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Sammanfattning  
 

Just nu är miljontals människor världen över i akut behov av hjälp och stöd. Det finns idag en 

stor mängd humanitära välgörenhetsorganisationer som arbetar med just detta. Deras 

verksamhet är beroende av att privatpersoner går in och stöttar, vilket innebär att 

organisationernas kommunikation utåt är avgörande för att kunna nå dem. Syftet med denna 

studie är därför att undersöka hur olika annonstyper inom humanitära 

välgörenhetsorganisationer påverkar människor. I en pilotstudie identifierades tre olika 

annonstyper som använts i denna studie. För att se om någon av annonstyperna fick en 

starkare respons användes en kvantitativ enkät där 70 respondenter svarade. För att undersöka 

hur bild och text i annonstyperna påverkade mottagare genomfördes nio kvalitativa intervjuer. 

I både enkät och intervjuer fick de som deltog se de tre olika annonstyperna och svara på 

frågor kring dessa. Resultatet av studien visar att de tre annonstyperna väcker olika känslor 

och reaktioner hos olika människor, samt att en för hög exponering av en viss annonstyp kan 

leda till att mottagaren inte påverkas i lika hög utsträckning. Detta tyder på att en varierad 

kommunikation är den mest effektiva för att humanitära välgörenhetsorganisationer ska kunna 

påverka så många människor som möjligt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



	 	 	

Abstract 

 
Right now, millions of people all over the world are in desperate need of help and support. 

Fortunately there are a great amount of humanitarian charities working to assist this. The 

operations of these charities are depending on that individuals make their support, which 

means that the communication of the charities is crucial in order to reach them. The purpose 

of this study is therefore to investigate how different types of ads within humanitarian 

charities affect people. Three different types of communication were identified in a pilot study 

and these were further used in this study. In order to see if any of the types of ads got a 

stronger response, a quantitative survey was conducted with 70 people responding. To 

examine how image and text in the types of ads affected recipients, nine qualitative interviews 

was performed. In both the survey and interviews, the participants got to look at the three 

types of ads and answer questions about these. The result of the study shows that the three 

types of ads evokes different emotions and reactions within different people. It also shows 

that a too high exposure of a certain type of ad can lead to the recipient not being affected to 

the same extent. This suggests that a varied communication is the superior method in order for 

humanitarian charities to affect as many people as possible.  
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1. Inledning 
 

I detta kapitel ges en bakgrund till varför studien genomförs. Därefter följer en 

problemdiskussion som leder fram till studiens syfte samt preciserade frågeställningar.  

 

 
1.1 Bakgrund 
 

Miljontals människor världen över är just nu i akut behov av hjälp och stöd. Det kan röra sig 

om familjer som förlorat sitt hem och allt de äger i en naturkatastrof eller barn som ensamma 

tvingas ge sig ut på flykt efter att ha mist sin mamma och pappa i ett krig. Sida bedömer att år 

2016 kommer bli svårare än någonsin och räknar med att 125 miljoner människor kommer 

vara i behov av humanitär hjälp. Detta är en siffra som har ökat med fem gånger fler 

människor än för tio år sedan och de finansiella behoven är nu fyra gånger så stora. (SVT, 

2016) 

 

Oavsett situation eller bakgrund är det viktigt att utsatta personer nås med den hjälp som de 

behöver. Idag finns en stor mängd humanitära välgörenhetsorganisationer som på olika sätt 

arbetar med just detta. (Insamlingskontroll, 2016) Humanitära välgörenhetsorganisationer 

bygger på att privatpersoner går in och stöttar, både ekonomiskt och med sitt engagemang. 

För att dessa organisationer ska kunna bedriva sin verksamhet krävs alltså att de lyckas 

engagera människor, vilket betyder att kommunikationen utåt är en oerhört viktig, om inte 

avgörande faktor. (Kim, 2014)  

 

Organisationers marknadsföring är ofta designad för att skapa en medvetenhet kring sociala 

problem (Kim, 2014). En av de traditionella uttrycksformerna inom reklam är annonsen. En 

annons består vanligtvis av en rubrik, en text och en eller flera bilder. Annonsörens logotyp 

och varumärke finns oftast nederst på annonsen och tillsammans är innehållet formgivet till 

en enhetlig design. (Carlsson & Koppfeldt, 2008)  

 

 
1.2 Pilotstudie  
 

I en förberedande pilotstudie studerade författarna annonser där samtliga avsändare var 

humanitära välgörenhetsorganisationer i Sverige som fanns registrerade med ett 90-konto. 

Resultatet av pilotstudien blev att tre olika typer av annonser tydligt kunde identifieras. Dessa 

tre annonstyper har i denna studie namngetts utifrån sina karaktärsdrag till annonstyp A: 

behov, annonstyp B: metafor och annonstyp C: effekt.  

 

I annonstyp A: behov finns ofta bilder som visar exempelvis krig, svält och misär. Det 

förekommer många ögonblicksbilder och de flesta är av barn. Tonen och färgerna i bilderna 
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är kalla och dessa bilder kombineras med texter som ofta beskriver ett akut läge och att hjälp 

behövs direkt. (se Figur 1-5) 

Annonstyp B: metafor består av bilder på objekt som fungerar som en metafor för något 

annat. Mottagaren får själv tolka bilden och göra sina egna kopplingar till vad det betyder. 

Copyn fungerar som en förklarande text samtidigt som den beskriver läget och vilken sorts 

hjälp som behövs. (se Figur 6-10) 

 

Annonstyp C: effekt visar upp effekterna av hur tidigare donationer lett till något positivt. Här 

används ofta varma bilder på människor som ler, vanligen barn. Copyn som används 

beskriver vad som gjorts eller vad som behövs göras. (se Figur 11-15) 

 

 
1.3 Syfte och preciserade frågeställningar 

 

För att humanitära välgörenhetsorganisationer ska kunna bedriva sin verksamhet krävs att de 

använder den kommunikationstyp som är mest effektiv i att engagera människor (Kim, 2014). 

I och med att det finns många olika vägar att gå inom marknadsföring kan det vara svårt att 

veta vilken visuell kommunikationstyp som är bäst lämpad, om det ens finns någon sådan. 

Forskning kring hur mottagare berörs av olika kommunikationstyper med humanitära 

välgörenhetsorganisationer som avsändare är idag ett relativt outforskat ämne. Eftersom dessa 

organisationer är beroende av personers engagemang för att kunna bistå med humanitär hjälp 

(Kim, 2014) är det en viktig fråga att undersöka. Syftet med denna studie är därför att 

undersöka hur olika annonstyper inom humanitära välgörenhetsorganisationer påverkar 

människor.  

 

För att besvara detta syfte har fyra preciserade frågeställningar tagits fram: 

1. Hur påverkas mottagare av bilder i annonser inom humanitära välgörenhetsorganisationer? 

2. Hur påverkas mottagare av copywriting i annonser inom humanitära 

välgörenhetsorganisationer? 

3. Påverkas mottagare olika av annonstyp A: behov, annonstyp B: metafor och annonstyp C: 

effekt? 

4. Får någon av annonstyp A: behov, annonstyp B: metafor och annonstyp C: effekt starkare 

respons av dess mottagare?   

 

 
1.4 Disposition  

 

Inledning 

I inledningen presenteras bakgrunden till studien samt en redogörelse av pilotstudien. Vidare 

finns en problemdiskussion som leder fram till studiens syfte. Utifrån syftet har preciserade 

frågeställningar formulerats. Inledningskapitlet avslutas med studiens disposition.  
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Referensram  

I referensramen presenteras de teorier som är av relevans för att besvara syftet med studien 

och läsaren ges här en djupare förståelse för ämnet. Referensramen består av källor från 

vetenskapliga artiklar och litteratur kring retorik, visuell retorik, copywriting samt text och 

bild. 

 

Metod 

I detta kapitel redogörs för val av metod samt en beskrivning och motivering av den. 

Metodkapitlet består även av studiens upplägg, datainsamlingsmetoder, analysarbete, etik, 

metodkritik samt avslutande diskussion kring studiens validitet och reliabilitet.  

 

Resultat och analys 

I analyskapitlet analyseras data från de kvalitativa intervjuerna mot teori från den tidigare 

presenterade referensramen. Även den kvantitativa enkäten analyseras, dock inte mot teori. 

 

Avslutning 

I detta kapitel dras slutsatser kring analysen utifrån syfte och preciserade frågeställningar. I en 

avslutande diskussion diskuteras de slutsatser och resultat som studien lett till. Slutligen ges 

förslag till vidare studier. 
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2. Teoretisk ram 

 

I detta kapitel presenteras de teorier som tillämpas i undersökningen för att besvara studiens 

syfte.  

 

 
2.1 Retorik 

 

Ur den klassiska retoriken kommer greppen etos, logos och patos. Dessa tre grepp används i 

studien för att undersöka hur sändare förmedlar och hur mottagare upplever text och bild i 

annonstyperna. 

 

 
2.1.1 Etos 

 

Etos handlar om att övertyga genom personlighet och karaktär. Det är en positiv bild som man 

vill förmedla till andra för att framstå som trovärdig och att just trovärdighet är något viktigt 

grundar sig i ett behov av tillit. En mottagare har helt enkelt lättare att tro på ett budskap om 

den tror på avsändaren. Ett starkt etos handlar om att ha en personlighet som passar in i 

situationen där mottagarens gillande fås genom att leva upp till förväntningar och därmed 

uppfattas som “rätt”. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

 

 
2.1.2 Logos 

 

Ordet logos betyder  “argument” eller “tanke” och handlar om att tala till människors förnuft 

och omdöme. Ett förtroende kan skapas hos mottagaren genom att sändaren informerar, 

undervisar och upplyser. Att vara saklig och styrka det som sägs genom fakta och statistik ger 

mottagaren en möjlighet att kunna dra sina egna slutsatser. Ett exempel på logos kan vara att 

använda sig av en metafor i sin kommunikation. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

 

 
2.1.3 Patos  
 

Genom patos kan känslor väckas hos mottagaren. Beroende på vilken effekt sändaren vill ha 

med sin kommunikation kan olika känslor väckas, detta styrs av syftet, situationen och 

budskapet. Ett vanligt sätt att väcka känslor är att visa känslor, då exempelvis tårar och skratt 

ofta smittar av sig. Två starka känslor som ofta ligger nära hos mottagaren är fruktan och 

hopp, vilket kan utnyttjas i kommunikationen. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 
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2.2 Visuell retorik 
 

Visuell retorik handlar om att övertyga mottagare genom bilder. Då en av de preciserade 

frågeställningarna handlar om hur mottagare påverkas av bilder i annonser är det en viktig 

aspekt att undersöka.  

 

 

2.2.1 Attraherande annonser  

 

Annonser är ett viktigt verktyg för att marknadsföra tjänster och produkter till kunder. En 

viktig komponent i en annons är bilder, då de tydliggör vad det är som faktiskt marknadsförs. 

Ett exempel på ett bildinnehåll som sägs öka attraktiviteten hos en annons är mänskliga 

figurer och ansikten, som är starka i sina förmåga att attrahera. (Bakar, Desa & Mustafa, 

2015) Även Bergström (2010) tar upp vikten av hur människor gärna får spela huvudrollen i 

informationsbilder.  

 

 
2.2.2 Bilder för reklam  
 

Reklambilder tar ofta ställning för något och till skillnad från bilder inom konsten vill 

reklambilder ofta framkalla ett beteende. Bilder och bildmedier har stor betydelse inom 

reklam för att de talar direkt och omedelbart till våra känsloliv. (Wærn, Pettersson & 

Svensson, 2004) 

 

 
2.2.3 Bilder och känslor  
 

Övertygande fotografier i kontexten av donation till välgörenhetsorganisationer kan ha olika 

emotionella och behaviorala effekter. Fotografiska attribut som subjektets uttryck, blick och 

antalet subjekt i en bild påverkar sympati, engagemang, altruism och viljan att donera pengar. 

Vid en exponering av sorgsna fotografier får människor signifikant mer negativa känslor än 

vid en exponering av glada fotografier. Tendensen att konvergera sina egna känslor med de 

som subjektet i fotografiet har är också mer troligt vid en exponering av sorgsna fotografier. 

(Baberini, Coleman, Slovic & Västfjäll, 2015) 

 

 

2.2.4 Metafor som retoriskt medel  
 

En metafor är en liknelse som innebär att en betydelse förs över från ett ting till ett annat som 

det finns en likhet till. Likheten kan finnas i både utseendet, en känsla eller i någon annan 
egenskap. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 
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Den metaforiska bilden jämför och det finns både positiva och negativa metaforer. Den 

metaforiska bildretoriken är den mest avancerade då den klockrena metaforen som går “rakt 

in i mottagarens hjärta” kan vara svår att få till och de kräver också mycket av mottagaren. 

