställd  gemenskap,  de  påverkar 
ungdomarnas växande identitet dagligen genom tv, radio, tidning 
och mycket mer (Gripsrud, 2002). 

   

pojkar

flickor

Totalt

Diagram 2. Ålder och könsfördelning på 
Hemängsskolan, S.Sunderbyn. 

Diagram1.  Ålder och könsfördelning på 
Ersdungen skolan, Umeå.
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8. Teorin bakom designen 
Enligt  Stolterman  och  Löwgren  (1998)  har  designprocessen  tre 
abstraktionsnivåer,  vision,  operativbild  och  specifikation  som 
påverkar varandra i en dynamisk process (se bild 1). Det vill säga 
att alla delar i processen påverkar de övriga kontinuerligt.  

n  tre 
abstraktionsnivåer,  vision,  operativbild  och  specifikation  som 
påverkar varandra i en dynamisk process (se bild 1). Det vill säga 
att alla delar i processen påverkar de övriga kontinuerligt.  

En vision är något som designern, skaparen, ser  framför sig, ett 
arbetsunderlag eller ett mål.  Visionen är hur designen skall se ut, 
färg,  form,  dess  budskap  samt  vad  den  huvudsakligen  skall 
handla om. Visionen är  inte något konstant utan kan hela  tiden 
förändras  under  processen.  En  designer  får  inte  låsa  sig  redan 
från  början  utan  måste  vara  flexibel  i  sin  tankeprocess 
(Stolterman& Löwgren, 1998). 

En vision är något som designern, skaparen, ser  framför sig, ett 
arbetsunderlag eller ett mål.  Visionen är hur designen skall se ut, 
färg,  form,  dess  budskap  samt  vad  den  huvudsakligen  skall 
handla om. Visionen är  inte något konstant utan kan hela  tiden 
förändras  under  processen.  En  designer  får  inte  låsa  sig  redan 
från  början  utan  måste  vara  flexibel  i  sin  tankeprocess 
(Stolterman& Löwgren, 1998). 

När  visionen  går  från  idé  till  något  mer  konkret  utvecklar 
designern en operativ bild av  sin  idé. Denna operativa bild  kan 
vara ett  storyboard  som  skaparen  skissar upp  för att  få en mer 
övergripande blick på sin  idé. Denna behöver  inte vara komplett 
vid  sitt  första  skede utan  kan under processens gång  förändras 
och utvecklas till något mer tydlig och precist.  

När  visionen  går  från  idé  till  något  mer  konkret  utvecklar 
designern en operativ bild av  sin  idé. Denna operativa bild  kan 
vara ett  storyboard  som  skaparen  skissar upp  för att  få en mer 
övergripande blick på sin  idé. Denna behöver  inte vara komplett 
vid  sitt  första  skede utan  kan under processens gång  förändras 
och utvecklas till något mer tydlig och precist.  

Den operativa bilden blir lättare att utveckla när dess idé kan ses 
på  papper.  Storyboarden  är  ett  steg  i  designprocessen  som 
hjälper designern utveckla och  förbättra  sin grundläggande  idé. 
En  designer  kan  uppleva  att  den  operativa  bilden  måste 
förändras till det sämre. I stället för att komma närmare sin vision 
ökar då avståndet ju längre processen pågår. Detta är just vad en 
designer  inte  får  skrämmas  av.  När många  andra  får  inblick  i 
designen påverkas den att formas till något annat än vad tanken 
var i första början (Stolterman& Löwgren, 1998). 

Den operativa bilden blir lättare att utveckla när dess idé kan ses 
på  papper.  Storyboarden  är  ett  steg  i  designprocessen  som 
hjälper designern utveckla och  förbättra  sin grundläggande  idé. 
En  designer  kan  uppleva  att  den  operativa  bilden  måste 
förändras till det sämre. I stället för att komma närmare sin vision 
ökar då avståndet ju längre processen pågår. Detta är just vad en 
designer  inte  får  skrämmas  av.  När många  andra  får  inblick  i 
designen påverkas den att formas till något annat än vad tanken 
var i första början (Stolterman& Löwgren, 1998). 

Tredje  steget  i designprocessen,  specifikation,  inträffar när den 
operativa  bilden  är  tillräckligt  utarbetad.  Då  börjar  själva 
konstruktionen  av  hela  designen.  Här  inträffar  en  mängd  nya 
problem och möjligheter att utveckla sin design. 

Tredje  steget  i designprocessen,  specifikation,  inträffar när den 
operativa  bilden  är  tillräckligt  utarbetad.  Då  börjar  själva 
konstruktionen  av  hela  designen.  Här  inträffar  en  mängd  nya 
problem och möjligheter att utveckla sin design. 

En  designer  får  inte  stressa  in  i  designprocessen  utan  måste 
förstå  vad  den  vill  uträtta med  sin  design.  En  designer måste 
kunna ställa frågan varför, varför på detta sätt, ha en förmåga att 
väcka  nya  tankar  även  hos  användaren  och  finna  nya 
tillvägagångssätt (Stolterman& Löwgren, 1998). 

En  designer  får  inte  stressa  in  i  designprocessen  utan  måste 
förstå  vad  den  vill  uträtta med  sin  design.  En  designer måste 
kunna ställa frågan varför, varför på detta sätt, ha en förmåga att 
väcka  nya  tankar  även  hos  användaren  och  finna  nya 
tillvägagångssätt (Stolterman& Löwgren, 1998). 

Vid arbete i grupp går det inte att vara naiv och tro att sin vision 
är den bästa, man måste acceptera de andras visioner och se att 

det kan finnas en ännu bättre. Viktigt är dock att kunna enas om 
en vision eller en blandning av visionerna som blir det bästa  för 
att  sedan  skapa  en  operativ  bild.  Ett  bra  sätt  att  skapa  en 
operativ bild är  först att skriva ner ett scenario. Vad är det som 
skall  uppnås med  produkten?  Skriv  en  historia  om  hur  det  är 
tänkt att mottagaren ska uppleva produkten. Börja sedan skissa 
på produkten och gör ett storybord, man kan även tänka sig göra 
en  dynamiskt  pappersstorybord  för  att  kunna  flytta  de  olika 
bitarna i designen (Stolterman& Löwgren, 1998). 

