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Sammanfattning 
Det finns ett antal olika svenska barnrättsorganisationer som arbetar aktivt för att hjälpa och stötta 
barn världen över som är i akut behov av hjälp och stöd. En av de kanaler som organisationerna 
använder sig av för att nå ut till potentiella bidragsgivare är deras webbsidor där startsidan är det 
första som mottagaren möts av. Denna studie syftar till att undersöka och analysera den visuella och 
textuella kommunikationen på tre olika barnrättsorganisationernas startsidor. De organisationer som 
undersökts är Rädda barnen, UNICEF Sverige samt Plan International Sverige. Med hjälp av en 
kvantitativ enkät samt kvalitativa fokusgrupper har en analys genomförts över hur de olika visuella 
komponenterna huvudrubrik, bild samt färgval, på de olika barnrättsorganisationer startsidor liknar 
varandra och skiljer sig åt samt hur de påverkar mottagarnas känslomässiga respons enskilt och i 
samspel med varandra.  
 
Enkäten besvarades av 65 personer och resultatet av den visade att de tre olika organisationernas 
visuella uttryck kan delas upp i tre olika kategorier med olika typer av fokuspunkter - kris, hopp 
samt framtid. Dessa tre kategorier togs sedan vidare för att utforma den intervjuguide som användes 
till fokusgrupperna där två fokusgrupper med fyra respondenter i varje genomfördes. I både enkäten 
och i fokusgrupperna fick deltagarna ta del av de olika visuella komponenterna i form av bilder, 
huvudrubriker och färger, som syns på organisationernas startsidor samt svara på frågor kring deras 
känslomässiga respons. Resultatet av fokusgrupperna bekräftade och utvecklade resultatet från 
enkäten och de kategorier som uppstod där. Rädda barnens visuella uttryck upplevdes som mest 
krisfokuserad och genererade känslor som kaos, sorg och skuld. Plan International Sveriges visuella 
uttryck uppfattades i sin tur som lekfullt och genererade mer positiva känslor. Slutligen så 
upplevdes UNICEF Sveriges visuella uttryck som sorgset men det kopplades även ihop med en 
känsla av hopp. Den upplevdes dessutom som mest trovärdig av de tre visuella uttrycken. Resultatet 
visar även att samspelet mellan de visuella komponenterna förstärkte den känslomässiga responsen 
samt att budskapet då uppfattades som tydligare än när komponenterna visades enskilt.  

  



Abstract 
There are multiple different organisations in Sweden that actively work to help and support children 
all over the world that are in desperate need of help and support.  One of the channels that the 
organizations use to get in touch with the potential contributors are their websites where the start 
page is the first thing that is shown for the visitors. This study aims to investigate and analyze the 
visual and textual communication of three different child rights organizations startpages. The 
organizations that have been chosen for the study are Rädda barnen, UNICEF Sverige and Plan 
International Sverige. The study has been conducted with the use of a quantitative webb survey and 
two qualitative focus groups to be able to create an analysis of how the different visual components 
on the three start pages are similar, different and how they affect the recipients emotional response.  
 
The web survey was taken by 65 people and the result showed how the visual expression of the 
three organizations can be divided into three categories with different types of focus areas - crisis, 
hope and future. These three categories were then used to create an interview guide for the two 
focus groups which had four participants in each group. In both the web survey and in the focus 
groups the participants were exposed to different visual components on the start pages, which 
included images, headings and colors that are shown on the organizations webpages, and then they 
got to answer questions about their emotional response. The result of the focus group confirmed and 
developed the result from the web survey and the categories that were found in it. The visual 
expression of Rädda barnen was perceived to have a big focus on crisis and generated emotions as 
chaos, sorrow and guilt. Plan International Sverige’s visual expression was considered as playful 
and generated more positive feelings. Finally the visual expression of UNICEF Sverige was 
perceived as sad but it also was connected with a feeling of hope. Its visual expression was also 
perceived as the most credible of the three organizations. The result also showed that the interaction 
between the visual components reinforced the emotional response and that the message was 
perceived as more clear than when the components were displayed individually.  
 

  



Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de respondenter som tagit sig tid att delta i våra undersökningar via 
enkät och i fokusgrupperna. Utan er hade denna studie inte kunnat genomföras. 
 
Även en stort tack till vår handledare Gary Svensson som guidat och stöttat oss i vårt arbete. Samt 
ett tack till vår examinator Niklas Rönnberg. 
 
Till sist vill vi tacka vår vän Gösta Lindström för ditt stora stöd och enorma optimism. Du har hjälpt 
oss se ljuset när allt vi sett är mörker. Tack.  
 
/Jenny Lindgren och Micolle Rogersten
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1. Inledning 
Detta kapitel ger en redogörelse för studiens bakgrund och förstudie. Vidare följer studiens syfte 
och tillhörande frågeställningar, vilka avgränsningar som gjorts samt studiens disposition.  

1.1. Bakgrund 

Världen idag befinner sig i kris och människor världen över är i akut behov av hjälp och stöd. Krig 
och naturkatastrofer tvingar dagligen människor att lämna sina hem och splittrar familjer. En stor 
del av dessa människor är barn som slits ifrån sina föräldrar och tvingas klara sig själva från mycket 
ung ålder. Idag befinner sig ca 28 miljoner barn världen över på flykt vilken är den högsta siffran 
sedan andra världskriget. Barnen som är på flykt tvingas oftast arbeta och har därför ingen möjlighet 
att gå i skolan. De utsätts för hot och olika slags faror, förlorar sin trygghet och får sämre sjukvård. 
(Unicef 2018a) 
 
Det finns idag flera olika barnrättsorganisationer i Sverige som riktar in sig på att hjälpa dessa barn 
(Svensk insamlingskontroll 2018). Organisationerna använder sig av olika metoder samt olika 
medier för att engagera människor genom att till exempel skänka pengar eller bli faddrar. De olika 
organisationerna har olika fokusområden men också ett och samma mål – att skapa en trygg 
livssituation för alla barn världen över. 
 
För att nå ut och engagera människor att hjälpa till använder sig organisationerna av olika typer av 
marknadsföring och en av de viktigaste plattformarna för dem att nå ut med sitt budskap är deras 
webbsidor. Där kan mottagaren få en förståelse för organisationens verksamhet samt en möjlighet 
att själv bidra och hjälpa. Startsidan är det första som mottagaren möts av när hen besöker en 
organisations webbsida och Robins och Holmes (2008) menar att det första intrycket avgörs inom 
endast några få sekunder. Detta medför en stor betydelse för vad som kommuniceras på startsidan 
samt hur det kommuniceras för att organisationen ska uppfattas som trovärdig samt skapa ett intryck 
som bidrar till engagemang hos mottagaren (Robins & Holmes 2008). 

1.2 Förstudie 

Inledningsvis genomfördes en förstudie som gick ut på att granska vilka organisationer i Sverige 
som är störst inom barns rättigheter för att därefter avgöra vilka organisationer som studien skulle 
baseras på. Genom Svensk Insamlingskontrolls sammanställning över de största 90-
kontoorganisationerna från år 2016 kunde det utläsas vilka barnrättsorganisationer som samlat in 
mest pengar. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer, och det 
utfärdas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, där högst 25 procent får gå till 
organisationens insamling och administration (Svensk Insamlingskontroll 2018).  
 
De tre största barnrättsorganisationerna i Sverige, och som denna studie därmed baseras på, är enligt 
Svensk Insamlingskontroll (2018) Rädda Barnen, UNICEF Sverige och Plan International Sverige. 
Alla tre arbetar för barns rättigheter och utgår från FN:s barnkonvention. De har även alla tre en 
webbsida vardera där de kommunicerar sin verksamhet samt genererar insamling till barn världen 
över. Samtliga organisationers verksamhet utgår från Sverige men är ej begränsad till något 
geografiskt område. (UNICEF 2018b; Rädda barnen 2018; Plan International Sverige 2018) 
 
Rädda barnen är en svensk organisation som grundades år 1919. Under år 2016 låg de högst upp på 
listan över de barnrättsorganisationer som samlat in mest pengar under året. Rädda barnen är 
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verksamma både i Sverige samt internationellt och arbetet sker i nära samarbete med 
organisationens medlemmar, lokala organisationer och internationella organ. Deras verksamhet 
stöttar barn i utsatta situationer och bygger på att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. 
(Rädda barnen 2018). 
 
UNICEF är en internationell organisation som grundades i USA år 1946. UNICEF Sverige bildades 
i sin tur 1954 och är en av UNICEFs totalt 34 stycken nationalkommitéer som arbetar för att hjälpa, 
skydda och stötta utsatta barn samt kämpa för deras rättigheter. UNICEF Sverige är en ideell 
förening vars insatser är beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och 
organisationer. Deras verksamhet går ut på att samla in pengar till det internationella 
utvecklingsarbetet, påverka beslutsfattare och bilda opinion för att skapa förändring i lagstiftning 
gällande barnrättsfrågor samt informera om barns situation och deras arbete för barns rättigheter. 
(UNICEF 2018b) 
 
Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International, som 
är verksamma i totalt 75 länder. Sedan starten 1937 har Plan International haft fokus på att stödja 
relationen mellan barnen och givarna, ett så kallat fadderskap. Plan International Sverige startades 
1997 och har sedan dess arbetat förebyggande och långsiktigt för att stärka barns rättigheter och 
flickors lika villkor. Genom att samla in pengar från privatpersoner, företag, institutioner och 
organisationer kan de också arbeta på gräsrotsnivå, vilket innebär att de är på plats där det behövs 
för att kommunicera och direkt stödja barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. (Plan 
International Sverige 2018) 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera den visuella och textuella kommunikationen 
på de tre valda barnrättsorganisationernas startsidor, med fokus på bilder, huvudrubriker samt 
färgkombinationer, för att se hur de olika komponenterna påverkar och engagerar mottagaren på 
olika sätt. 

1.4 Frågeställningar  

För att besvara syftet har tre frågeställningar tagits fram:  
 

1. Vad framkallar startsidornas visuella uttryck för typ av känslor hos mottagaren vid första 
intryck?  

2. Hur påverkas mottagaren känslomässiga engagemang av startsidornas huvudrubrik, bild och 
färgval - enskilt och i samspel med varandra? 

3. Vad finns det för likheter och skillnader i de olika startsidornas visuella uttryck med fokus 
på bilder, huvudrubriker och färger?  

1.5 Avgränsningar 

En avgränsning som gjordes vid val av organisationer var att enbart välja organisationer som utgår 
från Sverige, vilket i sin tur ledde till valet av de tre barnrättsorganisationer som studien bygger på.  
Analysen utgår endast från webbsidornas startsidor för att begränsa den mängd information och 
visuella uttryck som skulle analyseras.  
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Ytterligare en avgränsning som gjordes var att endast titta på färger, bilder samt huvudrubriker på 
startsidan och därmed ej analysera underrubriker, längre texter eller ikoner. Detta val gjordes på 
grund av studiens strama tidsram och att en analys av allt innehåll därför ej hade varit möjlig.  
 
Startsidorna har endast analyserats utifrån dess utseende i en webbläsare på dator och ej utifrån hur 
de presenteras i en webbläsare på mobil eller surfplatta. 

1.6 Disposition 

Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund samt den förstudie som ledde fram till vilka 
barnrättsorganisationers startsidor som kom att granskas i denna studie. Vidare presenteras studiens 
syfte som i sin tur ledde till formulerandet av de tre frågeställningar som denna studie ämnar att 
svara på. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 
 
Referensram 
I referensramen redogörs de teorier som är relevant för att besvara syftet samt frågeställningarna. 
Teorierna som tas upp handlar om marknadskommunikation (via webbsida samt specifikt för 
välgörenhetsorganisationer), retoriska tilltal, visuell kommunikation med fokus på bild, text och 
färg samt samspelet mellan den visuella kommunikationens olika delar. Referensramen består av 
källor som är hämtade från böcker samt vetenskapliga artiklar och har också som mål att ge läsaren 
en djupare förståelse för ämnet.  
 
Metod 
I metodkapitlet presenteras de metoder som använts i denna studie och en motivering till valet av 
dessa. Kapitlet består utöver detta av metodens ansats, studiens upplägg, datainsamlingsmetoder 
samt en presentation av dessa, den analysmetod som kommer att användas, etik och avslutningsvis 
en diskussion om studiens reliabilitet och validitet. 
 
Datainsamling och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av den kvantitativa enkäten och de två kvalitativa fokusgrupper 
som genomförts samt en analys av deras resultat. Analysen har baserats på de teorier som tidigare 
presenterats i referensramen. I analysen av datan som samlats in genom de kvalitativa 
fokusgrupperna har även sambandet mellan datan från den kvantitativa enkäten tagits hänsyn till.  
 
Avslutning 
I det avslutande kapitlet presenteras slutsatsen där studiens syfte besvaras med hjälp av dess 
frågeställningar. Vidare följer en avslutande diskussion kring de slutsatser och resultat som studien 
gett. Avslutningsvis ges rekommendationer till fortsatta studier. 
 
Bilagor 
I denna studie återfinns två bilagor - den kvantitativa enkäten i sin helhet samt den intervjuguide 
som använts för studiens kvalitativa fokusgrupper. På grund av upphovsrättsliga skäl har vissa 
bilder censurerats vid den digitala publiceringen av denna studie medan de som visas har fått ett 
godkännande från respektive barnrättsorganisation. 
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2. Referensram 
I detta kapitel presenteras den referensram som använts för att besvara studiens syfte. De teorier 
som valts ämnar ge läsaren en överblick och större förståelse för ämnet denna studie samt stå till 
grund för analysen som har som mål att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

2.1 Marknadskommunikation 

Begreppet marknadsföring syftar till att skapa, kommunicera och leverera ett värde till kund via ett 
varumärke. Genom att förstå kundens önskemål och värderingar kan ett företag skapa bättre 
förutsättningar för att uppnå detta kundvärde genom sin marknadsföring. (Parment 2018) Ett 
varumärkes marknadskommunikation spelar dessutom en viktig roll i att locka kunder, skapa 
specifika associationer och förändra attityder samt kan fungera som ett konkurrensmedel (Dahlén, 
Lange & Rosengren 2017).  

