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Abstrakt 

Jag vill med det här kandidatarbetet undersöka om Aristoteles retoriska element är relevanta 

idag i reklam på digitala plattformar. Hans element är ethos, logos och pathos. Ethos handlar 

om karaktärer, t.ex. att en person kan övertyga med ett leende. Personen verkar trevlig när 

hon eller han ler. Logos är information och argument, både det som är skrivet i text och vad 

bilder berättar och även vad typografi och färger kommunicerar till oss. I min undersökning 

använder jag situerad kunskap som metod. För att situera mig så analyserar jag några 

hemsidor, jag intervjuar tre personer och frågade då dem om de övertygas av hemsidorna och 

jag ska läsa texter om retorik och visuell kommunikation. Orsaken till att jag använder denna 

metoden är för att reklamen ska vara accountable. Med andra ord. reklamen behöver vara 

användbar. Den ska övertyga konsumenterna. I min undersökning kom jag fram till att 

mycket information och bilder på företagets sortiment och på karaktärer när de ler, har 

arbetskläder eller är med djur övertygar. Typografin på en logotyp till en matbutik ska se fint 

ut och text ska vara lättläst. Den rätta färgen till en matbutik är grön på grund av att den 

associerar till naturen och en del mat är grön. En hel del mat kommer ifrån naturen. 

 

Nyckelord: retorik, ethos, logos, pathos, situerad kunskap, accountability 
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Abstract 

In this Bachelor thesis I want to find out if Aristoteles rhetorical elements still is relevant in 

advertising on digital platforms. His element is Ethos, Pathos och Logos. Ethos is about the 

characters. For example, a person can convince with a smile. The person seem to be nice 

when she or he smile. Logos is information and arguments, both what is written in text and 

what pictures told us and also what the typography and colours communicate to us. In my 

investigation I use situated knowledge as a method. For situating I make some analysis of 

websites, I interviewing three persons and then ask if they were convinced of the websites 

and I read some text about rhetoric and visual communication. The reason why I use this 

method is because the advertising have to be accountable. With other words, the advertising 

have to be useful. It have to convince the consumers. In my survey I found out that 

Aristoteles rhetorical elements are used today and that they convince. A lot of information 

and pictures on the company's range and on characters when they smile, have fatigues or is 

with animals convince. The typography on a logotype to a foodstore have to be nicely and the 

text have to be legible. The right colour to a foodstore is green because is associates to the 

nature and some food is green. A lot of food come from the nature.  

 

Keywords: rhetoric, ethos, logos, pathos, situated knowledge, accountability 
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Bakgrund 

Jag kommer kanske att arbeta med reklam i framtiden då jag är intresserad av grafisk 

formgivning. Reklam ska inte bara vara estetiskt tilltalande utan den ska även övertyga. Jag 

tycker då att det skulle vara intressant och nyttigt att läsa om retorik och hur jag som designer 

kan skapa reklam på ett ansvarsfullt sätt. Vad det är som faktisk övertygar en betraktare eller 

lyssnare är en fråga som är intressant att studera. Aristoteles (2012) har skrivit om tre sätt att 

övertyga och det är med karaktären, med argument och information och med något som 

väcker känslor hos betraktaren. Helst ska dessa tre sätten samverka och vara en enhet men det 

går även att ett av sätten dominerar (Carlsson & Koppfeldt, 2008) Jag tolkar att alla tre sätten 

ska finnas med vid framställning av reklam. Vad som övertygar är olika från person till 

person (Aristoteles, 2012). Då finns det inget objektivt svar på vad som övertygar mest.  

 

En designer ansvarar för att teknik utvecklas efter användaren och det sammanhang som 

tekniken ska användas i (Suchman, 2000). Reklam ska därför skapas så att den övertygar de 

som den riktar sig till och den får inte strida mot någon regel som finns inom reklam. För att 

veta vad som övertygar och vilka regler som ska följas behöver en ta del av situerade 

kunskaper.  

 

Frågeställning 

Hur kan en med hjälp av Aristoteles retoriska element skapa övertygande reklam för 

livsmedel på digitala plattformar? 

 

 
Syfte 

Undersökningen syftar till att ge andra förståelse för Aristoteles retoriska element Ethos, 

Logos och Pathos i reklam och att få reda på vad som övertygar andra när det gäller de 

elementen. Det skulle jag kunna använda mig av sen för att skapa reklam som är accountable  1

ifall jag kommer att arbeta på en reklambyrå. Jag ska få en inblick i vilka retoriska element 

som används i reklam för livsmedel och som finns på digitala plattformar. Används 

1 Accountable: Jag använder mig av ett engelskt ord då det inte finns ett svenskt ord för accountable. 
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karaktären, argument eller information eller en viss känsla som retoriskt medel? Sen ska jag 

även intervjua personer om vad det är i reklam för livsmedel som de övertygas av.  Jag 

kommer inte få svar som gäller alla eftersom det är subjektivt vad som övertygar. Jag 

kommer dock ändå få en bild av vilka retoriska element jag som designer kan använda för att 

skapa säljande reklam för livsmedel. Som gestaltning kommer jag att göra en visuell profil. 

Då kommer jag att använda mig av de retoriska medlen inom de tre retoriska elementen som 

övertygar mig och de jag intervjuar. Den visuella profilen kommer jag att använda på en skiss 

av en hemsida. Syftet med gestaltningen är att visa en visuell profil där Aristoteles retoriska 

element har använts och som är accountable. Den är då accountable för mig och de jag 

intervjuade. Mina och deras situerade kunskaper används i gestaltningen. Jag ger alltså ut 

kunskap kring Aristoteles begrepp på ett visuellt sätt med och inte enbart i textform. 

Gestaltningen blir ett komplement till texten. När jag intervjuade några personer och inte bara 

tog mina situerade kunskaper så fick jag ett bredare perspektiv på vad som övertygar. Dock 

kom jag inte närmre objektivitet då vad som övertygar är olika från person till person. Jag 

avgränsade mig till att intervjua tre personer för att inte ha för mycket material att gå igenom 

och det hade inte spelat en roll om jag hade haft fler för jag hade ändå inte närmat mig 

objektivitet.  

 

 

Tidigare och aktuell forskning 

 

I det här kapitlet tar jag upp den teori kring retorik som Aristoteles uppfann, alltså de tre 

retoriska elementen Ethos, pathos och logos. Jag skriver också om reklam och de 

teknovetenskapliga begreppen situerad kunskap och accountability. 

 

Retorik 

Retorik är vad som kan övertyga andra  (Aristoteles, 2012). Tre olika sätt att övertyga på 

kallas för Ethos, Pathos och Logos. Ethos är att karaktären övertygar, att den verkar 

kompetent inom sitt område. Det kan vara att den framför information eller argument på ett 

sätt som får den att låta trovärdig. Hederliga personer litar vi oftast på och det kan även vara 

när vi tvivlar på informationen eller när något  känns oklart som vi ändå känner att de går att 
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lita på. Utöver bevis finns det tre olika orsaker till att talaren verkar trovärdig och det är att 

den är förnuftig, har god karaktär och att den vill väl. Troligtvis är det karaktären som är det 

starkaste övertalningsmedlet. Pathos är att talaren försöker väcka en känsla hos lyssnaren 

eller betraktaren. Känslor som kan väckas är t.ex. lycka, hopp, vrede, fruktan eller 

medlidande. Känslan som väcks påverkar vilket val betraktaren eller lyssnaren gör. Den kan 

på grund av känslan den fick, ändra sig eller göra en annan bedömning av något. Vilket 

humör den är på är något som påverkar bedömningen som den gör. För att kunna väcka en 

viss känsla så behöver designern göra en analys av den känsla den vill väcka och den ska då 

ta reda på information.  Om det är känslan av vrede så behöver designern då ta reda på i 

vilket tillstånd som folk kan bli argsinta, vilka de kan bli argsinta på och anledningen till att 

de kan bli det. Det skulle kunna göras genom intervjuer. Logos är det som sägs eller skrivs 

för att övertyga. Det kan t.ex. vara en berättelse, en förklaring eller ett argument. Det enda 

som bevisar något är fakta. Karaktärer och känslor är endast tecken som antyder på hur något 

är och bevisar då inget. Bevis är det starkaste övertalningsmedlet. 

Jag tänker då som exempel att en person i poliskläder antyder på att det är en polis men det 

bevisar inte det då en privatperson kan ha tagit en polis kläder. Det som mer tyder på att det 

är en polis är polisbrickan. Det skulle jag nästan kunna kalla för bevis men den kan självfallet 

även förfalskas. Om det är en reklam där karaktären ler när den äter något bevisar inte det att 

den blir glad av att äta det som den äter utan den kan tänka på något annat som gör att den ler.  

Aristoteles (2012) fortsatte att alla sätt att övertyga på fungerar inte på alla då vad som 

övertygar är olika från person till person. Något kan lätt övertyga andra medan det kan vara 

det som behöver argumentation för att andra ska övertygas eller känna att det är trovärdigt. 

De två sätten ethos och pathos skaffas genom logos. Den som pratar eller har skrivit något 

kan övertyga med sin karaktär och den kan väcka en känsla hos lyssnaren eller betraktaren. 

Johannesson (1998) skrev att på 1800-talet när det var industrialismen så skapades det bilder 

som sedan användes på burkar och paket, på väggar i butiker och även i tidningar. Då tillkom 

det en ny bildvärd som t.ex. var känslosam. Om det inte finns något som väcker känslor så är 

det oftast svårare att övertyga. Reklam är en sorts retorik då syftet med reklam är att övertyga 

om något. Ett rop är viktigt i reklamens språk men till det är det också namnet, bilder och 
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argument. Ropet kan få konsumenterna att uppmärksamma varorna men de kan vara 

skeptiska och tveka på om de ska köpa produkten eller inte. Då behövs argument för att 

övertyga.  

Han skriver vidare att reklam behöver också underhålla betraktaren för att den ska intressera 

sig för den. Det mest självklara är att visa upp själva varan. I skyltfönstren sätts varorna 

snyggt och det ska få kunderna att bli intresserade av varorna. Reklam finns i flera olika 

former. Det mest vanliga är kanske annonser i tidningar. Annonsen består oftast av en bild 

tillsammans med några ord som kan jämföras med en tidningsrubrik. Bilden och orden ska 

tillsammans berätta något för betraktaren och göra den uppmärksam. Till det är det också en 

argumenterande text, en sammanfattning i form av en slogan och namnet på varan, 

producenten eller dess försäljningsställe. Det finns med logotyp. 

Han fortsätter att det finns tre olika kategorier när det gäller den språkliga handlingen inom 

retoriken. Den första kategorin är att anklaga och försvara något. Sen är det att en tillråder 

eller avråder som ingår i andra kategorin. Den tredje kategorin är att en prisar eller fördömer. 