Vid arbete i grupp går det inte att vara naiv och tro att sin vision 
är den bästa, man måste acceptera de andras visioner och se att 

det kan finnas en ännu bättre. Viktigt är dock att kunna enas om 
en vision eller en blandning av visionerna som blir det bästa  för 
att  sedan  skapa  en  operativ  bild.  Ett  bra  sätt  att  skapa  en 
operativ bild är  först att skriva ner ett scenario. Vad är det som 
skall  uppnås med  produkten?  Skriv  en  historia  om  hur  det  är 
tänkt att mottagaren ska uppleva produkten. Börja sedan skissa 
på produkten och gör ett storybord, man kan även tänka sig göra 
en  dynamiskt  pappersstorybord  för  att  kunna  flytta  de  olika 
bitarna i designen (Stolterman& Löwgren, 1998). 
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personer  som  vill  ha  mer  ingående  information  om 
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När  det  var  bestämt  vilka  produkter  som  skulle  produceras  till 
Ungdomsland sattes det igång med brainstormingför att skapa en 
vision av hela arbetet (Stolterman& Löwgren, 1998).  Det började 
med enskild brainstorming som  sedan slogs  ihop och  jämfördes 
för att se om visionen var tillräckligt utvecklad för att gå från idé 
till något mer konkret, den operativa bilden. De första designerna 
kunde då skapas i form av mock‐ups (Rosenfeld&Morville, 1998). 
Dessa  visades  upp  för  ansvariga  på  Stora  Nolia,  främst 
Ungdomslands projektkoordinator och mässansvarig, för att  låta 
dem få inblick i designen och beskriva sina synpunkter och idéer. 
Efter  två  möten  bestämdes  det  vilka  designer  som  skulle 
produceras  till  de  olika  reklamdelarna.  Eftersom  den  operativa 
bilden  var  tillräckligt utarbetad  kunde  arbetet  gå  vidare  till det 
tredje steget i designprocessen, specifikation.  
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9.1.1. Intryck  
Eftersom det var viktigt  för de ansvariga på Nolia att hemsidan 
inte blir krånglig och svår att förstå sig på skapades den med ett 
modernt och stilrent utseende som har en lätt navigering för att 
underlätta för besökare. Den är uppbyggd med en central ”box” 
som  innehåller  hela hemsidan, detta  för  att  i  så  stor mån  som 
möjligt hålla all  information visuell utan att behöva använda sig 
av rullistan för att se och läsa vad som finns. 

Enligt  Ungdomslands  projektkoordinator  var  det  viktigt  att 
besökare  snabbt  förstår  vad  det  för  hemsida  som  de  besöker. 
Därför  skapades  en  förstasida med  en  sammanfattad  text  och 
några bilder  som presenterar Ungdomsland. Här  ska besökaren 
finna samlad  information om Ungdomsland och dess aktiviteter. 
Frågor  som  ”vad  är Ungdomsland?” och  ”vad  finns  att  göra på 
Ungdomsland?” ska besökare få grundläggande svar på vid första 
anblick  på  hemsidan. Med  hjälp  av  tre  olika  bilder  förtydligas 
även svaren på dessa frågor. 

9.1.2. Navigering  
Navigeringen  behåller  sitt  utseende  genom  alla  delar  av  sidan. 
Detta för att göra det så  lätt som möjligt för besökare att förstå 
sig  på  den.  Det  finns  fyra  stycken  olika  kategorier  utan  några 
underkategorier.  Dessa  kategorier  ligger  horisontellt  på  sidans 
övre del och behåller sin position och form genom alla olika delar 
på hemsidan. 

9.1.3. Kategorier  
Sidan innehåller som tidigare nämnt fyra stycken olika kategorier.  
Dessa  kategorier  har  valts  ut  efter  diskussioner  mellan 
projektkoordinator för Ungdomsland och mässansvarig för Stora 
Nolia mässan.  

9.1.3.1. Start  
Startsidan har som uppgift att  locka besökare att stanna kvar på 
sidan  och  kortfattat  förklara  vilket  innehåll  som  finns.  Därför 
skapades en presentation om Ungdomsland och dess aktiviteter 
som presenteras för besökaren genom text och tre stycken bilder 
på startsidan. 

 

 

9.1.3.2. Aktiviteter  
Det  finns en mängd olika aktiviteter på Ungdomsland och dessa 
presenteras på en egen del av hemsidan.  Information om varje 
aktivitet  får  besökaren  genom  att  hålla muspekaren  över  dess 
namn. När detta sker visas en ruta med relevant information om 
den  aktiviteten.  För  att  besökaren  ska  kunna  se  vart  de  olika 
aktiviteterna befinner sig på Ungdomsland knyts de ihop med en 
karta över området. Varje aktivitet har en  tillhörande  ikon med 
färg  som  sedan  visas på områdeskartan  för  att  visualisera dess 
plats. 

9.1.3.3. Bilder  
För att lättare beskriva vad som finns att göra, och vad som gjorts 
tidigare  år,  på  Ungdomsland  innehåller  en  del  av  hemsidan 
endast bilder. Dessa bilder är  tagna av Stora Nolia och är sedan 
utvalda efter utseende och kvalitet för att passa in på hemsidan. 
Bilderna  visar  olika  aktiviteter  och  när  de  utövas  på 
Ungdomsland. Alla bilder visas på sidan med thumbnails3 och när 
besökaren  klickar  på  en  bild  visas  den med  ett  javascript4  som 
framhäver bilden och  tar den  till  fokus  för besökaren. Detta  för 
att underlätta för besökaren och undvika ett galleri som tar upp 
stor plats på sidan. När bilden är i fokus finns en beskrivande text 
om vad bilden visar. Det går också att navigera sig vidare till fler 
bilder genom att klicka på piltangenterna eller välja att klicka på 
pilarna som  finns bredvid den beskrivande  texten. För att  ta en 
bild från fokus går det att klicka på ”esc” tangenten eller på X:et 
bredvid pilarna (se bild 2). 

Bild 2. Med hjälp av ett javascript blir endast en 
bild i fokus då den klickas på. Med hjälp av 
knappar går det att bläddra mellan bilderna 
utan att stänga ner hela bilden. 

9.1.3.4. Info  /  Kontakt  
Efter önskemål från Nolias mässansvarig  innehåller hemsidan en 
del med mer  ingående  information om Ungdomsland. Detta  för 
att besökaren  inte skall behöva återgå  till Stora Nolias hemsida. 
Den innehåller information såsom datum, tid, plats och pris. Även 
en del som riktar sig mer till utställare presenteras med hjälp av 
beskrivande  text  och  en  direktlänk  till  Stora  Nolias  sida  för 
utställare.  Denna  del  innehåller  också  kontaktinformation  till 
Ungdomslands projektkoordinator. Här finns också en direktlänk 
till Nolias sida för bokning av monsterplats för att underlätta för 
utställare. 
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9.1.4. Färg,  typsnitt  och  textstorlek  
För  att  inte  skilja  sig  från  Stora  Nolias  hemsida  hålls  färger 
neutrala  och  milda.  Ungdomslands  logotyp  innehåller  blå  och 
orange, därför  skapas navigering och  vissa  rubriker med en blå 
färg. Resten av  texten är  svart eftersom den  framhävs bra mot 
den  vita  bakgrunden.  Både  rubriker  och  textstorlek  valdes  ut 
efter eget tycke och smak. Detta för att försöka visa texten på ett 
visuellt och tydligt sätt. 