(Bergström, 2012) 

 

2.3 Copywriting  
 

Copywriting handlar om att övertyga mottagare genom text. Då en av de preciserade 

frågeställningarna handlar om hur mottagare påverkas av copywriting i annonser är det en 

viktig aspekt att undersöka.  

 

2.3.1 Reklamtext 
 

Copywriting är affärsinriktat skrivande och i princip alla reklamtexters uppdrag är mer eller 

mindre att få folk att agera. En reklamtext ska vara trovärdig, tydlig och övertygande och går 

ut på att väcka känslor hos den som läser. Den måste argumentera för sin sak och blir en typ 

av försvarsadvokat för uppdragsgivaren. Reklamtexten skiljer sig även från andra texter på så 

sätt att den har en uppdragsgivare och en avsändare som betalar för den. Många människor 

har en ovilja mot reklam och därmed är det lätt att reklamtexter väljs bort. Kraven blir därför 

höga på texten som måste vara både intressant, direkt och ge läsaren något tillbaka. En del i 

att lyckas engagera med reklamtext är att man är helt på det klara med vad man vill säga. Om 

tanken bakom texten är tydlig blir chansen större att läsaren uppfattar den som tänkt och 

agerar. Viktigt att komma ihåg är dock att reklamtexter inte behöver vara säljande i sin 

karaktär. (Åkerberg, Roos & Wiklander, 2013) 

 

Bergström (2012) skriver att själva språket, ordval, meningsbyggnad och läsarens motivation 

och möjlighet att förstå blir avgörande för om budskapet når fram eller ej.  

 

 

2.3.2 Verbal förklaring i annonser  
 

Verbal förklaring är till för att förankra innebörden av komplexa bildannonser för 

konsumenter och har en effekt på konsumenters förståelse och gillande av dem. I annonser 

som innehåller metaforiska bilder ökar rubriker som har en ledtråd till innebörden av 

bildmetaforen gillandet för annonsen genom att det även ökar förståelsen för den. Rubriker 

som helt förklarar metaforen i annonsen ökar också förståelsen men minskar gillandet genom 

att den reducerar konsumenternas nöje i att själva tolka budskapet i annonsen. I en annons 

måste konsumenterna alltså erbjudas en tillräckligt förklarande text för att försäkra sig om att 

de förstår budskapet, utan att ge dem en för detaljerad förklaring då detta kan innebära att 

gillandet av annonsen försvinner. (Philips, 2000) 
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2.4 Text och bild  
 

Samtliga annonser som används i studien är uppbyggda av både bild och text. Därför är det 

av relevans att undersöka hur dessa samspelar med varandra för att kunna besvara de 

preciserade frågeställningarna.   

 

2.4.1 Text och bild i samspråk 

 

En bild kan vara mångtydig och därmed blir bildtextens funktion att dels berätta om bilden 

och dels förankra den tolkning av den som en avsändare vill förmedla till en läsare. Det är 

även viktigt att en bild och dess text har en relevant och redundant relation. En bildtext kan 

även användas till att styra en tolkning av en bild. (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004) 

 

Att tolka och ta till oss budskap via bilder är något vi blivit allt skickligare på då vi hela tiden 

utsätts för strömmar av visuella budskap. I en annons ska bild och text samverka för att 

förstärka budskapet. Argument behöver dock inte bara formuleras verbalt, utan i en design 

som vill vara övertygande kan alla visuella element betraktas som en typ av argumentation. 

Detta gäller särskilt för typografin, vilket är val av teckensnitt och design av text. (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008) 

 

Visuella bilder skiljer sig från språkliga texter men de är inte helt olika. Precis som texter är 

även de flesta visuella bilder uppbyggda av delar som är anordnade på ett visst sätt för att 

skapa ett uttryck och kommunicera. Vanligtvis riktar sig en visuell bild direkt till mottagaren 

med känslor och en meningsfullhet, medan ett ord eller text fungerar via intellektet. Utan 

visuella bilder kan en idé vara förlorad i ett hav av ord, medan en bild kan förloras till 

tvetydighet utan ord. Kombinationen av text och visuell bild har en starkare kommunikativ 

kraft än de har var för sig. (Pânzaru, 2012)  

 

 
2.4.2 Exponering av reklam  
 

Det finns två olika skolor inom exponering av reklam. Den ena skolan är minimalister och de 

anser att det är med en till tre exponeringar som man når man maximal kundrespons. Den 

andra skolan är repetitionister och de anser att upprepning är nödvändigt för optimal respons 

hos kunden. Enligt dem nås den maximala attityden för kundrespons vid tio exponeringar. 

Dock tar inte kundresponsen en linjär riktning uppåt vid en ökad exponering. Den kan snarare 

liknas vid en upp- och nedvänd u-kurva där toppen på kurvan ligger vid tio exponeringar och 

där kundresponsen sedan avtar. (Schmidt & Eisend, 2015)  
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3. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för den metodansats som används i studien samt dess upplägg. Vidare 

presenteras datainsamlingsmetoder och hur analysprocessen gått till. Slutligen diskuteras 

studiens etik, metodkritik och kvalitet utifrån validitet och reliabilitet.  

 

 

3.1 Ansats  
 

Syftet med studien är att undersöka hur olika typer av kommunikation inom humanitära 

välgörenhetsorganisationer påverkar människor. Metoden som användes för att undersöka 

syftet var i första hand kvalitativ. Kvalitativa studier är oftast begränsade till få studieobjekt 

och handlar om att få fram det generella ur det unika (Byström & Byström, 2011). Man kan 

bland annat genomföra intervjuer med öppna frågor där syftet är att få fram personliga åsikter 

och synpunkter hos respondenterna (Creswell, 2014). Studiens kvalitativa metod 

kompletterades av en kvantitativ metod för att kunna besvara den fjärde preciserade 

frågeställningen “får någon av annonstyp A: behov, annonstyp B: metafor och annonstyp C: 

effekt starkare respons av dess mottagare?”. Inom en kvantitativ metod kan enkäter användas 

som insamlingsmetod och svar i form av siffror används till att mäta till exempel attityder 

eller åsikter (Creswell, 2014). Metoden som använts för denna studie är därmed en så kallad 

mixad metod, då både kvalitativ och kvantitativ data samlats in (Creswell, 2014).  

 

 
3.2 Studiens upplägg 

 

Innan studien påbörjades genomförde författarna en pilotstudie där annonser från humanitära 

välgörenhetsorganisationer studerades. Resultatet blev att tre olika annonstyper kunde 

identifieras och senare användas för att undersöka denna studies syfte. Efter att pilotstudien 

slutförts började arbetsprocessen med att samla in information kring bakgrund och teori för att 

få en vetenskaplig och litterär grund. Därefter planerades datainsamlingsmetoder. En enkät 

skapades och lades ut på Facebook för att samla in kvantitativ data och under tiden togs en 

intervjuguide fram vilken testades genom två pilottest. Därefter genomfördes nio intervjuer 

för att samla in kvalitativ data. Efter att kvantitativ och kvalitativ data samlats in analyserades 

den (se 3.4). Avslutningsvis drogs slutsatser, en diskussion fördes kring studiens resultat samt 

att förslag till vidare studier togs fram.  
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3.3 Datainsamlingsmetoder 

 

Nedan redogörs för de datainsamlingsmetoder som använts i studien.  

 

 

3.3.1 Insamlingskällor 

 

Den information som samlats in till bakgrund och referensram består av vetenskapliga 

artiklar, Internetkällor samt relevant litteratur. I referensramen har även facklitteratur använts. 

Trots att denna var icke vetenskaplig har den bidragit med information kring ämnen som varit 

relevanta för studien. De annonser som använts för att karaktärisera de tre olika 

annonstyperna har inhämtats från olika webbplatser. Av upphovsrättsskäl kan dessa inte visas 

i studien och finns därför länkade i Figur- och tabellförteckningen (se Figur 1-15).  

 

 

3.3.2 Kvantitativ enkät 
 

En kvantitativ enkät kan användas som insamlingsmetod och svaren från denna kan i form av 

siffror användas till att mäta exempelvis attityder eller åsikter. Det som mäts är ett prov ur 

populationen och från testresultaten kan sedan forskaren generalisera och dra slutsatser kring 

hela populationen. (Creswell, 2014) 

 

Genom att skicka ut en kvantitativ enkät ville författarna ta reda på om någon av 

annonstyperna A: behov, respektive annonstyp B: metafor och C: effekt fick starkare respons 

av dess mottagare. Enkäten inleddes med obligatoriska demografiska frågor och vidare fick 

de svarande se de tre annonstyperna där fem olika annonser representerade varje annonstyp. 

Samtliga annonser hade befintliga humanitära välgörenhetsorganisationer som avsändare. I 

slutet av enkäten fick respondenterna svara på vilken annonstyp de trodde hade kunna få dem 

att engagera sig (se Bilaga 1). Enkäten lades upp på Facebook fredagen den 15:e april, låg 

uppe i sju dagar och besvarades av sammanlagt 70 personer. (Figur 16) 

 



10	

	

 
 

 

Figur 16. Kön och ålder på respondenter kvantitativ enkät 

 

 

3.3.3 Kvalitativa intervjuer 

 

En kvalitativ undersökning går på djupet och har som målsättning att skapa förståelse, insikt 

och karaktärisera. Ordet “kvalitet” står här för framträdande drag eller egenskaper hos en 

företeelse och det är viktigare att svaren är innehållsrika och nyanserade än att få många svar. 

Vid en kvalitativ undersökning vill man försöka förstå människors beteende vid olika 

utmaningar och situationer. Det är viktigt att vara lyhörd för insamlad fakta som kanske inte 

passar in i det förväntade. Ju mer systematiskt och sakligt svaren bearbetas, desto mindre 

finns en risk att omedvetet önsketänkande smyger sig in. Forskningen är oftast begränsad till 

få studieobjekt och handlar om att få fram det generella ur det unika. (Byström & Byström, 

2011) Specifikt för just kvalitativa metoder är att undersökaren i sig är ett viktigt instrument, 

eftersom kvalitativa undersökare själva samlar in data genom att till exempel intervjua 

respondenter. Oftast används inte frågeformulär utvecklade av andra undersökare och syftet 

med intervjuerna är att fånga respondenternas åsikter på ett så bra sätt som möjligt. (Creswell, 

2014)  
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För att samla in kvalitativ data genomfördes öppna intervjuer med totalt nio respondenter där 

frågor kring annonstyperna A: behov, B: metafor och C: effekt ställdes. En öppen 

intervjuform ger respondenten en möjlighet att tänka fritt och inte hämmas av olika 

svarsalternativ (Lantz, 1993). För att testa om frågorna var relevanta och förståeliga 

genomfördes två pilottest några dagar innan intervjuerna hölls. Syftet med detta var att 

undersöka om några korrigeringar behövdes göras i intervjuguiden innan de riktiga 

intervjuerna skulle genomföras.  

 

Båda författarna till studien närvarade vid samtliga intervjuer, vilka ägde rum på Linköpings 

Universitet på Campus Norrköping. En av författarna ställde frågor medan en antecknade ned 

svaren. Dessa roller skiftade sedan vid varje intervju. Under intervjuerna fick respondenterna 

titta på de tre olika annonstyperna, en åt gången och svara på frågor kring dem. För varje 

annonstyp fanns fem annonser som representerade den typen, dessa var samma annonser som 

användes i enkäten (se Figur 1-15). För att ordningen som annonstyperna visades i inte skulle 

påverka svaren hos respondenterna varierades denna från gång till gång. I slutet av 

intervjuerna lades de tre annonstyperna fram samtidigt och några avslutande frågor ställdes 

(se Bilaga 2). Samtliga intervjuer var avslappnade och respondenterna pratade fritt om hur de 

tyckte och kände. Det var inte nödvändigt med en paus i någon av intervjuerna eftersom 

samtliga var förhållandevis korta.  