En hel del reklam tillhör den sista kategorin. Denna kategori kallas för Genus 

demonstrativum. Reklam kan utlova något bra kring t.ex. bilar, semesterorter eller 

mobiltelefoner. I denna kategori tar en bara fram det positiva. Svagheter och brister nämns 

inte och det pågrund av att reklamen inte hade övertygat om det hade stått med. Ibland 

kombineras denna kategorin med en annan kategori vars namn är Genus deliberativum. I den 

kategorin råds en väga olika alternativ mot varandra och då att välja det bästa. Det kan vara 

om en vill njuta av livet eller ha det trist. En viss viktig fakta ges kring det som reklamen 

handlar om. Sedan väljer betraktaren själv och är opåverkad. Betraktaren måste få känna att 

den har en fri vilja för att kunna lita mer på avsändaren av reklamen. Egentligen är denna fria 

vilja mest en illusion då argument steg för steg inringar det bästa alternativet och gör att en 

har mindre möjlighet till att välja. 

Reklam kan forma och göra förändringar hos människor. Förr användes bilder och berättelser 

för att fostra människor till att bli goda. Bilderna och berättelserna fanns exempelvis i skolor 

och på torg. Reklam fungerar ungefär likadant. I reklamen visas det upp varor och dygder 

som det är tänkt att andra ska sträva efter. Reklam för schampo ska få andra att sträva efter ett 
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välskött hår som drar andras blickar till sig. 

Aristoteles förklarade att retorik är förmågan att i ett enskilt fall hitta de övertalningsmedel 

som behövs för att övertyga (Welford, 1992). De olika sätten att övertyga används väl vid 

skapandet av reklam för livsmedel idag. Det bör vara givet att de flesta konsumenterna vill ha 

information om maten, att marknadsförare ska inrikta sig på människors oro för hälsan vid 

skapandet av reklam. Exempel på ord som används i reklam för mat är positiva ord som light, 

naturlig, frisk, kolesterolfri, hälsosam och god. Skaparna av reklam vet att sådana ord tilltalar 

konsumenterna, både de berörda och de som annars tvivlar på produkten. Det var till en 

fördel att använda orden låg natrium, kolesterolfri eller fiberrik vid marknadsföring av 

spannmål då försäljningen hade ökat med 70 % på två år. Många livsmedelsföretag har 

relaterat deras produkter med hälsa och det har varit en effektiv retorisk strategi. Många 

konsumenter har varit missnöjda med att det inte har varit tillräckligt med information i 

reklamen eller att det varit bedrägeri eller att reklamen har varit förvrängd. En undersökning 

som hade gjorts år 1990 av Food marketing institute visade att endast 36 % av de som deltog 

i undersökningen läste vilka ingredienser som varorna var gjorda på eller om näringen i det. 

 
Det finns andra perspektiv med när det gäller retorik. Stathakopoulos, Theodorakis och 

Mastoridou (2008) skriver att interaktion mellan det visuella och det verbala kallas för en 

resonans och det är en retorisk figur. De skriver vidare att de har gjort en undersökning kring 

hur folk har påverkats av resonans och det visade då sig att de påverkades positivt. Designern 

får vara försiktig med valet av det visuella och det verbala . Om det är för stor skillnad på vad 2

det visuella berättar mot vad det verbala berättar så att det inte hör ihop kan det istället bli en 

negativ effekt hos betraktaren eller lyssnaren. Retorik används ofta i reklam och det påverkar 

konsumenternas förhållningssätt till reklamen och utvärderingen av den. 

Situerad kunskap och Accountability 

Undersökningar har gjorts för att komma fram till vad som menas med objektivitet (Haraway 

1988). Feministerna är några av de som mest har kritiserat vetenskapen. Hon skriver “The 

imagined "we" are the embodied others, who are not allowed not to have a body, a finite 

point of view, and so an inevitably disqualifying and polluting bias in any discussion of 

2 Verbal: ej bara det som sägs utan även det som är skrivet. 
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consequence outside our own little circles, where a "mass"-subscription journal might reach a 

few thousand readers composed mostly of science haters. Jag förstår henne att feministerna 

inte fick ha en egen kropp. Alltså att de inte fick ha egna åsikter utanför sina kretsar och var 

istället tvungna att tycka som andra. Dock gav några feminister ut en tidning som fick flera 

tusen läsare men det var till stor del personer som hatade vetenskap som köpte tidningarna. 

Hon fortsatte med att vid debatter kontrollerade vetenskapsmän så att det feministerna sa var 

vetenskapligt då de inte fick ha egna åsikter. Det som är vetenskapligt är objektivt. 

Vetenskapsmän ansåg att det övertygar mer. Feministisk objektivitet handlar om en 

begränsad plats och situerade kunskaper.  

Suchman (2000) skriver “Located accountability is built on what Haraway terms "partial, 

locatable, critical knowledges" (s. 6). Jag förstår henne att accountability bygger på de 

kunskaper som är partiella, belägna och kritiska. Hon fortsatte att designern ska ta ansvar vid 

en teknisk produktion och utveckla tekniken efter användaren och det specifika sammanhang 

som den ska användas i. Istället för att kräva att designen av en produkt ska gälla för alla så 

ska designern erkänna att det inte ser ut så i världen. Kunskaper är istället partiella och att ta 

reda på olika personers olika kunskaper kan istället användas som en strategi för design.  Det 

finns ekonomiska och kulturella skillnader när det gäller relationen mellan produktion och 

användning. För att tekniken ska vara användbar testas den ibland i den miljö som den ska 

användas i och då bedöms den om den är användbar. Bedömningen görs utifrån om 

produktens användbarhet stämmer överens med designen av den. Det är endast när den är i 

det tänkta sammanhanget som det går att göra en korrekt bedömning om den är användbar 

eller inte. Vid diskussioner kring design får deltagarna tänka på vilken som gör vad till vem. 

Syftet med att ta ansvar vid design är att tekniken ska bli mer professionell. Designern är 

ansvarig vid olika sorters framställning. De olika framställningarna är dynamisk 

framställning, reproduktion och transformation. Designern blir ansvarig för den kunskap som 

den är medveten om.  

 

CSR 

Det finns företag som använder sig av CSR som är en strategi för marknadsföring skriver 
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Becker-Olsen et al och Pirsch et al (skrivet i Pomering, W. Johnsson & Noble, 2013). CSR 

står för Corporate social responsibility. Med hjälp av det kommunicerar företag med deras 

intressenter om vilka de är. Det är en policy över olika mål som företaget har, både sociala 

och miljömässiga. Reklambyråer ansvarar för att inte göra reklam som sårar andra människor 

(Waller & Lanis, 2013). En del reklam har fått kritik för att den är oetisk, vilseledande eller 

att den inte har varit sann. Det finns etiska regler som reklambyråer ska följa. 

För att designen inte ska bli exempelvis vilseledande så får jag situera mig och ta del av 

andras partiella kunskaper. T.ex. att jag gör reklam till några som har andra kunskaper kring 

design så kanske vi har olika åsikter kring vad designelement kommunicerar och att det då 

finns risk att den vilseleder. T.ex. att jag associerar färgen gul med påsk så kan de som får 

reklamen associera det till något helt annat. Om reklamen vilseleder så berättar inte reklamen 

riktigt det som det är tänkt att den ska berätta och blir därmed oanvändbar. Den blir alltså inte 

accountable. Ett annat exempel är om en logotyp för en matbutik är blå så tror jag att det är 

en butik som säljer resor då min situerade kunskap är att blått associeras till resor och hav. 

Logotypen behöver då istället ha en färg som jag associerar mat med. Om reklamen är osann 

leder det till att konsumenterna får minskat förtroende för butiken och väljer kanske att 

handla i en annan butik istället. Reklamen är då inte användbar. T.ex. om jag gör reklam för 

en mobil och jag har hört av andra hur bra den är och nämner det i reklamen utan att själv ha 

testa den så finns risken att den kan upplevas som osann. Jag behöver istället situera mig och 

då testa den själv för att se om jag tycker att den är bra. Alla tycker olika och har olika krav 

på mobiler. Det är kanske inte ens är sant det jag i så fall hade hört om mobilen. På dessa sätt 

hör situerad kunskap och accountability ihop med CSR. 

 

Sammanfattning 

Aristoteles retoriska element heter ethos, pathos och logos. Ethos handlar om att karaktären 

kan övertyga, logos är information och argument och pathos är att reklamen försöker väcka 

känslor hos betraktaren. Om det finns med något som väcker känslor i reklamen är det oftast 

lättare att övertyga. I reklam är det viktigt att ha med ett namn, ett rop, bilder och argument. I 

reklam om livsmedel bör information inriktad på god hälsa finnas med. Det får inte finnas en 
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stor skillnad på vad det visuella och vad det verbala berättar. Ett överensstämmande kallas för 

en retorisk figur. Accountability är att något görs användbart och utvecklas efter användarna. 

För att kunna göra något användbart så behöver en situera sig, alltså ta del av situerade 

kunskaper. CSR använder en del reklambyråer sig av och det för att reklam inte ska vara 

osann eller vilseledande. 

 

Metoder 

I detta kapitel kommer jag ta upp de metoder jag har använt mig av för att komma fram till 

om de tre retoriska elementen används idag och vad jag och andra personer övertygas av i 

livsmedelsreklam. Teknovetenskapliga begrepp jag har studerat och använt mig av är situerad 

kunskap och accountability. Jag har analyserat hemsidor som tillhör livsmedelsföretag och 

även intervjuat personer om dem. Jag har också läst litteratur om design och tittat på 

befintliga hemsidor för att kunna välja design till min gestaltning.  

För att undersöka de tre retoriska elementen vidare kommer jag att göra en visuell profil. En 

visuell profil är företagets mål, vision m.m. uttryckt visuellt. Det är hur företagets logotyp ska 

se ut och då vilka färger och vilket typsnitt som ska finnas på den. Det ingår också mallar för 

hur exempelvis foldrar ska se ut. I den visuella profilen kommer det alltså ingå val av 

typsnitt, färger, logotyp, form och bilder. De reglerna kallas för ett designprogram och brukar 

samlas i en visuell manual. Jag kommer också att välja ut vilken text jag ska övertyga med. 

Allt det här ska jag välja ut utifrån vad som övertygar mig och de jag intervjuar i arbetet. Jag 

tar med mina situerade kunskaper jag har som designer och tar del av andras situerade 

kunskaper för att nå accountability i en produktion. De jag kommer att intervjua får 

representera användarna. Den visuella profilen ska kunna användas på både en broschyr och 

på en hemsida. Jag valde att göra en skiss av en hemsida där jag applicerar den visuella 

profilen. Jag kommer inte att fokusera på webbdesign utan tanken är att jag vill visa den 

visuella profilen i ett sammanhang. Alltså när den är applicerad på något.  

När jag ska skapa reklam för livsmedel behöver jag ha kunskaper om vad som övertygar 

andra att köpa livsmedel. Jag behöver ta reda på vad som övertygar andra när det gäller de tre 
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sätten att övertyga dvs, information och argument, med karaktärer och med känslor. Vem 

som ses som kunskapare i det här fallet anser jag vara alla människor då vad som övertygar är 

inte lika för alla. Då finns det inget som är objektivt. Därför behöver jag analysera hemsidor 

och intervjua personer om dem. 