9.1.5. Resultat 
Hemsidan skickades in till Ungdomslands projektkoordinator och 
Nolias  mässansvarig  för  granskning.  Vissa  punkter  fanns  det 
anmärkningar  på.  Till  exempel  var  det  önskat  att  ha  mer 
beskrivande  text  till  varje  bild,  något  som  kanske  kunde  locka 
besökare  och  få  mer  uppmärksamhet.  Under  en  bild  på  till 
exempel en riddare kan det möjligen stå ”kom till Ungdomsland 
och  bli  riddare  för  en  dag”.  Texterna  skrevs  därför  om  och 
uppdaterades  på  sidan.  En  annan  funktion  var  att  det  skulle 
slumpas  fram  lite olika  texter under bilderna varje gång som en 
besökare klickar på dem. Detta beslutades att inte läggas till efter 
ytterligare diskussioner med Ungdomslands projektkoordinator. 

Det fanns även önskemål att byta ut startsida mot aktivitetssidan. 
Besökaren  skulle  då  direkt  komma  in  på  aktivitetssidan  och 
startsidan  skulle göras om  till en  ”om Ungdomsland” del. Detta 
beslutades att inte genomföras efter förklaring till Ungdomslands 
projektkoordinator  om  den  ursprungliga  idén med  en  startsida 
och  en  egen  del  för  aktiviteter.  För  att  göra  det  lättare  för 
utställare  att  boka  platser  på  Ungdomsland  önskades  en 
direktlänk till Stora Nolias avdelning för bokning av monterplats. 

Övrigt var det bara positiva reaktioner om hemsidan. Till exempel 
uppmärksammades  att  designen  var  stilren  och  lättförstålig. 
Aktiviteterna beskrevs tydligt och hänvisningar till kartan var lätt 
att förstå. Det gick även snabbt och tydligt att bläddra genom de 
olika bilderna. 

Ett  användartest  genomfördes  vid  Umeå  Universitet  på  tio 
stycken  slumpvis utvalda personer. Detta  test gemomfördes  för 
att kontrollera om det var något uppenbart som förbisetts under 
utvecklingen  av  hemsidan.  Därför  ansågs  tio  personer  som  ett 
rimligt  antal  deltagare.  Deltagarna  valdes  ut  slumpmässigt 
eftersom  ingen  speciell målgrupp ansågs mer  lämplig att utföra 

testet.  Testpersoner  fick  se  hemsidan  och  sedan  navigera  sig 
genom  den.  De  fick  instruktioner  innan  testet  att  beskriva  sin 
uppfattning  under  testets  gång.    Samtliga  testpersoner 
navigerade sig genom hemsidan utan problem och fick en positiv 
upplevelse. Tre stycken anmärkte på att  teckenstorleken var  för 
liten så detta ändrades till den slutgiltiga versionen. 

Efter  testet  ställdes  tre  stycken  frågor.  Hur  upplevde  du 
utseendet?  Var  navigeringen  tydlig?  Återfanns  all  information 
som du anser behövas till denna typ av hemsida? På första frågan 
svarade  samtliga  deltagare  att  de  tyckte  om  utseendet. 
Resterande två frågor fick svaret ja av alla deltagare. Bild 3. Beskrivande text visas då muspekare förs över 

texten för de olika aktiviteterna på aktivitetssidan. 

9.1.6. Slutats 
Relationen  till  projektkoordinatorn  för Ungdomsland  fungerade 
under hela produktionen bra. Kontinuerliga kontakter gjorde att 
feedback  erhölls  fortlöpande  och  produktionen  kunde  ändras 
utefter den feedbacken hela tiden .  

Bild 4. Internet Explorer 6 förstår inte koden 
tillsammans med detta Javascript vilket resulterar 
med att de läser de båda bakgrundsbilderna fel. 

Vissa problem stöttes på under arbetes gång. Ett av det största 
problemet visade sig vara kompabilitet mellan olika webbläsare5. 
Hemsidan  fick  kodas  om  åtskilliga  gånger  för  att  få  den  att 
fungera  lika  bra  i  alla  olika  webbläsare.    Ett  exempel  är  att 
Internet Explorer 6 inte stöder alpha kanalen, gör att till exempel 
backgrunder blir  transparanta på bilder  i png6  filer, vilket  löstes 
genom ett  javascript.   Ett annat problem som däremot  inte gick 
att  lösa  finns på hemsidans aktivitetssida. När muspekaren hålls 
över  texten  på  någon  av  aktiviteterna  kommer  en  beskrivande 
text upp  (se bild 3). Den  ser  inte ut  som det är  tänkt  i  Internet 
Explorer 6. Rutan som kommer upp när muspekaren hålls över en 
text  är  uppbyggd  med  två  stycken  bakgrundsbilder.  En 
bakgrundsbild  visas  under  rubriken  och  en  under  den 
beskrivande texten.   Rubrikens bakgrundsbild visas från sin övre 
del  och  den  beskrivande  textens  bakgrundbild  visas  från  sin 
nedre del. Detta  för att kunna anpassa den beskrivande  textens 
längd.  Skulle  bakgrundsbilden  sättas  till  en  fast  storlek  blir  det 
problem om texten överskrider bildens maximala höjd. Eftersom 
Internet Explorer 6  inte kan visa bilder  från sin övre eller under 
del  tillsammans med ett  javascript  som används visar den båda 
backgrundsbildernas övre del (se bild 4). 
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9.2. Mässkatalogen 
För att  få en någorlunda  sammanhängande struktur genom alla 
produkter  kommer  designen  i  mässkatalogen  efterlikna  några 
delar  från  hemsidan.  Det  är  valt  att  göra  på  detta  sätt  då 
åskådarna  som ser de olika produkterna  ska känna  igen  sig och 
kunna återkoppla dem till varandra. 

Efter  möte  och  e‐postkontakt  med  projektkoordinatorn  för 
Ungdomsland och mässansvarige  för Nolia har de  kommit med 
önskemål på hur  reklamen  i mässkatalogen ska se ut. De vill ha 
något  luftigt och  lätt men  ändå  ett  slags  kollage  som  visar  vad 
som  finns  att  göra  samt  vilka  artister  som  finns  att  se  på 
Ungdomsland. 

Vanligtvis  skapas hela mässkatalogen  för Stora Nolia mässan av 
ett företag i Umeå vid namn Tre Typer AB (Mediakontakt, 2008). 
Inför  årets  mässkatalog  har  Ungdomslands  projektkoordinator 
varit  i kontakt med Tre Typer AB och förklarat situationen då de 
inte  behöver  skapa  något  till  Ungdomslands  del  i  katalogen.  
Kontakten  till  Tre  Typer  AB  vidarebefordrades  av 
projektkoordinatorn  och  togs  innan  arbetet  satte  igång. 
Diskussion fördes med Tre Typer AB om Ungdomslands halvsida i 
mässkatalogen och kom överens med Tre Typer AB att få skickat 
teckensnitt och layout för katalogen inför arbetet. 

Efter  att  kontakten  tagits,  teckensnitt  och  layout  infogat  och 
designen på katalogen var på ett ungefär  förklarat satte arbetet 
igång. 