2.1.1 Marknadskommunikation via webbsida  

Webbsidor är en av många kanaler som ett varumärke kan välja att använda i sin marknadsföring 
och för många organisationer är en webbsida det viktigaste medlet för att synas och nå ut med sitt 
budskap. Webbsidans startsida är det allra första som mottagaren möts av och det bidrar därför 
också till att skapa mottagarens första intryck. När användaren öppnar en webbsida sker det första 
intrycket över bara några få sekunder och dessa sekunder kan vara avgörande för om användaren 
kommer att stanna kvar på webbsidan eller gå vidare till en annan. Två av de faktorer som kan 
påverka om användaren kommer att stanna kvar eller gå vidare är webbsidans visuella uttryck samt 
mottagarens upplevelse av hur trovärdig organisationen uppfattas utifrån dess webbsida. (Robins & 
Holmes 2008)  

2.1.2 Marknadskommunikation för välgörenhetsorganisationer 

Begreppet välgörenhet förklaras enligt Nationalencyklopedin (2018) som “osjälvisk hjälp till 
människor som är i nöd eller att hjälpa sämre lottade”. Välgörenhetsorganisationer har som mål att 
få människor att donera antingen tid eller pengar för att hjälpa ett specifikt ändamål. Tid och 
pengars värde uppfattas olika för olika människor och viljan att donera kan triggas av olika typer av 
marknadsföringstekniker. (Kim 2015) De potentiella donatorernas engagemang och påverkan kan 
bland annat triggas genom att anspela på två olika saker: altruism eller egoism. Altruism engagerar 
genom ett behov hos mottagaren att vilja hjälpa andra utan att förvänta sig något tillbaka. Egoism 
engagerar istället genom ett behov att hjälpa sig själv genom att t.ex. känna mindre skuld av att 
donera tid eller pengar. Genom att identifiera de individuella skillnader hos olika typer av mottagare 
kan välgörenhetsorganisationer ta reda på hur den visuella kommunikationen bör utformas för att 
engagera och påverka en altruistisk mottagare respektive en egoistisk mottagare. (Brunel & Nelson 
2013) 

2.2 Retorik 

Den klassiska retoriken innebär de medel som avsändaren använder för att försöka förklara, 
övertyga eller övertala mottagaren med. Logos, etos och patos är tre retoriska tilltal enligt 
Aristoteles som kan användas för att påverka mottagaren i till exempel bilder och texter. (Waern, 
Pettersson & Svensson 2004) Nedan följer en beskrivning av dessa tre tilltal.  
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2.2.1 Etos 

Etos tilltalar avsändarens förnuft. Det ska få mottagaren att acceptera objektet då det anspelar på det 
förnuftiga. Vid användning av förnuftsargument gäller det för avsändaren att förstå hur mottagaren 
tänker sig världen och genom det värderar argument efter sina erfarenheter eller tankar om hur 
världen är. (Wærn, Pettersson & Svensson 2004) 

2.2.2 Logos 

Det retoriska tilltalet logos ligger i hur avsändaren visar vem denne är och på så sätt ställa sig på en 
nivå som är mer lik mottagaren. Detta gör att mottagaren kan lita mer på avsändaren och på så sätt 
kan skapa samt känna förtroende för denne. (Wærn, Pettersson & Svensson 2004) 

2.2.3 Patos 

Patos är det retoriska tilltal som berör mottagaren på ett känslomässigt plan. Det kan vara något som 
berör mottagaren sentimentalt, men också något som berör på ett obehagligt sätt. Många menar att 
bilder i huvudsak tilltalar mottagaren genom patos, då det avser att väcka känslor. (Wærn, 
Pettersson & Svensson 2004) 

2.3 Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation är ett samlat begrepp som beskriver den kommunikation som en sändare 
kan använda för att förmedla ett budskap till en mottagare. Den visuella kommunikationen 
innefattar ett arrangemang av bland annat bild, text och färger. (Bergström 2016) 

2.3.1 Bilder  

Bildens styrka, när det gäller kommunikation mellan sändare och mottagare, ligger framförallt i dess 
möjligheter att väcka både känslor och tankar hos mottagaren. En bild kan användas för att övertyga 
genom att visa upp ett objekt eller en situation på ett visst sätt och på så sätt engagera mottagaren till 
att exempelvis tänka kritiskt, känna medlidande eller bara ryckas med i en berättelse. (Carlsson & 
Koppfeldt 2008) Vid användning av bilder i marknadsföring så finns det två olika typer av 
iscensättning att använda sig av; en dramatisk eller en icke-dramatisk. En dramatisk iscensättning 
skildrar ett problem, konflikt eller dylikt för att framkalla känslor hos mottagaren. Dessa dramatiska 
bilder skapar goda förutsättningar för starka intryck som på ett effektivt sätt fångar mottagarens 
intresse. I kontrast till detta så kan en icke-dramatisk iscensättning användas när syftet inte i första 
hand är att dramatisera och skapa reaktion utan snarare att uppnå analys och reflektion. Denna typ 
av iscensättning skapar en mjukare kontakt med mottagaren. På det stora hela kan det även sägas att 
en dramatisk iscensättning främst fokuserar på nuet och realtid medan en icke-dramatisk 
iscensättning fokuserar på det förflutna och dåtid. (Bergström 2010)  
 
Inom bildanalys kan begreppen denotation och konnotation användas. Begreppet denotation 
motsvarar det vi ser eller förstår att bilden föreställer, det vill säga dess uppenbara mening och hur 
vi identifierar objekten i bilden. Konnotation innebär det resterande värde som läses in i bilden som 
inte är lika uppenbart utan tolkas av mottagaren. (Wærn, Pettersson & Svensson 2004) 
En avsändare kan använda sig av retoriska bilder för att skapa en ökad effekt av budskapet och en 
intensivare upplevelse hos mottagaren. De retoriska bilderna kan delas upp i fyra olika perspektiv: 
presentativ, metonymisk, synekdoke samt metaforisk. Den presentativa bilden visar mottagaren hur 
något ser ut och lyfta fram vissa egenskaper. Till exempel kan dessa bilder vara produktbilder, 
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miljöbilder eller porträtt. Den metonymiska bilden illustrerar närhet mellan två begrepp där en bild 
symboliserar en helhet. Det kan till exempel vara en bild på Wall Street som symboliserar hela 
aktiemarknaden. Det tredje bildperspektivet är synekdokebilden som visar och bevisar något genom 
att en del av något får stå för helheten. Det kan till exempel vara en bild på ett litet barn i en 
sprucken balja som visar på Afrikas katastrof. Den fjärde, och sista, retoriska bilden, den 
metaforiska, jämför med hjälp av metaforer. Ett exempel på detta kan vara en bild på en kaktus som 
påvisar svårigheter i olika relationer. (Bergström 2016) 
 
Bildkomposition har som funktion att dels skapa en attraherande helhet och dels att skapa en 
ordning mellan bildens alla olika komponenter. En symmetrisk komposition innebär att motivet 
placeras i mitten för att skapa lugn och harmoni i bilden, risken finns dock att bilden uppfattas som 
tråkig och livlös. Istället kan då en asymmetrisk komposition användas där motivet placeras en bit åt 
sidan för att skapa en mer levande och dynamisk bild. (Bergström 2010) 
 
De mest kraftfulla bilderna skapas genom koppling till det mänskliga ansiktet samt att ögonen gör 
de mer kraftfulla. Ansiktet har generellt en hög attraktionsnivå och genom att betraktaren får 
omedelbar ögonkontakt med personen i bilden skapas det största attraktionsvärdet. (Freeman 2011) 
Fotografier som används inom välgörenhetsorganisationer kan ha olika emotionella effekter. 
Attributen i fotografiet såsom uttryck, blick och antal personer påverkar bland annat mottagarens 
sympati och engagemang. Exponeringen av fotografier som innehåller ett sorgset och ledset uttryck 
skapar negativa känslor hos mottagaren. Liknande gäller fotografier med glada uttryck, men inte i 
lika stor utsträckning. (Baberini, Coleman, Slovic & Västfjäll 2015)  
 
Det finns flera sätt att gå tillväga för att förmedla känslor via bilder. Ett av dessa sätt är att använda 
sig av en förhöjd färgmättnad i bild för att skapa klara och glada färger vilket fångar och förmedlar 
glädje i bilden. Att förmedla nedstämdhet i en bild uppnås istället genom att använda sig av ett 
mjukt ljus med mindre kontrast i bilden. (Segholm 2008) I tillägg till en låg kontrast går det också 
att utnyttja färgtemperaturen i bilden för att få fram en känsla av värme eller kyla - till exempel kan 
en blå ton i bilden uppfattas som tyst, mörk och kylig (Freeman 2007). 

2.3.2 Text  

En text är en sammanhållen språklig enhet bestående av flera meningar som innehar ett tydligt 
sammanhang. En exakt kategorisering av texter är svår att genomföra då det finns en sådan stor 
mängd olika texter som produceras för olika sammanhang. Men en grov kategorisering kan göras 
genom att dela in dem i två grupper; fakta- och åsiktstexter. Reklamtexter, både i tryckt format och 
på webben, faller under kategorin åsiktstexter som beskriver en mer subjektiv typ av text jämfört 
med faktatexter. En text måste alltid ha ett tydligt syfte och att text inom reklam och 
marknadsföring dessutom måste skapa ett intresse samt väcka känslor hos mottagaren. (Bergström 
2010) 
 
Att skriva för webb medför ytterligare komponenter som bör tas i beaktning vid skapandet av text. 
En av dessa saker är att text som läses via en upplyst skärm läses 25 procent långsammare jämfört 
med om samma text läses tryckt på ett papper. Detta medför ett behov av korta och medryckande 
texter som på ett snabbt och effektivt sätt fångar mottagarens intresse samt väcker de känslor som 
önskas av den som formulerat texten. (Bergström 2010) 
 
Det är ingen större skillnad att skriva för det kommersiella syftet eller det ideella syftet. En 
påverkansmodell som är applicerbar på hur den textuella kommunikationen på ideella företag och 
organisationer är modellen veta-tycka-göra, en modell som hjälper avsändaren att välja ut det 
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viktigaste textinnehållet. Veta utgör huvudbudskapet och bör vara så enkelt och konkret som möjligt 
för att hjälpa mottagaren att förstå vad det handlar om. Ett exempel på detta kan vara konkreta ord, 
som till exempel “minfält”, som används för att belysa huvudbudskapet. Tycka innebär att välja 
relevanta och intressanta argument som stödjer budskapet. Argumenten kan med fördel vara 
känslomässiga, som tilltalar mottagarens värderingar för att göra avsändaren känslomässigt 
trovärdig. Syftet med dessa argument är att göra texten och resonemanget angeläget så att 
mottagaren vill ta ytterligare ett steg, till exempel genom att donera pengar. Den tredje steget i 
modellen är göra, vilket betyder att bestämma ett mätbart kommunikationsmål. (Rosén 2017) 
 
För insamlingsorganisationer är det viktigt att alltid bekräfta givaren och inge hopp genom att 
förklara hur denne kan göra skillnad. Det är också viktigt att rapportera från platsen där krisen finns, 
skriva om riktiga fall samt att använda namn på personer och orter - allt för att få givaren att känna 
sig så insatt som möjligt. En avsändare bör även ställa det goda mot det onda för att belysa behovet 
av hjälp ytterligare. (Rosén 2017) 

2.3.3 Färger  

Färger kan användas i dels ett funktionellt syfte samt ett icke-funktionellt. Funktionell färg hjälper de 
kommunikativa funktionerna och är en viktig kommunikativ kraft som används för att attrahera, 
skapa stämning, informera, strukturera och pedagogisera. Icke-funktionell färg används i kontrast 
till funktionell färg endast av kosmetiska skäl för att förföra mottagaren. (Bergström 2016) 
 
Olika färger har genom tiderna tilldelats olika betydelser. Dessa kan skilja sig åt något men 
överensstämmer ofta över olika kulturer samt över olika tidsperioder. Det finns inga exakt bestämda 
regler för vad olika färger har för betydelse och samtliga färger har oftast både negativa och positiva 
bibetydelser kopplade till sig. Trots detta finns det vissa generella åsikter om de vanligaste färgernas 
betydelse och symbolik. Dessa kan fungera som en översikt över de åsikter och kulturella 
hänvisningar som finns tillgängliga och kan användas för att uttrycka valda känslor i färg. (Edwards 
2004) Nedan följer en kort genomgång av några av de vanligaste färgerna samt vilken generell 
betydelse som är kopplad till dem. 
 