 

Samtliga nio respondenter var studenter på universitet eller högskola varav sju av dessa gick 

programmet Grafisk design och kommunikation. Åldrarna varierade mellan 20 till 33 år. Fyra 

respondenter intervjuades tisdagen den 19:e april, tre stycken onsdagen den 20:e april, och två 

stycken torsdagen den 21:a april. (Tabell 1) 
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Respon-

dent 
Kön Ålder Sysselsättning Skänker till 

välgörenhet 
Intervjudatum 

1. Man 23 Studerar Grafisk design och 

kommunikation 
Ja, månadsvis 2016-04-19 

2. Man 33 Studerar Grafisk design och 

kommunikation 
Nej 2016-04-19 

3. Kvinna 28 Studerar Grafisk design och 

kommunikation 
Ja, ibland 2016-04-19 

4. Kvinna 20 Studerar Medieteknik Nej 2016-04-19 

5. Man 21 Studerar Grafisk design och 
kommunikation 

Nej 2016-04-20 

6. Kvinna 26 Studerar Grafisk design och 

kommunikation 
Ja, ibland 2016-04-20 

7. Kvinna 23 Studerar Grafisk design och 

kommunikation 
Ja, ibland 2016-04-20 

8. Kvinna 24 Studerar till Sjuksköterska Ja, ibland 2016-04-21 

9. Kvinna 23 Studerar Grafisk design och 
kommunikation 

Nej 2016-04-21 

 

Tabell 1. Intervjuade respondenter kvalitativ intervju 

 

 

3.4 Analysarbete  
 
Kvalitativa forskare organiserar data genom att bygga mönster, teman och kategorier. I denna 

induktiva process jobbar man fram och tillbaka mellan data och teman tills man har etablerat 

en omfattande uppsättning av teman. För att genomföra detta analysarbete kan man använda 

sig av en nedifrån- och upp-metod. De första stegen efter att all data samlats in är att 

organisera, läsa igenom och förbereda den för analys. Sedan börjar kodningen av data vilket 

är att dela upp den i viktiga teman och namnge dessa utefter temats karaktär. Nästa steg är att 

relatera dessa teman mot teorier från referensramen och slutligen kan meningen av dem 

tolkas. Tolkningen kan vara forskarnas personliga och som kvalitativ forskare måste man inte 

följa stegen i den exakta ordningen, utan det är mer av en interaktiv process. (Creswell, 2014) 

 

Författarnas analysarbete följde i stort den ovan beskrivna analysmetoden från Creswell. Efter 

att intervjuerna slutförts läste författarna igenom respondentsvaren noggrant. Därefter 

jämfördes svaren med varandra så att generella likheter kunde plockas ut. De generella 

likheterna underlättade sedan i att hitta teman mellan respondentsvaren. Dessa teman 

kopplades slutligen i en analys till teorier från referensramen. Författarna var de tolkande 

objekten i analysen av data.  

 



13	

	

3.5 Etik        

 

Det finns fyra huvudkrav på forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera respondenten om syftet med studien, vilken uppgift respondenten har i studien samt 

villkoren för dennes deltagande. Respondenten ska även få veta att deltagandet är frivilligt 

och att den när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att 

respondenten själv får bestämma över sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet berör 

hur de personuppgifter om personerna i undersökningen ska hållas hemliga för obehöriga. 

Nyttjandekravet ställer krav på att insamlad information från deltagarna endast får användas 

till den forskning vilken svaren insamlats till. (Vetenskapsrådet, 2016) Samtliga krav har 

uppfyllts för denna studie.  

 

En nackdel med att spela in en intervju kan vara att vissa personer inte känner sig bekväma, 

vilket kan hämma dem från att uttrycka sig fritt (Lantz, 1993). Med anledning av detta 

spelades de kvalitativa intervjuerna inte in i denna studie.  

 

 
3.6 Metodkritik 
 

Till de kvalitativa intervjuerna valdes en öppen intervjuform. Detta gjorde att respondenterna 

fick svara fritt utifrån ställda frågor och inte hämmades av olika svarsalternativ. En mer 

strukturerad intervju hade kunna leda till att respondenterna inte reflekterat lika mycket över 

varför de tyckte eller kände som de gjorde. Detta hade kunnat ha en negativ påverkan på 

studien eftersom det var just reflekterande svar som författarna var ute efter. Intervjuerna 

genomfördes med en respondent i taget och de var helt anonyma för att de skulle våga säga 

vad de tyckte och kände på de olika frågorna. Välgörenhet är dock både ett aktuellt och 

relativt känsligt ämne, vilket kan ha lett till att vissa respondenter ändå inte uttryckt sig ärligt 

på grund av författarnas närvaro under intervjuerna. Detta ligger även till grund för varför 

intervjuerna genomfördes enskilt istället för exempelvis genom fokusgrupper. Författarna tror 

nämligen att diskussioner i fokusgrupper hade kunna leda till att vissa respondenter inte gett 

sin ärliga åsikt samt anpassat sitt svar efter vad andra sagt.  

 

De nio respondenter som intervjuades var studenter på universitet eller högskola varav sju av 

dessa gick programmet Grafisk design och kommunikation. Anledningen till att samtliga 

respondenter var studenter berodde på att tiden för studien var knapp, vilket ledde till att 

författarna gjorde ett bekvämlighetsurval. Att hela sju respondenter var designstudenter kan 

ha påverkat studien då de utvärderade annonserna på ett mer omfattande sätt. Det fanns 

nämligen en tydlig skillnad mellan deras svar och svar från övriga respondenter.  

 

Den enkät som lades ut på Facebook besvarades av 70 personer. Om fler personer svarat hade 

detta eventuellt kunna gett ett annat resultat av enkäten. En annan faktor som kan ha påverkat 
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är att majoriteten av respondenterna var kvinnor i åldern 18-25 år. Om detta sett annorlunda ut 

hade det kunnat resultera i andra enkätsvar.  

 

Att författarna valde ut fem specifika annonser som typexempel för varje annonstyp är något 

som kan ha påverkat studien. Om andra annonser hade används som typexempel hade 

respondenternas svar kunnat se annorlunda ut. Dock behövde författarna göra ett val för att 

kunna genomföra studien. De typexempel som visades upp i enkät och i intervjuer hade 

befintliga humanitära välgörenhetsorganisationer som avsändare. Detta innebär att 

respondenterna kan ha haft förutfattade meningar om dessa organisationer, vilket kan ha 

påverkat deras svar. Författarna var därför noga med att påpeka inför varje intervju att 

avsändaren inte var viktig och att respondenten inte skulle bedöma annonserna var för sig.  

 

 
3.7 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet anger hur väl ett mätinstrument, till exempel ett frågeformulär, mäter det som det 

faktiskt är avsett att mätas. Att instrumentet gör det är en förutsättning för att man utifrån 

undersökningsresultatet vidare ska kunna dra slutsatser och formulera påståenden. Reliabilitet 

berör med vilken säkerhet den aktuella egenskapen (variabeln) mäts. Det handlar alltså om 

mätnogrannhet och detta kan handla till exempel om att undersökningsmetoden är densamma 

från tillfälle till tillfälle. En hög validitet förutsätter en hög reliabilitet men en hög reliabilitet 

garanterar inte en hög validitet. (Byström & Byström, 2011)   

       

Utifrån de aspekter som tagits upp i metodkritiken (se 2.6) anser författarna att studiens 

reliabilitet och validitet är relativt hög. Vad gäller reliabiliteten baserar författarna detta bland 

annat på att ett förhållandevis högt antal personer medverkade i studiens datainsamling, då nio 

respondenter intervjuades och 70 personer svarade på enkäten. Både intervjuguide och enkät 

utformades dessutom för att komplettera varandra. För att varje annonstyp skulle bli tydlig för 

de svarande användes fem olika typexempel för att illustrera dem. Detta innebär att totalt 15 

annonser användes, vilket författarna anser är ett antal som höjer reliabiliteten. Vad gäller 

studiens validitet anser författarna att den är relativt hög främst på grund av att de svar som 

gavs i intervjuer och enkät slutligen kunde ligga till grund för att svara på både preciserade 

frågeställningar och syfte. 
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4. Resultat och analys 

 

I detta kapitel analyseras insamlad data. För de kvalitativa intervjuerna görs en relevant 

koppling mellan data och teori. Då den kvantitativa enkäten var en undersökning som 

författarna gjorde för att kontrollera den fjärde preciserade frågeställningen kommer denna 

data inte kopplas till befintlig teori. 

 

 

4.1 Kvantitativ enkät  
 

Nedan redovisas data från den kvantitativa enkäten samt en analys av denna.  

 

 

4.1.1 Data 
 

I figuren nedan redovisas svar på den enkät som lades upp på Facebook med syfte att 

undersöka vilken annonstyp som flest respondenter tror hade fått dem att engagera sig i en 

humanitär välgörenhetsorganisation. 

 

 
 

 

Figur 17. Vald annonstyp kvantitativ enkät  
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4.1.2 Analys 

 
Utifrån enkäten var det flest respondenter, 32,9%, som svarade att de tror att annonstyp A: 

behov hade kunnat få dem att engagera sig genom att donera pengar och/eller tid till en 

humanitär välgörenhetsorganisation. Näst flest respondenter, 20%, svarade annonstyp C: 

effekt medan minst antal, 17,1%, svarade annonstyp B: metafor. (se Figur 17) Detta resultat 

visar på en relativt jämn fördelning kring vilken annonstyp respondenterna tror hade fått dem 

att engagera sig. 

 
 

4.2 Kvalitativa intervjuer  
 

I detta kapitel görs en relevant koppling mellan kvalitativ data och teori i en analys.  

 

 
4.2.1 Etos  
 

Etos handlar om att försöka övertyga mottagaren genom personlighet och karaktär. För att 

framstå som trovärdig försöker sändaren förmedla en positiv bild och om en mottagare tror på 

avsändaren har den också lättare att tro på själva budskapet. Ett starkt etos kan skapas genom 

att ha en personlighet som passar in i situationen och ett gillande hos mottagaren fås om 

sändaren lever upp till mottagarens förväntningar. (2.1.1) Att avsändarna i annonstyp C: 

effekt försökt att framstå som trovärdiga och tala till mottagarens etos blir framträdande när 

hela sju respondenter påpekar att annonsernas bilder innehåller glada barn, samt att tre av dem 

tycker att de känns glada och förmedlar en positiv känsla. Flera respondenter upplever 

dessutom bilderna som varma och två av dem säger sig få en härlig och varm känsla av dem. 

Dock tycks inte etos skapats hos samtliga mottagare, vilket tyder på att sändaren inte levt upp 

till deras förväntningar. Två respondenter uppger nämligen att de känner sig kritiska till 

annonstypen. En av dem upplever att det blir svårt att hänga med när annonserna innehåller 

bilder av glada barn då de väcker frågor kring vad det är man ska skänka pengar till. En annan 

respondent är inne på samma spår och menar på att man blir glad av att se bilderna men att de 

samtidigt tar bort lite av associationerna att personerna på bilderna faktiskt har det hemskt och 

mår dåligt. En respondent menar att det känns bättre att skänka pengar till något som ser 

misäraktigt ut än när det ser lyckligt och glatt ut. (Bilaga 3) 

 

 
4.2.2 Logos  
 

Logos talar till folks förnuft och omdöme och ett förtroende kan skapas hos en mottagare 

genom att en sändare informerar, upplyser och undervisar. Att styrka något som sägs med 

fakta och statistik gör att mottagaren kan dra egna slutsatser. Ett exempel på hur logos kan 

användas är som en metafor i kommunikation. (2.1.2) Detta är något som man gjort i 

annonstyp B: metafor, då tre respondenter tycker att annonstypen har någon form av symbolik 



17	

	

i sig och två respondenter väljer att beskriva bilderna som just metaforer. Annonstypen tycks 

även tala till mottagarens förnuft och omdöme då fyra respondenter upplever att den fick dem 

att tänka efter och att de inte upplever den som självklar. En av dem menar att man är tvungen 

att göra en egen koppling om vad de handlar om samt kolla noggrannare för att förstå 

annonserna. Två respondenter berättar att de reagerar på annonstypen just för att den får en att 

tänka till lite mer. En av dem tror att detta beror på att annonserna inte primärt talar till ens 

känslor, utan att det krävs ett engagemang från mottagaren för att förstå vad de handlar om. 