På hemsidan som redan skapats har fotografier använts vilka har 
en vit ram runt sig samt att kanterna är skuggade och uppböjda 
för att skapa ett mer realistiskt utseende och ger mer liv till sidan 
(se  bild  5).  Dessa  fotografier  valdes  även  att  användas  i 
mässkatalogen då de önskade ha designen  som ett  kollage.  Till 
katalogen valdes det ut tre bilder på aktiviteter som kan göras på 
området  samt  en  bild  vardera  på  Amy  Diamond  och  Tobbe 
Trollkarl  för att visa att de kommer uppträda på området under 
mässan.  För  att  få  ett ungdomligt  tuff utseende på  kollaget  till 
mässkatalogen är designen gjord som om det hänger bilder och 
lappar  på  en  tegelvägg.  Varför  det  just  blev  en  tegelvägg  till 
designen  är  för  att  försöka  efterlikna  vad  som  kan  ses  ute  på 
gator  i  dagslägget. Många  ungdomar  spenderar mycket  av  sin 
fritid ute på gatorna och ser konst som graffiti och liknande runt 
om  i  städerna  (Ungdomsstyrelsen,  2006).  Denna  halvsida  i 

mässkatalogen ska påminna ungdomarna om vad det kan se på 
gatorna och känna att de känner igen sig i reklamen samt att den 
tilltalar dem. 

Tegelbakgrunden  till  mässkatalogens  design  hittades  på 
Cgtextures  hemsida. Det  är  en  hemsida med  ett  stort  urval  av 
högupplösta bilder på ett antal olika texturer och dylikt, bilderna 
är gratis att använda till både privat bruk som reklam bruk samt 
att de får modifieras på valfritt sätt (Cgtextures, 2008). 

För att även informera om vad som sker på Ungdomsland under 
mässan  i  katalogen  kommer det  att  finnas  text  att  läsa  som  är 
inpassad  i  reklamen.  Projektkoordinatorn  för Ungdomsland  har 
tidigare skrivit en kort sammanfattande text om vad som går att 
göra på ungdomsland, denna text är tänkt att den skall användas 
som teaser7  i mässkatalogen. Ungdomsland har en egen  logotyp 
som även  kommer  finnas med  i designen  för att  knyta  ihop de 
olika produktionerna ännu mer. Logotypen för Ungdomsland har 
erhållits i början av arbetet men tyvärr inte i vektorgrafik. Därför 
har  den  återskapats  i  Adobe  Illustrator8  till  vektorgrafik  för  att 
kunna arbeta med den på tillfredställande sätt. 

Logotypen  och  texten  som  skall  finnas  med  på  kollaget  med 
bilderna valdes att  läggas på skrynkliga papperslappar  för att  få 
fram  samma  effekt  som  korten,  att  de  hänger  på  tegelväggen. 
För  att  få  till  denna  effekt  har  det  fotograferats  papperslappar 
som är tillskrynklade och sedan tagits  in  i Adobe Photoshop9 för 
att  bearbetas.  I  Adobe  Photoshop  har  sedan  den  inbyggda 
effekten displacementmap använts  för att skapa effekten så att 
de ser ut som om  loggan och texten  följer papprets struktur  (se 
bild 6). 

Bild 5. Kort på Tobbe Trollkarl som är bearbetat 
med den vita ramen samtmodifierat så det ser mer 
realistiskt ut. 

9.2.1. Resultat 
Efter  att  designen  var  färdig  och  resultatet  såg  ut  som  det  var 
tänkt  enligt  mock‐upen  (Rosenfeld&Morville,  1998)  skickades 
den  iväg  för  granskning  till  mässansvarig  på  Nolia  samt 
projektkoordinatorn  för Ungdomsland. Responsen  från dem var 
positiv och inga ändringar behövde göras i designen eller texten. 

Ett  användartest  utfördes  även  i  form  av  ”tänka  högt” 
(Tognazzini, 1992) på tre slumpmässigt utvalda vuxna i åldern 25‐
40 år samt på tre yngre  i åldern 8‐12 år. Här fick de berätta och 
tänka högt om vad det tyckte om bilderna, designen i sig, om det 
var  tillräckligt mycket  info  text med mera. Varför det valdes  tre 

Bild 6. Ungdomslands logotyp bearbetade så att 
den ser ut som om den är tyckt på pappret innan 
pappret skrynklades. 
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äldre och tre yngre slumpmässigt till att göra testet var för att se 
skillnaden mellan hur de olika målgrupperna tog emot reklamen, 
antalet testpersoner ansågs räcka med tre yngre och tre äldre för 
att  få  tillräcklig  respons  på  produkten.  Responsen  från 
användarna var positivt och skiljde sig inte märkvärt. På de yngre 
var det  svårare att utföra  testet då de  inte  sa mycket och  inte 
riktigt kunde  förstå vad  testet gick ut på. De äldres  respons var 
bättre  då  de  kunde  förklara  vad  de  såg  på  ett  bättre  sätt.  De 
upplevde designen ungdomlig, snygg och passade bra även till en 
yngre målgrupp. Det var inte för mycket text att läsa utan det var 
kort och konsist, bilderna var bra och visualiserade vad som fanns 
att  göra  på  Ungdomsland.  Testpersonerna  fick  även  se 
mässkataloger med Ungdomslands reklam från två tidigare år och 
jämför dem mot årets reklam, här tyckte de att årets reklam var 
bättre,  tydligare  och  stod  ut  lite  mer  i  mässkatalogen  än  de 
tidigare åren. Från  testpersonerna var det bara bra respons och 
reklamen  för mässkatalogen  beslutades  att  inte  omarbetas.  På 
nästa  sida  förtydligar en bild hur  reklamen  i mässkatalogen  ser 
ut. 

9.2.2. Slutsats  
Arbetet med mässkatalogen har gått bra. Det tog drygt en vecka 
att  slutföra  produkten  och  resultatet  blev  över  förväntan. 
Testpersonerna  som  deltog  i  användartestet  var  även  väldigt 
positiva till reklamen och tyckte den stod ut mer i mässkatalogen 
än tidigare års reklam för Ungdomsland. Projektkoordinatorn för 
Ungdomsland och mässansvarige  för Nolia  tyckte att  reklamen  i 
mässkatalogen passade perfekt  in till årets upplägg av Nolia och 
deras utställare. De  tyckte den var  snygg, ungdomlig och  fräsch 
samt att det är  roligt att  få  in ny design  i mässkatalogen  så att 
den livas upp mer vilket gör den mer intressant för läsarna. 

9.3. Banner 
För att promota10 Ungdomsland ytterligare  togs beslutet att det 
skall finnas en banner på Nolias hemsida vilket ska leda vidare till 
Ungdomslands  hemsida.  Banner  kommer  att  synas  på  Nolias 
hemsida från juni månad fram tills mässan avslutas. 