Den färg som det finns störst enighet i om dess betydelse är färgen rött. Rött förknippas med 
stimulering, fara och sexuell upphetsning. Det är blodets färg och kan även symbolisera eld och 
passion såväl som aggression och ilska. Det är en dramatisk färg med en upplivande effekt som i 
många sammanhang kan användas för att varna eller stoppa. I Ryssland förknippas även rött med 
revolution och frihet medan den i Amerika står för kärlek, dynamik och kraft. (Edwards 2004) 
 
Vitt har motstridiga tolkningar och kan tolkas både som negativt och positivt. I västerländska 
kulturer speglar vitt oskuldhet och renhet medan den i många andra kulturer representerar dödens 
färg och kan beteckna hemskheter såsom olyckor eller spöken. Vitt kan också stå för drömmar och 
lycka i hemmet. (Edwards 2004) 
 
Svart är en färg som i västvärlden förknippas med känslor som död, sorg och ondska. Den är tätt 
ihopkopplad med det negativa och får ofta stå som representant för olycka. I samspel med vitt så 
fungerar den även som en kontrastfärg, t.ex. genom att ställa gott mot ont eller rätt mot fel. Svart har 
även en stark koppling till natt och mörker och därmed fått betydelsen av okunskap, mysterier och 
intriger. (Edwards 2004) 
 
Grönt genererar i många fall positiva associationer såsom balans och harmoni. Färgen står även för 
vår, ungdom, hopp, glädje och hälsa och i västvärlden symboliserar grönt att något är okej eller 
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redo. Men som de flesta andra färger kan den även bidra till negativa associationer i form av 
sjukdom, avund och svartsjuka. (Edwards 2004) 
 
Gult är en av de färger som har flest motstridiga kopplingar och betydelser. I viss mening kopplas 
den till positiva och ljusa attribut som solsken, lycka, intellekt och upplysning. Men den kan även 
symbolisera andra negativa känslor som avundsjuka, vanära, svek och feghet. I kristendomen är gult 
starkt förknippad med Judas och står därmed för förräderi. I kontrast till detta så står gult i islamisk 
tro för vishet. (Edwards 2004) 
 
Blått har inte en lika lång historia som många av de andra vanligaste färgerna och anledningen till 
detta kan vara att den länge betraktades som okroppslig, ogreppbar och rentav overklig. Blått 
förknippades med rymden och stora avstånd och gav upphov till uttryck som “försvinna upp i det 
blå.” Idag så kopplas mörkare blå till auktoritet, makt och trovärdighet medan ljusare blå 
symboliserar lycka, trohet och framgång. Blått kan även kopplas till mer negativa känslor såsom 
sorgsenhet och melankoli. (Edwards 2004) 
 
Orange är en färg som inte har en lika tydlig koppling till en specifik sinnesstämning som de andra 
färgerna. Istället förknippas färgen med liknande saker som rött, till exempel hetta och eld, men 
utan den fara som kopplas till just rött. Så fort en röd färg börjar dra mer åt orange så försvagas 
några av de attribut som kännetecknar just det röda. Orange förknippas även med vissa tider på 
håret som till exempel höst och högtiden halloween samt kan i viss mån stå för bristande allvar och 
lättsinne. (Edwards 2004) 

2.4 Samspelet mellan den visuella kommunikationens delar  

Genom olika visuella element kan mottagaren påverkas. Känsla, tanke och handling, även kallad 
KTH, är tre steg som en mottagare går igenom för att uppnå en fullkomlig reaktion när denne utsätts 
för de visuella elementen. Genom de visuella elementen, arrangemanget av färger och former, 
bildens djup, kontrast och betydelse väcks en snabb känsla där mottagaren kan ana budskapet i 
mindre eller högre grad. När denna snabba känslan har väckts uppstår sedan en tanke hos 
mottagaren där intellektet gör en bedömning om det mottagaren betraktar verkar trovärdigt, om det 
berör, vad mottagaren får ut av det samt vad det krävs av denne. För att väcka en tanke är det viktigt 
att komplettera de visuella elementen med det verbala meddelandet, det vill säga texten. Handlingen 
är det tredje och sista steget, och är även målet för hur mottagaren påverkas. Uppmärksamhet, 
relevans, känsla och tanke är det som påverkar mottagaren till en förändring av något slag. 
(Bergström 2016) 
 
Ett effektivt samspel mellan text och bild skapar bättre förutsättningar för att få budskapet att nå 
fram och få den effekt som är avsedd. Detta samspel kan skapas på två olika sätt. Det första är 
genom att förankra bild och text med varandra och låta dem berätta samma sak. (Bergström 2010) 
Genom att använda en text som talar om vad bilden föreställer så blir det lättare för mottagaren att 
förstå bilden utifrån sin egen erfarenhet av världen. Denna typ av samspel förtydligar och förankrar 
budskapet men utvidgar ej dess betydelse. (Fiske 1997) Ett annat tillvägagångssätt är att istället 
använda sig av ett friare samspel och låta text och bild berätta olika saker på ett motsägelsefullt sätt. 
Detta används med fördel för att sticka ut, skapa ett mer dynamiskt budskap och för att få starkare 
reaktioner från mottagaren. Ett effektivt samspel uppstår när bild och text ej kan stå för sig själva 
utan båda komponenter krävs för att budskapet i sin helhet ska nå fram. (Bergström 2010)  
 
Genom att addera text till bild och vise versa, med samma budskap, skapas en övertydlighet som 
vanligtvis bör vara gynnsamt för förståelsen av budskapet. Bild och text uttrycker både önskade och 
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oönskade konnotationer och de uppfyller samtidigt flera olika funktioner utöver det som de har för 
avsikt att göra. (Wærn, Pettersson & Svensson 2004) 
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3. Metod 
I detta kapitel redovisas studiens ansats och upplägg samt de metoder som använts för att samla in 
data. Vidare redogörs forskningsetiken och därtill även studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Ansats 

Forskningsmetoder kan delas upp i två olika typer av kategorier, kvalitativa och kvantitativa. De 
båda metoderna skiljer sig åt på flera olika sätt och lämpar sig därmed också väl för olika typer av 
studier. Kvantitativa metoder fokuserar på kvantitet och omfattning. Den utgår från en redan 
definierad teori och ger en allmän uppfattning över det studerade området. Kvalitativa metoder 
fokuserar istället på ord och mening och ger en mer grundlig data. (Bryman 2016) 
 
Denna studie genomfördes med hjälp av en mixad metod, där en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ forskningsmetod används för att samla in data. Mixad metod är ett relativt nytt 
tillvägagångssätt för att samla in data som uppstod kring slutet av 1980-talet. Det finns olika typer 
av mixad metod och den som har använts i denna studie är en Explanatory sequential mixed method 
design, hädanefter benämnd som explanativ mixad metod (se figur 1). Här delas datainsamlingen 
upp i två faser där den första fasen går ut på att samla in kvantitativ data för att sedan analysera 
resultatet och använda det för att planera och utforma den andra fasen som fokuserar på kvalitativ 
data. Första fasen består ofta av någon typ av undersökning, till exempel via enkät, medan den andra 
delen kan bestå av till exempel kvalitativa intervjuer. (Creswell 2014) 
 

 
Figur 1: En explanativ mixad metods tillvägagångssätt   
 
En mixad metod har fördelen att det skapar en större förståelse av problemet än vid användning av 
endast en av de båda samt att det skapar ett starkare resultat med färre begränsningar. Utmaningarna 
med mixad metod ligger i omfattningen av datainsamling samt att det kräver en stor förståelse för 
både kvantitativ såväl som kvalitativ metod. (Creswell 2014) 
 
Datan till denna studie har samlats in med hjälp av en kvantitativ enkät som sedan kompletterats 
med kvalitativa fokusgrupper. 

3.2 Studiens upplägg  

Arbetet inleddes med att genomföra en förstudie med syfte att välja vilka organisationer som skulle 
analyseras samt en granskning av dessa organisationers webbsidor. Efter att förstudien genomförts 
gjordes en insamling av information kring bakgrund och teori för att bygga den slutgiltiga 
referensramen. Sedan genomfördes efterforskning om olika typer av datainsamlingsmetoder för att 
se vilka metoder som skulle lämpa sig för denna studie. Därefter planerades utförande av metoderna 
genom att inledningsvis bygga en kvantitativ enkät som delades via Facebook. Resultatet från 
enkäten analyserades sedan för att kunna användas som hjälp för att skapa en intervjuguide till 
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fokusgrupper. Fokusgrupperna genomfördes för att samla in kvalitativ data som hade som syfte att 
komplettera den kvantitativa data som samlades in via enkäten. Efter att fokusgrupperna genomförts 
sammanställdes all insamlad data och processen att analysera resultatet inleddes. Avslutningsvis 
formulerades slutsatser, diskussion samt rekommendationer för fortsatta studier.  

3.3 Datainsamlingsmetoder 

Nedan följer en redogörelse över studiens datainsamlingsmetoder.  

3.3.1 Kvantitativ enkät 

Kvantitativ metod används för att bestämma omfattningen av något som redan på förhand är 
definierat för att se hur fördelningen ser ut inom en viss grupp eller population. Det kan även 
användas för att se hur de olika fördefinierade egenskaperna hör samman med varandra. En 
kvantitativ enkät är en form av intervju som använder sig av ett standardiserat intervjuförfarande 
och som har utgångspunkt i något som redan är definierat i form av egenskaper eller innebörder. 
Förkunskapen om dessa egenskaper tas till hjälp för att bygga ett frågeformulär med flera 
definierade svarsalternativ som är densamma för samtliga respondenter. Här eftersträvas en så 
standardiserad och liknande upplevelse för alla respondenter. Frågorna bör därför vara formulerade 
på ett lättbegripligt sätt och ha samma innebörd för samtliga respondenter. (Svensson & Starrin 
1996) Fördelarna med en webbaserad enkät är att det går snabbt att genomföra samt att det är 
kostnadseffektivt. Det är även geografiskt oberoende och skapar därmed möjligheter att nå fler 
människor över ett större avstånd. (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2016) 
 
I denna studie används en kvantitativ enkät via webben för att skapa en uppfattning av hur 
mottagarna upplever det visuella uttrycket på startsidorna. Genom enkätens resultat kan det utläsas 
hur mottagarnas känslomässiga påverkan och engagemang påverkas av det visuella uttrycket. 
Resultatet har sedan använts som grund till att genomföra kvalitativa fokusgrupper.  

3.3.1.1 Urval och omfattning 

Enkäten skickades ut via de två författarnas personliga Facebook-konton för att få svar från en så 
bred massa som möjligt. Detta genererade i 65 stycken svar där 46 av respondenterna identifierar 
sig som kvinnor och 19 identifierar sig som män. 33 stycken angav huvudsaklig sysselsättning som 
studerande, 29 stycken som arbetande och resterande tre som pensionärer. 84,6% av respondenterna 
uppgav att de tidigare har donerat tid, pengar eller annat engagemang för att hjälpa en 
barnrättsorganisation. 
 
Valet att dela enkäten till samtliga kontakter på Facebook medför mindre kontroll över vilka som 
svarar men då syftet med denna studie är att undersöka den allmänna uppfattningen av det visuella 
uttrycket så gjordes detta val för att generera svar från flera olika håll och ej från en homogen grupp.   

3.3.1.2 Tillvägagångssätt 

Enkäten inleddes med en presentation om studiens syfte samt information om att alla svar behandlas 
med anonymitet. Enkäten var uppdelad i tre olika avsnitt, där den första delen behandlade frågor 
kring respondenternas kön, ålder och sysselsättning samt deras attityder och vanor gentemot 
barnrättsorganisationer. Det andra avsnittet omfattade frågor kring vilken eller vilka känslor som 
respondenten upplever utifrån specifika bildkollage från respektive startsida, följt av liknande frågor 
som berörde startsidornas huvudrubriker samt färgkombinationer. Det avslutande avsnittet innehöll 



 12 

frågor som berörde respondenternas uppfattning av respektive startsidas samlade visuella uttryck. 
Enkäten lades upp på Facebook onsdag 28 mars, låg uppe i fem dagar och genererade totalt 65 svar. 

3.3.2 Kvalitativa fokusgrupper 

En kvalitativ intervju har som mål att upptäcka eller förstå egenskaper hos någonting (Svensson & 
Starrin 1996). En kvalitativ intervju är ej lika strukturerad som en kvantitativ på grund av att ett 
stort fokus ligger på respondenternas egna uppfattning och upplevelse. För att ge utrymme till mer 
flexibilitet kan intervjuguiden frångås genom att nya frågor läggs till under intervjuns gång. Här 
finns utrymme att låta intervjun formas efter respondenterna och långa, mer detaljerade svar 
eftersträvas. (Bryman 2016) 
 
Fokusgrupper är en form av kvalitativ intervju där flera respondenter intervjuas samtidigt och som 
är fördelaktig att använda när tidigare gjord undersökning behöver följas upp (Christensen et al. 
2016). Fokusgrupper kan till exempel följa upp data som samlats in via enkäter för att ge nya 
infallsvinklar åt analysen. Gruppintervjuer framkallar en dynamik som saknas i individuella 
intervjuer och drar fördel av det sociala samspelet mellan respondenterna. (Wibeck 2010) Den 
gruppdynamik som uppstår i en fokusgrupp, och som saknas i individuella intervjuer, är ett skäl till 
att välja just denna metod för denna studie.  
 
Lämplig mängd respondenter i en fokusgrupp beror på ändamål men mycket talar för att gruppen 
som intervjuas ej bör vara för stor men heller inte för liten. För att undvika inbyggda spänningar 
som kan uppstå vid en grupp på tre respondenter bör gruppen bestå av minst fyra respondenter. För 
att undvika att det bildas subgrupper inom gruppen bör dessutom antalet respondenter ej överstiga 
sex stycken. (Wibeck 2010) 
 
Vidare menar Wibeck (2010) att fokusgrupper är lämpliga att använda sig av vid flera tillfällen och 
ett av dessa är när handlande och motivation ska undersökas. Det lämpar sig även väl när det som 
ska undersökas är djupare bakgrundsinformation om hur något uppfattas och varför, det vill säga 
attityder gentemot det valda ämnet (Christensen et al. 2016). Detta motiverar användandet av 
fokusgrupper i just denna studie då det som ska undersökas är mottagarnas motivation och 
engagemang i förhållande till det visuella uttrycket på de valda organisationernas startsidor. Med 
hjälp av fokusgrupper får respondenterna chans att jämföra sina egna erfarenheter med andra genom 
gemensam diskussion. Fokusgrupper minskar även intervjuarens styrande roll (Wibeck 2010) vilket 
är önskvärt i denna studie då fokus ligger på respondenterna och deras spontana upplevelser av det 
visuella material som ska analyseras.  
 