 

Accountability och situerad kunskap 

Här kommer ytterligare text om accountability och situerad kunskap. I tidigare och aktuell 

forskning har jag referat medan jag här i metoddelen ska skriva sådant som inte är referat från 

artikeln utan det som istället tillhör min arbetsprocess. Då accountability är bl.a. att reklam 

ska utvecklas efter användaren så tänker jag att retoriska medel då väljs efter vad som 

övertygar. Alltså att reklamen blir användbar, att den kommer att vara övertygande. Viktiga 

retoriska medel tas då med i reklamen. Sen fungerar inte alla retoriska medel på alla då vad 

som övertygar är olika från person till person men det är ändå bra att få en bild av vad som 

övertygar andra och det genom att t.ex. göra en intervju. Intervjuer kan göras innan reklamen 

skapas för att öka chansen att reklamen övertygar. Då använder jag mig av situerad kunskap. 

Jag tar mina egna åsikter och kunskaper kring visuell kommunikation och reklam och tar del 

av andras åsikter och kunskaper i samma sammanhang. Personerna som jag ska intervjua, 

deras kunskaper i ett sammanhang tar jag reda på. De får svara på frågor kring om de 

övertygas av bilder, text, färger, typsnitt och logotyper på ett företags hemsida. Jag kommer 

att analysera samma hemsidor och utgår då från mina kunskaper i sammanhanget, alltså mina 

situerade kunskaper. Jag ska också använda mig av litteratur om design och det blir då 

författarnas kunskaper kring design som jag tar del av.  

 

Designmetoder 

Grafisk design är en process och då inte bara en färdig gestaltning som t.ex. en affisch (Noble 

& Bestley, 2016). En designad produkt skapas utifrån att frågor har ställts och att en lösning 

sen har kommit fram. Designen är en sorts forskning. Efter att något har undersökts kring 
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design kommer en fram till nya former och kunskaper. En del designer försöker komma fram 

till en meningsfull lösning medan andra designer inte letar efter definitiva svar på specifika 

frågor utan mer på att förstå världen. Forskningen är då inriktad på kvalitet och på vilka 

frågor som ställs. En designer kan med hjälp av t.ex. en analys skapa något meningsfullt. Då 

kan ny fakta och information upptäckas. Det går också att samla in och sammanställa andras 

åsikter för att utvärdera och ta fram ett förslag på en design. Det kan då vara analys av 

kvantitativ eller kvalitativ data.  

 

 

Visuell kommunikation 

Det är viktigt att välja rätt bilder att ha med i reklamen (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Den 

måste vara spännande eller lockande för annars finns det en risk att de inte intresserar sig för 

reklamen. Bilderna i reklamen ska väcka uppmärksamhet, göra så att behov skapas, väcka 

intresse och känslor och slutligen leda till att betraktaren väljer att köpa produkten. Det 

lustfyllda, något roligt eller annorlunda ska lyftas fram i reklamen. En undersökning om 

vilken roll bilder spelar i reklam om resor resulterade i att bilder var betydelsefulla för att 

ideal och förväntningar på resan skulle förmedlas (Jarlbro, 2000). Hon skrev vidare att 

känslor, som var viktiga att väcka med reklamen för resor, lättare kunde uttryckas med hjälp 

av bilder än med text. Sådant som inte fick eller kunde uttryckas i text kommuniceras ut med 

hjälp av bilder. Oftast är det fotografier som används i reklam (Bergström, 2016). 

Fotografierna används dels för att väcka känslor hos mottagaren och dels för att visa hur 

utmärkt produkten är. 

 

Fördelning av bilder, texter, rubriker, logotyper m.m. på en yta kallas för formgivning 

(Bergström, 2016). Innehållet på en sida bör påverka vilken form det blir och inte tvärtom. 

Vid formgivning väljer en t.ex. om det ska vara mycket text och en liten bild eller om det ska 

vara en mindre text och en större bild (Bergström. 2009). Antalet bilder väljs också, om det 

ska vara en eller flera. När det ska finnas med flera bilder är det vanligt att ha fyra bilder och 

då 2x2 eller nio bilder och att de är placerade 3x3. Ett exempel på en formgivning är att ha en 

rubrik överst, sen ha bilden eller bilderna nedanför och sen ha text under det. En ordnad form 

går lättare att läsa av än en som är rörig (Bergström, 2016). Det kan spela en roll om det är en 
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enkel design eller om det är överlastat på hemsidan (Jarlbro, 2000). Mottagaren kan inte ta 

emot allt för många formelement (Bergström, 2016). Är det för många kan det bli att 

mottagaren blir osäker och har svårare att hitta på hemsidan. 

 

Carlsson och Koppfeldt (2008) fortsätter att färger kan användas som symboler för något. 

Rött associeras med passion, kärlek och socialism. Blått förknippas med himlen, vatten, 

vemod, allvar, längtan och andlighet. Grönt är kopplat till naturen, växtligheten och 

ungdomen. Färgen gul associeras till solen, glädje, munterhet och även falskhet. 

 

Typsnitt väljs efter vilken sorts text det är och det ska passa in i sammanhanget (Bergström, 

2016). Förut valdes typsnitten Bodoni och Times new roman till rubriker i tidningar. Nu 

används istället typsnittet Franklin gothic. Det typsnittet ger en förstärkning till bokstäverna 

och de markeras. Jarlbro (2000) studerade flera annonser och kom efter det fram till att 

rubrikerna används för att läsaren skulle uppmärksamma annonsen. Bergström (2016) skrev 

vidare att Times new roman har varit vanligt även till löpande text och nu använder många 

istället typsnittet Nimrod. 

 

Typsnitten: Bodoni, Times new roman, Franklin gothic  

 

En logotyp ska visa tydligt vem som har sänt ut reklamen och den ska ha passande typografi, 

färger och form (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Logotypen får inte vara för liten eller för stor. 

Är den för liten uppmärksammas den inte så lätt. Om den är för stor så kan de istället få för 

mycket uppmärksamhet. 

 

Retoriska element som analysmetod  

Jag valde att analysera hemsidor som livsmedelsföretag har för att se om de använder sig av 

de tre retoriska elementen Etos, patos och logos. Metoden jag ska använda är att jag ska utgå 

ifrån dem när jag analyserar. När det är karaktären kommer jag då titta på personerna och se 

hur de är klädda, vilka ansiktsuttryck de har, om de ser ut att ha kompetens och då genom att 

de har arbetskläder på sig. Det är personalen, besökarna och kunderna som jag då kommer att 
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titta på. Information och argument kan vara fakta om företaget och då t.ex. vilket sortiment de 

har och exempel på argument kan vara att de har låga priser. I information ingår det också 

vad färger och typsnitt kommunicerar. Med känslor menar jag vilka känslor som väcks hos 

mig som betraktare och vilka tankar jag får när jag läser det som de skrivit och när jag tittar 

på bilderna. 

 

Analys av digitala plattformar 

Jag valde att analysera tre företags hemsidor. Butikerna jag valde var Willys, Denningarums 

gårds butik och Arla. Jag valde de företagen för att de är olika stora och att det då kanske ser 

olika ut hos dem när det gäller användningen av de tre retoriska elementen. 

 

Willys https://www.willys.se  
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 sidan Om våra varor - bild 1, sidan Kontakt- bild 2 

 

bild 3 

 

Beskrivning 

Ethos: Där finns bilder på personalen. De ler på bilderna.  
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Logos: Personalen informerar om att butiken har funnits sedan 1975 och att de i över 30 år 

har brunnit för att sänka priserna på mat (se bild 1). Det står vilket sortiment som de erbjuder 

och att det är brett. Willys har t.ex. frukt, grönsaker, kött, mejeriprodukter och basvaror till 

skafferiet, badrummet och städskåpet. Personalen har skrivit att Willys är Sveriges ledande 

lågpriskedja med 190 butiker, att det är en riktigt god affär, att deras affärsidé är Sveriges 

billigaste matkasse (se bild 1), att deras låga priser ger eko i vardagen, att det är bra mat som 

de säljer, att de ansvarar för miljön och har ekologisk mat som är bra för miljön. De har också 

skrivit att de vill att kunderna ska känna sig trygga och ha förtroende för dem och att de då 

jobbar hårt med att ha god kvalitet och produktsäkerhet. Det står telefonnummer och 

öppettider. På hemsidan går det även att handla och det finns bilder på alla varor och det står 

vad varje vara kostar (se bild 3). Logotypen består av namnet Willys i röda och svarta 

bokstäver. I logotypen och till rubriker har de ett ganska enkelt typsnitt med något som 

påminner lite om sheriffer men det är raka streck. I övrigt har de ett enkelt typsnitt. Hemsidan 

är i färgerna röd, vit och svart. Logotypen sitter både på själva hemsidan och på 

arbetskläderna (se bild 2). 

Pathos: Personalen ler på bilderna (se bild 2). De har bilder på mat (se bild 1). 

 

Analys 

Ethos: När de har bilder på de som jobbar där anser jag att det kan vara ett pålitligt företag 

jämfört med om det hade varit en sida där det bara finns text och bilder på varorna och inte 

bilder på de som står bakom företaget. Sen tänker jag att Willys är ett känt företag vilket 

också gör att jag anser att det är pålitligt. Jag känner mig mer övertygad när bilder på 

personalen är med. Deras leende får mig att tänka att de verkar trevliga och det kan även 

framkalla känslor hos betraktaren. 

Logos: Det jag har läst på hemsidan övertygar mig då de ger mycket information om Willys 

och om vad de säljer. Dessutom har de en webbshop med bilder på varorna och dess priser. 

Hade det inte varit något seriöst så hade de inte haft bilder på alla varor och inte heller 

priserna på dem alla. Deras noggrannhet och den tid de lagt ner på att informera visar på att 
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det är ett seriöst företag. När de dessutom sätter skriver ut telefonnummer känns det seriöst 

för om det inte hade varit det så hade de inte velat bli kontaktade. Typsnittet till logotypen 

och rubrikerna anser jag inte vara ett genomtänkt val. Jag anser att det inte är så fin stil när 

det är väldigt breda bokstäver och dessutom har många raka streck. Smala bokstäver som 

t.ex. har seriffer anser jag skulle passa bättre. Jag anser att typsnittet till rubriker och 

logotypen ska vara lättläst precis som det andra på sidan men att det ska ha lite finare stil. Det 

verkar då mer som att de lägger ner mer tid på att välja typsnitt och det känns mer 

inbjudande. Det ser mer välgjort ut och de har inte bara tagit något typsnitt. Om det ser 

välgjort ut på sidan så kan besökarna på sidan tänka att de på Willys är noggranna med det de 

gör och vilja komma till butiken. Jag får intrycket att det är något seriöst när det ser välgjort 

ut. När det handlar om mat tycker jag särskilt att det ska se välgjort och noggrant ut för det 

kan ge en tanke om att de också är noggranna med maten. Jag menar då inte bara typsnittet 

utan allt det andra med på hemsidan. Willys typsnitt till rubriker och logotypen är lättläst men 

jag anser att det inte är så fint. Till den andra texten på sidan har de ett väldigt enkel typsnitt 

vilket är bra. Det visar på att de har tänkt på att texten ska vara lättläst för de som går in på 

sidan och det blir jag övertygad av. Tröjorna som det står Willys på visar på att de arbetar där 

och då antar jag att de har kompetens inom arbete i butik och inom livsmedel. När det gäller 

färgerna på sidan så gjorde de rätt i att inte bara ha neutrala färger då en hel del mat är 

färgglad. Dock anser jag att det skulle kännas mer som en matbutik om det var ännu mer 

färgglada färger på sidan och då t.ex. att bakgrunden har en färgglad färg istället för vit. 