Bannern som skapas till Nolias hemsida kommer ligga på vänster 
sida i hemsidan och ha måtten 5,61 cm bred och 7,73 cm hög. En 
väldigt  liten  banner  att  jobba med  och  därmed  är  den  enkel. 
Designen på bannern är tagen direkt från mässkatalogens design.  
Istället för att arbeta med papperslappar mot tegelväggen valdes 

det däremot att sätta texten direkt på väggen och designa den så 
att den ser ut att vara sprejad på väggen. Banner ska fungera som 
en insparkare till Ungdomslands hemsida. Därför kommer endast 
logotypen finnas med samt datumet och var mässan är. 

Bannern  skapades  i  programmet Adobe  Flash11  för  att  få  bästa 
effekt då den även är  lite rörlig. De rörliga delarna som finns på 
bannern  är  logotypen  och  datumet/namnet  för  mässan. 
Logotypen har en effekt som gör att den är stor och utanför bild i 
början och  förminskas ner  till mindre  storlek  samtidigt  som det 
ser ut som om den närmar sig bakgrunden från ett avstånd till att 
den har fastnat på tegelväggen. Datumet och namnet för mässan 
har gjorts så att det ser ut som om någon sprejar eller skriver dit 
det på väggen medans vi ser på. Efter att loggan och texten är på 
plats på bakgrunden är reklamen stilla så i cirka 10 sekunder och 
börjar sedan om från början (se bild 7). 

9.3.1. Resultat Bild7. Banner som skall ligga på Nolias hemsida. 
Den är rörlig och ser ut på detta sätt då allt de 
rörliga kommit på plats innan det börjar om 

Bannern  skickades  in  till Ungdomslands  projektkoordinator  och 
Nolias mässansvarig  för  granskning.  Responsen  var  positiv  som 
till de andra produkterna och  inget behövdes ändras då de  var 
nöjda med att den var enkel, kort och sammanfattande. 

9.3.2. Slutsats  
 Bannern tog endast en dag att skapa då all design till den redan 

fanns.  Det  var  bara  att  plocka  ihop  den  och  skapa  rörelsen. 
Mässansvarige  för  Nolia  och  projektkoordinatorn  för 
Ungdomsland var väldigt nöjda med produkten och ansåg att den 
kunde vara som den var och börja användas på Nolias hemsida så 
snart som möjligt. 
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Mässkatalogen – Halvsidan som Ungdomsland har i årets mässkatalog kommer att prydas av denna bild. Bilden har info 
om vad som går att göra på ungdomsland i form av bilder samt text. Det finns även att läsa Internet adressen till deras 
hemsida där det finns mer info om Ungdomsland. 
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9.4. Digital poster 
För  att  fortsätta  med  liknande  utseende  användes  även  här 
tegelbakgrunden  som  hittades  på  Cgtextures  hemsida 
(Cgtextures, 2008). Vissa delar ligger statiskt under hela tiden på 
den  digitala  postern,  dessa  är  Ungdomslands  logotyp  samt 
fotografier som använts på hemsidan och i mässkatalogen. Dessa 
valdes för att skapa ett helhetsintryck från tidigare produktioner 
samt att utnyttja  reklamtiden på bästa möjliga  sätt.   Logotypen 
visas hela tiden för att försöka få tittare att förstå att det är just 
Ungdomsland som det är reklam för. Den del av postern som är 
animerad  skapades  i  programmet  Adobe  After  Effects12. Under 
de  tio  sekunder  som  reklamen  visas  är  det  tänkt  att  visa  upp 
några delar av ungdomsland som utmärker sig speciellt. Här togs 
det delvis hjälp  från den enkätundersökning som genomfördes  i 
början  av  projektet  samt  önskemål  från  Ungdomslands 
projektkoordinator. Ett återkommande önskemål på enkäten var 
att hoppa hoppborg. Det var något som uppskattats från tidigare 
år samt något som önskades komma tillbaka under fler år. Någon 
form  av  spel  var  också  populärt  enligt  enkäten,  därför  valdes 
paintball ut  som en av delarna  som  skulle  visas på den digitala 
postern. Ett stort önskemål från flera ansvariga på Stora Nolia var 
att  förmedla att Amy Diamond och Tobbe Trollkarl skulle  finnas 
på mässan detta år, vilket togs med i animationen. Avslutande på 
dessa tio sekunder bestämdes det att visa upp att allt detta finns 
på Stora Nolia mässan och att det är i Piteå mellan 2‐10 augusti. 

För att skapa en tilltalande animering som fortsätter i samma stil 
som  både  hemsida  och mässkatalogen  skapas  den med  färger 
och  former  som  känns  igen  genom de  tidigare produktionerna. 
Den blåa färgen som både finns  i Ungdomsland  logotyp samt på 
korten på Amy Diamond och Tobbe Trollkarl används genom hela 
animeringen.  Bakgrunden  skapas  på  ett  sätt  för  att  försöka 
bibehålla samma känsla som den övriga delen av digitala postern 
som  inte animeras. Bakgrunden har ett stenigt utseende och på 
den  animeras  ett  antal  delar.  Under  de  första  sekunderna 
kommer den första texten fram samtidigt som en blomma växer 
upp  i  bakgrunden  och  en  pil  pekar  på  texten.  Denna  pil 
återkommer  under  hela  animeringen men  i  olika  former.  Både 
pilen och övriga grafiska element har skapats  i Adobe  Illustrator 
och Adobe Photoshop.  Denna pil har sedan animerats genom de 
två kommande scenerna och stannar till för att visa upp texterna 
som  tidigare  beskrivits.  De  växande  blommorna  i  bakgrunden 
återkommer i de tre första scenerna av animeringen som är cirka 

åtta sekunder lång. Dessa blommor har skapats och animerats för 
att  skapa  ett  mer  djup  i  bilderna  och  ett  bättre  intryck  av 
animeringen. Samtidigt får de inte ta upp någon fokus från texten 
eftersom  den  är  det  viktigaste  som  tittarna  skall minnas  efter 
dem tittat på den digitala postern (se bild 8). Till den sista scenen 
animeras  inte en pil utan något som kan  likna ett vanligt streck 
som  sedan  sammanfogas med andra delar  i  sista  scenen. Detta 
för att markera att det är något annat som visas på sista delen av 
reklamen. 

9.4.1. Resultat 
Även denna produktion  skickades  in  till ansvariga på Nolia.   De 
upplevde helheten bra och kunde inte tänka på några saker som 
skulle  behöva  ändras.  Däremot  ville  de  fundera  om  några  av 
orden som visas upp  i animeringen behöver bytas ut. Möjligtvis 
tillkommer  det  andra  stora  artister  eller  händelser  som  känns 
viktigare  att  visa  upp  i  reklamsyfte.  Skulle  det  bli  tvunget  att 
ändra dessa är det något som Nolia får göra själva. 