En respondent tycker att annonstypen informerar och utbildar vilket gör att hon får med sig ett 

budskap medan den andre säger att annonserna är välgjorda med ett bra koncept vilket ger en 

positiv känsla. Detta tyder på att avsändarna talar till mottagarens logos och ett ett förtroende 

har skapats hos mottagaren genom annonstypen. (Bilaga 3) 

 

 
4.2.3 Patos  
 

Patos är till för att försöka väcka känslor hos mottagaren. Ett vanligt sätt att väcka känslor är 

att visa känslor där till exempel tårar ofta smittar av sig. Fruktan är en stark känsla som ofta 

ligger nära mottagaren, detta kan utnyttjas i kommunikation. (2.1.3) Att avsändarna valt att 

tala till mottagarens patos i annonstyp A: behov blir framträdande då fem respondenter 

upplever att annonstypen är rätt jobbig och menar på att det känns tungt och mycket att ta in 

eftersom de innehåller starka bilder av någons verklighet. Att man även försökt väcka känslor 

genom att visa känslor blir tydligt när tre av respondenterna tar upp att de får dåligt samvete 

av annonserna. En av dem säger att det är jobbigt att se blod och rädda miner och en annan 

berättar hur hon får ont i kroppen av att titta på annonserna och känner att hon skulle vilja 

hjälpa till. En annan berättar att annonserna griper tag i henne och att de innehåller bilder som 

hon kommer ta med sig, vilket enligt henne tyder på att någon har reflekterat och på ett bra 

sätt lyckats förmedla en känsla. Även när det kommer till annonstypens texter tycks 

avsändarna ha som avsikt att tala till mottagarens patos, då ett flertal respondenter upplever 

att de ska känna mer än att tänka när de läser dem. Två respondenter påpekar dessutom att 

texterna innehåller starka ordval. (Bilaga 3) 

 

 

 

4.2.4 Attraherande annonser 

 

Mänskliga figurer och ansikten är starka i förmågan att attrahera när det gäller bildinnehåll i 

annonser och människor får gärna spela huvudrollen i informationsbilder. (2.2.1) Detta är 

något som blir framträdande när respondenterna beskriver bilderna i annonstyp A: behov med 

ord som “barn”, “förälder”, “människor” och “personporträtt”. Många av dem nämner 

dessutom att annonstypen får dem att reflektera över det faktum att bilderna föreställer riktiga 

människor. En respondent berättar att hon känner att hon borde göra mer när annonser 

innehåller närbilder på människor och menar att när fokus är på ett ansikte så blir den 

personen inte längre en i mängden. Vidare säger respondenten att bilderna får henne att tänka 

att det skulle kunna varit fotografier av hennes egna familjemedlemmar. Även när det 
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kommer till annonstyp C: effekt tar två respondenter upp att många bilder är närbilder av 

ansikten och fotografiska personporträtt. Vad gäller annonstyp B: metafor säger däremot fyra 

respondenter att den inte får dem att känna särskilt mycket alls. Tre av dem menar helt enkelt 

att detta beror på att annonsernas bilder endast innehåller neutrala objekt och saker, vilket 

styrker teorierna ytterligare. (Bilaga 3) 

 

 

4.2.5 Bilder för reklam 
 
Bilder och bildmedier stor betydelse inom reklam då de talar direkt och omedelbart till våra 

känsloliv (2.2.2). Att annonstyp A: behov innehåller bilder som talar till många av 

respondenternas känslor blir tydligt när de svarar på frågor kring den. Tre av respondenterna 

säger att annonstypen ger dem dåligt samvete och en av dem menar att detta har med just dess 

starka bilder att göra. En respondent tycker att det känns jobbigt att se blod och rädda miner 

och en berättar hur hon får ont i kroppen och känner att hon skulle vilja hjälpa till. Enligt en 

annan respondent griper annonserna tag i henne och hon berättar att de lyckats förmedla en 

känsla och att de innehåller bilder som hon kommer ta med sig. När de kommer till annonstyp 

C: effekt är det andra sorters känslor som väcks hos respondenterna. Fyra av dem berättar 

nämligen att de blir glada av annonserna, två av dem säger att de får dem att känna sig 

hoppfulla - att det finns hopp för människor som har upplevt hemska situationer. Tre 

respondenter tycker att de har en positiv utstrålning som antingen gör att man känner sig stolt 

att man varit med och bidragit eller att man vill vara det. En av dem berättar att de positiva 

bilderna gör att hon känner att hon kan förändra och att det är inte kört och menar på att hon 

får en känsla av att hon inte måste hjälpa alla organisationer på en gång, vilket gör att hon 

känner sig bättre till mods. (Bilaga 3) 

 

 

4.2.6 Bilder och känslor  
 

Vid en exponering av sorgsna fotografier får människor signifikant mer negativa känslor än 

vid en exponering av glada fotografier i kontexten av donation till välgörenhetsorganisationer. 

Tendensen att konvergera sina egna känslor med de som subjektet i fotografiet har är även 

mer troligt vid en exponering av sorgsna fotografier. (2.2.3) Att fotografierna i annonstyp A: 

behov är av en sorgsen karaktär blir tydligt när flera respondenter använder ord som “dystra”, 

“råa”, “ hårda” och “ärliga” för att beskriva dem. Fyra respondenterna benämner bilderna som 

“mörka” och “misär” och andra kommentarer kring annonstypens bilder är “katastrofens 

centrum”, “Ledsna miner” och  att “människor flyr och är sjuka”. Att annonstypens 

framkallar negativa känslor hos respondenterna blir framträdande när hela fem av dem tycker 

att den är jobbig och svår att ta till sig. De menar på att det är just bilderna som gör att det blir 

tungt och mycket att ta in, då de är starka och föreställer någons verklighet. Vidare menar tre 

respondenter att de får dåligt samvete och en av dem tror att detta grundar sig i att bilderna 

väcker tankar om att man själv har det så pass bra. En annan respondent nämner vidare att det 



19	

	

är jobbigt att se blod och rädda miner och säger att han helt enkelt inte orkar bli superdeppig. 
(Bilaga 3) 

 

4.2.7 Metafor som retoriskt medel 
 

En metafor är en liknelse som innebär att en betydelse förs över från ett ting till ett annat ting 

som det finns en likhet till. Likheten kan finnas i både utseendet, en känsla eller i någon annan 

egenskap. (2.2.4) När tre av respondenterna tittar på bilderna i annonstyp B: metafor uppger 

de att de har någon form av symbolik i sig. Två respondenter väljer att beskriva bildernas 

objekt som just metaforer. (Bilaga 3) 

 

Den metaforiska bildretoriken är den mest avancerade då den kräver också mycket av 

mottagaren (2.2.4). Detta blir tydligt när respondenterna tar del av annonstyp B: metafor. Fyra 

av dem uppger nämligen att de var tvungna tänka efter och att de inte upplevde annonserna 

som självklara. En respondent menar att man är tvungen att göra en egen koppling om vad de 

handlar om samt kolla noggrannare för att förstå och en annan tycker att annonserna rent ut av 

är svåra att förstå. Två respondenter säger att de hajar till på annonstypen just för att den får 

en att tänka till. En av av dem tror att detta beror på att annonserna inte primärt talar till ens 

känslor, utan för att man istället måste engagera sig för att förstå vad de handlar om. (Bilaga 

3) 

 

Den klockrena metaforen som går “rakt in i mottagarens hjärta” kan vara svår att få till 

(2.2.4). Detta märks när fyra av respondenterna säger att de inte känner så mycket när de ser 

annonserna inom annonstyp B: metafor och menar att de helt enkelt inte träffar och väcker 

känslor. Tre av dem tror att detta främst beror på att de innehåller så pass neutrala objekt att 

de “bara blir saker”. (Bilaga 3)  

 

 

4.2.8 Reklamtext 
 
En reklamtext ska vara trovärdig, tydlig och övertygande och gå ut på att väcka känslor hos 

den som läser (2.3.1). Att texterna i Annonstyp A: behov tycks uppfylla dessa krav blir 

framträdande när ett flertal respondenter upplever att texterna talar till deras känslor och tror 

att syftet med detta är att man ska känna mer än tänka. Fyra av dem tycker att texterna spelar 

på deras samvete och en av dem berättar hur hon känner sig dum av att läsa texterna då de får 

henne att känna att hon har lyxproblem jämfört med personerna i annonserna. När det 

kommer till texterna i annonstyp C: effekt tycks även de väcka känslor hos respondenterna. 

Fyra av dem tycker att de känns positiva och tre av dem säger att de känns uppmuntrande och 

tror att avsändarna spelat på att mottagaren ska bli glad av annonserna och därmed skänka 

mer. En respondent berättar att texterna får henne att känna hon borde vara med och hjälpa till 

och att det är mycket lättare än vad man tror, något som hon i sin tur tycker leder till att hon 
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inte känner lika mycket skuld. (Bilaga 3) 

 

En del i att lyckas engagera med reklamtext är att man är helt på det klara med vad man vill 

säga. Om tanken bakom texten är tydlig blir chansen större att läsaren uppfattar den som tänkt 

och agerar. Själva språket, ordval, meningsbyggnad och läsarens motivation och möjlighet att 

förstå blir avgörande för om budskapet når fram eller ej. (se 2.3.1) Enligt två respondenter 

uppfyller copyn i annonstyp A: behov dessa kriterier genom att ha tydliga och koncisa 

rubriceringar tillsammans med kortare slagkraftiga texter.  Detta gäller även för annonstyp C: 

effekt, där hela sju respondenter tycker att texterna berättar om hur organisationerna har 

uträttat saker och vad pengarna gått till. Fyra av dem tycker att texterna känns positiva och tre 

av dem tycker att de känns uppmuntrande och tror att de spelar på att man ska bli glad och 

därmed skänka mer pengar. (Bilaga 3) 

 

 

4.2.9 Verbal förklaring i annonser 

 

Rubriker som ger en ledtråd till innebörden av annonser innehållande en bildlig metafor ökar 

gillandet genom att öka förståelsen. Rubriker som helt förklarar metaforen i annonsen ökar 

också förståelsen men minskar dock gillandet genom att den reducerar konsumenternas nöje i 

att själva tolka budskapet i annonsen. (2.3.2) Respondenternas kommentarer om rubriker och 

texter i annonstyp B: metafor pekar på att de har ökat gillandet genom att öka förståelsen. Tre 

respondenter upplever nämligen annonserna på ett positivt sätt. En av dem säger att det initialt 

känns som en hand som sträcks ut genom annonserna och att det känns som att de spelar mer 

på empati än på sympati eftersom det inte är några personer som man kan relatera till. Två 

andra respondenter säger dessutom att texterna är viktiga för bilderna och att de förtydligar 

dem och en av dem menar att vissa av texterna i sig är lite mer diffusa men att man kan förstå 

budskapet ganska snabbt då texten är i samspel med bilderna. En av respondenterna tycker 

även att annonstypen informerar och utbildar, något som enligt henne är positivt eftersom hon 

då får med sig ett budskap. En annan tycker att annonserna är välgjorda och bra producerade 

med ett bra koncept, vilket han tycker skapar en positiv känsla. (Bilaga 3) 

 

 

4.2.10 Text och bild i samspråk  

 

För en bild är text en viktig del. Eftersom en bild kan vara mångtydig är en bildtexts funktion 

att berätta om bilden och förankra den tolkning av den som avsändaren vill förmedla till 

läsaren. Bild och text ska samverka för att förstärka budskapet i en annons och en 

kombination av text och visuell bild har en starkare kommunikativt kraft än de har var för sig. 

(2.4.1) Att bild och text samverkar med varandra blir särskilt tydligt i annonstyp B: metafor, 

då hela sex respondenter uppger att texterna är viktiga för bilderna. Tre av dem menar att de 

känns som att man ska koppla ihop text och bild, då texterna förtydligar och kompletterar 

bilderna. En respondent tycker att de flesta texter är direkta, att vissa av dem är lite mer 
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diffusa men att samspelet med bilderna gör att man ändå kan förstå budskapet ganska snabbt. 

Samma respondent menar att kombinationen av text och bild gör att han känner att det blir 

rakt på sak, vilket han tycker gör så att annonserna griper tag i en på en gång. (Bilaga 3)  

 
 

4.2.11 Exponering av reklam  
 

Den maximala attityden för kundrespons av reklam sker vid tio exponeringar. Upprepning är 

därför nödvändigt för optimal respons hos kunden, dock avtar kundresponsen vid en 

ytterligare ökad exponering efter de tio gångerna. (2.4.2) Respondenternas kommentarer kring 

annonstyp C: effekt tyder på att de överexponerats för annonstypen då många av dem uppger 

att de känner sig avtrubbade när de se annonstyp C: effekt och dessutom själva menar att detta 

beror på tidigare exponering. Två respondenter berättar att de känner att de blivit matade med 

denna typ av annons under en väldigt lång tid. En av dem tror att varför han känner som han 

gör inte beror på brist på empati, utan för att han ser annonstypen så pass ofta att han måste 

tänka bort den för att inte bryta ihop. En annan respondent tycker att annonstypen inte känns 

ny och spännande utan att den känns gjord. Två respondenter säger att de inte känner något 

alls inför annonstypen och en av dem berättar att hon känner sig oinspirerad och menar på att 

de känns varma och glada men att de inte är något som man tar med sig. Detta tror hon beror 

på att det finns en mättnadsgrad i hur mycket man som mottagare orkar ta in. Vidare nämner 

samma respondenten att detta är ett sätt att värja sig inför rapporteringen om fattigdom och att 

det blir lättare att överleva med att man själv har det så pass bra just för att så många andra 

har det dåligt. Även när det kommer till annonstyp A: behov anser fyra respondenter att de 

sett annonstypen så pass mycket att de “vant sig”. En av dem förklarar detta vidare med att 

man nog tyvärr därför också går förbi dem. En annan respondent säger att den känner sig 
avtrubbad av även den här annonstypen. (Bilaga 3) 
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5. Avslutning 

 

I detta avslutande kapitel dras slutsatser utifrån analysen. Vidare förs en diskussion kring 

studien och slutligen ges förslag till vidare studier.  