Att transkribera kan göras på tre olika nivåer, där nivå ett är en detaljerad transkription som innebär 
att exempelvis talspråksformer och talhastighet finns med. Nivå två liknar nivå ett, men är inte lika 
detaljerad. Sammanfattningsvis kan det sägas att nivå ett och två går in mer på djupet hur 
respondenterna beter sig i känsliga frågor. Den tredje nivån är skriftspråksnormad, vilket innebär att 
exempelvis oavslutade meningar och tvekljud tas bort. Att välja transkiptionsnivå görs utifrån syftet 
med studien och vilken typ av analys som ska göras på materialet. (Wibeck 2010. Då denna studie 
ej har som avsikt att besvara frågor om hur respondenterna beter sig vid diskussionen, i form av till 
exempel kroppsspråk eller ordval, så har fokus endast legat på diskussionens innehåll och att 
besvara varför något uppfattas på ett speciellt sätt. Utifrån detta har beslutet att transkribera på den 
tredje nivån tagits. 
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3.3.2.1 Urval och omfattning 

Utifrån de tids- och resursramar som fanns tillgängliga till denna studie så togs beslutet att 
genomföra två fokusgrupper. Vardera grupp innehöll fyra respondenter med hänvisning till Wibecks 
(2010) rekommendationer. För att skapa god förutsättning till samförstånd mellan gruppdeltagarna 
så togs även beslutet att använda sig av en homogen grupp med människor av liknande ålder och 
socioekonomisk bakgrund (Wibeck 2010) samt en blandning av män och kvinnor (Se tabell 1 och 
tabell 2). Vid valet av respondenter har ett medvetet val att utesluta designstudenter tagits för att de 
kan ha en förkunskap som påverkar synen på det visuella uttrycket. I denna studie eftersträvas 
istället ett mer neutralt urval utan några förkunskaper inom ämnet.  
 

Respondenter Kön Ålder Sysselsättning 

A Man 27 Arbetar 

B Man 26 Studerar 

C Kvinna 25 Arbetar 

D Kvinna 26 Egen företagare 

Tabell 1: Respondenter i fokusgrupp A 
 

Respondenter Kön Ålder Sysselsättning 

E Man 26 Studerar 

F Man 24 Arbetar 

G Man 27 Studerar 

H Man 26 Arbetar 

Tabell 2: Respondenter i fokusgrupp B 

3.3.2.2 Tillvägagångssätt 

För denna studie valdes en semistrukturerad form på fokusgrupper vilket innebär att fokusgrupperna 
utgick från en förutbestämd intervjuguide men att det samtidigt lämnades utrymme för 
respondenterna att med hjälp av varandra diskutera saker som gick utanför intervjuguiden. Ju 
mindre strukturerad en fokusgruppsintervju är desto mindre styr moderatorn interaktionen mellan 
respondenterna. (Wibeck 2010) Valet att använda en semistrukturerad form på 
fokusgruppintervjuerna gjordes för att bibehålla en viss kontroll över vad respondenterna diskuterar 
utan att begränsa interaktionen mellan dem med risk att gå miste om spontan respons. 
Intervjuguiden utformades med utgångspunkt i resultatet av den kvantitativa enkäten. Båda 
fokusgrupperna genomfördes i en hemmamiljö för att skapa en trygg upplevelse för deltagarna samt 
för att undvika störningar som kan uppstå i mer offentliga miljöer. Fokusgrupp A genomfördes den 
10 april 2018 och tog 54 minuter. Fokusgrupp B genomfördes den 15 april 2018 och tog 43 minuter. 

3.4 Analysmetod 

Vid användning av en explanativ mixad metod så analyseras den kvantitativa och kvalitativa datan 
separat och individuellt. Det kvantitativa resultatet används sedan för att planera upp den kvalitativa 
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delen exempelvis genom formulering av frågor till de kvalitativa intervjuerna. Det är viktigt att inte 
slå ihop de två analysresultaten till ett sammanslaget resultat utan istället låta dem stå för sig själva 
för att sedan analysera sambandet mellan dem och hur de hjälper varandra skapa mer djup. 
(Creswell 2014) 
 
I denna studie följdes ovan nämnd process vid analys av data. Inledningsvis analyserades den 
kvantitativa data som enkäten resulterade i. Som ett första steg för att analysera datan granskades 
resultatet för att få en överblick. I det andra steget sammanställdes vilka alternativ som fått högst 
svarsfrekvens och därigenom hittades mönster. Detta följdes av steg tre, där datan ställdes mot de 
valda teorierna. Det sista steget var att ta fram olika kategorier och fokusområden kopplade till de 
olika barnrättsorganisationerna. Resultatet användes därefter till att planera samt skapa frågor till 
fokusgrupperna.  
 

 
Figur 2: Analysmetod för kvantitativ enkät 
 
Analysen för de kvalitativa fokusgrupperna genomfördes i flera steg. Det första steget var att 
transkribera det inspelade materialet från fokusgrupperna på den tredje nivån, som inte tar hänsyn 
till kroppsspråk och tonfall. Det andra steget var att gå igenom transkriberingarna och markera 
nyckelord och meningar samt teman som kunde relatera till valda teorier på något sätt. Detta för att 
sedan, i steg tre, sammanfatta och lyfta fram specifika citat som gav en bild av vad som sades under 
fokusgrupperna. Därmed så redovisades svaren ej i sin helhet utan sammanfattades för att reflektera 
helheten. I det sista steget i analysen ställdes datan mot de valda teorierna.   
 

 
Figur 3: Analysmetod för kvalitatiativa fokusgrupper 

3.5 Etik 

Inom forskning finns det forskningsetiska principer som har till syfte att ge underlag för relationen 
mellan forskare och uppgiftslämnare. Genom detta kan en god avvägning ske mellan 
forskningskravet och individskyddskravet. Det grundläggande individskyddskravet kan delas upp i 
fyra olika huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas för informationsskyddskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationsskyddskravet innebär att 
att forskaren ska informera de berörda om den specifika forskningsuppgiftens syfte. Samtyckekravet 
behandlar en undersökningsdeltagares rätt att bestämma över sin egen medverkan. Det tredje kravet 
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är konfidentialitetskravet och innebär att berörda personer i största möjliga mån ska ges 
konfidentialitet och att personliga uppgifter ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det fjärde, och 
sista, kravet är nyttjandekravet. Det innebär att de insamlade uppgifterna om enskilda personer 
endast får användas för forskningsspecifika ändamål. (Vetenskapsrådet 2015) 
 
Samtliga respondenter i denna studie har fått informationen om att deras identitet samt svar 
behandlas med konfidentialitet och att inga namn kommer att nämnas i denna studie. 
Respondenterna har även fått information om studiens syfte och vad datan som samlas in kommer 
att användas till. De har också fått möjlighet att tacka nej till att delta i studien. Därmed har samtliga 
av de nämnda kraven uppfyllts i denna studie. 

3.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär att vid studerande av samma material ska forskare, oberoende av varandra, 
komma fram till samma resultat. Vidare innebär det dessutom att resultatet ska vara tidsoberoende, 
det vill säga att samma resultat ska uppstå oavsett vilken tidpunkt forskningen görs. (Christensen et 
al. 2016) Validitet innefattar tolkningen av observationer samt att vara konsekvent genom att endast 
studera det som tidigare nämnts (Wibeck 2010). Inom mixade metoder är det viktigt för forskaren 
att fastställa den kvantitativa datans validitet samt att diskutera validiteten i resultaten från de 
kvalitativa undersökningarna. I en explanativ mixad metod kan även ytterligare svårigheter kring 
validitet uppstå som är viktiga att vara medveten om. Studiens korrekthet kan till exempel bli 
påverkad om inte alla resultat från den inledande kvantitativa metoden tas hänsyn till. Dessutom kan 
bristfälliga urval på antingen den kvantitativa eller den kvalitativa fasen resultera i ogiltiga 
analysresultat. (Creswell 2014) 
 
Utifrån ovan nämnda punkter samt studiens omfattning så anser författarna att dess reliabilitet och 
validitet är tillräckligt hög för att studien ska kunna uppfattas som tillförlitlig. Det antal 
respondenter som använts för att samla in data är av tillräcklig omfattning för att bidra till en god 
reliabilitet då flera olika synpunkter från olika människor har använts. Detta leder till goda 
förutsättningar att komma fram till samma resultat om samma material skulle analyseras vid ett 
annat tillfälle av en annan forskare.  
 
All data från den kvantitativa enkäten har inte redovisats på grund av att studiens omfattning skulle 
öka markant om denna skulle tas till hänsyn till. Däremot är den redovisade data relevant för 
studiens syfte. Samtliga svar från fokusgrupperna är heller inte publicerade i sin helhet, utan endast 
en sammanfattning och enstaka citat från respondenter. Detta för att dessa citat reflekterar helheten 
av hur samtliga respondenter i fokusgrupperna upplevde de olika visuella komponenterna och 
uttryck. Vidare har detta val tagits då studiens tidsram är begränsad och att all data inte var relevant 
för studiens syfte. 
 
En aspekt som skulle kunna påverka studiens reliabilitet är valet att fokusera studien på endast några 
utvalda visuella komponenter, nämligen huvudrubrik, färger och bilder, och därmed bortse från att 
analysera längre texter, layout, teckensnitt och symboler. Även detta val gjordes utifrån studiens 
omfattning och var därmed nödvändigt för att studien skulle kunna genomföras inom satta 
tidsramar. Men författarna anser att en kompensation för detta görs då även startsidorna i sin helhet 
samt samspelet mellan de olika visuella delarna analyserades vilket bidrar till studiens omfattning 
och därmed även dess reliabilitet.  
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4. Datainsamling och analys 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för den data som samlats in genom den kvantitativa enkäten 
samt de kvalitativa fokusgrupperna följt av en analys i förhållande till studiens referensram. 

4.1 Data av kvantitativ enkät 

Nedan följer en redovisning av den data som samlats in genom den kvantitativa enkäten. 

4.1.1 Bilder 

Bilderna som var tagna från Rädda barnens startsida visade ett enhetligt resultat där två känslor 
framträder tydligare än övriga. En stor majoritet av respondenterna, totalt 61 av 65, associerade 
dessa bilder med sorg och 20 respondenter upplevde även en känsla av skuld.  
 
UNICEF Sveriges bilder genererade en större spridning av svar men de känslor som flest 
respondenter förknippade bilderna med var hopp, sorg och glädje där hopp var den känslan som 
fick störst gensvar.  
 
Bilderna som syns på startsidan för Plan International Sverige genererade ett enhetligt svar där två 
känslor fick större gensvar än övriga. Av 65 respondenter så svarade 49 stycken att de upplevde 
bilderna som hoppfulla och 42 stycken upplevde dem dessutom som glädjefyllda.  

4.1.2 Rubriker 

Den rubrik som hämtats från Rädda barnens startsidan resulterade i en splittrad upplevelse där 
känslorna hopp, sorg och skuld var de känslor som flest respondenter upplevde. Samtidigt ansåg 
även 21 respondenter att rubriken hade ett neutralt uttryck.  
 
Rubriken på UNICEF Sveriges startsida genererade främst en neutral känsla där närmare hälften av 
de deltagande respondenterna upplevde den som sådan. Samtidigt svarade 22 respondenter att de 
upplevde rubriken som hoppfull. 
 
Plan International Sveriges huvudrubrik gav ett resultat som liknar det resultat som kan utläsas från 
deras bilder. Känslorna hopp och glädje var de känslor som flest respondenter förknippade med 
rubriken där hopp fick störst gensvar med hela 50 svar av totalt 65 deltagare.  

4.1.3 Färger 

Uppfattningen av Rädda barnens färger gav ett enhetligt resultat där de flesta av respondenterna 
förknippade färgerna med fruktan samt att ingen av respondenterna upplevde någon känsla av 
glädje.   
 
Färgskalan tagen från UNICEF Sveriges startsida gav inte ett lika enhetligt resultat då strax över 
hälften av respondenterna upplevde en känsla av hopp samtidigt som lite under hälften av 
respondenterna även upplevde färgskalan som neutral. 
 
Respondenterna upplevde färgerna på Plan International Sveriges startsida som främst glädjefull, 
neutral och hoppfull. Närmare hälften av respondenterna kände glädje, något färre av dem upplevde 
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färgskalan som neutral och en tredjedel av respondenter ansåg att färgskalan ingav en hoppfull 
känsla.  

4.1.4 Samlat visuellt uttryck 

Rädda barnens samlade visuella uttryck, i form av startsidan i sin helhet med bilder, text och färger, 
genererade i ett något splittrat resultat där flera olika svar fick liknande genomslag. En majoritet av 
respondenterna svarade att de upplevde startsidan som krisfokuserad men även känslorna dramatisk, 
trovärdig och sorgsen fick många svar.  
 
Det samlade visuella uttrycket på UNICEF Sveriges startsida genererade även den spridda svar 
bland respondenterna. Nästan hälften av respondenterna upplevde startsidan som sorgsen och 25 
respondenter svarade att den kändes trovärdig. Dessutom svarade 22 respondenter att startsidan 
kändes krisfokuserad och 20 stycken upplevde den som hoppfull. 
 
Plan International Sveriges samlade visuella uttryck genererade till skillnad mot de andra två 
organisationerna en tydlig och enhetlig känsla hos respondenterna där en stor majoritet av dem 
upplevde uttrycket som hoppfullt. Sedan associerade även 39 respondenter ordet framtidsblickande 
till det visuella uttrycket och 35 stycken upplevde den som inspirerande.  

4.2 Analys av kvantitativ enkät 

Nedan presenteras en analys av den data som samlats in genom den kvantitativa enkäten med 
koppling till de teorier som återfinns i referensramen. 

4.2.1 Bilder 

Alla tre organisationer använder sig av en asymmetrisk komposition i vissa av sina bilder vilket 
bidrar till mer känslor hos mottagaren genom att bilderna upplevs som levande och dynamiska 
(2.3.1). Att alla tre organisationer dessutom använder sig av retoriska bilder som skapar en ökad 
känslomässig effekt kan stå till grund för att det finns en stor känslomässig enighet hos 
respondenterna vid granskning av bilderna. Fotografier med ett speciellt uttryck framkallar oftast 
samma känsla hos mottagaren som uttrycks i bilden (2.3.1.) vilket kan bidra till att respondenterna 
upplever vissa negativa respektive positiva känslor hos de olika bilderna. I tillägg till uttrycken 
använder sig organisationerna även av kraftfulla bilder genom att utnyttja det mänskliga ansiktet 
och dess attraktionsnivå med hjälp av ögonkontakt med personen i bilden (2.3.1).  
 