Produktionen visades också upp för tio stycken slumpvis utvalda 
personer. Syftet med denna visning var att se hur några som inte 
sett animeringen uppfattade den. Därför valdes heller inte några 
speciella personer ut och  tio  stycken upplevdes  som ett  rimligt 
antal deltagare. Fem av dessa personer fick i förväg förklarat vad 
reklamen  skulle  handla  om,  vad  Stora  Nolia  mässan  och 
Ungdomsland är  för något samt varför vissa delar animeras och 
vissa  inte. Den  stora och egentligen enda  skillnad mellan dessa 
två grupper var att två stycken av personerna som inte fick något 
i förväg förklarat för sig upplevde reklamtiden kort. Tiden var inte 
för  kort  för  att  förstår  reklamen, men  de  skulle  gärna  se  den 
något  längre  för  att  få  tid  att  behandla  informationen  som 
visades. Eftersom tiden  för varje reklam på digital posters är  tio 
sekunder är detta inget som går att påverka. Därför gjordes heller 
inte några ändringar till den slutgiltiga produktionen utifrån detta 
användartest.  

Bild 8. Första scenen på Digital postern.  Här är 
det endast den blå rutan med den vita pilen och 
texten ”Hoppa hoppborg” som är rörlig, det 
andra delarna i postern ligger statiskt under 
hela animationen. 

9.4.2. Slutsats  
Eftersom  tiden  för  denna  reklam  var  begränsad  till  endast  tio 
sekunder medförde det vissa problem. Till en början var det tänkt 
att både visa upp bilder och text under hela animeringen men det 
blev  svårt  att  hinna  se  vad  bilden  visade  och  vad  som  stod  på 
texten. Många,  eller möjligt  alla,  reklamer  som  visas  på  digital 
poster ser nästan  likadana ut. Detta beror, enligt Digital posters 
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grafiker,  på  att  tiden  att  skapa  varje  reklam  är  kort  och  därför 
skapas den i princip utifrån en mall. Det var en av anledningarna 
till varför denna produktion  försöker skilja sig  från mängden. En 
annan  anledning  är  att  om  den  skiljer  sig  från  övrig  reklam  på 
digital posters är det möjligt att personer som går  förbi stannar 
till och tittar vad det är för något som visas. 

10. Framtida arbeten 
10.1.1. Hemsidan  
Eftersom Ungdomsland har olika artister och aktiviteter varje år 
kommer heller inte hemsidan vara densamma. Därför skickas allt 
material,  som  behövs  för  att  redigera  hemsidan,  till  Nolias 
webbansvariga. Nolia har då  tillgång att  lägga  till och ändra vad 
som helst. Ändringar som också kommer ske varje år är platsen 
som Ungdomsland  befinner  sig  på. Detta  eftersom  den  är  vart 
annat  år  i  Piteå  och  Umeå.  Informationen  av  biljettpriser  och 
datum kommer också ändras mellan åren. 

Det  är  möjligt  att  hemsidan  kommer  ändras  något  under 
sommaren. Det kan tillkomma fler aktiviteter eller artister under 
en  tid  framöver  vilket  gör  att  den  inte  kommer  vara  helt 
färdigställd innan juni månad. Skulle det däremot inte tillkomma 
något  behöver  den  heller  inte  ändras  för  att  publiceras  på 
Internet, vilket kommer att göras i mitten av juni. 

10.1.2. Mässkatalog  
Det  finns  inget planerat  fortsatt arbete med årets mässkatalog. 
Ansvariga på Nolia kommer även här få tillgång till materialet för 
att lägga till eller ändra något inför kommande år.  

10.1.3. Digital  Poster  
Skulle  det  tillkomma  någon  speciell  artist  eller  aktivitet  som 
ansvariga  på  Nolia  vill  pointera  finns möjligheten  att  lägga  till 
eller  ändra  den  befintliga  animeringen.  Eftersom  den  nu  är  tio 
sekunder, hela reklamtiden, blir det svårt att lägga till något mer 
så därför är det rekommenderat att ändra någon av de befintliga 
delarna i animeringen.  

Den digitala postern riktar sig  till årets Ungdomsland och därför 
kommer  inget planerat  fortsatt arbete utföras på den. Däremot 
om produktionen anses som lyckad kommer fler liknande skapas 
under kommande år. Filerna till denna produktion kommer också 
skickas till Nolia om de vill använda sig av den till något mer. 

11. Diskussion 
Det har varit en  rolig och  lärorik  resa att  få skapa produktioner 
som kommer användas ute i näringslivet. Eftersom det hela tiden 
arbetats mot en  riktig kund, och  inte något  fiktivt  som  i många 
andra  fall  under  skoltiden,  har  situationen  blivit  mer  allvarlig. 
Detta innebar att allt genomförts väldigt noggrant för att uppfylla 
kundes mål.  

Inga större problem uppstod under arbetets gång, mycket troligt 
eftersom det har  varit en  kontinuerlig  kontakt med  kunden  för 
att hela  tiden  få  feedback på produktionerna. Skulle  inte denna 
kontakt  funnits är det med  stor  sannolikhet att  resultatet blivit 
annorlunda.  Redan  från  första  början  var  det  relativt  tydligt 
vilken typ av produktion som kunden ville ha. Genom att visa upp 
prototyper  och  beskriva  vad  som  gjorts  och  skulle  göras 
medförde  det  att  ytterst  små  ändringar  var  tvungna  att 
genomföras  till  den  slutgiltiga  versionen.  Den  egentligen  enda 
icke  planerade  händelsen  var  att  ungefär  genom  halva  arbetet 
tog  den  dåvarande  projektkoordinatorn,  Linnéa  Jonnerby, 
tjänstledigt vilket  innebar att kontakten på Nolia skulle bytas ut. 
Arbetet  påverkades  inte  märkvärt  av  detta  eftersom  den  nya 
projektkoordinatorn  tyckte  att  de  redan  planerade 
produktionerna var bra.  

Den  inledande  enkäten  visade  några  förvånande  fakta,  till 
exempel  använde  alla  ungdomar  som  svarat  Internet. Däremot 
hade nästan ingen besökt Ungdomslands hemsida, de visste inte 
ens att det fanns någon. Många av de som svarat förklarade att 
de  gärna  skulle  gå  in på hemsidan  för  att  se  vad  som  finns  att 
göra  på  Ungdomsland.  Dessa  svar  hade  stor  betydelse  när  de 
ansvariga  på Nolia  bestämde  att  en  hemsida  för Ungdomsland 
skulle  prioriteras  först.  Eftersom  antalet  som  visste  om  att  det 
fanns  en  hemsida  var  så  pass  liten  var  det  nästan  tvungen  att 
skapa  någon  annan  typ  av  produktion  som  kunde  leda  in 
personer  till  hemsidan. Det  var  grunden  till  att  använda  sig  av 
Ungdomslands halvsida i mässkatalogen för att locka in besökare 
till hemsidan. Förhoppningsvis ger det resultat och fler personer 
besöker hemsidan under kommande år.  