 

 
5.1 Slutsatser  
 

För att besvara studiens syfte, vilket är hur olika annonstyper inom humanitära 

välgörenhetsorganisationer påverkar människor, dras i detta kapitel slutsatser utifrån de 

preciserade frågeställningarna.  

 

 
Hur påverkas mottagare av bilder i annonser inom humanitära 
välgörenhetsorganisationer? 
 

När annonser inom humanitära välgörenhetsorganisationer innehåller bilder av människor 

väcker de olika känslor hos mottagaren beroende på deras karaktär.  

Olika annonstyper väcker olika sorters känslor hos mottagaren. Annonstyp A: behov väcker 

känslor i form av dåligt samvete, medan annonstyp C: effekt väcker glada och hoppfulla 

känslor (4.2.5). Annonstyp B: metafor innehåller inte några bilder av människor och väcker 

inte lika mycket känslor hos mottagaren. Bilder av människor i annonstyp A: behov får 

mottagaren att reflektera. (4.2.4) 

 

När annonser inom humanitära välgörenhetsorganisationer innehåller bildliga metaforer 

väcker de inte så stora känslor hos mottagaren. 

Mottagarna upplevde inte annonstyp B: metafor som självklar och att de var tvungna att 

engagera sig och tänka mer för att förstå vad de handlar om. Annonstypen väckte inte så stora 

känslor hos mottagarna då de endast innehöll bilder av objekt. (4.2.7)  

 

När annonser inom humanitära välgörenhetsorganisationer innehåller bilder av en sorgsen 

karaktär framkallar de negativa känslor hos mottagaren.  

Bilderna i annonstyp A: behov beskrivs av mottagarna med ord som dystra och hårda. De 

tycker vidare att bilderna leder till att annonstypen är svår och jobbig att ta till sig. (4.2.6)  

 

 
Hur påverkas mottagare av copywriting i annonser inom humanitära 
välgörenhetsorganisationer? 
 

Reklamtext i annonser inom humanitära välgörenhetsorganisationer väcker olika känslor hos 

mottagaren beroende på dess karaktär.  

Reklamtexter i Annonstyp A: behov väcker känslor i form av dåligt samvete hos mottagarna 

medan reklamtexter i Annonstyp C: effekt väcker positiva känslor (4.2.8).  
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Text och bild som samverkar med varandra i annonser inom humanitära 

välgörenhetsorganisationer som använder bildliga metaforer kan ha en stark kommunikativ 

kraft.  

I annonstyp B: metafor ansåg mottagarna att texterna var viktiga för bilderna och att de 

förtydligar dem (4.2.9). De menar även att bild och text samverkar med varandra i annonstyp 

B: metafor, då de uppger att texterna är viktiga för bilderna och att de ökar förståelsen samt 

kompletterar dem (4.2.10). 

 

 
Påverkas mottagare olika av annonstyp A: behov, annonstyp B: metafor och 
annonstyp C: effekt? 
 

De tre identifierade annonstyperna behov, metafor och effekt nyttjar varsitt retoriskt grepp 

för att nå mottagarna. 

Annonstyp A: behov väcker känslor, främst i form av dåligt samvete hos mottagarna och 

därmed talar till deras patos (4.2.3).  Annonstyp B: metafor talar till mottagarens logos då de 

upplevde att annonstypen fick dem att tänka efter och göra egna kopplingar (4.2.2). 

Annonstyp C: effekt talar till mottagarens etos genom att de innehåller bilder som mottagarna 

uppfattar som varma och positiva (4.2.1). 

 

En överexponering av en viss annonstyp inom humanitära välgörenhetsorganisationer leder 

till att mottagaren inte påverkas i lika hög utsträckning. 

Mottagarna känner sig avtrubbade inför annonstyp C: effekt på grund av hög exponering 

sedan tidigare. Detta gäller även för annonstyp A: behov där mottagarna uppgav att de “vant 

sig” vid annonstypen. (4.2.11)  

 

 
Får någon av annonstyp A: behov, annonstyp B: metafor och annonstyp C: 
effekt starkare respons av dess mottagare?   
 

De tre annonstyperna väcker olika reaktioner hos olika människor. 

Analysen visade en relativt jämn fördelning av respondenternas röster kring vilken annonstyp 

som hade fått dem att engagera sig (4.1.2). 

 

 
5.2 Diskussion 

 

Målet med studien var att undersöka hur olika annonstyper inom humanitära 

välgörenhetsorganisationer påverkar människor. Författarnas förväntningar var att någon av 

de tre annonstyper som undersöktes skulle sticka ut och skapa en större reaktion hos 

deltagarna i studien. Detta då de ansåg att typerna skiljde sig åt förhållandevis mycket 

gällande både bild och text. Studiens resultatet visade dock på en relativt jämn fördelning av 

vilken annonstyp som deltagarna kände mest för. En anledning till detta kan vara att 

människor påverkas olika av de tre retoriska greppen etos, logos och patos. Det var tydligt att 
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varje annonstyp hade fokus på ett varsitt retoriskt grepp, vilket förmodligen låg till grund för 

respondenternas spridda åsikter kring dem. Av detta kan man utläsa att vissa personer helt 

enkelt är känslomänniskor medan andra påverkas mer av exempelvis argument och fakta. 

 

Sammanfattningsvis anser författarna att humanitära välgörenhetsorganisationer bör använda 

olika annonstyper i sin kommunikation för att kunna påverka så många personer som möjligt. 

Detta grundar sig i det tidigare nämnda faktum att annonstyperna väckte olika reaktioner hos 

olika människor. Att en överexponering av en viss annonstyp kan leda till att mottagaren inte 

blir lika påverkad av innehållet är ytterligare något som pekar mot att en varierad 

kommunikation är den mest effektiva.  

 

 
5.3 Förslag till vidare studier  
 

Efter att studien avslutats har författarna kommit fram till ett antal ämnen som kan vara 

intressanta att studera vidare. 

 

 

Hur påverkar kontexten?  
För denna studie valde författarna att inte undersöka annonserna i olika kontexter för att 

avgränsa studien. Dock tror författarna att kontext så som tid och plats påverkar hur man som 

mottagare tar emot kommunikation och därmed hade det varit intressant att undersöka vidare.  

 

Hur påverkar val av medium? 

I denna studie undersöktes mediet annons. Enligt författarna hade det varit intressant att 

genomföra en liknande studie där man undersöker humanitära välgörenhetsorganisationers 

kommunikation genom ett annat medium.  

 

Kan olika sorters bilder i en annons påverka mottagaren på ett annat sätt? 

Författarna identifierade att de flesta annonser inom humanitära välgörenhetsorganisationer 

idag endast innehåller en bild av en särskilt karaktär. Det kan därför vara intressant att 

undersöka hur mottagarna skulle påverkas av en annons som innehåller fler bilder av olika 

karaktär.  

 

Vilken typ av kommunikation är mest effektiv i andra typer av 
välgörenhetsorganisationer? 

I denna studie undersöktes annonstyper inom humanitära välgörenhetsorganisationer. 

Författarna anser att det kan vara intressant att genomföra en likande studie men att man utgår 

ifrån en annan typ av välgörenhetsorganisation. 
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Bilaga 1. Kvantitativ enkät  
 

 



	

 
 

Se figur 1-5  
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Se figur 11-15 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



	

Bilaga 2. Intervjuguide till kvalitativa intervjuer 

 

 

Intervju 

 

Hej och välkommen! 
Du kommer få vara med på en intervju som är en del av vårt examensarbete inom 
GDK. Syftet är att undersöka olika typer av kommunikation inom humanitära 
välgörenhetsorganisationer här i Sverige och mediet är annonser. Med humanitära 
välgörenhetsorganisationer avses organisationer som  jobbar med 
människorättsfrågor. Du kommer få se tre olika annonstyper, 5 annonser åt gången. 
Vi vill att du ska se de som en grupp och inte utvärdera annonserna var för sig. 
Avsändaren är alltså inte viktig, utan det är annonserna i sin helhet vi vill att du 
fokuserar på. Frågorna kommer vara relativt öppna och det är en tänka-högt intervju 
där du är fri att säga högt hur du känner på varje fråga. Kom ihåg att inget svar är rätt 
eller fel. Du kommer vara anonym och kan när som helst bryta intervjun. Samtalet 
kommer inte spelas in men vi kommer föra anteckningar. Är detta okej?  
 
Ålder: 
Kön: 
Ort: 
Sysselsättning:  
 

 
1. Skänker du till någon humanitär välgörenhetsorganisation idag? 

2. Om du gör det - Vilken och varför? 

 

 
Visar annonstyp A: Behov 

1. Hur skulle du beskriva bilderna, bortsett från tekniska aspekter? 

2. Hur skulle du beskriva texterna och deras budskap? 

3. Hur känner du när du ser de här annonserna?  
4. Varför tror du att du känner så? 

 

 
Visar annonstyp B: Metafor  

1. Hur skulle du beskriva bilderna, bortsett från tekniska aspekter? 
2. Hur skulle du beskriva texterna och deras budskap? 

3. Hur känner du när du ser de här annonserna?  
4. Varför tror du att du känner så? 

 

 
 



	

Visar annonstyp C: Effekt  
1. Hur skulle du beskriva bilderna, bortsett från tekniska aspekter? 
2. Hur skulle du beskriva texterna och deras budskap? 

3. Hur känner du när du ser de här annonserna?  
4. Varför tror du att du känner så? 

 

 
Avslutande frågor (lägger fram alla bilder)  
1. Tror du att någon av dessa tre annonstyper hade fått dig att engagera dig? I så fall 
hur och varför? En eller flera?  
2. I ett brus- vilken annonstyp tror du hade stått ut mest och varför?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



	

Bilaga 3. Respondentsvar kvalitativa intervjuer  
 

 

Respondent 1 

 

Respondenten skänker i nuläget månadsvis till UNHCR, Amnesty samt Läkare utan gränser. 

Anledningen är för att han känner att han har det så pass bra ställt att han har råd att skänka 

250 till 300 kronor varje månad. Enligt honom klarar han sig utan de pengarna och han 

känner att han ändå inte kunnat spendera dem på ett vettigare sätt.  

 

Annonstyp A: Behov visas  
Respondenten beskriver bilderna som väldigt grafiska och påpekar att många är 

personporträtt. Överlag tycker han att bilderna ganska mörka, att de känns deppiga, hårda och 

det är många ledsna miner och misär. Angående texterna anser han dem vara ganska direkta. 

Många av dem ger en tankeställare, som exempelvis “Är du med människa?” tycker han. 

Respondenten tycker att något gemensamt för alla texter är att de är ganska uppmanade, typ 

“Gör det här” eller “Skänk pengar” och så vidare. Respondenten säger att han känner sig lite 

eftertänksam när han ser annonserna. Man får enligt honom en bild av hur situationen faktiskt 

ser ut. Han tycker att det är jobbigt att kolla på annonserna, särskilt den som undrar om man 

är “Med människa” och den som uppmanar till att man ska bli en barnrättskämpe. I och med 

att det är actionbilder, att man ser blod och rädda miner blir det rätt jobbigt att ta till sig enligt 

respondenten. Han tror sig känna så då man enligt honom inte är van vid denna typen av 

bilder eftersom man oftast får ta del av en efterrapportering när man möts av nyheter från 

konfliktområden och de visar då sällan bilder av det allra hemskaste. Han tror även att många 

är så pass bekväma i sin egen trygga tillvaro i Sverige att de tänker att konflikter kommer att 

lösa sig och att det inte är något som man behöver ta till sig på ett personligt plan. Enligt 

honom är det inte den här typen av bilder som han ser i huvudet när han väljer att skänka 

pengar.  