Pathos: Känslan av att jag kommer vara nöjd som kund väcks i mig då de ser trevliga ut, har 

låga priser och ett brett sortiment. När jag ser en person som ler så får jag känslan av lycka. 

När de har bilder på mat kan det göra att en blir sugen. 
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Denningarums gård  http://denningarumsgard.nu/gardsbutiken/  
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sidan Servering - bild 1, sidan Gårdsbutiken. bild 2 

 

Beskrivning 

Ethos: Där står att personalen hälsar en hjärtligt välkommen. Det finns inga bilder på de som 

arbetar där. Besökare finns det bilder på och några av de ler. 

Logos: På hemsidan går det att läsa vad de säljer i butiken. De säljer t.ex. rökt kyckling, 

kalkon, gås, sylt och saft (se bild 2). De har skrivit att besökarna kan plocka bär och frukter 

m.m. och då exempelvis bondbönor, broccoli, matpumpor, hallon, päron och äpple. Det står 

också att de har servering. Till lunch har de hemlagad husmanskost och det finns även 

våfflor, smörgåsar och kaffe (se bild 1). De har också skrivit att de har djur och då bl.a. 

myskankor, smaragdänder, höns och lamadjur. Det står även vilka andra aktiviteter som går 

att göra där. Besökarna kan ta en tur med en bryggbåt eller en kanot, fiska och bada i en 

badtunna m.m. De har skrivit  att det är vackert där, att det blir en spännande och trevlig 
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utflykt för besökarna, att det ligger vid Skånes största vattendrag och att det går att övernatta 

där. Där står att maten är god. De har skrivit adress, kontaktuppgifter, kostnader och 

öppettider på sidan (se bild 1). Där är bilder på planteringarna, där är bilder på djuren och på 

den mat som de serverar där (se bild 1). Det finns även bilder på gårdsbutiken och de varor 

som går att köpa där (se bild 2). Där är också bilder på aktiviteterna som går att göra där. Där 

finns några bilder på barn när de plockar eller har plockat grönsaker (se bild 2) och när de 

håller några djur. Det finns bilder på andra besökare med och på någon bild är de vid 

gårdsbutiken (se bild 2) och på en annan sitter de och äter (se bild 1).Sidan är i färgerna grön 

och vit. Logotypen är svart och vit och i den finns det sädesslag och en gås. Det står 

Denningarums gård i loggan. Typsnittet på bokstäverna i logotypen och till rubrikerna är 

enkla bokstäver med seriffer. Till den övriga texten är det väldigt enkelt typsnitt. 

Pathos: Några av barnen ler. De beskriver hur fint det är där och har bilder på djur och god 

mat (se bild 1). På några av bilderna med djur umgås barn med dem. Det är information men 

det kan även väcka känslor. 

 

Analys 

Ethos: Det finns inga bilder på de som jobbar där. Jag anser inte att det skulle behövas för att 

jag skulle känna att de är trovärdiga då de ger ut mycket information. När det är bilder på 

besökare så känns det trovärdigt då det visar att de har besökare där, och bilderna visar att det 

är personer i alla åldrar som besöker gården. På hemsidan står det att de hälsar en välkommen 

vilket får mig att tänka att de är trevliga. När besökarna ler övertygas jag om att det är ett 

trevligt ställe. 

Logos: Det som har skrivits på hemsidan anser jag övertygar då de informerar väl om vad de 

säljer, vad besökarna kan plocka där, vilka djur de har, vad de serverar och vilka aktiviteter 

de har, När de dessutom har bilder på det känns det ännu mer övertygande då det bevisar det 

som står i texten. Både text och bilder behövs då bilderna inte visar allt som står i texten och 

då tänker jag på vad de säljer, vilka djur och vilka andra aktiviteter de har. När de har skrivit 

öppettider, adress, priser och kontaktuppgifter så tyder det på att det är något seriöst. Det 
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verkar mest seriöst när adress och kontaktuppgifter finns med. Om allt hade varit påhittat så 

hade inte personerna bakom sidan velat bli kontaktade på något sätt. När det gäller färgval 

och logotypens utseende så känns även det övertygande. Färgen grön är en naturfärg och 

symboliserar alltså t.ex. gräs. Logotypen känns välgjord och genomtänkt då den har förutom 

namnet, även ett djur och sädesslag i sig. Jag känner då att den övertygar. Den är väldigt 

tydlig. Jag tycker att deras typsnitt till logotypen och rubrikerna ser lite fint ut. Det är inte 

bara enkla bokstäver utan även seriffer och det anser jag att det gör att det ser finare ut. Det 

verkar inte som att de bara tagit ett typsnitt utan det känns mer genomtänkt när de valt en 

enligt mig finare stil och inte bara enkla bokstäver. Det är bra att de har väldigt enkelt typsnitt 

till den övriga texten då jag anser att den ska vara lättläst. När val av typsnitt verkar 

genomtänkt och att det är några som jag anser vara passande så verkar det vara ett seriöst 

företag. 

Pathos: Det som de har skrivit tyder på att det är ett trevligt ställe som passar både barn och 

vuxna. Det för att det finns bl.a. aktiviteter för alla åldrar och servering. Barnen ler på 

bilderna och de ser då glada och nöjda ut. Som besökare tänker jag då att en blir glad, nöjd 

och lugn av att vara där då det verkar även rogivande att vara där. Känslan av lugn väcks när 

jag ser bilder på naturen och djuren. Det kan vara rogivande att vara ute i naturen och att vara 

med djur. Bilderna på maten gör att jag blir sugen på den. Det ser gott ut och de har lagt upp 

den fint.  
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Arla https://www.arla.se/  

 

sidan Recept och mat - bild 1, sidan Bondeägda Arla - bild 2 
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Beskrivning 

Ethos: Det finns en bild på en av kockarna som de har och hon ler. Där är bilder på några av 

de bönder som äger Arla och på de bilderna är de hos korna och arbetar.  

Logos: Där står information om Arla, t.ex. att det ägs av bönder, att de har 12 mejerier och 

vilket ansvar de har. Mejeri har de i t.ex. Falkenberg, Jönköping och Kalmar. Exempel på 

ansvar är socialt ansvar, ansvar för miljön och att det ska vara god kvalité på produkterna. De 

har skrivit alla produkter som de har och har även information om varje produkt. Exempel på 

produkter som de har är mjölk, fil, yoghurt och ost. Deras sortiment är stort. De har t.ex. 76 

olika sorters yoghurt. Bilder på alla produkterna finns på sidan. De har bilder på maträtter och 

den är snyggt upplagd (se bild 1). Där står att de har goda recept och att de är lättlagade, 

snabba och populära och att recepten alltid är prövade för att garantera ett gott resultat. 

Recepten är skrivna på hemsidan. De har recept på t.ex. kladdkakor, korv stroganoff och 

smulpaj (se bild 1). Det finns adress och telefonnummer. De har frågor och svar om svensk 

mjölk. Det finns en webbshop på hemsidan. Deras logotyp är grön och på den står det Arla 

med vita bokstäver. På logotypen finns det också en gul blomma. Sidans bakgrund är vit och 

det finns gröna ikoner. Mestadels är bokstäverna på hemsidan svarta men på några ställen har 

de istället skrivit med grön färg. På några få ställen har de skrivit med skrivstil. Annars har de 

använt ett väldigt enkelt typsnitt. Bokstäverna i logotypen är dock lite böjda och har både 

mjuka och lite hårdare kanter. Det ser ganska enkelt ut ändå. Kocken som finns på bild på 

hemsidan har ett förkläde som det står Arla på. Bönderna har arbetskläder på sig. En av dem 

bär en väst som det står bonde på och även Arlas ko finns med på den (se bild 2). 

 

Pathos: De har bilder på mat, det är snyggt upplagt och ser kreativt ut (se bild 1).  På en bild 

är det en person som håller i en bringare med mjölk och hon ler . Det finns en bild på en 

kvinna som sitter vid en ko och hon har ett leende på läpparna., Ett barn håller om en ko och 

han ler samtidigt. De har en bild på ett glas med mjölk. Där är en bild på en familj med fyra 

barn. De sitter ute och äter frukost. Tre av dem är bortvända från kameran. De andras 

ansikten går att se och en av dem ler. På en av bilderna är det en bonde som tittar på en ko 
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och ler (se bild 2).  

 

Analys 

Ethos: Kockens leende gör så att hon framstår som en trevlig person. Hon verkar därmed 

pålitlig och hon ser självsäker ut när hon ler. Bönderna ler också. När personerna ler ser de 

vänliga ut och verkar också trovärdiga. 

Logos: När maten är snyggt upplagd visar det att de lägger ner mycket tid på den för att det 

ska se fint ut och det visar även på att det är ett seriöst företag. Om det inte hade varit ett 

seriöst företag så hade de inte lagt ner så mycket tid på att skriva den stora mängd recept som 

de har, laga all mat och att få det att se så snyggt ut. De hade inte heller lagt ut bilder på en 

stor mängd produkter och med information om varje produkt. Kontaktuppgifter och adress 

hade heller inte getts ut. Typsnitten på sidan känns övertygande då de valt att mestadels ha ett 

väldigt enkelt typsnitt och då gjort det lätt för läsaren att läsa. Det visar på att de tänkt på att 

besökarna på hemsidan ska kunna läsa det och på att det då kan vara ett seriöst företag. 

Logotypen känns ganska övertygande. Något som övertygar är att den har färgen grön som 

får mig att tänka på naturen. Mjölk kommer från kor och de är ute i naturen. Blomman 

kopplar jag självklart till naturen och jag tycker på ett sätt att det är fel att ha den med. Då det 

är ett företag som säljer mjölkprodukter och inte växter så tycker jag inte att den skulle vara 

med på logotypen. Jag tänker mer på en blombutik när jag ser logotypen än på ett företag som 

säljer mjölkprodukter. Typsnittet på logotypen är ganska enkelt men jag ser att de har ändå 

arbetat något mer med det när bokstäverna är lite böjda och har både mjuka och hårda kanter. 

Det är då inte för enkelt. Jag anser dock att det skulle vara ett lite finare typsnitt och då t.ex. 

ett med seriffer. Arbetskläderna som bönderna har visar på att de är bönder och de 

tillsammans med kannan som en av bönderna har visar på att de arbetar inom 

mjölkproduktion och därmed har kompetens. Det känns övertygande när det finns en bild på 

kocken. Hon har ett förkläde där det står Arla på. Det visar på att hon arbetar på Arla. Jag 

antar då att hon har kompetens inom sitt yrke när hon har det arbetet. Det ökar mitt förtroende 

för företaget. När det finns bilder på de bakom företaget känner jag mer tillit till det. Vill de 

vara på bild så är de troligtvis pålitliga. Om det hade varit några som försökt lura en och det 
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då inte hade varit ett seriöst företag så hade de nog inte velat lägga upp bilder på sig själva. 