Rädda barnen använder sig framförallt av synekdokebilder där ett skadat barn hänvisar till helheten 
av alla barn som drabbas av det pågående kriget i Syrien (2.3.1). Detta i sin tur resulterar i skuld och 
sorg hos respondenterna. På en denotativ nivå föreställer Rädda barnens bilder barn som befinner 
sig i akut nöd och kris. Deras bildspråk framkallar sedan känslor av skuld och sorg hos 
respondenterna på grund av det värde och associationer som kopplas till bilderna utifrån deras 
konnotativa nivå. Den skuld som bilderna resulterar i kan potentiellt trigga engagemang hos en 
egoistisk mottagare som väljer att engagera sig för att minska sin egen skuld (2.1.2). Rädda barnens 
bilder är till viss del utformade med mindre kontrast och en blå ton, vilket får fram känslan av kyla 
och nedstämdhet (2.3.1).  
 
I kontrast till Rädda barnens bilder så upplevs de bilder som UNICEF Sverige använder sig av som 
mer hoppfulla. Detta är antagligen på grund av att bildernas konnotation kommunicerar att barnen 
på bilderna inte är i lika akut behov av hjälp (2.3.1), men att de fortfarande visar på behovet av hjälp 
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i form av utsatta barn. Bilderna upplevs därför som sorgsna men ej lika dramatiska som Rädda 
barnens bilder. Även de bilder som Plan International Sverige använder sig av upplevs som 
hoppfulla och framkallade dessutom glädje hos respondenterna. Detta kan bero på bildernas 
denotation med starka färger och glada barn som i sin tur framkallar en konnotation av glädje och 
hopp hos mottagaren (2.3.1). Plan International Sverige använder sig även av en hög färgmättnad i 
sina bilder vilket genererar klara och glada färger. Detta i sin tur fångar och förmedlar glädjen i 
bilderna (2.3.1). 
 
Rädda barnen och UNICEF Sverige använder sig främst av en dramatisk iscensättning i sina bilder 
genom att visa upp dramatiska händelser av katastrof och lidande som sker i nutid (2.3.1). Plan 
International Sverige använder sig av en iscensättning som påminner mer om en icke-dramatisk 
genom att deras bilder inte visar på samma kris eller ett specifikt problem (2.3.1). Istället bidrar 
deras bilder till en reaktion hos mottagaren där framtiden reflekteras över. Detta kan vara en 
bidragande faktor till hur den känslomässiga respons som uppstår hos respondenterna skiljer sig åt 
mellan de olika organisationernas bilder.  

4.2.2 Rubriker 

De rubriker som organisationerna använder sig av på startsidan liknar varandra i längd men skiljer 
sig åt något utifrån formulering och innehåll vilket i sin tur resulterar i olika typer av känslomässig 
respons hos respondenterna. UNICEF Sverige och Rädda barnen har båda en rubrik med en direkt 
uppmaning som talar till mottagarens förnuft, det vill säga etos (2.2.1), och visar på hur denne kan 
göra skillnad. De är enkla och konkreta vilket gör det enklare för mottagaren att förstå budskapet 
(2.3.2). Dock medför detta ett neutralt uttryck som blir övervägande för hur respondenterna 
upplever texten. Istället för att skapa några specifika känslor så bidrar den konkreta uppmaningen 
till att texten, när den står för sig själv, i första hand upplevs som neutral.  
 
Plan International Sverige skiljer sig här från de andra organisationerna i den mening att deras 
rubrik inte innehåller en uppmaning utan istället ett konstaterande som beskriver framtiden. Genom 
detta skapas patos som berör och bidrar till ett mer känslomässigt engagemang hos respondenterna 
(2.3.2) där en stor andel associerade texten med just hopp och glädje. 
 

4.2.3 Färger 

Att majoriteten av respondenterna upplevde en känsla av fruktan när de såg Rädda barnens 
färgschema kan kopplas till hur människor upplever färger. Färgen röd förknippas med fara och kan 
även användas för att varna eller stoppa. Svart i sin tur förknippas oftast med känslor som död, sorg 
och ondska och är därmed tätt ihopkopplad med det negativa. (2.3.3) 
 
Färgskalan som UNICEF Sverige använder ingav en känsla av hopp och många av respondenterna 
upplevde även färgskalan som neutral. Det faktum att stora delar av startsidan är vit gör att den 
upplevs som neutral genom att den inte försöker säga någonting utan låter texten och bilderna få tala 
för sig. Den ljusblåa färgen kan vara en anledning till att respondenterna upplever den som hoppfull, 
då det är en färg som kan stå för lycka, trohet och framgång (2.3.3).  
 
På Plan International Sverige används en färgskala som upplevdes som glädjefull, hoppfull och 
neutral hos respondenterna. Här används en blå och gul färgskala som kan kopplas till teorin om att 
blå färg, som nämnt ovan, symboliserar lycka, trohet och framgång samt att gul färg kan kopplas till 
positiva och glada attribut (2.3.3).  
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Samtliga organisationer använder sig av funktionell färg i den mening att färgerna hjälper till att 
kommunicera ett budskap samt framkallar olika typer av känslor hos mottagaren (2.3.3).  

4.2.4 Samlat visuellt uttryck 

Genom en granskning av hur uppfattningen av det samlade visuella uttrycket skiljer sig från hur de 
olika visuella komponenterna uppfattas enskilt så kan det utläsas att vissa komponenter ej genererar 
samma känslor enskilt som i samspel med resterande komponenter. De rubriker som 
organisationerna använder sig av uppfattas till exempel som mer neutrala när de läses för sig själva 
än när de visas i samspel med bilder och färger. Detta ger en slutsats av att ett effektiv samspel har 
uppnåtts i den mån att texten kräver övriga visuella komponenters närvaro för att dess budskap ska 
nå hela vägen fram (2.4).  
 
Utifrån analys av respondenternas uppfattning av komponenterna var för sig samt av det visuella 
uttryckets helhet så kan en tydlig skillnad utläsas i hur de olika organisationerna uppfattas av 
respondenterna. Deras visuella uttryck innehar vissa likheter men skiljer sig även åt på många 
punkter vilket resulterar i olika typer av känslomässig respons hos mottagaren. För en enkel 
överblick kan en kategorisering av de olika typerna av visuellt uttryck göras enligt följande; 
 
Kategori A - Fokus på kris 
Rädda barnen har ett visuellt uttryck som framkallar känslor som sorg och dramatik genom att de 
fokuserar på att kommunicera den aktuella krisen och nöden i såväl bilder, text och färg för att 
skapa ett dramatiskt uttryck.  
 
Kategori B - Fokus på hopp 
UNICEF Sverige har även de ett visuellt uttryck som ger associationer till kris och sorg men deras 
visuella komponenter ger även ett upphov till en känsla av hopp genom mindre dramatiska bilder, 
neutrala och hoppfulla färgval samt en mindre dramatisk huvudrubrik.  
 
Kategori C - Fokus på framtid 
Plan International Sverige i sin tur har ett visuellt uttryck som genererar mer positiva känslor hos 
respondenterna, som till exempel hopp, framtidstro och inspiration, genom att använda positiva 
bilder och färger samt en huvudrubrik med fokus på framtiden.  
 
Dessa kategorier kommer tas vidare och användas som hjälp till genomförandet av fokusgrupperna.  

4.3 Data av kvalitativa fokusgrupper 

Nedan följer en redovisning av den data som samlats in genom de kvalitativa fokusgrupperna. 

4.3.1 Bilder 

Begreppet barnrättsorganisationer förknippade flera av respondenterna med starka bilder på utsatta 
barn. Fokusgrupp A lyfte även det faktum att det är svårare för dem som mottagare att relatera till 
bilderna när bilderna visar upp barn i andra delar av världen som har en livssituation som skiljer sig 
markant från respondenternas egna liv. Flera av respondenterna var även överens om att de inte vill 
exponeras för allt för hemska bilder då det kan bidra till ett obehag som i sin tur leder till att de 
klickar sig bort från startsidan. De vill bli berörda av bilderna men inte avskräckta. En av 
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respondenterna i grupp A uttryckte även att hen upplevde det som att alla barn tittade på mottagaren 
och därigenom kände respondenten sig utsatt och fylldes av skuldkänslor. 
 
Bilden från Rädda barnens startsida kopplade flera av respondenterna till Syrien på grund av dess 
kalla ljus och att bilden visar ett barn med en ljusare hudton. UNICEF Sveriges bild kopplades i sin 
tur till Afrika på grund av dess varmare ljus och att den visar ett barn med en mörkare hudton. Flera 
respondenter från fokusgrupp B samt en respondent från fokusgrupp A uttryckte att bilden från Plan 
International Sverige ingav ett mer positivt intryck på grund av naturen i bakgrunden samt att barnet 
på denna bild hade ett gladare ansiktsuttryck än de två övriga. 
 
Bilderna från UNICEF Sverige och Plan International Sverige kopplade respondenterna ihop med 
känslan av hopp. Bilden från UNICEF Sverige uppfattades även som fridfull av två av 
respondenterna medan en annan respondent uppfattade den som sorgsen. Det faktum att barnet i 
UNICEF Sveriges bild får mat resulterade i att flera av respondenterna uppfattade den som mer 
hoppfull. Samtliga respondenter var överens om att Rädda barnens bild är den som signalerar mest 
kris på grund av att den visar en omedelbar skada. Den organisations vars bild uppfattades som mest 
framtidsfokuserad var enligt samtliga respondenter Plan International Sverige. Dock diskuterades 
även om begreppet framtid nödvändigtvis måste innebära någonting positivt eller om det även kan 
kopplas till en mörk framtid.  
 

“Framtid och en bra framtid är ju inte samma sak.”  
- Respondent D 

 
Denna diskussion ledde till att ett par av respondenterna även kunde tolka in ett framtidsfokus i 
bilden från Rädda barnens startsida. Respondenterna från fokusgrupp B diskuterade även det faktum 
att att bilden från Plan International Sverige redan befinner sig i en god framtid och att Rädda 
Barnen och UNICEF Sverige skulle kunna uppfattas som mer framtidsfokuserad på grund av att de 
har ett större behov av att nå en bättre framtid. Respondenterna var även överens om det faktum att 
bilderna från UNICEF Sverige och Rädda barnen visade upp händelser i realtid och något som 
pågår just nu medan Plan International Sverige fokuserar på framtiden.  

4.3.2 Rubriker 

Samtliga respondenterna i fokusgrupp A var överens om att Plan Sveriges huvudrubrik upplevdes 
som mest hoppfull, framförallt för att de använder sig av ordet framtid i huvudrubriken och att 
respondenterna generellt tolkar ordet som något positivt i form av en positiv framtid. 
Respondenterna i fokusgrupp B uttryckte också att anledningen till att de upplevde huvudrubriken 
som hoppfull var på grund av att den, i jämförelse med de två andra, var ett påstående och inte en 
uppmaning till hjälp.  
 

“De andra två är ju mer uppmaningar. A (Plan International Sverige) är lite mer 
kraftfullare. Det är ju ett påstående.” 

- Respondent F 
 
De uppfattade även Plan International Sveriges huvudrubrik som mest framtidsfokuserad, även här 
på grund av att ordet framtid fanns att återfinna i huvudrubriken men också för att den syftar på att 
det skett någon slags förändring i attityden kring flickors värde, vilket de kopplade till något 
positivt.  
 
Respondenterna i fokusgrupp A upplevde inte att Rädda barnen var lika inkluderande i sin 
huvudrubrik som Plan International Sverige. Detta på grund av att rubriken uppfattades som en 
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“domedagsformulering” då fokuset låg på att rädda barns liv. De nämnde också att det är något i 
formuleringen som bidrar till att rubriken upplevs som mer krisfokuserad. Förmodligen, tror de, att 
det är på grund av att fokuset ligger på att det är barns liv som ska räddas - att barnen är vid en 
avgrund och ligger för döden. På grund av detta upplevdes rubriken som mest krisfokuserad av de 
tre olika huvudrubrikerna 
 

“Framtid tolkar man lätt som bra framtid och ordet alla är inkluderande. Läser jag 
C (UNICEF Sverige) så känns den mer generell. Jag hänger inte riktigt med på den. 

Och B (Rädda barnen) är inte lika inkluderande som A. Det är mer krisfokuserat. 
Eftersom man ska rädda barns liv. Det är mer domedagsformulering, vilket det inte 

är i A (Plan International Sverige)” 
- Respondent B  

 
UNICEF Sveriges huvudrubrik upplevdes som bred och generell och därför kunde inte 
respondenterna i varken fokusgrupp A eller B placera den i någon av de nämnda kategorierna. 

4.3.3 Färger 

Färgkombinationen från Plan International Sveriges startsida i gult, blått och vitt gav samtliga 
respondenter i grupp A positiva associationer som bidrog till en känsla av hopp samt ett 
framtidsfokus. Kopplingar som togs upp var sol, sommar, och natur vilket samtliga av 
respondenterna uppfattade som positiva associationer. Även respondenterna i fokusgrupp B 
uppfattade dessa färger som positiva och tog även upp associationen till resebyråer. En av 
respondenterna tog upp möjligheten att Plan International Sverige uppfattades som gladare på grund 
av det faktum att de använder sig av ett större antal färger än till exempel UNICEF Sverige som 
endast använder två. Trots detta så kopplades även UNICEF Sverige till positivitet och hoppfullhet 
på grund av sitt ljusa och luftiga uttryck. Ett par av respondenterna i fokusgrupp A uttryckte även att 
UNICEF Sverige uppfattas som mer neutral på grund av att de använder sig av få färger. 
 
Rädda barnens färger uppfattades i kontrast till de två övriga organisationerna som sorgsen och 
farlig och ej hoppfull. En respondent i fokusgrupp B drog även associationer till ambulanser. Rött 
uppfattades av respondenterna som en färg som symboliserar varning och fara samt att svart 
uppfattades som deppig och emotionell. En av respondenterna i grupp A samt en respondent i grupp 
B tog även upp det faktum att svart och vitt tillsammans skapar en kontrast och att de båda är färger 
som ej kopplas till glädje. Rädda barnens färger uppfattades som hårda medan UNICEF Sveriges 
färgskala uppfattades som mjukare och lugnare. En av respondenterna i grupp A tyckte även att den 
blåa och vita färgen ihop som UNICEF Sverige använder sig av fick hen att känna förtroende för 
organisationen då det är en färgkombination som hen kopplade till myndigheter och pålitlighet. En 
av respondenterna i fokusgrupp B tyckte även att Rädda barnens färger ingav ett mer seriöst intryck 
i jämförelse med Plan International Sverige.  
 