 

Annonstyp B: Metafor visas 

Han beskriver bilderna som mer illustrativa och inte lika realistiska. Han säger att det känns 

som att de mer bygger på en symbolik, till exempel plåstret – man kan ju inte bokstavligt talat 

sätta ett plåster på en konflikt. Han tycker att man har jobbat mycket med metaforer, som 

exempelvis den ihopsydda rosen som en metafor för könsstympning. Det är enligt 

respondenten en av de bästa annonser som gjorts. Överlag har annonserna en lite ljusare 

stämning, han anser att de använder lite mer white space, och att det är pigga och trevliga 

färger i många av dem. Respondenten anser att texterna är lite svårare att beskriva än 

bilderna, men de är lite mer positiva, exempelvis “grattis på alla hjärtans dag” som till och 

med har en emoji i sig. De uppmanar en egentligen inte till att göra någonting utan känns mer 

än klapp på ryggen, enligt respondenten. Angående annonserna överlag känns de lite mer 

mellanmjölk på något vis säger han. Inget positivt eller negativt laddat i det. Annonserna 

berättar om saker som händer runt om i världen utan att trycka upp det i ansiktet på en. Han 

tycker att det gör det lättare att ta till sig budskapen. Han anser bilderna vara mycket 



	

metaforiska och symboliska vilket gör de mer intressanta ur ett kommunikativt perspektiv och 

som annonser. Framförallt den med rosen från Amnesty och plåstret från Läkare utan gränser. 

Han tror att han känner så framförallt för att han finner annonserna lättare att smälta, därför 

går det att se de ur flera olika vinklar. Sen tror han att det även beror på att han uppskattar 

dem som kommunikativa verk.  

 

Annonstyp C : Effekt visas 

Respondenten beskriver bilderna som fotografiska personporträtt av leende och skrattande 

människor, mycket gulliga barn. Det är varma bilder och känslan är positiv och det ser ut som 

de har det bra, en härlig stämning enligt honom. Texterna är positiva enligt respondenten. Han 

tycker att de känns uppmuntrande och som en klapp på ryggen för både organisationerna och 

de som donerat pengar och bidragit till att människor fått det bättre. Respondenten berättar att 

han känner sig hoppfull när han ser annonserna. De får honom att tänka att det finns hopp för 

människor som upplever eller har upplevt hemska situationer och att det kan lösa sig för dem. 

Han tycker även ett det blir som ett betyg att man själv gjort något bra när man har donerat 

pengar, att det blir som ett facit på “det här har du hjälpt till med”. Enligt respondenten känner 

han förmodligen så då han tror att människor överlag svarar bättre på positiva intryck, i alla 

fall han gör det. Han tror att annonstypen som visar på misär kan vara svårare att ta till sig. 

Dessa annonser känns som en fröjd, att man blir glad av att titta på dem och att man antingen 

tänker “det här borde jag också bidra till” eller “vad bra jag är som bidrar till sådana här 

saker” säger han.  

 

Samtliga annonstyper visas 

Respondenten tror att alla tre annonstyper skulle kunna ha haft en påverkan på honom, 

förutsatt att han i så fall inte donerat tidigare. Alla tre har en funktion i att få honom att donera 

och alla är träffsäkra på olika sätt. De fotografiska är lite mer generella tycker han, att man 

borde donera pengar till någonting. De illustrativa har en tydligare inriktning att man borde 

donera pengar till ett specifikt syfte eller organisation. I slutändan tror respondenten att man 

behöver se det hemska för att inse allvaret, men att det i en kombination med det glada är 

bäst.    

 

 
Respondent 2 

 

Respondenten uppger att han inte skänker till någon humanitär välgörenhetsorganisation idag.  

 

Annonstyp B: Metafor visas 

Respondenten beskriver bilderna som feminina. Rent visuellt så känner han att de har lite av 

en traditionellt feministisk ansats, framförallt i båda Amnestybilderna. Det är något med 

omvårdnad som han kopplar till det feminina. Omvårdnaden och tonaliteten beskriver han 

som överhängande feminin och väldigt direkt. Kombinationen av text och bild gör att han 

känner att det blir rakt på sak. Han ser inga försköningar eller omskrivningar och vilket gör att 

han tycker de griper tag i en på en gång. Angående texterna anser respondenten de vara 



	

väldigt direkta. Han säger att vissa är kanske mer diffusa men tack vare samspelet med 

bilderna så kopplar man ihop det ganska snabbt, man behöver inte undra vad det handlar om.  

Respondenten känner att det initialt är som en hand som sträcks ut genom annonserna, att de 

spelar mer på empati än på sympati eftersom det inte är några personer som man kan relatera 

till. Han ser det som en mer diffus grupp men känner samtidigt att vissa av metaforerna är 

väldigt starka och berör på ett plan som känns mer. Ett exempel är rosen, som han tycker är 

väldigt stark. Den ger honom en obehagskänsla, han menar på att man förstår precis vad det 

handlar om.  

 

Annonstyp C: Effekt visas 

Bilderna spelar på det empatiska men det blir inte lika rakt på anser respondenten. Han tycker 

att det känns som en vänskaplig förfrågan och att det i mångt och mycket känns som en subtil 

uppmaning, att man måste tänka efter. De andra annonserna tycker han var mer rakt på sak, 

att man där inte hade tid att tänka efter. I dessa annonser menar han på att man måste ta in det 

man ser och aktivt reflektera över det. Han nämner hur han framför allt tänker på glada barn 

och att det känns som att den varma känslan är trevlig. Huruvida den känslan är mer positivt 

låter han vara osagt. Respondenten anser att man tar del av något som någon annan gör 

genom texterna och att man lite grann uppmanas att göra samma sak. Han skulle inte kalla det 

för skuldkänslor men något åt det hållet, att texterna säger att man själv också kan vara med 

och hjälpa till för att det egentligen inte är så svårt. Han tycker att det avväpnar hela 

skuldkänsledetaljen på ett sätt, att man inte ska känna skuld utan att det är ett mycket lättare 

steg att hjälpa till än vad man tror. Respondenten berättar att han har lättare att ignorera de här 

annonserna än de förra i och med att de inte är så pang på. Han tror att man är färgad av att 

den här typen av annonser för att de förekommer i högre utsträckning. Sådana här typer av 

bilder och budskap gör att man blir lite avtrubbad säger han. Han menar på att de är lättare att 

ignorera för att man gör någon slags irrationell överslagsräkning i huvudet som säger att det 

står samma sak på alla. Han tror att man gör detta för att vara rationell med sig själv med 

tanke på hur mycket liknande bilder man ser varje dag i media. Han menar att detta inte beror 

på brist på empati, utan att man ser de så pass ofta att man måste tänka bort de för att inte 

bryta ihop.  

 

Annonstyp A: Behov visas 

Respondenten beskriver bilderna som dokumentära. Han känner att det inte är någon vinkling 

utan att det är såhär som det ser ut. Vissa bilder tycker han är mer strategiskt komponerade 

och motiverade, framför allt den med taggtråden som han överlag tycker känns dokumentär 

och smutsigt. Det är enligt honom en grafisk representation som inte känns förskönande och 

han tror inte heller att det är meningen att man ska känna mer sympati genom värme utan 

genom kyla. Texterna anser han innehåller starka ord som exempelvis “katastrof”, även om 

han tycker att det är lite urlakat idag. Han anser samma sak kring ordet “hjälp”, att man 

reagerar på det som ett varningsrop även om det är utskrivet. Han identifierar korta och 

koncisa rubriceringar och han tycker att det känns snabbt att ta till sig hela budskapet med text 

och bild. Respondenten känner sig avtrubbad inför annonserna. Han säger att i och med 

förekomsten av sådant här av media överlag så känns det som att man rationaliserar bort det 

för att man har sett det så mycket tidigare. Han nämner hur han inte orkar bli superdeppig. 



	

Vidare förklarar han att man är så bombarderad av budskap överlag och detta är inget 

undantag. Han påpekar att nånstans är det superironiskt att man jämställer det här med 

tvättmedelsreklam och att det känns sorgligt, då dessa är resurser som behövs mer, men man 

kopplar fortfarande ihop dem.  

 

Samtliga annonstyper visas 

Respondenten tror att de metaforiska annonserna skulle kunna fått honom att engagera sig på 

något sätt för att budskapen är inte raka utan abstrakta. De positiva annonserna visar behoven 

på ett varmt sätt medan de med grafiska bilderna visar de på ett kallt sätt, säger han. Han 

förklarar att när fantasin får jobba fritt så kan det vara vad som helst, vilket man enligt honom 

inte kan göra när man ser den glada och den hemska annonsen. Respondenten menar på att 

det illustrativa gör att man måste tänka själv och att när man börjat göra det får man en 

djupare relation till budskapet eftersom man redan engagerat sig. Han avslutar med att berätta 

att han kommer att komma ihåg de metaforiska annonserna.  

 

 
Respondent 3  
 

Respondenten skänker inte regelbundet till någon välgörenhetsorganisation men det händer 

ibland. I så fall skänker hon i första hand till Vi-Skogen då hon tidigare har praktiserat där, 

och ibland även till We Effect. Det kan också hända att hon skänker till Röda Korset. Hon har 

ett nostalgiskt band till dem då hennes mamma var medlem när hon var liten. Hon tycker att 

de har en bra värdegrund och gillar även deras breda verksamhet, att de tänker lite hur de kan 

förändra där vi bor nu.  

 

Annonstyp C: Effekt visas 

Respondenten beskriver bilderna som glada och positiva. Enligt henne försöker man 

“connecta” med mottagaren genom ögonkontakt. Hon noterar att bilderna innehåller mycket 

kvinnor och barn och tycker att de känns lekfulla och hoppfulla. Respondenten anser dock att 

annonserna använder sig lite av greppet “I Afrika är det fattigt” och påpekar att de inte 

innehåller några vita personer, trots att organisationerna arbetar med andra länder i 

exempelvis Östeuropa. Texterna beskriver respondenten som glada och positiva. Hon tycker 

inte att det finns någon känsla av att “du är sämst som äter oxfilé och inte ger pengarna till 

nån annan”. De är enligt henne ganska anonyma, inga namn på personerna i annonserna är 

utskrivna. Respondenten tycker att detta saknas och att det behövs för att man inte bara 

använder människor som objekt utan faktiskt visar på personerna. Generellt anser hon att 

texterna inte känns skuldbeläggande utan snarare optimistiska. Respondenten är osäker på om 

hon känner något alls när hon ser annonserna och säger att de tyvärr gör henne oinspirerad. 

Hon tycker att de känns varma och glada, men att de inte är något som hon tar med sig. Om 

hon exempelvis skulle se dem i en tidning så skulle hon nog bara bläddra förbi dem. Detta tror 

hon beror på att det finns en mättnadsgrad i hur mycket man orkar ta emot. Enligt 

respondenten blir det ett sätt att värja sig mot rapporteringen om eländet och fattigdomen i vår 



	

värld. Hon säger att det på så vis kanske blir lättare att överleva med att man själv har det så 

pass för att så många andra har det dåligt.  

 

Annonstyp A: Behov visas 

Respondenten beskriver bilderna som mörka, dystra och råa och tycker att de känns ärliga. 

Texterna tycker hon är enkla, tydliga och lite gripande. Hon tycker sig bli mer tagen av dessa 

texter än den i tidigare annonstypen (Annonstyp C: effekt). När hon ser annonserna beskriver 

hon det som att de griper tag i henne och att det är bilder som hon kommer ta med sig. Om 

dessa annonser hade varit i ett magasin tror hon att hon skulle stannat upp istället för att bara 

bläddra förbi. Hon säger att de får henne att reflektera kring bildernas bakgrund och att de 

känns som ett större argument och tydligare motvilja för att “såhär kan vi inte ha det”. 

Anledningen till att hon känner så kring dessa annonser tror hon beror på att hon upplever de 

som ärligare och framförallt beskrivande för hur hon tänker att verkligheten egentligen ser ut. 

Respondenten menar på att man i dessa annonser inte målar upp fattigdomen som biafrabarn i 

Afrika eller spelar på en nidbild. Hon tycker att känns som att någon har reflekterat och på ett 

bättre sätt lyckats förmedla en känsla.  