Pathos: När jag ser bilden på maten som är snyggt upplagt och kreativt gjort så känner jag att 

jag blir sugen på det. När den personen som håller i en bringare med mjölk ler på bilden 

väcks känslan i mig att en blir glad av att dricka mjölk. När mjölken är upphälld i ett glas 

eller i en bringare blir jag ännu mer sugen än om jag bara ser en förpackning. Bilden där en 

familj sitter och äter väcker känslan av glädje då en av dem ler, den väcker känslan av 

gemenskap och av att sitta ute i naturen då det kan vara rogivande. Bilderna där personer är 

med kor och de har ett leende på läpparna väcker känslan av att de är glada över att vara med 

kor. De ser då ut att vara djurvänner. När det har lagts upp sådana trevliga bilder, både de 

som är på bara människor och de som det är människor tillsammans med djur på, så får jag 

känslan av att det är trevliga personer som ligger bakom hemsidan. 

Sammanfattning av analysen: Alla tre företagen använder sig av Aristoteles begrepp ethos, 

pathos och logos. Ethos finns med på alla tre hemsidor. De har alla bilder på karaktärer som 

ler vilket övertygar då vi antar att de då är trevliga. På Willys och Arlas hemsida finns 

personalen med på bilder medan det istället är besökare som finns med på Denningarum 

gårds hemsida. De bilderna väcker också känslor hos respektive personer. Pathos som är 

sådant som väcker känslor finns främst med på Denningarums gårds hemsida och på Arlas. 

Person 2 får en familjär känsla av bilder på Denningarums gårds besökare och bilderna på 

maten gör han sugen då den är fint upplagd. Personalen tillsammans med djuren på Arlas 

hemsida ger person 3 känslan av att en blir glad och nöjd av att vara med kor. Person 1 blir 

sugen på att handla på Willys när hon ser maten men hon hade blivit ännu mer sugen om 

maten hade lagts upp på något. Logos, som är bl.a. information, använder alla tre företagen 

sig väl av. De ger ut mycket information om företaget och då exempelvis vilka varor de 

säljer, bakgrundshistoria, kontaktuppgifter och öppettider. Det finns också bilder där varorna 

visas upp. Personalen på Willys och Arla har arbetskläder med respektive logotyp på och det 

visar att de arbetar på respektive företag. Denningarum gård och Arla har passande färger 

men inte Willys. Willys färger ger inte mig och person 1 en känsla av att det är en matbutik. 

Likadant när det gäller typsnitt så har Denningarums gård och Arla ett finare typsnitt som vi 

anser passa till en matbutik medan Willys istället skulle behöva byta till ett som mer tyder på 
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att de säljer mat. Ett finare typsnitt som exempelvis smala bokstäver med vanliga seriffer. 

 

Intervjuer 

Jag gjorde en kvalitativ undersökning. Jag valde att intervjua personer för att ta reda på om de 

övertygades av hemsidornas retorik. Frågorna jag ställde utgick från de tre retoriska 

elementen. Det är dem min undersökning handlar om. Jag ville se om de används i reklam 

idag och ta reda på om personer övertygades av dem. Jag frågade om de övertygades av 

informationen och då menar jag det som var skrivet i text, det bilderna berättade och om 

typsnitten och färgen övertygade. Om de övertygades så frågade jag vad som övertygade eller 

varför de övertygades. Svarade de att de inte övertygades av bilderna och texten så frågade 

jag om vad som fattades. Ifall inte färgerna övertygade så fick de då nämna vilka färger som 

det skulle varit istället och om typsnittet inte övertygade dem så fick de säga varför de inte 

gjorde det. Jag frågade också om karaktärerna i reklamen övertygade och om känslor väcktes 

hos dem. De fick svara på varför karaktären övertygade eller varför den inte gjorde det. Om 

det väcktes någon känsla hos dem så fick de säga vilken känsla det var och vad den väcktes 

av. Jag hade gjort min analys för att se om jag övertygades men jag valde att även intervjua 

personer för att få fleras åsikter kring hemsidornas retorik och inte bara mina. Jag skulle då få 

ett bredare perspektiv på det. När jag intervjuade gjorde jag en skriftlig dokumentation. 

Personerna jag intervjuade var en tjej på 21 år, en man i 30 årsåldern och en man i 60 

årsåldern. Jag valde de personerna för att de har olika kön och åldrar och kanske då 

övertygades på olika sätt. 

 

Metod för intervju 

Intervjuerna jag gjorde var en blandning av att vara strukturerade och semistrukturerade. Jag 

skrev ner alla frågor och hade inga svarsalternativ. Den strukturerade intervjun är att alla 

frågor skrivs ner och att svarsalternativ finns med (Kvale, 1997).  Han skrev vidare att en 

semistrukturerad intervju är att några frågor är nedskrivna som stöd, att det är öppet för att 
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ställa fler frågor och att det är öppna svar.  Det finns alltså inga svarsalternativ. Det jag tog 

från den strukturerade intervjun är att jag har alla frågor nedskrivna och det jag tog från den 

semistrukturerade intervjun är att jag inte har några svarsalternativ. Jag valde att blanda de 

två metoderna då jag visste vad jag skulle undersöka och vad jag då ville fråga andra om. Då 

kunde jag skriva ner alla frågorna. Jag ville inte göra en begränsning på vad de kunde svara. 

Då hade jag kunnat missa något som var av värde.  

 

Analys av svaren från intervjun 

En metod som används för att analysera svar från intervjuer går ut på att jämföra svaren och 

hitta kontraster (Kvale, 1997). När jag ska jämföra svaren och hitta kontraster så kommer jag 

skriva vad några tyckte likadant om och de skilda åsikterna som de hade. Personen som 

intervjuades om Willys hemsida kommer jag att kalla för person 1, den som hade 

Denningarums gårds hemsida kommer jag att kalla för person 2 och den som hade Arlas 

hemsida kommer jag att kalla för person 3.  

Logos: Jag börjar med svaren på fråga ett som handlade om ifall de övertygas av den 

information som finns på hemsidan och då både det som är skrivet i text och det som bilderna 

visar. Alla tre personerna anser att respektive sida informerade väl om vad de säljer. Person 1 

sa att bilderna på Willys hemsida visar att de har många olika sorters mat, person 2 anser att 

Denningarums gård informerar väl om vad de säljer och det med hjälp av både text och bilder 

och person 3 sa att bilderna visar vilka produkter Arla har och att det är tydligt att det är 

livsmedel som de säljer. Alla tre anser även att de ger ut gott om information. Person 1 sa att 

de har skrivit noggrant om Willys och att det visar att de lägger ner mycket tid på det vilket 

då övertygar henne. Hon anser t.ex. att det övertygar att de har skrivit hur många 

Willysbutiker det finns och att det finns en karta som visar vart butikerna ligger. Person 2 sa 

att Denningarums gård vet vad som är viktigt för besökarna att få reda på och då genom att de 

t.ex. skriver vad de har, alltså vad som går att göra där och att de har med kontaktuppgifter 

och karta. Person 3 anser att det inte är något som är otydligt på Arlas hemsida och att det är 

bra att de har recept och att de har skrivit vad mjölk kan användas till. Till skillnad från 

person 2 och 3 hittade person 1 ett påstående som inte övertygar henne. Det var att Willys har 
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skrivit att det är en lågprisvarukedja och hon tänkte då att det finns fler butiker som har låga 

priser. De andra personerna hittade inget sådant påstående på de hemsidor som de tittade på. 

Till skillnad från person 1 övertygas person 3 av arbetskläderna som karaktärerna på 

respektive hemsida har. Person 3 sa att de visar på att de arbetar med mejeriprodukter på Arla 

då det står Arla på dem. 

Typsnitt och färger anser jag att det också är en del av informationen då det kan säga något 

om företaget. Den fjärde frågan jag ställde var om vad de tycker om typsnittet, om det 

övertygar. Alla tre föredrar ett lättläst typsnitt. Hon som hade Willys hemsida och han som 

hade Denningarums gårds hemsida anser att respektive hemsida har ett lättläst typsnitt. Han 

som hade Arlas hemsida var däremot inte helt nöjd med deras typsnitt. Det ena typsnittet de 

har är lättläst vilket han anser är bra men de har också ett typsnitt som är svårare att läsa. Det 

som är svårare att läsa är skrivstil. Det har inte någon av de andra hemsidorna. 

 

Bilder på Arlas typsnitt. Det lättlästa är överst och det som är svårare att läsa är underst. 

 

 

Person 1 sa att typsnittet på bokstäverna i logotypen inte berättar så mycket då det är ett 

enkelt typsnitt. Hon anser då att innehållet i logotypen är viktigt och att det ska vara lite 

finare stil på typsnittet på bokstäverna i den. Person 2 anser att Denningarums gård har ett 

finare typsnitt i både logotypen och överst på sidan där det står Välkomna till Denningarums 
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gård. Han sa att det ska vara ett mer utsmyckat typsnitt i en logotyp och i en rubrik och att 

han anser att Denningarums gård har valt rätt typsnitt. Anledningen till att han anser att det 

ska vara ett finare typsnitt till logotyper och rubriker är att det känns mer välkomnande. Både 

person 1 och 2 anser alltså att det ska vara ett finare typsnitt i logotypen. Person 2 och 3 anser 

till skillnad från person 1 att respektive hemsida har passande logotyp. Alltså att 

Denningarums gård och Arla har passande logotyp men inte Willys. Person 2 bedömde 

Denningarums gårds logotyp som humoristisk, klar och tydlig. Anledningen till att han anser 

det är för att namnet står i logotypen och att det är en gås på den, vilket är passande att ha 

med.  

När det kom till färgval så anser alla tre att färgen grön passar till respektive hemsida. Person 

1 vill ha andra färger till Willys hemsida och då mer färgglada färger än vad det är. Hon anser 

att det passar bättre till en hemsida om mat då mat har olika färger. Hon föreslog även 

färgerna gul och blå. Hon skulle bli mer intresserad om det är mer färgglatt. Person 2 fick en 

känsla av lantbruk kopplat till odling när han såg den gröna färgen på Denningarums gårds 

hemsida. På Arlas hemsida är det logotypen som är grön och person 3 associerar den färgen 

till gräs och det är dessutom en blomma på den. Han sa att logotypen visar att företaget har 

med naturen att göra.  

Pathos: Fråga 2 var om det väcks någon känsla hos dem när de tittar på hemsidorna. Alla tre 

personerna väcks av känslor när de tittar på bilderna som finns där. Hon som hade Willys blir 

sugen på att handla där när hon ser varorna men hon hade blivit ännu mer sugen om de hade 

lagt upp maten på något istället för att ha det i en förpackning. Det hade sett godare ut. Om 

bilderna på Denningarums gårds hemsida sa person 2 att bilderna väcker nyfikenhet då de 

visar vilken typ av butik det är och att de har speciella varor. Han anser att det är vackert 

presenterat och det för att t.ex. maten har lagts upp fint på fat. Både person 1 och 2 föredrar 

alltså att ha mat upplagd på något. Han som hade Arlas hemsida fick till skillnad från person 

1 och 2 ingen känsla när han såg bilderna på mat. Han sa att det var för att han hade ätit 

precis. Både person 2 och 3 väcks av känslor när de ser bilder på karaktärerna på respektive 

hemsida. Denningarums gård har bilder på besökarna och de ger person 2 en familjär känsla. 