Flera av respondenterna uttryckte svårigheterna i att koppla ihop färgkombinationer med känslor 
och fokusområden då färger uppfattas som något abstrakt. En av respondenterna i grupp A uttryckte 
dock tvärtemot att hen uppfattade färgerna som lättare att analysera då det redan fanns starka 
konnotationer kopplade till dem som till exempel att rött kopplas till fara och varning medan gult 
kopplas till sol och glädje.   

4.3.4 Samlat visuellt uttryck 

Genom att till en början endast låta respondenterna titta på respektive startsida i fem sekunder så 
skapades en uppfattning av vad de olika visuella uttrycken skapade för känslomässig respons vid 
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första anblick. Detta visade att de känslor som fås utifrån första intryck skiljer sig åt något mellan de 
olika organisationerna.  
 
Respondenterna upplevde att det visuella uttrycket på Rädda barnens startsida vid första intryck var 
stressigt och rörigt på grund av mängden information och visuella komponenter. Även 
färgkombinationen bidrog till att respondenterna upplevde startsidan som stressande. De upplevde 
att färgerna utgav en varningssignal samt att bilden på startsidan gjorde att respondenterna kände 
medlidande. Samtliga respondenter från fokusgrupp B kunde även direkt uppfatta krisen i Rädda 
barnens samlade visuella uttryck och uttryckte att bilden i samspel med övriga visuella komponenter 
bidrog till ett tydligare fokus på just kris.  
 
UNICEF Sverige gav ett lugnare intryck hos samtliga respondenter vid första anblick. Dess visuella 
uttryck gjorde att de kände sig mer samlade och därmed lättare kunde ta till sig av materialet på 
sidan under de få sekunder de hade på sig. Det första intrycket av UNICEF Sveriges startsida 
upplevdes därför som mer hoppfullt och mjukare än Rädda barnens. Respondenterna i fokusgrupp B 
upplevde att startsidan gav ett lugnt men samtidigt emotionellt intryck på grund av färgerna 
samtidigt som bilderna fick tala för sig själva. Detta tillsammans med en stilla uppmaning till att bli 
världsförälder i huvudrubriken gjorde att respondenterna fick ett förstärkt intryck av lugn.  
 

“Det behövdes inte sägas så mycket. Det var ganska tydligt vad man kunde göra 
och varför det behövs. Låter bilderna tala för sig själva liksom.” 

- Respondent E 
 
Plan International Sveriges startsida uppfattades som mer försäljningsfokuserad än de övriga och 
den gav ett intryck av lekfullhet hos respondenterna vid första granskning. Respondenterna i 
fokusgrupp B upplevde även att deras uppfattning av Plan International Sveriges färger förändrades 
i samspel med övriga komponenter på startsidan. Färgerna upplevdes fortfarande som positiva och 
lekfulla men kopplingen till resebyrå blev nu inte lika påtaglig som när de såg färgerna stå för sig 
själva.  
 

“Det var inte så mycket resebolag som vi tyckte först i den färgkombinationen. 
Det noterade jag också.” 

- Respondent E 
 
Vid en längre och mer utförlig granskning av startsidornas visuella uttryck stod respondenterna fast 
vid flera av de punkter som togs upp vid första intrycket. Plan International Sverige uppfattades 
fortfarande som glad och lekfull medan Rädda barnen upplevdes som hård, krisfokuserad och 
kaosartad. En respondent i fokusgrupp B uppmärksammade också att barnet på bilden på Rädda 
barnens startsida hade sitt ansikte inringat med en röd cirkel, vilket förstärkte intrycket av att den 
var rörig. Respondenterna i fokusgrupp B drog även paralleller mellan Rädda barnens startsida och 
nyhetstidningen Aftonbladets startsida just på grund av det röriga intrycket. De färger som används 
på Rädda barnens startsida samt bilden på ett barn med ett bandage på huvudet bidrog dessutom till 
att respondenterna upplevde en känsla av skuld.  
 
UNICEF Sveriges startsida och dess samlade visuella uttryck upplevdes vara en motsats till Rädda 
barnens genom att den är mjuk, hoppfull och lugn. Respondenterna uttryckte att det mjuka hos 
UNICEF Sverige kunde återspeglas i både färger och bilder såväl som ordval i rubriken. 
Upplevelsen hos respondenterna i fokusgrupp B, utifrån startsidans samlade visuella uttryck, var att 
UNICEF Sverige fokuserade på att hjälpa människor men att de inte har lika bråttom till målet som 
till exempel Rädda barnen. Den blåa färgen och ordet världsförälder gav dessutom respondenterna i 
fokusgrupp A en känsla av omhändertagande. En av respondenterna upplevde även att hens 
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upplevelse av UNICEF Sveriges bild förändrades nu när den granskades i samspel med övriga 
visuella komponenter. Bilden upplevdes nu som sorgligare i samband med text och färger.  
 
Samtliga respondenter uttryckte att Plan International Sverige hade ett tilltalande visuellt uttryck 
som gjorde att de ville stanna kvar på startsidan en längre tid. Vidare upplevdes startsidan även som 
hoppfull på grund av dess färgkombination och generella synintryck. En av respondenterna i grupp 
A menade att känslan av hopp och försäljning framförallt skapades genom bristen av krisfokus i det 
visuella uttrycket på Plan International Sveriges startsida.  

 
“Men jag skulle säga att Plan är mest hoppfull då. Bara på färg och synintryck. 
Om man har tid att göra en så spexig sida, så tänker jag att. Eller så här då har 
man kommit förbi krisen, då kan man börja fokusera på annat. Inte barn som flyr 

eller inte har någonstans att bo. Det är som att man kommit till nästa nivå och 
kanske bättre utbildning och få fler möjligheter.” 

- Respondent D 
 

4.4 Analys av kvalitativa fokusgrupper 

Nedan presenteras en analys av den data som samlats in genom de kvalitativa fokusgrupperna med 
koppling till de teorier som återfinns i referensramen. 

4.4.1 Bilder 

Flera av respondenterna förknippade begreppet barnrättsorganisationer med starka bilder på utsatta 
barn. Dock upplevde de även att det var svårare för dem att relatera till dessa bilder på grund av att 
de visade upp en situation som var så långt ifrån deras egna livssituation. Detta kan vara ett resultat 
av ett bristande användande av det retoriska tilltalet logos som handlar om att ställa sig på en nivå 
som matchar mottagaren (2.2.2). Då dessa utsatta barn befinner sig så långt ifrån respondenternas 
värld så blir det svårare för dem att relatera till dem vilket i sin tur kan leda till bristande 
känslomässigt engagemang. Ett annat retoriskt tilltal, som kan användas för att övertyga 
respondenterna och beröra dem på ett känslomässigt plan, är patos (2.2.3). Detta tilltal används här 
genom att visa upp det obehagliga och hemska med barn i krigssituationer för att på så sätt beröra 
mottagarens känslor. Men risken i detta, som respondenterna i fokusgrupp A diskuterade, är att allt 
för hemska bilder kan skapa en motsatt effekt genom att det avskräcker dem istället för att beröra. 
Respondenterna menar att detta kan leda till att de avstår från engagera sig i organisationens 
ändamål och istället klicka bort webbsidan för att avlägsna sig från bilderna. Detta talar för att de 
bilder som Rädda barnen använder sig av, med dramatiska avbildningar av utsatta och skadade barn, 
ej är lämpliga för att nå en altruistisk mottagare (2.1.2). Dessa hemska bilder kan dock i sin tur leda 
till skuld som kan användas för att nå en egoistisk mottagare som donerar pengar för att minska sina 
egna skuldkänslor (2.1.2). I kontrast till detta så använder sig Plan International Sverige och 
UNICEF Sverige mer utav ett visuellt uttryck som vänder sig till en altruistisk mottagare (2.1.2). 
Detta visas genom att respondenterna upplever att dessa bilder inte bidrar till samma skuldkänslor 
som Rädda barnens bild. I och med bristen på skuld i bilderna så kan de potentiellt fungera bättre 
för att engagera genom altruism där mottagaren donerar pengar endast för att hjälpa andra utan att 
förvänta sig något tillbaka.  
 
Samtliga bilder som organisationerna använder sig av har en denotation (2.3.1) som ger 
respondenterna en förståelse för vad bilden innehåller vilket också kopplas till deras associationer 
av begreppet barnrättsorganisationer. Bilderna skapar även konnotationer hos respondenterna 
genom de känslor som skapas utifrån vad de kopplar till det bilden föreställer som till exempel 
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utsatta barn, bandage och barnens hudton (2.3.1). En av respondenterna kopplade till exempel den 
blekta påsen i UNICEF Sveriges bild till en känsla av sorg vilket även stämmer överens med vad för 
typ av känslor bilden framkallade i enkäten (4.1.1). 
 

"Ja och jag tänker också att den (påsen) är en behandling av 
symtomet, fattigdom" 

- Respondent C 
 
Uppfattningen om att bilden visar upp en lösning på problemet bidrar i detta fall till en starkare 
känsla av hopp hos respondenterna. Detta tyder på att respondenterna tolkar mat som en lösning på 
det initiala problemet som i detta fall gäller hunger som en följd av fattigdom. I kontrast till Rädda 
barnen, som endast visar upp en omedelbar skada men ej själva lösningen, så uppfattas UNICEF 
Sverige därför som mer hoppfull på grund av att respondenterna upplever en möjlig förbättring av 
situationen. Det faktum att barnet får just mat bidrar till den känsla av hopp som respondenterna 
upplever. När bilden inger en känsla av att saker kan komma att lösa sig för barnet så bidrar det till 
att respondenterna blir mer mottagliga för budskapet.  
 
Även den färgmättnad och färgtemperatur som används i bilderna bidrar till de konnotationer och 
känslor som respondenterna associerar med dem (2.3.1). Att respondenterna kopplade varmt ljus till 
fattigdomen i Afrika, kallt ljus till kriget i Syrien samt uppfattade den starka färgmättnaden i Plan 
International Sveriges bilder som glad och hoppfull kan kopplas ihop med teorin om hur känslor 
förmedlas via bilder (2.3.1). De starka och klara färgerna i Plan International Sveriges bild bidrar till 
en känsla av glädje medan den låga kontrasten i färgerna i UNICEF Sveriges bild förmedlar ett 
mjukt ljus och en nedstämdheten vilket resulterade i att respondenterna uppfattade den som mjuk 
och sorgsen (2.3.1).  
 
Respondenterna uppfattade att bilderna från UNICEF Sverige och Rädda barnen visar upp händelser 
i realtid och därmed inte fokuserar på framtiden i samma utsträckning som Plan International 
Sveriges bild gör. Detta kan kopplas tillbaka till analysen av enkäten (4.2.1) där det togs upp att 
Rädda barnen och UNICEF Sverige använder sig av en dramatisk iscensättning som ofta fokuserar 
just på nuet och realtid. Genom en dramatisk iscensättning (2.3.1) visar Rädda barnens bild upp en 
omedelbar skada i nutid vilket bidrar till respondenternas känslomässiga uppfattning av kris och 
nöd. I kontrast till detta så använder sig Plan International Sverige av en icke-dramatisk 
iscensättning (2.3.1) vilket kan bidra till att respondenterna inte får en lika stark koppling till nuet 
utan snarare till framtid.  
 
En respondent från fokusgrupp A upptäckte att barnen i samtliga bilder möter mottagarens ögon och 
att det i sin tur gjorde att respondenten upplevde en skuld och en utsatthet. Detta kan kopplas till att 
sorgsna uttryck och blickar som uppmanar om hjälp påverkar mottagarens empati och engagemang 
(2.3.1). Exponeringen av fotografier som innehåller ett sorgset och ledset uttryck skapar negativa 
känslor hos mottagaren (2.3.1). De kan vara en anledning till att respondenten upplever en känsla av 
skuld - en känsla som i sin tur upplevs som negativa hos respondenten. 

4.4.2 Rubrik 

En text måste alltid ha ett tydligt syfte och text inom reklam och marknadsföring måste även skapa 
ett intresse samt väcka känslor hos mottagaren (2.3.2). På webben är det dessutom viktigt att 
använda sig av korta och medryckande texter som på ett snabbt effektivt sätt fångar mottagarens 
intresse samt väcker de känslor som önskas av den som formulerat texten (2.3.2). Både Plan 
International Sverige och Rädda barnens rubrik är kortfattade och gav därmed respondenterna 
någon form av känsla samt fångade deras uppmärksamhet. Genom detta skapades ett patos, ett 
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retoriskt tilltal som berör mottagaren på ett känslomässigt plan (2.2.3), hos mottagarna genom att 
båda av dessa rubriker innehåller ord som på något sätt skapade känslor hos respondenterna. Plan 
International Sveriges rubrik uppfattades dock som mer hoppfull än Rädda barnens rubrik vilket kan 
bero på det faktum att den bygger på ett påstående och ej en direkt uppmaning att hjälpa. Genom att 
använda sig av ordet framtid i rubriken uppfattar respondenterna att en förändring har skett vilket 
ger dem hopp och leder till att de uppfattar Plan International Sveriges rubrik som mest 
framtidsfokuserad.  
 
För att belysa behovet av hjälp är det viktigt att avsändaren ställer det goda mot det onda (2.3.2). I 
de tre olika huvudrubrikerna är Rädda barnen de enda som gör detta genom att framhäva behovet av 
att rädda barns liv, vilket kan ses som det goda, i Syrien, vilket kan ses som det onda. Detta 
argument kan styrkas av att respondenterna uppfattade Rädda barnens huvudrubrik som mest 
krisfokuserad vilket beror på att de utifrån rubrikens formulering förstår att snabb hjälp är 
nödvändigt för att krisen ska ha möjlighet att förbättras. Respondenterna upplevde att Rädda 
barnens rubrik var konkret men ej lika inkluderande som de övriga vilket kan bero på att deras 
rubrik anspelar på endast en specifik plats medan de två övriga är mer generella i sin formulering 
och omfattar ett större geografiskt område.  
 