 

Annonstyp B : Metafor visas 

Respondenten tycker inte att dessa bilder känns inte lika självklara som de andra två 

annonstyperna och menar på att man inte riktigt förstår vad de handlar om endast genom att se 

bilderna. Hon tycker att de känns mer lättsamma, lite enklare och att de är tagna ur ett nytt 

perspektiv. Respondenten anser att texterna är viktiga för bilderna och att annonserna kräver 

lite längre tid då man måste fundera efter att man har läst texten. Enligt henne så lämnar den 

inte en självklar bild av vad man har sett, vilket hon upplever som positivt. Respondenten tror 

nämligen att det kan vara negativt om någon inte orkar tänka vidare. Enligt respondenten 

känns det lite som att annonstypen både informerar och utbildar, vilket hon tycker är positivt 

då man på så sätt får med sig ett budskap. Hon upplever att hon får detaljinformation vilket 

hon tycker känns bra då det blir lättare att ta med sig en dag senare och att det inte blir något 

som man trycker undan. Respondenten tror även att hon kan bli påmind om annonserna om 

hon skulle se objekten som de föreställer någon annanstans. Hon anser att de är enklare att ta 

till sig eftersom de innehåller saker som hon stöter på i sin vardag som till exempel ros, 

plåster eller flytväst. Respondenten tror nämligen att hon har svårare att ta in annonser som 

har hemska grafiska bilder, eftersom hon själv aldrig befinner sig i den kontexten. 

Samtliga annonstyper visas 

Respondenten tror att annonstypen som visar misär och den som spelar på metaforer hade 

kunnat skapa ett engagemang hos henne. Hon tror att de hemska bilderna inte skulle lämnat 

hennes samvete om hon inte skänkt någonting, medan de metaforiska talar mer till hennes 

ideologiska hjärta. Hon menar på att det nästan kan göra ont att tänka på det som annonserna 

vill förmedla. Angående annonserna med en positiv känsla tycker hon inte att de ger 

någonting, utan endast känns som ytterligare en bild och att de skulle kunna vara vad som 

helst.  

 

 



	

Respondent 4 

 

Respondenten skänker inte till någon humanitär välgörenhetsorganisation idag.  

 

Annonstyp A: Behov visas 

Respondenten berättar att bilderna visar krissituationer och att många föreställer barn. Hon 

noterar att barnen antingen är ensamma och inte har några föräldrar kvar eller så är det barn 

som blir burna av en förälder. Hon berättar att hon ser barn som har dåliga förutsättningar, att 

de exempelvis inte har ett hem. Respondenten tillägger även att det är situationer som inte är 

vanliga att vi i Sverige upplever. Hon beskriver texterna som att man nästan känner sig lite 

dum när man läser dem, att inte alla men många av annonserna har texter som gör att man 

känner att man har lyxproblem jämfört med personerna i annonserna. Angående hur 

respondenten känner inför annonserna säger hon att det är lite svårt att sätta ord på det, men 

hon känner att hon skulle vilja hjälpa till. Hon tror att hon känner så bland annat på grund av 

kombinationen av en frågeställning som “är du med människa” tillsammans med en stark bild. 

Hon påpekar att det annonserna visar är viktigare problem än dem man själv har.  

 

Annonstyp C: Effekt visas 

Respondenten beskriver bilderna som lite gladare. Hon säger att det är bilder som visar på 

resultatet av när man hjälper någon organisation och att hon blir mer sugen på att bidra till 

någon av dem här annonserna för att när hon ser för mycket annonser när det är dåligt så 

känner hon att hon inte kan göra nånting. Hon förklarar att hjälper man nån av dem här så 

kommer det leda till något positivt. För i annonstypen med hemska bilder så är det så eländigt 

att man ändå inte kan göra nåt bättre. Respondenten beskriver texterna som lite mer konkreta, 

att de berättar vad man gör för pengarna. Hon ger exempel som att man ser när personer får 

rent vatten, att barn får gå i skolan, att en lyckad förlossning har skett. Hon tycker att vissa 

annonser är lite mer generella men överlag är de mer konkreta och visar på vad man kan 

hjälpa till med. Respondenten uppger att hon får en glad och positiv känsla av dessa annonser 

eftersom de visar något som går åt rätt håll och för att de är mycket ljusare och mer färgglada. 

Även de glada ansiktena bidrar till detta enligt respondenten.  

 

Annonstyp B: Metafor visas 

Annonserna är mer grafiska enligt respondenten. Hon tycker att man måste tänka lite mer för 

att det är mindre text men även för att det inte är bilder på personer, vilket gör att det inte blir 

lika tydligt. Vissa annonser har en längre text och vissa har kortare och slagkraftigare text 

säger hon. Hon menar att annonserna säger att “såhär är det” och att man som mottagare 

borde stötta och hjälpa till. Respondenten uppger att när hon kollar på annonserna lite längre 

så reagerar hon mest på Amnestys annons mot könsstympning och säger att den inte ger 

henne en bra känsla. De andra bilderna tror hon kan vara lätta att gå förbi eftersom det bara är 

objekt som en flytväst, en ros och så vidare. Kollar man snabbt så tror hon att man kanske 

exempelvis inte ser att rosen är ihopsydd.  

 

 



	

Samtliga annonstyper visas 

Respondenten tror att annonstypen med glada bilder är den som skulle kunna få henne att 

vilja engagera sig. Hon menar på att den tydligast visar på effekten av att man hjälper till. 

Hon tycker att de metaforiska annonserna känns viktiga, men hon ser inte riktigt vart 

pengarna skulle gå till. 

 

 
Respondent 5 

 

Respondenten skänker inte till någon humanitär välgörenhetsorganisation i nuläget. 

 

Annonstyp C: Effekt visas 
Respondenten noterar att många av bilderna föreställer glada barn. Han beskriver de som 

väldigt positiva och att de förmedlar en positiv känsla. Enligt respondenten finns det inget 

jättetydligt samband mellan texterna men det genomgående temat är att de uppmanar till att 

man ska hjälpa barn. Han menar att de har lite olika grepp men de uppmanar till att man ska 

hjälpa till och att man ska göra en god gärning. Respondenten känner att han blivit matad med 

denna typ av annons under hela sitt liv. Enligt honom har många hjälporganisationer de 

senaste 20 åren använt sig av liknande annonser med mycket fokus på att hjälpa barnen i 

Afrika. Han tycker att dessa annonser inte känns som något jättenytt och att de därför 

försvinner lite. Respondenten tror att han känner så just för att han har matats av den här 

typen av annons så pass länge att han blivit avtrubbad.  

 

Annonstyp B: Metafor visas  
Respondenten noterar att bilderna föreställer objekt istället för människor och att objekten ska 

fungera lite som metaforer. I övrigt beskriver han bilderna som ganska enkla med endast en 

komponent i fokus som exempel en blomma, en flytväst, ett plåster och så vidare. Texterna 

tycker respondenten väcker lite mer intresse. Han beskriver de som metafordrivna, att man till 

exempel pratar om att plåstra om en sjuk värd och visar en bild på ett plåster. Han noterar att 

de flesta har en tydlig rubrik som väcker intresse kombinerat med en lite längre och mer 

beskrivande text. Respondenten berättar att han inte får lika dåligt samvete på samma sätt som 

andra typer av annonser. Han tycker att de använt väldigt smarta metaforer. Respondenten 

anser att annonserna får en att haja till. Han tänker att den ihopsydda blomman som man 

använt för att beskriva könsstympning kanske kan få en att ta till sig budskapet på ett annat 

sätt. Han menar på att det inte blir lika distanserat och att det blir tydligt på ett annat sätt. Han 

tror att det beror på att texterna och bilderna föreställer saker som är mer nära en i sin vardag 

och som man kan relatera till. 

 

Annonstyp A: Behov visas 

Respondenten noterar att annonserna består av fotografier och riktiga bilder. Han berättar att 

de inte föreställer glada barn med en positiv känsla utan att de visar det som man faktiskt ska 

ge pengar till som misären, folk som flyr och är sjuka och så vidare. Han tycker att texterna 

har en rubrik som är ganska stark och att de spelar lite på ens samvete och att man bör göra 



	

rätt. Överlag beskriver respondenten texterna lite som uppmaningar. Respondenten berättar att 

han får lite dåligt samvete av annonserna och blir lite illa till mods i och med att det är bilder 

som visar på hur hemskt folk har det. Han förklarar dock att det är lite samma sak som med de 

positiva annonserna, att det är bilder som man länge sett. Han menar att det är grepp som man 

över tid har vant sig mycket vid och som man nog tyvärr därför går förbi. Han tror att detta 

beror på att man i princip matas med sådana bilder dagligen. Enligt respondenten kan de 

hårda uppmaningarna tillsammans med de starka bilderna göra att han känner att det kanske 

blir lite för mycket att ta in.  

 

Samtliga annonstyper visas  

Respondenten är osäker på om han skulle se någon av annonstyperna och bara börja skänka 

pengar. Han tycker däremot att annonserna med metaforiska bilder berör honom mer och han 

tror att han skulle haja till mer, stanna upp och försöka förstå budskapet ifall han skulle stöta 

på dem. Respondenten menar på att de andra annonserna med bilder på personer i utsatta 

länder vet man redan vad det handlar om, vilket gör att man inte läser innehållet utan man tror 

sig förstå vad det handlar om ändå. Respondenten menar att om han skulle se en annons med 

bilder på barn som har en hjälporganisation som avsändare så vet han att de vill att han ska 

skänka pengar. Han tänker då att han inte behöver läsa mer för att förstå det och gör nog 

därför inte det heller.  

 

 
Respondent 6 
 

Respondenten skänker då och då pengar till humanitära välgörenhetsorganisationer. Förut var 

hon månadsgivare men inte i nuläget då hon är student. Hon berättar att hon bland annat gett 

till UNICEF genom galor som sänts på TV eller till UNHCR när flyktingkrisen startade 

hösten 2015.  

 

Annonstyp A: Behov visas 

Respondenten beskriver bilderna med ordet misär och att de förställer människor som behöver 

hjälp på olika sätt. Hon menar att de visar katastrofens centrum och att det känns väldigt 

mörkt och dystert och sorgligt, att man får obehagskänslor. Texterna tycker hon är 

uppmanande. Hon uppger att hon får lite dåligt samvete av texter som exempelvis “är du 

medmänniska” eller “bli barnens hjälte”. Hon noterar att de flesta annonserna har korta texter 

som är känns väldigt slagkraftiga och som ska gå snabbt att läsa. Det är inte så mycket tänka 

utan mer känna förklarar hon. Hennes primära känsla inför annonserna är att hon får dåligt 

samvete men att hon vet att det samtidigt låter så banalt. Hon känner att man ser sådana 

annonser överallt, särskilt på tunnelbanan i Stockholm. Hon säger att det är hemskt men att 

det har blivit något som man nästan vant sig vid att se och att man därför inte hajar till lika 

mycket. Hon säger att hon tänker att hon inte kan hjälpa alla dessa organisationer på samma 

gång. Varför hon tror att hon känner som hon gör är för att annonserna använt fotografier av 

riktiga människor. Enligt respondenten är det sjukt tungt att se bilderna eftersom de inte är 

stageade utan taget ur någons verklighet.  

 



	

Annonstyp B: Metafor visas 

Respondenten beskriver bilderna som väldigt grafiskt rena, med ett stort motiv på samtliga 

annonser. Hon tycker att de framkallar olika känslor. Några av dem tycker hon hänger ihop 

lite, då det känns som att man ska koppla ihop bild och text. När det kommer till texterna 

tycker hon att vissa är mer tydliga än andra, till exempel tycker hon att flytvästen och plåstret 

är tydligare då de har stor rubrik. Hon förklarar att annonserna får henne att tänka mer än 

känna. Respondenten tycker att den här typen av annons kan vara väldigt bra beroende på vart 

de sitter. Hon menar på att ställen där man sitter lite stilla längre tittar man ofta på annonser 

och då kan man lätt blir fundersam om man ser en ros med stygn och då läser texten. 

Respondenter säger att hon hajar till mer på denna annonstyp och att de här får henne att 

tänka till lite mer. Hon tror att hon känner så för att annonserna inte primärt talar till hennes 

känslor, utan för att hon måste engagera sig och förstå vad det handlar om. Samtidigt så säger 

respondenten att hon förmodligen inte förstått att annonserna haft en välgörenhetsorganisation 

som avsändare om hon bara snabbt skulle gått förbi dem.  

 

Annonstyp C: Effekt visas 

Respondenten beskriver bilderna med orden glädje och hopp. Hon noterar att alla annonser 

består av fotografier och närbilder av ansikten, vilket gör att man kommer nära personerna. 

Hon berättar att de känns som vardag, mitt inne i folks liv och att bilderna känns varma. Hon 

noterar att de flesta texterna är lite längre, men väldigt positiva. Respondenten tycker inte att 

de är lika uppmanande, utan mer beskrivande för vad som faktiskt händer när man skänkt 

pengarna. När respondenten ser annonserna säger hon att hon känner glädje och hopp. Hon 

förklarar att det dåliga samvetet inte finns på samma sätt och att hon istället känner att hon 

verkligen kan förändra och också att det är inte kört. Annonserna ger en känsla av att hon inte 

måste hjälpa alla organisationer på en gång, vilket gör att hon känner sig bättre till mods. Hon 

berättar att trots detta så gör fortfarande annonserna att hon känner att hon behöver hjälpa till 

och att hon kan göra skillnad. Hon tror att detta har mycket med bilderna att göra. 