Något som skulle kunnat påverka det slutgiltiga resultatet var om 
det genomförts fler och mer ingående användartester av de olika 
produktionerna. Alla som deltog  i enkäten som delades ut  innan 
produktionen började skulle till exempel fått möjlighet att besöka 
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hemsidan och titta på de andra produktionerna för att besvara på 
om  det  var  något  som  tilltalade  dem.  De  användartester  som 
genomfördes  gav  svar  på  de  frågor  som  önskades men möjligt 
hade  andra  synpunkter  tillkommit  och  påverkat  produktionens 
slutgiltiga resultat. 

12. Fotnoter 
1. Banner,  reklamannons  som  visas  på  webbsidor, 

exempel på dagstidningars webbplatser. 
2. Digital poster  ersätter den  klassiska  affischen med  en 

LCD‐skärm som kan visa ett obegränsat antal annonser. 
Dessa kan visas som text, bild eller film. 

3. Thumbnail (tumnagel) är en miniatyrbild inom datorer, 
bilderna  med  reducerad  storlek  används  för  att 
förhandsgranska en större bild 

4. Javascript  är  ett  proceduralt  och 
objektorienteratskriptspråk,  som  främst  används  på 
klientsidan i webbtillämpningar, det vill säga exekveras 
i en webbläsare. 

5. Webbläsare  (webbrowser)  är  programför  att  hämta, 
tolka och återge dokument kodade i HTML eller XHTML 
som lagts upp på webbservrar på Internet. 

6. PNG  står  för  "Portable  Network  Graphics"  och  är  ett 
format  för  digitala  bilder.  PNG  är  speciellt  vanligt  för 
icke‐fotografiska bilder på WWW, som ikoner, ritningar, 
grafik med mera. 

7. Begreppet  teaser betyder  "retare" och kommer av att 
man  ska  reta publiken  till att  vilja  se mer av det  som 
man har skapat teasern till.  

8. Adobe  Illustrator  är  ett  vektorbaserat  ritprogram 
skapat av Adobe. 

9. Adobe  Photoshop  är  ett  av  världens  absolut  mest 
populära bildbehandlingsprogram. 

10. Promota är ett verb, härlett från engelskans promotion, 
vilket  innebär  att  marknadsföra  eller  uppvisa  en 
produkt, en  tjänst eller ett evenemang och på  så  sätt 
väcka intresse hos en inriktad målgrupp. 

11. Adobe  Flash  (tidigare  Macromedia  Flash)  är  ett 
datorprogram  som  används  till  att  skapa 
tvådimensionella animationer, spel och så kallade Rich 
Internet Applications (RIA) för webben. 

12. After  Effects  är  ett  datorprogram  utvecklat  av  Adobe 
Systems  för  behandling  av  rörlig  grafik  och  visuella 
effekter. 
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Ungdomsland – Stora Nolia mässan 

 

 Flicka Pojke 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vad gör du efter skolan? (till exempel är i ridhuset, på hockey eller på ungdomsgården.)  
 
 

3. Använder du Internet? Om ja fortsätt på fråga 4, om nej hoppa till fråga 5. 

 

4. Vilka hemsidor besöker du på Internet? (till exempel spelar, chattar, tittar på hemsidor som 
http://www.svt.se m.m.) 

 

5. Stora Nolia är en stor mässa som genomförs på somrarna, har du hört talats om mässan och i 
så fall hur, genom föräldrar, kompisar, internet eller något annat? 
 
 

6. Har du varit på Stora Nolia mässan? Om ja fortsätt på fråga 7, om nej hoppa till fråga 9. 

 

7. När du besökte mässan gick du då med dina föräldrar eller med dina kompisar? 

 

8. Vad gjorde du på Stora Nolia mässan? (till exempel spelade dataspel, hoppade hoppborg, 
tittade på skotrar.) 

 

9. På Stora Nolia har vi ett område som heter Ungdomsland som har till exempel dataspel, 
figurspel, kaniner och radiostyrda bilar, besökte du det området?  
 
 
 

http://www.svt.se/
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10. Skulle du vilja besöka Ungdomsland? (igen om du redan har varit där) 

 

11. Har du besökt deras hemsida? (http://www.nolia.se/ungdomsland)  

 

12. Deltog du i tävlingen som fanns på Ungdomsland i Piteå? 
 
 

13. Om du får välja, vad skulle du vilja göra på Ungdomsland?  

 

14. Vilka uppträdanden/artister skulle du vilja se? 
 

 
 
 
 
Tack för svaret, om du vill delta i en utlottning av biljetter till Stora Nolia lämna namn och adress 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 

http://www.nolia.se/ungdomsland
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Sammanställning – Ersdungen (Umeå) 

 

1. Kön och ålder 
 

 
 

2. Vad gör du efter skolan? (till exempel är i ridhuset, på hockey eller på ungdomsgården.)  
 
De flesta ägnade sig åt någon form av idrott efter skolan, till exempel fotboll eller 
innebandy. Nästan lika mycket som någon form av sport umgicks de med sina kompisar. 
Det var även en betydande del som var på ungdomsgården eller endast hemma vid datorn. 
 

3. Använder du Internet? 
 
Av 70 stycken ungdomar använde alla 70 internet. 
 

4. Vilka vad gör du på Internet? (till exempel spelar, chattar, tittar på hemsidor som 
http://www.svt.se m.m.) 
 
Den största delen spelade eller chattade på internet. Några exempel på det är www.blip.se 
www.spela.se www.youtube.com och www.svt.se som spelsidor. De vanligaste sidorna för 
chatt var www.apberget.se och www.lunarstorm.se. Det var också många som använde sig av 
MSN för att chatta. 
 
 

http://www.svt.se/
http://www.blip.se/
http://www.spela.se/
http://www.youtube.com/
http://www.svt.se/
http://www.apberget.se/
http://www.lunarstorm.se/
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5. Stora Nolia är en stor mässa, även kallad Nolia mässan, som genomförs på somrarna, 
har du hört talats om mässan och i så fall hur, genom föräldrar, kompisar, internet eller 
något annat? 
 
Det var endast tre stycken som inte hört talas om mässan. Ungefär hälften hade hört talas om 
Nolia genom sina föräldrar eller annan släkt. Resten hade hört talas om den genom vänner, 
internet eller reklam. 
 

6. Har du varit på Stora Nolia mässan?  
 
Av 70 stycken var det 54 som besökt Stora Nolia och 16 som inte hade gjort det. 
 

7. När du besökte mässan gick du då med dina föräldrar eller med dina kompisar? 
 
Av 70 stycken var det 46 som besökt Stora Nolia med sina föräldrar och 24 med sina 
kompisar. 
 

8. Vad gjorde du på Stora Nolia mässan? (till exempel spelade dataspel, hoppade 
hoppborg, tittade på skotrar.) 
 
De flesta gick omkring och tittade med sina föräldrar eller gjorde ”allt möjligt” som fanns att 
göra där inne. Det var många som hade hoppat hoppborg, några av dessa sa på fråga 9 att de 
inte besökt Ungdomsland. 
 