Påverkansmodellen veta-tycka-göra används för att hjälpa avsändaren att välja ut det viktigaste 
textinnehållet för att på ett effektivt sätt fånga mottagarens intresse samt behålla det (2.3.2). Att 
UNICEF Sveriges rubrik av respondenterna upplevdes som generell och bred kan bero på att de ej 
på ett tydligt sätt följer det första steget i påverkansmodellen, det vill säga veta. Trots att rubriken är 
enkel och konkret, något som också är viktigt för att göra huvudbudskapet tydligt, innehåller den 
inget specifikt ord som kan generera känslor hos mottagarna vilket gör att den uppfattas som mer 
neutral. Detta i sin tur leder till att huvudbudskapet inte uppfattas som tydligt eller känslomässigt 
engagerande för respondenterna. Hur respondenterna i fokusgrupperna upplevde UNICEF Sveriges 
rubrik stämmer även överens med hur respondenterna i den kvantitativa enkäten upplevde den, 
nämligen som neutral (4.1.2). 
 
Att respondenterna uppfattade Plan International Sveriges rubrik som tydlig och mest inkluderande 
av de tre rubrikerna som studerats kan bero på att den på ett tydligare sätt utnyttjar dels det första 
steget i påverkansmodellen, det vill säga veta, samt det andra steget, det vill säga tycka (2.3.2). I 
rubriken använder de sig av steget tycka genom att argumentera för att flickors framtid är allas 
framtid och på så sätt stödjer de det huvudbudskap som presenterats via modellens första steg, veta. 
Detta skapar i sin tur större förutsättningar för att respondenterna ska ta till sig rubriken samt 
uppfatta den som känslomässigt trovärdig (2.3.2). 

4.4.3 Färger 

En av respondenterna uttryckte att det var lättare att koppla färger till känslor än bilder och texter 
vilket kan bero på de starka konnotationer som många har till de vanligaste färgerna. Flera av 
respondenterna kopplade till exempel samman färgen rött med fara, varning och signalering vilket 
stämmer överens med den forskning som redogörs i referensramen (2.3.3). Gult hade i sin tur en 
tydlig positiv association hos flera av respondenterna medan blått kopplades till trovärdighet och 
myndighet. Detta visar på hur val av färg påverkar den känslomässiga responsen skapas utifrån det 
visuella uttrycket. Några av respondenterna upplevde att Plan International Sverige ej uppfattades 
som lika seriös som exempelvis UNICEF Sverige. Detta kan bero på att den gula färg som Plan 
International Sverige använder sig av bidrar till ett mer lekfullt uttryck som därmed minskar känslan 
av seriositet. Associationen mellan gult och resebyråer kan kopplas till den positiva känslan av sol 
och sommar som var några andra associationer som togs upp av flera respondenter. Detta kan även 
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var en anledning till att båda fokusgrupperna uppfattar Plan International Sverige som mer 
säljinriktad än de övriga på grund av deras koppling mellan resebyråer och försäljning. 
 
Även det antal olika färger som används i de olika färgkombinationerna var något som togs upp av 
respondenterna. Att UNICEF Sverige endast använder sig av två färger, i kontrast till de andra två 
organisationerna som använder flera, skapade ett lugnare intryck. Detta kan kopplas ihop med 
analysen av enkäten där en stor mängd respondenter uppfattade just UNICEF Sveriges startsida som 
neutral (4.2.3). Den vita färgen bidrar även till en uppfattning av renhet och luftighet och den blåa 
färgen komplementerar den genom att inge en känsla av trovärdighet och hoppfullhet (2.3.3). 
 
Den kontrast som upplevdes när svart och vitt används tillsammans kan kopplas ihop med det 
faktum att samspelet mellan vitt och svart ofta används för att skapa just kontrast samt att ställa gott 
mot ont (2.3.3). Att Rädda barnen använder sig av detta skapar därmed en koppling hos 
respondenterna till något ont och hotfullt. Vitt kopplas dessutom i många kulturer till olycka och 
hemskheter samt är en färg som används vid begravningar (2.3.3) vilket kan bidra till de känslor av 
sorg som respondenterna uppfattar av UNICEF Sveriges samlade uttryck. 
 
En av respondenterna i fokusgrupp B upplevde även en koppling mellan Rädda barnens färger och 
ambulanser. Detta kan dels bero på en koppling till äldre ambulansfordon, som gick i just färgerna 
rött och vitt, men även det faktum att respondentens konnotationer av färgen rött inkluderar 
signalering och fara, vilket är två saker som kan kopplas ihop med just ambulanser. 

4.4.4 Samlat visuellt uttryck 

Flera av respondenterna tyckte att UNICEF Sveriges startsidas visuella uttryck kändes mest 
trovärdigt och seriöst vid första anblick. Att UNICEF Sverige gav flera av respondenterna ett seriöst 
intryck kan bero på dess minimalistiska layout med få beståndsdelar vilket skapar ett luftigt intryck 
som är lätt att till sig även under några få sekunder. Tillsammans med färgerna vitt och blått, som 
kopplas till trovärdighet och myndigheter (2.3.3), skapas de associationer som respondenterna 
behöver för att de ska känna förtroende för organisationen. Att respondenterna fick förtroende för 
organisationen gjorde också att de kunde tänka sig att stanna kvar på sidan. Samtliga respondenter i 
fokusgrupp B uttryckte även att de kunde tänka sig att stanna kvar på Plan International Sveriges 
startsida på grund av att dess visuella uttryck som helhet tilltalade dem. Detta visar på att även det 
visuella uttrycket är en avgörande faktor för om mottagaren stannar kvar på sidan eller ej, vilket 
även är en av de faktorer som tas upp i referensramen (2.1.1).  
 
I kontrast till detta så upplevdes Rädda barnens startsida som väldigt rörig och svårfokuserad vid 
första intryck. Flera respondenter upplevde en stress av de skarpa färger som används i form av rött, 
svart, vitt och grått. Helhetsintrycket av Rädda barnen berörde mottagarna på ett obehagligt sätt och 
många känslor berördes. Därmed kan det sägas att Rädda barnens startsida tilltalar mottagarna 
genom patos (2.2.3).  
 

“Den där färgkombinationen (Rädda barnen), det är för mycket  
varningssignal för att man ska slappna av.” 

- Respondent B 
 
Respondenterna jämförde också Rädda barnens visuella uttryck med det visuella uttrycket på 
Aftonbladets startsida just på grund av att båda upplevdes som röriga och därmed också som delvis 
oseriösa. Att Rädda barnens visuella uttryck uppfattas som oseriös och icke trovärdig vid första 
anblick kan leda till att mottagarna inte stannar kvar på startsidan en längre tid (2.1.1).  
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Att UNICEF Sverige upplevdes som mjukare, i kontrast till Rädda barnen som upplevdes som hård, 
kan bero på att de använder sig av mindre skarpa färger samt stora vita ytor som bidrar till ett 
oskuldsfullt och rent uttryck (2.3.3). Respondenterna uttryckte även att ordet hopp för dem uppfattas 
som ett mjukt ord samt att ordet världsförälder uppfattas som brett vilket kan vara anledningen till 
att UNICEF Sverige uppfattas som mjukare samt mer neutral i sin helhet jämfört med Rädda 
barnen.  
 
Flera av respondenterna uttryckte dessutom att deras känslomässiga engagemang för UNICEF 
Sverige blev större när de fick se det samlade visuella uttrycket och hur de olika komponenterna 
samspelade med varandra. Bildens patos (2.2.3) förstärktes och upplevdes som sorgligare när den 
kompletterades med texten vilket kan bero på att respondenterna nu drog kopplingen att just detta 
barn var i behov av en världsförälder. Genom att låta bild och text tala för samma sak så skapas en 
övertydlighet när de båda visas i samspel med varandra. Detta kan även kopplas till KTH-modellen 
som ger en förklaring till de tre steg som respondenterna går igenom för att uppnå en fullkomlig 
reaktion när de utsätts för de visuella elementen (2.4). Med hjälp av UNICEF Sveriges bild väcktes 
en spontan känsla av sorg hos respondenterna där de kan ana budskapets innebörd. När bilden sedan 
kompletterades av en rubrik så förstärktes denna känsla och väckte en tanke om vad ordet 
världsförälder kan innebära för just detta barn. Denna tanke hjälper i sin tur respondenterna att göra 
en bedömning om budskapets trovärdighet samt om och hur det berör dem. Följden av detta kan 
sedan potentiellt leda till en handling hos respondenterna där de känner sig manade att utföra något 
utifrån sin reaktion och upplevelse av det visuella uttrycket. Att budskapet förstärks av att de olika 
visuella komponenterna kan även indikera att ett effektivt samspel (2.4) existerar mellan de olika 
visuella komponenterna på UNICEF Sveriges startsida då deras känslomässiga budskap har lättare 
att nå fram till respondenterna när de visas tillsammans. Samtliga respondenter i fokusgrupp B 
upplevde även ett tydligare fokus på kris i Rädda barnens samlade visuella uttryck i jämförelse med 
när de olika visuella komponenterna stod för sig själva. Även detta kan bero på det effektiva 
samspelet mellan bild, text och färg som här skapar en övertydlighet genom att anspela på samma 
budskap i samtliga delar. Detta skapar bättre förutsättningar för att nå fram med budskapet om den 
nuvarande krisen och därmed även skapa den effekt som är avsedd. Precis som i fallet med UNICEF 
Sverige så väcktes här en snabb känsla av Rädda barnens bild vilket sedan har följts av en tanke 
som i sin tur har lett till en större förståelse för budskapet om kris. I detta fall skulle handlingen som 
följer kunna vara mer negativ än i fallet med UNICEF Sverige i den mening att respondenterna 
uttryckte en vilja att avlägsna sig från Rädda barnens startsida på grund av att de blev illa berörda av 
det starka signalerande visuella uttrycket och det stora fokuset på kris.  
 
Att flera av respondenter i fokusgrupp B upplevde att UNICEF Sveriges startsida fokuserade på att 
hjälpa människor, men att de ej har bråttom till målet, kan kopplas till det retoriska tilltalet etos. Det 
vill säga att UNICEF Sverige använder sig av ett sådant uttryck som anspelar på förnuftsargument 
och förlitar sig därför på att mottagaren förstår hur världen ser ut (2.2.1). Detta bidrog också till att 
respondenterna i fokusgrupp B upplevde en större känsla av lugn i det samlade visuella uttrycket. 
 
Plan International Sveriges startsida upplevde flera av respondenterna som försäljningsinriktad 
vilket kan bero på att de använder sig av gladare färger samt en icke-dramatisk iscensättning (2.3.1) 
i sina bilder. Detta i sin tur skapar en tydligare marknadskommunikation (2.1) där de försöker locka 
människor till att donera genom att sälja in bilden av en positiv framtid som människor kan vara en 
del av genom att engagera sig i organisationen. I jämförelse med hur respondenterna upplevde 
UNICEF Sverige och Rädda barnen kan deras upplevelse kopplas till att Plan International Sverige 
huvudsakligen använder sig av det retoriska tilltalet logos (2.2.2). Organisationen visar tydligt vilka 
de är och vad de står för genom att ställa sig på en nivå som är mer lik mottagaren och hur vi i 



 28 

västvärlden värderar en jämställd framtid. På så sätt kan mottagaren relatera mer till budskapet och 
lita på avsändaren vilket i sin tur leder till ett starkare förtroende för organisationen. 
 

“Det syftar på att det har skett någon slags förändring i attityden kring flickors värde.” 
- Respondent D 

 
Respondenterna från fokusgrupp B upplevde att deras uppfattning av Plan International Sveriges 
färger var relativt konstant även när de syntes i kombination med övriga visuella komponenter. 
Dock upplevdes kopplingen till resebyråer här som svagare i jämförelse med när färgen stod för sig 
själv. Detta tyder på att färgernas konnotation förändrades något i samband med att dess kontext 
förändrades.  
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5. Avslutning  
I detta avslutande kapitel redovisas svaren på de frågeställningar som används för att besvara 
studiens syfte. Vidare följer en diskussion kring de mest relevanta och intressanta slutsatser som 
uppkom i föregående kapitel. Kapitlet avslutas med rekommendationer till fortsatta studier inom det 
område som denna studie har berört. 

5.1 Besvarande av frågeställningar 

Denna studie har haft som syfte att undersöka och analysera den visuella och textuella 
kommunikationen på barnrättsorganisationers startsidor och hur de olika komponenterna så som 
bilder, huvudrubriker och färgkombinationer påverkar och engagerar mottagaren på olika sätt. I 
detta avsnitt kommer de tre tidigare nämnda frågeställningar redovisas och besvaras och genom 
dessa svar kommer även studiens syfte att besvaras.  

5.1.1 Vad framkallar startsidornas visuella uttryck för typ av känslor hos 

mottagaren vid första intryck?   

Alla tre startsidor genererade olika typer av känslor hos mottagarna vid första intryck. Rädda 
barnens visuella uttryck upplevdes som främst krisfokuserad samt genererade känslor som kaos, 
sorg och skuld. Plan International Sveriges visuella uttryck uppfattades i sin tur som lekfull och 
genererade i mer positiva känslor som glädje, hopp och framtidstro. UNICEF Sveriges visuella 
uttryck upplevdes precis som Rädda barnen som sorgsen men kopplades även ihop med en känsla 
av hopp precis som Plan International Sverige. UNICEF Sverige upplevdes dessutom som trovärdig 
vid första intryck.  

5.1.2 Hur påverkas mottagaren känslomässiga engagemang av startsidornas 

huvudrubrik, bild och färgval - enskilt och i samspel med varandra? 