Även Arla har bilder med karaktärer som väcker känslor och då hos person 3. Där finns t.ex. 

en bild där en bonde sitter vid en ko. Person 3 sa att han ser ut att ha det bra. Känslan av att 
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vara nöjd och glad av att vara med kor väcks hos han när han ser den bilden. 

Ethos: Den tredje frågan var om karaktärerna övertygar. Alla tre personerna övertygas av 

karaktärerna på respektive hemsida. Person 1 och 3 övertygas av karaktärerna av anledningen 

att de ler på bilderna. Person 1 som hade Willys hemsida fick uppfattningen att de är trevliga 

och hjälpsamma. Denningarums gårds hemsida har till skillnad från de andra hemsidorna inte 

personalen på bild. Det är bara bilder på besökare. Endast person 2 fann något kring någon 

karaktär som var mindre övertygande. Det var att det finns en bild på en pojke som ser 

frågande ut. 

Sammanfattning av intervjuerna 

Inom ethos, som är ett av Aristoteles tre retoriska element, blev de jag intervjuade övertygade 

när det fanns med bilder på personalen och av att de ler på bilderna. Exempel på logos som 

övertygade dem var bilder som visar företagets sortiment och där personalen har arbetskläder 

med företagets logotyp, gott om information om företaget, färgen grön när det gällde 

livsmedelsbutiker, ett lättläst typsnitt till texten och de ansåg att det skulle vara ett finare 

typsnitt till logotyper som tillhör livsmedelsbutiker. När det gällde pathos övertygade bilder 

på mat där den inte finns i förpackningar och där den lagts upp fint, bilder där företagets 

personal ler och där det var antingen personal eller besökare tillsammans med djur. 

 

Titta på befintlig reklam som designmetod 

Jag valde att även titta på hemsidors formgivning för att jag ska kunna välja en layout som 

troligtvis kommer att kännas övertygande. Jag menar då att hemsidor inom livsmedel kan ha 

en viss typ av formgivning och att den kanske bör användas för att andra ska lita på att det 

verkligen är ett företag som säljer livsmedel och att det inte är några som försöker lura en. 

Hemsidornas formgivning (Willys, Denningarums gård och Arla): 

 

Willys 

32 



Överst på sidan och till vänster står deras affäridé och till höger är det en sökruta. Precis 

nedanför är logotypen på vänster sida och flikarna på höger sida. Nedanför är det ett bildspel 

med kort text till vänster och bild till höger. Under bildspelet är det tre bilder bredvid 

varandra. Till de bilderna är det information och det står under dem. Sen nedanför det är det 

fem bilder bredvid varandra. Det är bilder på varor. Det att de har en kort text till vänster och 

en bild till höger finns på alla sidorna på hemsidan. Även det att de har tre bilder med en kort 

text nedanför finns på mer än en sida. Istället för att ha underflikarna vid flikarna så finns de 

till höger på sidan. Bilderna på varorna är placerade i rutnät. 

 

Denningarums gård 

Längst uppe är det en grön avlång ruta och i den finns logotypen till vänster och sen till höger 

står det Välkommen till Denningarums gård. Nedanför det har de tre bilder i rad och det är 

likadant på varje sida de har. Under de tre bilderna är det oftast en text nedanför. Sen 

nedanför texten finns det några till bilder. På några av sidorna är de bilder placerade lite hur 

som helst. Jag menar att det inte är grafiskt. Till vänster på sidan är det flikar. Nedanför 

flikarna finns adress, kontaktuppgifter och öppettider. 

 

Arla 

Logotypen är placerad längst uppe till vänster. Flikarna sitter på vänster och överst på sidan 

är det en stor bild på mat. En del bilder är placerade i rutnät, t.ex. ikoner till de maträtter och 

bakverk som det finns recept på och bilderna på varorna de säljer. På en del sidor är det text 

och nedanför texten på vissa sidor finns det en länk till en annan sida med information. Vid 

länken står det kort om vad som tas upp på sidan och bredvid finns en bild. 

 

 

Motiveringar av valen till gestaltningen 

 

Jag valde att ha många flikar på hemsidan. Jag och de jag intervjuade blir övertygade om 

företaget har mycket information och verka veta vad som är viktigt för kunderna. Här fick jag 

utgå ifrån mig själv när jag valde vilka flikar som skulle vara med. Alltså att jag tog med det 

som jag känner behöver finnas med på en sida för att det ska kännas övertygande och som jag 
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anser tyder på att de har tänkt på vad andra vill få reda på. Min gestaltning är en visuell profil 

men hemsidan som den appliceras på ska också vara accountable. Den ska övertyga och 

därmed vara användbar. Det skulle ta för lång tid att gå igenom vilka flikar som skulle vara 

med om vi alla fyra skulle bestämma. När det är den visuella profilen som är min gestaltning 

så lägger jag inte så stor vikt vid valet av flikar. Däremot tar jag med vår situerad kunskap att 

företaget ska ha mycket information för att de då verkar ha tänkt på oss användare när jag 

väljer ut vilka flikar som ska finnas på sidan. Jag väljer att ha många flikar för att då blir det 

också mycket information. Hemsidan blir då accountable för oss när jag väljer att det ska 

finnas mycket information på den. Jag utvecklar den då efter våra personliga behov. Alla är 

kanske inte i behov av så mycket information för att övertygas utan det är olika från person 

till person. 

 

När det finns en webbshop så vill troligtvis konsumenterna ta del av erbjudanden för att spara 

pengar. Jag vill ha tillgång till erbjudanden när det finns en webbshop. För att veta vad som 

gäller vid köp är det bra att villkor finns med. Om det är något som behövs bytas av någon 

anledning så behöver en veta vad som gäller. Jag tycker det känns bra att läsa att de har bra 

mat. Det kan få en att välja just denna butiken. När det står om hållbarhet kan det också få en 

att välja just denna butiken då en del tänker på miljön. När garantier står med och kan då t.ex. 

vara att maten har god kvalitet och sådant kan göra att en väljer att handla på Willys. Om det 

är något som en undrar över så tycker jag att det är bra att det finns frågor och svar skrivna så 

att det kan gå snabbare att få reda på något. Möjligheten att kontakta företaget måste finnas 

med. Det hade verkat oseriöst om kontaktuppgifter inte hade funnits med. Om en hellre vill 

handla i en fysisk butik så behöver en veta vart butikerna finns så det känner jag att det 

behöver stå med på hemsidan. Alla flikar under webbshop valde jag att ha för att det visar på 

deras breda sortiment. Det övertygar oss alla fyra när det visas vilket sortiment ett företag 

har. 

 

Texten som jag valde att ha på sidan Om oss är till för att ge information. Sen har det blivit 

argument i det med men det är information jag fokuserar på då jag tog det från min analys 

och intervjuerna. Jag valde att ha flikar och bilder som visar Willys breda sortiment. När det 

finns ett större sortiment övertygar det mig och person 1. Det övertygar oss alla när det finns 

bilder på mat för det visar vilket sortiment de har. Det blir då klart och tydligt vad Willys har 
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och då har jag tagit ansvar för att det inte ska vara något som är missvisande i tanke på CSR. 

Jag valde att skriva sida 1, 2, 3 ovanför bilderna för att visa att det finns fler bakverk, att den 

delen av sortimentet består av fler än 9 olika sorter. Det som står på hemsidan och det 

bilderna visar ingår i logos då det är information. 

 

Med bilderna vill jag även väcka känslor och det är då pathos. Jag vill att konsumenterna ska 

bli sugna när de ser bilderna. Person 1 blir sugen när det inte är gömt i någon förpackning. 

Jag valde att ha bilder där det inte finns någon förpackning. Jag känner själv att jag blir mer 

sugen när jag bara ser maten. Sen vad en blir sugen på är subjektivt. Jag ville ha flera av en 

sorts bulle eller fikabröd på en bild. När det är flera på en bild och inte exempelvis bara en 

bulle eller fikabröd så blir jag mer sugen. Överst på sidan har jag en bild på grönsaker. När 

jag ser den bilden tänker jag att det har lagts ner tid på att skära olika sorters grönsaker då det 

är en blandning till höger. När det läggs ner tid på något känner jag och person 1 att det 

övertygar. Jag känner att jag blir sugen när det dessutom är olika färger på grönsakerna. 

Maten ser fin och fräsch ut vilket också känns övertygande. Det tyder på att företagets 

personal hanterar maten väl. Den bilden är något jag har utöver den visuella profilen. Tanken 

är att jag vill ha den endast på hemsidan och då för att besökarna direkt ska se på hemsidan 

att den tillhör en matbutik och att de ska bli sugna på mat. Arla har en stor bild överst på 

sidan och person 3 sa att han såg direkt att sidan handlade om mat.  

 

En bild på en av Willys anställda valde jag att ha med. Trots att det finns många 

Willys-butiker i Sverige ska det nog inte tas för givet att alla känner till Willys. Jag tänker om 

jag skulle gå in på ett företags hemsida och jag inte känner till företaget så skulle jag vilja ha 

en bild av personen bakom hemsidan för att ha en aning om det kan vara ett seriöst företag. 

Jag valde att hon skulle le på bilden. Det kan övertyga och ingår då i ethos, alltså att 

karaktären övertygar. När en person ler får det mig och person 2 att tänka att personen verkar 

trevlig och hjälpsam vilket då övertygar. 

 

Jag valde att ha bilder på varor placerade i rutnät. Både Willys och Arla har det på sina 

hemsidor och jag har sett det på många andra företags hemsidor och även i reklamblad från 

livsmedelsbutiker. Den partiella kunskapen där är att bilder placeras i rutnät. Den formen får 

mig att tänka att det ser organiserat ut och när det dessutom är många företag som använder 
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den formen så får det mig att tänka att min hemsida då skulle verka seriös. Om det inte hade 

varit organiserat så antar jag att det hade varit de personer som hade känt sig misstänksamma 

om att det kanske inte är ett riktigt företag utan bara några som försöker luras. Jag hade tänkt 

det om det hade varit oordning med bilderna på en hemsida. Det övertygar mig mer när det är 

organiserat. Det var också en av formerna som Bo Bergström visade i boken Effektiv visuell 

kommunikation. Formen är 2x2 bilder eller 3x3 bilder med text nedanför eller ovanför. Det 

går också att ha en stor bild istället för 4 eller 9 mindre. På sidan Om oss valde jag att ha text 

överst och sen en bild under. Då bilden är tagen på något som är på marken så känns det 

bättre att ha den längst ner. Hade det varit exempelvis ett flygplan och som är uppe i luften så 

anser jag att det hade passat bättre att ha bilden ovanför texten. Jag valde att ha med en 

sökruta då person 2 anser att det ska finnas med när det är mycket på en hemsida. Jag har 

mycket information och det finns en hel del varor. Det blir lättare att hitta. 