9. På Stora Nolia har vi ett område som heter Ungdomsland som har till exempel 
dataspel, figurspel, kaniner och radiostyrda bilar, besökte du det området?  
 
Av 70 stycken var det 40 som besökt ungdomsland och 30 som inte gjort det. Däremot 
verkade det vara många som besökt ungdomsland utan att veta om det. 
 

10. Skulle du vilja besöka Ungdomsland? (igen om du redan har varit där) 
 
Av 70 stycken var det 64 som ville besöka ungdomsland och 6st som inte ville det. 
 

11. Har du besökt deras hemsida? (http://www.nolia.se/ungdomsland) 
 
Av 70 stycken var det endast 6 stycken som besökt hemsidan och 64 som inte gjort det. 
Däremot var det många som sa att de inte visste om att det fanns en hemsida och skulle gärna 

http://www.nolia.se/ungdomsland
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besöka den. 
 

12. Deltog du i tävlingen som fanns på Ungdomsland i Piteå? 
 
Av 70 stycken var det 4 som deltagit i tävlingen och 66 som inte gjort det. 
 

13. Om du får välja, vad skulle du vilja göra på Ungdomsland?  
 
De flesta ville delta i någon form av tävling eller spela något spel. Vissa ville klättra, köra 
minimotorcykel eller radiobilar. Det var många som inte riktigt visste var de ville göra. 
 

14. Vilka uppträdanden/artister skulle du vilja se? 
 
Det var många som visade intresse för komikern Björn Gustafsson. Olika artister som Amy 
Diamond, Petter, Linda Bengtzing, och Sanna Nielsen var populära. Det fanns också en hel 
del ”övrig” musik. 
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Ungdomsland – Stora Nolia mässan 
Sammanställning enkät för Hemängsskolan i S.Sunderbyn 

 
1. Kön och ålder. 

 

2. Vad gör du efter skolan? (till exempel är i ridhuset, på hockey eller på ungdomsgården.)  
 
Sport, kompisar, instrument,  spelar dator, rider, ungdomsgården, ute och leker, läser, tv, är 
hemma,  ser på hockey, spelar tv‐spel, promenerar, gympar, läxor, vanliga spel, skoter, cyklar, 

Dansa 
 

3. Använder du Internet? Om ja fortsätt på fråga 4, om nej hoppa till fråga 5. 
 
Av 53 frågade elever använder 50 internet och 3 använder inte internet. 
 

4. Vilka hemsidor besöker du på Internet? (till exempel spelar, chattar, tittar på hemsidor som 
http://www.svt.se m.m.) 
 
Av alla hemsidor som vi fick nedskrivna så är det mest använda av ungdomarna spel sajter. 
Sajter som www.spela.se, www.jesper.nu, www.miniclip.com en del sitter på 

www.youtube.com. Sedan var det lite spridda skurar, de yngre satt på barnkanalernas 
hemsidor, lite äldre satt på blocket, svt, pixbox, stall sidor och snowboard/skate sidor. 
Gemensamt för alla var att de använde chatt programmet msn, då mer i de äldre åldrarna. 

  

http://www.svt.se/
http://www.spela.se/
http://www.jesper.nu/
http://www.miniclip.com/
http://www.youtube.com/
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5. Stora Nolia är en stor mässa som genomförs på somrarna, har du hört talats om mässan och i 
så fall hur, genom föräldrar, kompisar, internet eller något annat? 
 
27st av de som deltog hade hört talas om mässan och 26st hade inte hört talas om den. Vi la 
märke till att det var de äldre barnen som hade hört talas om den mest medans de yngre inte 
visste vad det var. OM de hade hört talas om den så var det via föräldrarna, släkten, internet 
eller kompisar. 
 

6. Har du varit på Stora Nolia mässan? Om ja fortsätt på fråga 7, om nej hoppa till fråga 9. 
 
12st har varit på mässan av de som deltog i enkäten och 41 hade inte varit där 
 

7. När du besökte mässan gick du då med dina föräldrar eller med dina kompisar? 
 
De flesta som har besökt mässan har gått med sina föräldrar eller släktingar, någon enstaka 
har åkt dit med föräldrarna men gått med kompisar inne på mässan. 
 

8. Vad gjorde du på Stora Nolia mässan? (till exempel spelade dataspel, hoppade hoppborg, 
tittade på skotrar.) 
 
De flesta har gått runt och sett lite varstans på mässan med sina föräldrar. Några har besökt 
Ungdomsland och hoppat hoppborg samt spelat data spel och tittat på skotrar. 
 

9. På Stora Nolia har vi ett område som heter Ungdomsland som har till exempel dataspel, 
figurspel, kaniner och radiostyrda bilar, besökte du det området?  
 
7st av de som deltog har varit och besökt Ungdomsland och 46 har inte besökt 
Ungdomsland. Av alla som besökt mässan är det 5st som inte besökte Ungdomsland. 
 

10. Skulle du vilja besöka Ungdomsland? (igen om du redan har varit där) 
 
49st som deltog i enkätetn kan tänka sig besöka Ungdomsland och 4 vill inte besöka 
Ungdomsland. 
 

11. Har du besökt deras hemsida? (http://www.nolia.se/ungdomsland)  

Av alla som deltog i enkäten hade ingen beökt hemsidan men vissa sa att de skulle göra det 
nu. 

http://www.nolia.se/ungdomsland
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12. Deltog du i tävlingen som fanns på Ungdomsland i Piteå? 
 
Ingen hade deltagit i tävlingen som fanns till förfogande. 
 

13. Om du får välja, vad skulle du vilja göra på Ungdomsland?  

De som visade sig mest intressantast att göra/prova på/se på Ungdomsland var: Paintball, 
Laser game, Se djur (uppträdanden, hästridning m.m), Agility, Hoppborg, Träffa hockey lag 
(Luleå), Spela olika spel på spelkonsoler. 

14. Vilka uppträdanden/artister skulle du vilja se? 
 
En artist som dök upp mycket i undersökningen var komikern Björn Gustafsson som verkade 
mycket populär, sedan var Marie Picasso, Markoolio och Sanna Nielsen populära. Andra 
uppträdanden de skulle vilja se var något djur uppträdanden (fallabella hästar), någon trick 
uppvisning (skateboard, cykel). 


	C-uppsats.pdf
	1. Abstrakt
	2. Nyckelord
	3. Inledning
	4. Bakgrund
	5. Projekt/ Problem
	6. Metod
	7. Enkätstudie
	8. Teorin bakom designen
	9. Arbetsprocessen
	9.1. Hemsidan
	9.2. Mässkatalogen
	9.3. Banner
	9.4. Digital poster
	10. Framtida arbeten
	11. Diskussion
	12. Fotnoter
	13. Referenser

	Bilagor_c-uppsats
	Bilagor_ungdomsland.pdf
	Ungdomsland – Stora Nolia mässan

	sammanställning_ersboda
	Sammanställning – Ersdungen (Umeå)

	sammanställning_sunderbyn
	Ungdomsland – Stora Nolia mässan