Respondenten menar att det är klart att man ska kunna visa bilder av misär också men att det 

kan bli för mycket av den sidan. Hon tycker även bättre om texterna i dessa annonser, att de 

känns lite roligare.  

 

Samtliga annonstyper visas 

Respondenten känner spontant att annonstypen som visar en varm och positiv bild är den som 

hon faller för (annonstyp C: effekt), eftersom hon inte mår dåligt på samma sätt. Hon tycker 

även att annonstypen med hemska bilder (annonstyp A: behov) kan ge henne en känsla av att 

hon borde engagera sig, men inte på samma sätt. Respondenten tycker att de metaforiska 

annonserna (annonstyp B: metafor) är de som har bäst grepp, men att man som mottagare inte 

får samma relation till de man hjälper.  

 

 
 

 
 



	

Respondent 7 

 

Respondenten skänker inte återkommande till någon humanitär välgörenhetsorganisation, 

men kan tänka sig att skänka pengar om det är något särskilt som hänt. Hon har tidigare varit 

månadsgivare hos Amnesty, främst för att de ofta visar på ett särskilt behov där det behövs 

resurser. 

 
Annonstyp B: Metafor visas 

Enligt respondenten innehåller samtliga bilder ett motiv som har någon form av symbolik i 

sig. Hon tycker att man som mottagare måste tänka efter rätt mycket vilket känns intressant. I 

övrigt beskriver hon bilderna som väldigt klara, tydliga och att de har höga kontraster, det är 

inga detaljer runt omkring och fokus är på ett objekt. Respondenten tycker att det känns som 

att texterna skiljer sig lite från varandra i de olika annonserna. Hon säger att de överlag säger 

samma sak, men att vissa hjälper till att förklara medan andra kompletterar bilden. Generellt 

anser hon att samtliga texter förtydligar bilderna. Respondenten tycker att annonserna väcker 

en reaktion och når fram till henne. Enligt henne är de starka och gör att man måste tänka ett 

varv till. Detta tror hon beror på att man inte gillar att bli dumförklarad, utan att man snarare 

gillar att känna sig lite smart och att tänka. De är välgjorda, bra producerade med bra koncept, 

vilket skapar en positiv känsla hos respondenten.  

 

Annonstyp C: Effekt visas 

Respondenten noterar att bilderna föreställer personer, mycket barn, som ser glada och 

positiva ut. Hon säger att det är färgstarka och klara bilder och att det händer något i samtliga 

bilder, att de inte är helt statiska. Till exempel är någon på väg till skolan, det skvätter vatten 

och så vidare. Hon förklarar att alla bilder är snapshots och alltså ej poserande modeller. 

Respondenten tycker att det finns två olika typer av texter i annonserna. En typ är enligt 

henne lite mer positiv och berättar vad organisationerna gör och vad man kan hjälpa till med. 

Den andra typen tycker hon är lite mer negativ och hänger inte riktigt ihop med bilden, 

exempelvis den den om fars dag och mödradödlighet. I båda texttyperna tycker hon dock att 

det är tydligt vad man som mottagare ska hjälpa till med. Enligt respondenten känns 

annonserna positiva. Hon berättar dock att det är vanliga bilder som man möter ofta, vilket 

gör att de inte väcker så stora reaktioner hos henne. Vidare anser hon att det inte känns 

särskilt nytt och spännande utan lite gjort.  

 

Annonstyp A: Behov visas 
Respondenten beskriver bilderna som dramatiska, starka och generellt ganska mörka och 

smutsiga. Vidare säger hon att de känns rätt stökiga och att de är som snapshots av en 

situation som pågår just nu. Texterna tycker hon är både beskrivande, att detta händer nu och 

detta vill vi att du ska göra, men att en del även innehåller ordlekar. Hon tycker inte att det är 

ett direkt tema i alla texter, men att de generellt talar till känslor och skapar ett medlidande. 

Annonserna är enligt henne starka men främst tycker hon att att de väcker tankar på att man 

själv har det så pass bra. Man tänker på sig själv och får lite dåligt samvete, att “jag som har 

det så bra kan väl hjälpa till”. Anledningen till att hon känner som hon gör tror hon har att 

göra med att fotografierna är så pass starka. 



	

Samtliga annonstyper visas  
Respondenten tycker att de metaforiska bilderna gör att det känns som att situationen inte är 

lika allvarlig som i exempelvis annonserna med hemska bilder. Hon har tidigare tänkt att 

medlidande inte är rätt väg att gå men efter att hon jämför de olika typerna känner hon att det 

nog är det som skulle få henne att engagera sig mer. 

 

 
Respondent 8 

 

Respondenten skänker i dagsläget inte till någon humanitär välgörenhetsorganisation men har 

gjort det tidigare. Hon har då skänkt till “Ingen människa är illegal” några månader i sträck. 

Varför hon har skänkt till just dem är bland annat för att en kompis till henne är mycket 

engagerad i det nätverket och hon vet att det oavkortat går till papperslösa familjer. 

Respondenten berättar att om hon har haft ca 300 kronor över så har hon kunnat skänka det, 

då hon vet att hon inte kommer att sakna de pengarna. Respondenten har även tyckt att det 

varit smidigt att skänka till dem för att man kan göra det via Swish. 

 

Annonstyp A: Behov visas 

Respondenten beskriver bilderna som väldigt hemska. Hon tycker att det känns som att de 

försöker anspela på att man ska tycka att det är sjukt och hemskt och att man därför ska 

skänka pengar. Respondenten berättar att bilderna föreställer människor, mest barn, som mår 

dåligt på olika sätt, krig, flykt och så vidare. Texterna beskriver hon generellt som rätt 

vädjande men samtidigt uppmanande. Hon anser att det känns som att de försöker spela på att 

man ska få dåligt samvete. När respondenten ser annonserna berättar hon att hon känner sig 

lite avtrubbad och att det är mycket att ta in. Hon tycker att det ser jättehemskt ut men 

samtidigt att man är så van att se sådana här bilder att man inte går in i det för att det är 

jobbigt att tänka att det är riktiga människor. Hon tror att detta just beror på att man är så pass 

van vid att se denna typen av bilder.  

 

Annonstyp B: Metafor visas 

Respondenten tycker att alla bilder innehåller någon slags symbolik och att man därför själv 

måste göra en egen koppling om vad det handlar om. Hon menar att man ser vad de föreställer 

men att man måste kolla noggrannare för att förstå vad de egentligen föreställer.  Texterna 

tycker hon känns som att de ska vara lite fyndiga och att de anspelar på saker som man som 

mottagare kan relatera till, som ett plåster eller en flytväst. Respondenten säger att hon 

egentligen inte känner så mycket alls när hon ser annonserna. Hon tror att det beror på att det 

inte är lika grafiskt och att det därför mest bara blir saker för henne. Hon säger även att det 

kan bero på att hon inte förstår annonserna så bra och att hon tycker att vissa är rätt svåra att 

förstå. 

 

Annonstyp C: Effekt visas 

Respondenten noterar att de flesta bilderna föreställer glada barn. Hon tycker att de känns 

hoppingivande. Texterna tycker hon känns lite mer uppmuntrande, som att de spelar på att 



	

folk ska bli glada och ge mer än att de istället bara blir ledsna. Respondenten säger att hon 

inte känner så mycket för denna annonstypen. Hon tycker att de innehåller gulliga barn men 

att det inte säger så mycket mer än det. Hon tror att hon känner på detta vis då hon kan tycka 

att det blir lite svårt att hänga med när det bara är bilder av glada barn. Att hon då ställer sig 

frågor som “varför ska jag ge?” eller “ska jag skänka pengar bara för att de har en annan 

hudfärg?” Hon berättar att hon inte riktigt förstår varför folk ska känna att de vill skänka 

pengar av att se dessa bilder.  

 

Samtliga annonstyper visas 

Respondenten tror inte att någon av de tre annonstyperna hade fått henne att engagera sig. 

Hon säger att hon snarare skulle gå på vilken organisation det är som är avsändare och om 

hon känner till den sen innan. Hon har svårt att se hur en annons skulle kunna få henne att ge 

pengar om hon inte vet något om organisationen. Spontant så tror hon inte att någon av 

annonserna skulle kunna få henne att bli engagerad.  

 

 

Respondent 9 

 

Respondenten uppger att hon inte skänker till någon humanitär välgörenhetsorganisation idag.  

 

Annonstyp B: Metafor visas 

Respondenten beskriver bilderna som enkla och att de visar ett objekt som är väldigt neutralt 

utan någon direkt kontext. Enligt henne är de varken hotande eller lyckliga, utan väldigt 

neutrala objekt. Hon beskriver texterna som korta, raka och med enkla budskap. Hon tycker 

dock att vissa annonser har mer poppande texter, medan bilderna talar för sig själva i andra. 

Både texter och bilder beskriver hon som relativt neutrala, att de säger det som de ska säga 

men att det inte är något hon får ångest av att titta på. Respondenten anser att den ihopsydda 

rosen är den starkaste annonsen inom gruppen på grund av bilden och att den får henne att 

tänka på smärta. Övriga annonserna tycker hon inte är mer eller mindre åt ett visst håll, utan 

de är mer neutrala. Hon tycker att de varken provocerar eller gör att hon känner att hon 

verkligen vill hjälpa till, de hamnar lite mittemellan. Hon tycker att annonsen med plåstret 

samt den med de torkade rosorna inte träffar henne alls, att det är något man ser och noterar 

men inget hon reagerar på. Hon tror att hon känner så för att det är så pass neutrala objekt som 

inte väcker några starka känslor. Enligt respondenten är det oftast känslor som är det viktiga i 

reklam för det gör att man kan relatera till någonting. Hon förklarar att en flytväst, ett plåster 

eller en blomma inte riktigt väcker några känslor hos henne.  

 

Annonstyp A: Behov visas 
Respondenten anser att bilderna visar misär och att man förmodligen vill få mottagare att 

reagera genom att visa på hur hemskt vissa personer har det. Hon tycker att bilderna väcker 

känslor. Texterna tycker hon är rätt uppmanande och att vissa är mer skuldaktiga. 

Respondenten berättar att hon känner sig ledsen när hon ser annonserna eftersom det är så 

hemskt med allt som pågår i världen. Hon känner att man vet att man kan göra mer och borde 



	

göra mer och att annonserna gör att man blir påmind om det. Hon tror att hon känner så för att 

annonserna innehåller närbilder på folk, att de föreställer ansikten som inte bara är en i 

mängden. Hon säger att annonserna får henne att tänka att det hade kunnat vara hennes 

syskon eller pappa på bilderna. Respondenten tror att man kan bidra till att mottagaren känner 

mer genom att använda tydliga bilder av ansikten. Hon berättar att hon får ont i kroppen när 

hon tittar på annonserna.  

 

Annonstyp C: Effekt visas 
Respondenten berättar att hon ser väldigt glada bilder med personer som ser lyckliga ut. 

Angående texterna tycker hon att de är mycket mer positiva än i de andra annonstyperna. Hon 

tycker att de visar på att organisationerna faktiskt har lyckats med att uträtta saker. Det är 

tydligt vad man hjälper till med, organisationerna vill visa vad dem gör och vad det blivit för 

resultat av det säger hon. Respondenten berättar att hon blir glad när hon ser annonserna. 

Dock påpekar hon att det tar bort lite av associationerna att de på bilderna faktiskt har det 

hemskt och mår dåligt. Respondenten tycker att det visar att barnen har det bra vilket inte är 

fallet, annars skulle de inte be om hjälp menar hon. Hon säger att hon känner så eftersom det 

är leende människor på alla bilder, vilket gör att man som mottagare antar att de är glada.  

 

Samtliga annonstyper visas 

Respondenten berättar att hon tidigare tänkt att det är det glada som skulle få henne att 

engagera sig, för att det känns mycket mer positivt, men nu efter att ha kollat ordentligt på de 

olika annonstyperna tycker hon istället att hon känner mer för de som visar tragedi. Hon 

menar på att det känns bättre att skänka pengar till något som ser misäraktigt ut än när det ser 

lyckligt och glatt ut. Respondenten tycker dock att det finns en gräns på hur hemska bilder 

man kan använda i annonserna. Om de är för jobbiga att titta på tror hon att folk skulle titta 

bort, men så länge det är på en lagom nivå så tror hon att man får känslan av att vilja hjälpa 

till.  

 

	