 

Min hemsida är grön då jag och två av personerna jag intervjuade har den partiella kunskapen 

att grönt associeras med gröna grönsaker och gröna frukter. Den tredje associerade grönt med 

gräs men eftersom gräs är en del av marken och det är i marken som frukt och grönsaker 

odlas så var det en bra association. Planter som frukt och grönsaker växer från är också gröna. 

Färger kommunicerar något och är då logos. Färgen grön känns som en självklar färg att ha 

med. Hemsidan fick också färgen gul då jag associerar även den färgen till mat. Dock inte 

lika mycket som jag associerar färgen grön med mat men de två färgerna tillsammans får mig 

att tänka på grönsaker. Även person 1 har den partiella kunskapen att gul är passande till en 

matbutiks hemsida då hon anser att det ska vara färgglada färger då det finns en hel del mat 

som är färgglad. När jag väljer att ha en färg som vi associerar med mat så blir inte hemsidan 

på så sätt missvisande för oss utan färgen kommunicerar till oss att det är en matbutik. Färger 

tillhör elementet logos då färger kan ge en association och därmed berätta något. 

 

Från min situering, alltså från de intervjuer jag gjorde, fick jag fram att det ska vara ett lättläst 

typsnitt på hemsidan. Jag har också den partiella kunskapen att det ska vara ett lättläst typsnitt 

till löpande text för att det ska gå enkelt att läsa den. När ett företag vill nå ut med 

information är det viktigt att andra lätt ska kunna läsa vad som står. Ett typsnitt kan med sitt 

utseende ge ett intryck hos betraktaren. Vi tänker att om det hade varit ett svårläst typsnitt så 

hade läsaren kunnat få intrycket att den som står bakom reklamen inte har tänkt på att det ska 
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vara lätt för läsaren att läsa. Det hade fått mig att tänka att det kanske inte är ett seriöst 

företag då. Jag väljer att ha typsnittet Times new roman till allt på hemsidan, alltså till den 

löpande texten, rubrikerna, flikarna och även till logotypen. Bergström (2016) skrev att det 

typsnittet har varit vanligt till både löpande text och rubriker. Han skrev att många använder 

nu istället Nimrod till löpande text. Nimrod finns inte i programmet Indesign där jag gjorde 

skisserna. Det är likt Times new roman så jag kan ta det istället. Times new roman och 

Bodoni användes tidigare till rubriker. Bodoni finns inte i Indesign. Nu används istället 

Franclin gothic till rubriker. Jag testade att ha Franclin gothic till sortimentet på hemsidan 

men det såg för enkelt ut. Det hade varit för enkelt att ha till logotypen, rubrikerna och även 

till den löpande texten med. Times new roman på en logotyp övertygar mig och person 2. 

Denningarums gård har det på sin logotyp. Vår partiella kunskap är att det ska vara ett finare 

typsnitt på en logotyp. Det ser ut som mer tid har lagts på att välja typsnitt då Times new 

roman har finare stil enligt mig och person 2 då det inte är för enkelt när det har seriffer. Om 

typsnittet hade sett för enkelt ut så anser jag att det inte hade sett så professionellt ut. Jag hade 

inte blivit riktigt övertygad om att det är ett seriöst företag. Jag hade tänkt att det skulle kunna 

vara gjort av en privatperson och jag anser att det ska vara ett finare till en matbutik. Jag 

anser att Times new roman är lättläst. Det går snabbt att läsa texten. Jag tänker att 

sortimentet, alltså namnen på produkterna, ska precis som rubrikerna ha lite finare typsnitt. 

Typsnitt ingår i logos då det kan berätta vilket sorts företag det är. Det kan ge en antydan om 

vad företaget säljer. Vi alla anser att det ska vara ett finare typsnitt till en logotyp som tillhör 

en matbutik och när vi ser en logotyp med ett finare typsnitt så antar vi att den kanske tillhör 

en butik som säljer mat. 

 

 

Slutsatser och diskussion 

 

Min frågeställning var om Aristoteles retoriska element etos, logos och patos var relevanta i 

reklam på digitala plattformar idag. Med det menade jag om de retoriska elementen används i 

reklam och om de gör att andra övertygas. I min undersökning kom jag fram till att elementen 

används av företag, Antingen görs det medvetet eller omedvetet. Jag fick också reda på vad 
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som övertygade de tre personerna som jag intervjuade. Det som övertygade dem var kopplat 

till etos, logos och patos. De övertygades alltså av Aristoteles tre retoriska element. 

 

Etos 

Det jag och de jag intervjuade hittade kring etos på hemsidorna var bilder där personer ler. På 

Willys och Arlas hemsida finns det bilder på deras personal och de ler. Deras leenden gör att 

de framstår som trevliga och hjälpsamma och det övertygar. Denningarum gårds hemsida 

hade inte bilder på de som arbetar där men det fanns bilder på besökare. De ser glada ut och 

får mig och han som hade Denningarums gårds hemsida att tänka att de trivs. Då kommer jag 

också in på pathos, alltså något som väcker känslor. Personalen på Denningarums gård 

hälsade en välkommen. De verkar då trevliga. 

 

Det var då inte så mycket av etos. Jag tänker då att etos används mer i reklamfilmer. Då finns 

oftast karaktärer med och om de har några repliker så kan betraktaren få en uppfattning av 

hur karaktären är. Jag menar att talet kan övertyga, att beroende på hur något framförs så kan 

de låta trovärdiga och då övertyga. Karaktären kan t.ex. låta självsäker och det kan då 

övertyga. Om en person låter självsäker kan det få en att tänka att personen har kunskaper 

inom det den pratar om. 

 

Jag tycker att det är viktigt att karaktärerna och då personalen på företaget övertygar. På min 

ena skiss av en hemsida finns det en bild där en av Willys anställda ler. Om hon inte hade sett 

glad ut så hade inte betraktaren fått en känsla av ifall hon är trevlig eller inte. Ser en person 

trevlig ut så tänker jag att det övertygar mer. Det får mig att känna mer tillit till personen och 

att den kan vara hjälpsam. Om konsumenterna får ett dåligt intryck av en personalen på ett 

företag så kanske de väljer att handla i en annan butik istället. Jag menar nu om det hade varit 

ett företag som en inte känner till så väl. Jag känner att det är viktigt att känna tillit till de som 

en handlar av. Om en på ett företag låter självsäker medan en annan låter osäker på det den 

säger så vänder sig konsumenten troligtvis till den som verkar ha mer kunskaper. Den 

personen kanske kan hjälpa en mer.  

 

 

Logos 
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Det som används mest av Willys, Denningarums gård och Arla var logos. I logos ingår det 

mycket då det är både information och argument. Det är då allt som är skrivet i text och det 

bilder berättar. Det är även vad typsnitt berättar och vad färger associerar till. 

 

I min undersökning kom det fram att de jag intervjuade anser att bilder är viktiga att ha i 

reklamen och vilka bilder som övertygar dem. I reklam för mat ska det finnas med bilder på 

mat. Det visar på att det är ett företag som säljer mat och vilket sortiment företaget har. 

Bergström (2016) skrev att bilder dels ska visa hur bra en produkt är. Med mina bilder visar 

jag att bakverken ser fina och fräscha ut. Det hade inte gått med bara text på hemsidorna. 

Text är bara ord och bevisar inte något. Sen tänker jag att bilder inte bevisar fullt ut att det är 

ett seriöst företag då vem som helst, med hjälp av någon som gör hemsidor, kan lägga upp 

bilder och skriva information. Det ger enligt mig en mer antydan på att företaget finns på 

riktigt och är något pålitligt då bilder bevisar mer än vad text gör. När det är mycket text och 

det då också är bred information så övertygar det oss alla fyra. De har då skrivit noggrant och 

tänkt på vad hemsidans besökare vill ha reda på. Alla tre jag intervjuade övertygades av 

respektive hemsida när det gällde information då alla tre företag har bred information. Willys 

har skrivit information om butikskedjan och varorna de har, deras affärsidé, vad deras ansvar 

är och vilka erbjudanden de har för att nämna något av deras breda information. 

Denningarums gård har skrivit om deras djur, vilka aktiviteter som går att göra där, vad de 

säljer och om deras servering m.m. På Arlas hemsida står det exempelvis vilka vad Arla 

säljer, information om varorna, vilka som äger Arla, vilka varumärken de har, vilket ansvar 

de har och om en bondes arbete. Welford (1992) skrev att han anser att marknadsförare ska 

inrikta sig på människors oro för att få sämre hälsa då han antar att de flesta vill ha 

information om maten. Han skrev att det finns reklam där det står att produkten är exempelvis 

light, naturlig, kolesterolfri eller hälsosam. Det här visar på att logos, alltså information, finns 

med i reklam och att det behöver finnas med.  

 

Jag har lärt mig att valet av färger påverkar ens uppfattning av vilket sorts företag det är, 

Person 1 anser att Willys ska ha färgerna grön och gul då hon förknippar de färgerna mer 

med mat än vad hon gör med de befintliga färgerna som är svart och röd. Denningarums gård 

har den rätta färgen enligt mig och person 2 och det är då färgerna grön och gul. Till skillnad 
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från Willys har alltså Denningarums gård och Arla de färger som passar till matbutiker och 

kan på det sättet lättare övertyga konsumenter om att det är en butik som säljer mat.  

 

Jag har också lärt mig att beroende på hur typsnittet ser ut så bildas en uppfattning hos en om 

vilket sorts företag det kan vara. Denningarum gårds typsnitt är med smala bokstäver med 

seriffer och det övertygar både mig och person 2. När Willys istället har mycket bredare 

bokstäver och många raka streck och det inte övertygar så visar det på att det ska vara smala 

bokstäver med seriffer. Typsnittet ska då vara utsmyckat när det gäller bokstäverna i en 

matbutiks logotyp. Det ser mer inbjudande ut och när de noggrant väljer ett typsnitt och det är 

fint så kanske de också hanterar maten omsorgsfullt. Jag tänker då att ett finare typsnitt i 

logotypen leder till att ens förtroende för företaget öka och att en får en känsla av att 

logotypen tillhör en matbutik. Till den övriga texten ska det vara ett lättläst typsnitt då det 

viktigt att hemsidans besökare lätt ska kunna läsa det som står där. 

 

 

Pathos 

Företagen använde sig mer eller mindre av pathos på sina hemsidor. På Denningarum gårds 

hemsida finns det bilder på mat som är fint upplagd. Där är också bilder på barn när de är 

med djuren som finns där. Barnen ser glada ut. Även Arla har bilder på mat som lagts upp 

fint. Willys och Arla har bilder på personalen och de ler. Det ger en känsla av glädje och att 

de har det bra. 