De känslomässiga engagemanget påverkades i olika grad av de olika visuella komponenterna när de 
granskades enskilt. Bilderna upplevdes vara lättast att skapa ett känslomässigt engagemang till på 
grund av det fanns mer att tolka in i dem i jämförelse med exempelvis rubrikerna. I bilderna så 
bidrog ansiktsuttryck, färgtemperatur samt de olika objekten i bilden till att skapa ett starkare 
känslomässigt engagemang hos mottagaren. På grund av redan existerande kopplingar och 
konnotationer till färger så skapades även här ett tydligt känslomässigt engagemang. Färgerna 
upplevdes dock vara svårare att relatera till, och därmed var de även svårare att skapa ett 
känslomässigt engagemang till, när de visades enskilt. Enligt respondenterna i fokusgrupperna 
berodde detta på att färger uppfattas som något abstrakt och att de är beroende av vilka personliga 
kopplingar de har till dem. Rubrikerna var de visuella komponenter som respondenterna upplevde 
som svårast att skapa ett känslomässigt engagemang till på grund av deras otydlighet när de visas 
enskilt. Detta ledde till splittrade upplevelser av känslor vilket i sin tur påverkade det känslomässiga 
engagemanget genom att göra det mer neutralt.  
 
De olika visuella delarna i samspel med varandra bidrog till ett större känslomässigt engagemang 
samt en större förståelse av budskapet. De känslomässiga engagemanget som kopplades till både 
bilderna, rubrikerna och färgkombinationerna när de visades enskilt upplevdes även som starkare 
vid samspel med varandra. Det känslomässiga engagemanget kopplat till rubriker och färger 
förändrades dessutom något vid samspel med övriga delar då nya känslor uppstod. 
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5.1.3 Vad finns det för likheter och skillnader i de olika startsidornas visuella 

uttryck med fokus på bilder, huvudrubriker och färger?  

Likheterna hos de tre organisationer kan ses i hur de använder sig av de visuella komponenterna i 
samspel för att skapa en övertydlighet i det samlade visuella uttrycket. Alla tre organisationer 
använder sig även av bilder på barn som berörde mottagaren och i samspel med text och färg skapas 
därmed ett känslomässigt engagemang hos mottagaren på samtliga tre startsidor. Rädda barnen och 
UNICEF Sverige använder sig båda av en uppmaning i sina huvudrubriker medan Plan International 
Sveriges består av ett konstaterande. Vidare kunde det ses likheter i hur Rädda barnens och Plan 
International Sveriges rubriker fångade mottagarens uppmärksamhet och skapade en tydligare 
känsla jämfört med UNICEF Sveriges rubrik som upplevdes som mer generell och neutral.  
 
Det faktum att de tre organisationerna använder sig av olika färger, olika typer av bilder och olika 
uppbyggnad av startsidorna gör att de särskiljer sig från varandra genom olika fokusområden. Detta 
i sin tur genererar olika typer av känslor hos mottagarna vilket kan kopplas till resultaten från både 
den kvantitativa enkäten och de kvalitativa fokusgrupperna där respondenterna upplevde de tre olika 
startsidorna på olika sätt. 
 
Rädda barnen använder sig av starka kontrastrika färger som respondenterna kopplade till varning 
och fara och huvudrubriken är tydligt inriktad på att hjälp behövs. Den dramatiska bilden i fokus 
visar upp en omedelbar skada som signalerade kris och ger ett sorgset uttryck genom avskalade 
kontraster, låg färgmättnad och en blå ton. De olika visuella elementen fokuserar alla på kris samt 
behovet av hjälp och skapar därmed en övertydlighet. Plan International Sverige använder sig också 
av en övertydlighet i samtliga visuella element men då med fokus på positivitet. Samspelet mellan 
de starka positiva färgerna, bilden med hög färgmättnad och tydliga kontraster samt huvudrubriken 
som fokuserar på en positiv framtid förstärker känslan av positivitet och hoppfullhet. UNICEF 
Sverige däremot använder sig inte av övertydlighet i de visuella elementen var för sig utan låter 
istället delarna samspela med varandra. Genom att använda sig av ett lugnt och rogivande färgval 
samt en generell huvudrubrik förlitar sig de på att mottagaren ska använda sitt förnuft för att ta till 
sig budskapet. För att förtydliga och belysa syftet använder de sig även av en bild som belyser 
behovet av hjälp. Samspelet mellan dessa komponenter gör att mottagaren får ett seriöst och 
trovärdigt intryck.  

5.2 Avslutande diskussion 

En av de mest intressanta slutsatserna som dragits utifrån resultatet av denna studie är att trots att 
organisationerna arbetar för liknande ändamål och utifrån liknande syften så skiljer sig deras 
visuella uttryck åt på många punkter. Alla tre organisationer vill skapa engagemang hos mottagaren 
för att generera donationer men det är tydligt att de använder sig av olika sätt för att göra just detta. 
Dessa skillnader resulterar i olika typer av känslomässig respons hos mottagaren vilket i sin tur 
leder till att de olika organisationernas budskap och fokus upplevs som väldigt skilda. Detta tyder på 
att organisationerna kan ha samma fokusområde på makronivå men sedan skilja sig åt i fokus på en 
mer detaljerad mikronivå. Beroende på vilken typ av första intryck de vill åstadkomma och vilka 
känslor som de vill förmedla så finns det olika sätt att gå tillväga. Val av färger, bilder och 
huvudrubriker som fångar mottagarens uppmärksamhet är viktigt vid första intryck men vid vidare 
granskning av startsidorna så är det även viktigt att vara medveten om vad de visuella 
komponenterna kommunicerar för känslor, både enskilt och i samspel med varandra.  
 
En annan slutsats som kan dras utifrån studien är att mottagarens personliga uppfattning om vad 
som tolkas som negativt och positivt kan skilja sig åt och därmed även påverka de känslor som 
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uppstår vid exponering för dem. Under studiens gång upptäcktes det att flera saker som författarna 
utgick från skulle vara enhetligt mellan samtliga respondenter istället skiljde sig åt på ett sätt som ej 
var förväntat. Författarna utgick till exempel från att ordet framtid alltid skulle kopplas till något 
positivt men under genomförandet av fokusgrupperna så uppkom en diskussion kring om huruvida 
framtid även kan kopplas till en negativ framtid i den mening att de krisfokuserade bilderna visar på 
den krisdrabbade framtid vi alla är på väg mot. Även de bilder som författarna ansåg hade ett tydligt 
fokus på exempelvis kris tyckte sig respondenterna kunna läsa in hopp i utifrån det faktum att krisen 
är så pass påtaglig i bilden att det därför finns hopp för att saker kan förbättras. I fokusgrupperna 
diskuterades det även att Plan International Sverige upplevdes som “säljig”, något som författarna 
anser i många fall kan uppfattas som något negativt inom området för barnrättsorganisationer då en 
mottagare ofta inte vill överösas med argument till handling utan vill få chans att göra sitt eget val i 
lugn och ro. Dock visade sig det försäljningsinriktad uttrycket vara positivt för just Plan 
International Sverige då flera av respondenterna kunde tänka sig att stanna kvar på deras startsida 
just på grund av att det uttrycket tilltalade dem. Dessa upptäckter resulterar i en slutsats om att det är 
viktigt att ej ha förutfattade meningar om hur något bör uppfattas utifrån positivitet och negativitet 
då detta kan skilja sig åt beroende på kontext, synvinkel och personliga referenser. 
 
En sista slutsats handlar om skillnader och likheter i de olika organisationernas känslomässiga 
respons. Vid närmare granskning av de olika känslor som organisationernas startsidor genererade 
hos mottagaren så kan ett samband mellan dem upptäckas som i sin tur skapar en typ av 
känslomässig kedja. Rädda barnens visuella uttryck genererade framförallt känslor av kris och sorg. 
Känslan av sorg kan sedan tas vidare i UNICEF Sveriges visuella uttryck som dessutom 
kompletteras av en känsla av hopp. Känslan av hopp tas i sin tur vidare till Plan International 
Sveriges visuella uttryck som kompletteras med en känsla av framtidstro. Utifrån detta kan 
slutsatsen dras att Rädda barnen och Plan International Sverige är de som ligger längst ifrån 
varandra i den mening att Rädda barnen fokuserar på att framkalla mer negativa känslor med Plan 
International Sverige fokuserar på att framkalla mer positiva känslor. UNICEF Sverige ligger i sin 
tur någonstans mitt emellan och framkallar både positiva och negativa känslor hos mottagaren i 
form av både sorg och hopp. Utifrån detta kan det argumenteras att UNICEF Sverige är mest neutral 
i sin visuella kommunikation av de tre valda organisationerna. Målet med studien har ej varit att ta 
fram vilken organisation som använder sig av det mest fördelaktiga visuella uttrycket och detta kan 
dessutom vara problematiskt då alla mottagare svarar olika väl på olika typer av känslor. Utifrån 
teorin om altruism och egoism så kan det argumenteras för att UNICEF Sveriges neutrala uttryck 
skulle kunna tala till en bredare massa än Rädda barnen och Plan International Sverige som är mer 
specifika och riktade i sitt uttryck. Men risken kan även vara att UNICEF Sverige med sitt mittläge 
hamnar utanför båda nämnda grupper och därmed når färre och skapar ett mindre känslomässigt 
engagemang än de två övriga som är mer uttrycksfulla och tydliga. Slutsatsen som kan dras utifrån 
detta är att det är svårt att utse en ensam vinnare utifrån vilket visuella uttryck som är mest 
fördelaktigt för samtliga mottagare. Det går dock att konstatera att alla tre organisationer skapar ett 
känslomässigt engagemang hos mottagaren på ett eller annat sätt. Känslorna som uppstår i nämnda 
engagemang skiljer sig dock åt mellan dem och kan därmed potentiellt engagera olika typer av 
mottagare.  

5.3 Rekommendationer till fortsatta studier  

Efter genomförandet av denna studie har författarna påträffat flera relevanta ämnen som kan vara 
intressanta för fortsatta studier inom området men som tidsramen för denna studie inte tillåtit. De tre 
organisationerna använder sig alla av olika uttryck för att beröra mottagaren. Det kan därför vara 
intressant att studera vilket av uttrycken som lämpar sig bäst för olika typer av donationsvanor och 
målgrupper. Ytterligare en intressant aspekt skulle vara att undersöka hur startsidornas 
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användarvänlighet påverkar mottagaren. Det vill säga hur startsidorna är uppbyggda och om de är 
lättnavigerade eller ej. Det kan till exempel påverka hur enkelt det är att donera pengar - något som 
är av stor vikt för barnrättsorganisationers existens samt deras möjlighet att förändra och hjälpa. Det 
skulle också kunna vara av intresse att undersöka hur mottagarnas känslomässiga engagemang 
förändras genom att ändra på endast någon av de visuella komponenterna, exempelvis genom att 
byta ut någon av färgerna för att se hur den känslomässiga responsen förändras.  
 
Slutligen kan det konstateras att en startsidas visuella uttryck på webben har en stor chans att 
påverka mottagarens känslomässiga respons. Då webben och den digitala marknadsföringen 
dominerar i dagens läge så tror författarna att det finns många fler intressanta vinklar att ta sig an 
ämnet och på så sätt komma till flera olika typer av utfall och insikter om hur en avsändare kan 
engagera mottagaren på olika sätt.
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Bilaga 2: Intervjuguide till kvantitativa fokusgrupper 
Studien i helhet har som syfte att  undersöka och analysera den visuella och textuella 
kommunikationen på tre olika barnrättsorganisationers startsidor. Syftet med denna fokusgrupp är 
att se hur ni som mottagare upplever visuella uttryck i bilder, text och färg på olika sätt beroende 
på om de står enskilt eller tillsammans. Och även vilka känslor som uppkommer och, det viktigaste, 
varför. 
 
Vi kommer att spela in intervjun för att vi ska kunna lyssna på den efter, och även ta lite 
anteckningar under denna diskussion. Det är bara vi som kommer att lyssna på intervjun och ni 
samt era svar kommer att vara helt anonyma.  
 
Inledande frågor 

- Vad tänker ni på när ni hör ordet barnrättsorganisation?  
- Vad på en hemsida skulle engagera er till att donera tid/pengar?  

 
Del 1: Visuella komponenter 

- Visar tre olika typer av bilder sida vid sida.  
- Vilken känns mest hoppfull? Varför? 
- Vilken känns mest framtidsfokuserad? Varför? 
- Vilken känns mest krisfokuserad? Varför? 

 
- Visar tre olika typer av texter sida vid sida  

- Vilken känns mest hoppfull? Varför? 
- Vilken känns mest framtidsfokuserad? Varför? 
- Vilken känns mest krisfokuserad? Varför? 

 
- Visar tre olika färgkombinationer sida vid sida  

- Vilken känns mest hoppfull? Varför? 
- Vilken känns mest framtidsfokuserad? Varför? 
- Vilken känns mest krisfokuserad? Varför? 

 
- Sammanfatta - vad har ni kommit fram till? 

 
Del 2: Startsidorna var för sig 
Nu kommer ni få se tre olika startsidor, en i taget. Ni kommer få se dem i endast några få sekunder 
och sen kan vi starta en diskussion om hur ni upplevde dem.  
 

- Visar upp Rädda barnen 
- Vad är ert första intryck efter att ha sett den snabbt? 
- Tankar och känslor. 

- Visar upp UNICEF 
- Vad är ert första intryck efter att ha sett den snabbt? 
- Tankar och känslor. 

- Visar upp Plan 
- Vad är ert första intryck efter att ha sett den snabbt? 
- Tankar och känslor. 

 
- Sammanfatta - vad har ni kommit fram till? 

Del 3: Helheten i det visuella uttrycket 
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Nu kommer ni få se alla tre startsidor sida vid sida, ni får kolla hur länge ni vill.  
 

- Visar alla startsidor sida vid sida 
- Vilken känns mest hoppfull? Varför? 
- Vilken känns mest framtidsfokuserad? Varför? 
- Vilken känns mest krisfokuserad? Varför? 
- Vilken skulle ni välja att donera till? Varför? 

 
- Sammanfatta - vad har ni kommit fram till? 

 
Avslutning 

- Några mer tankar eller annat att tillägga? 