 

Känslor kan lättare väckas med hjälp av bilder än med hjälp av text (Jarlbro, 2000). Det 

stämmer överens med de svar jag fick på intervjuerna då känslor hos de jag intervjuade 

väcktes när de såg bilder på hemsidorna. När Johannesson (1998) då skriver att om det inte 

fanns något som väcker känslor hos betraktaren så var det svårare att övertyga så tänker jag 

att bilderna kan vara avgörande för om konsumenten kommer att göra ett köp eller inte. Om 

maten inte ser fin och fräsch ut så avstår troligen konsumenterna ifrån att köpa det. Bilder 

som gör att en blir sugen på maten leder troligtvis mer till ett köp. På Denningarums gårds 

hemsida är maten upplagd fint vilket gör att person 2 övertygas. Person 1 anser att maten på 

Willys hemsida skulle vara upplagd på något för att hon skulle bli mer sugen. Deras åsikter 

visar på att det är viktigt att bilderna väcker känslor för att de ska övertygas. Person 2 får en 
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familjär känsla när han ser bilderna på besökarna på Denningarum gårds hemsida. Det är 

exempelvis för att det finns bilder där barn är med djuren och barnen ser ut att trivas med 

dem. Jag tycker att sådana bilder är viktiga då det visar att djuren är tama och att det är ett 

barnvänligt ställe. Om de bilderna inte hade funnits hade det kanske uppstått frågor som finns 

de djuren på riktigt då bilder bevisar det som annars står i text. En hade kanske undrat om det 

går att gå in till djuren, alltså om de är snälla och tama. Bilder där personer är med djuren 

visar på att de är tama och övertygar nog lättare hemsidans besökare att komma. När bilderna 

visar att det är barnvänligt lockar det nog barnfamiljer mer till att välja att åka dit då barn kan 

vilja gå in till djur och klappa dem. Föräldrarna tänker troligtvis mer då att där kommer 

barnen att trivas då de genom bilderna får det bevisat att djuren är tama och att det är 

barnvänligt.  

 

Diskussion kring metoden för intervjun 

Jag kände att jag hade valt rätt metod för intervjun när jag använt mig av en blandning av den 

strukturerade intervjumetoden och den som är semistrukturerad. Det jag ville ta reda på med 

hjälp av intervjuer fick jag svar på. Det var för att jag hade skrivit ned alla frågor som jag 

ville ha svar på. Då frågorna innehåller det jag ville få ut av intervjuerna så kände jag att det 

inte behövdes några spontana frågor. Jag visste vad jag ville ta reda på. När jag inte hade med 

några svarsalternativ så missade jag inga åsikter kring det jag ville få fram med intervjuerna. 

Då hade jag begränsat på vad de kunde svara om jag hade haft svarsalternativ. Om jag hade 

haft svarsalternativ och då exempelvis olika typsnitt som personerna kunde välja ibland ifall 

de på hemsidan inte övertygade så kanske de inte hade kunnat välja det som de övertygas 

mest av. Då hade det blivit ett typsnitt som inte är lika övertygande som det de egentligen 

känner behövs för att övertygas. Sen tänker jag att om jag hade haft svarsalternativ så kanske 

de hade svarat något som de annars inte skulle svarat. Som exempel tar jag valet av färger. 

Person 1 ansåg att Willys inte hade passande färger. Hon föreslog att de istället skulle ha 

färgglada färger som grön och gul då en hel del mat är färgglad. En del mat har de färgerna. 

Om jag hade haft svarsalternativ så hade hon kanske valt en annan färg. Det kanske hade 

blivit ett snabbt svar som inte är genomtänkt. När hon fick tänka fritt så blev det de färgerna 

hon först kom att tänka på när det kommer till vilka färger som skulle passa till en matbutik. 

Jag kunde med den här metoden lättare ta del av deras kunskaper eftersom de kunde svara 

precis vad de kände och tyckte. Jag hade kunnat ha ett alternativ där det står annat men har 
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jag det med känner jag att jag då lika gärna kan ha frågor utan svarsalternativ. De hade ändå 

svarat det de vill.  

 

 

 

Feedback på gestaltningen 

Jag valde att visa upp mina skisser av hemsidor för de personer jag intervjuade för att höra 

deras åsikter kring resultatet. Det blir alltså en diskussion kring resultatet av mitt arbete. För 

att en produkt ska vara accountable så skrev Suchman (2000) att den ska testas i den miljö 

som den sedan ska vara i. Gestaltningen är skapad efter vad som övertygar mig och de jag 

intervjuade, alltså våra situerade kunskaper. Den är då tänkt att den ska övertyga oss.  

 

Person 1 och 2 anser att typsnittet jag har till texten på sidan inte är tillräckligt lättläst då det 

har seriffer. De föredrar typsnittet utan seriffer då det gör texten mer lättläst. Det blir 

tydligare när det inte inte har seriffer. Person 1 sa att flikarna skulle kunna ha seriffer men att 

de inte behöver ha det då det är en matbutik. När det är en matbutik anser hon att det är allra 

viktigast att texten är lättläst. Hon anser av samma anledning att logotypen med kan ha 

typsnittet utan seriffer. Person 2 anser att serifferna ger ett barnsligt intryck då det verkar som 

att designern har lekt med val av typsnitt. Han vill att det ska vara lättläst när det är mycket 

text. Det blir då mer informativt. Han anser att det enkla typsnittet utan seriffer ska vara på 

flikarna med. När texten inte är tillräckligt läsbar för dem så är reklamen mindre användbar. 

Den är alltså inte tillräckligt accountable. På logotypen däremot anser person 2 att det är rätt 

att bokstäverna har seriffer då han anser att det ser mer inbjudande ut och att det ska se 

inbjudande ut på en logotyp. Det enkla typsnittet utan seriffer anser han att det ser lite stelt ut 

på en logotyp. Det är hans situerade kunskap att typsnittet på en logotyp ska se inbjudande ut. 

När logotypen har typsnitt med seriffer så är den på så sett accountable för honom. Han blev 

övertygad när han såg att det enligt honom var ett finare typsnitt på logotypen. För person 1 

är inte logotypen accountable på så sätt då hon anser att det räcker med ett enkelt typsnitt på 

en logotyp till en matbutik. 

 

Det var inte bara typsnittet med seriffer som minskar läsbarheten av texten enligt person 1 

och 2 utan de anser också att den gröna färgen gör att det blir svårare att läsa texten. Båda 
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föreslår att det får vara en ljusare nyans av grön istället för att det lättare ska gå att läsa 

texten. Person 2 anser att det passar med en grön färg då det ger en koppling till maten och då 

till grönsaker. Den gröna färgen gör hemsidan delvis accountable. Det att den gröna färgen är 

enligt oss en färg vi förknippar med mat, det gör att den blir användbar, det vill säga 

accountable. Just den här nyansen av grön gör hemsidan mindre användbar då den gör det 

svårare att läsa det som står på hemsidan. Person 2 anser att grönt är mer till maten än gult. 

Dock anser han att det var rätt val att ha färgen gul till flikarna då den färgen gör det lättare 

att läsa vad som står på dem. Person 1 tänker på grönsaker både när hon ser den gröna och 

den gula färgen. Dock anser hon och även person 2 att det är för mycket grönt och gult och 

att designen då inte känns genomtänkt. Samtidigt tycker hon precis som person 2 att det blir 

lättare att se vad som står på flikarna när de är gula. Då både person 1 och 2 har behov av att 

det ska vara mer läsbart så passar den designen till dem. De gula flikarna gör hemsidan mer 

accountable för dem. Sen att det är mycket grönt och gult på sidan gjorde så att de blev 

mindre övertygade.  

 

Logotypen anser person 1 att den inte ska ha färgen grön då den försvinner när grönsakerna 

är gröna. Hon föreslog att det kan vara färgen blå istället då hon vill ha en som ger 

uppmärksamhet men som samtidigt känns lugn och mjuk och hon jämförde då med färgen 

röd som hon anser ger den motsatta effekten. Jag visade både person 1 och 2 en röd version 

av min skiss av en hemsida. Jag valde att göra en röd också då jag fick som feedback från en 

student på redovisningen att hon associerar färgen röd mer till mat då hon handlar på Ica och 

Willys och de har de färgerna i sin visuella profil. Person 1 upplever även den röda färgen 

som deprimerande. Person 2 anser att det kan vara vilken färg som helst på logotypen och då 

både på bakgrunden och till bokstäverna, att logotypen kan stå för sig själv och inte ha 

samma färger som det andra. Det är den personliga åsikten hos både person 1 och 2 att 

logotypen ska ha en annan färg än det andra på sidan. Person 2 föreslog att logotypen kan ha 

färgerna röd och svart då Willys har de färgerna och då för att kunderna lättare ska kunna 

tänka att det är samma butik. Det är hans situerad kunskap att om färger ändras så kan 

konsumenterna tro att det är en annan butik. Han sa att bakgrunden på logotypen kan göras 

svart och sen ha färgen röd till bokstäverna. Till bakgrunden till hemsidan vill de ha färgen 

grön då deras situerade kunskap är att grönt passar till mat då grönsaker är gröna och för att 

grönt associeras till naturen. En hel del mat kommer ifrån naturen. Den gröna färgen gör 

43 



hemsidan på sätt accountable för dem men inte för personen på redovisningen eftersom 

hennes situerade kunskap är att rött passar till en matbutik. Person 1 och 2 övertygas alltså 

men inte personen på redovisningen. Det finns inget rätt eller fel då inget är objektivt. Det är 

istället partiella kunskaper. När hemsidan ska vara accountable för de jag intervjuade och 

även för mig så får våra situerade kunskaper användas för att vi ska övertygas av designen. 

Alltså för att vi ska få en rätt uppfattning av vilken sorts butik det är. 

 

Person 2 blir övertygad av bilden på kvinnan som arbetar på Willys då den enligt honom ger 

ett välkomnande intryck. Även person 1 övertygas då hon uppfattar kvinnan som en trevlig 

person. Deras och även min situerade kunskap är att om en person ler så ser den trevlig ut. 

Ingen av dem får en tanke kring att det bara skulle vara äldre personer som handlar på Willys. 

De sa båda två att alla kan handla där. Jag kan ibland tänka att när det är äldre som jobbar i en 

butik så är det kanske bara äldre som handlar där. Det är när det gäller exempelvis 

klädbutiker. När det gäller matbutiker är min situerad kunskap precis som de andra två 

personerna att alla kan handla i en matbutik. Bilden är för oss användbar och är alltså 

accountable. När vi får uppfattningen att hon är trevlig så ökar chansen att vi vill handla där. 

Om vi hade haft någon tanke kring åldern, att det bara är äldre som kan handla på Willys så 

hade jag inte kunnat ha den på hemsidan då den hade vilselett oss. Bilderna på maten 

övertygar person 2 och då av anledningarna att de visar vilka varor Willys har och att de är 

naturliga. De är alltså inte tillgjorda för att se snyggare ut. Person 1 övertygas också av 

bilderna på maten då hon tycker att den ser ny och fräsch ut. Bilderna får oss att vilja handla 

på Willys. De behövs alltså för att vi ska övertygas och de gör hemsidan därmed accountable 

för oss. Om det inte hade funnits några bilder eller om det hade varit bilder som inte hade 

tilltalat dem så kanske de andra hade gått vidare till en annan hemsida och inte velat handla 

på Willys. Blir en sugen på mat ökar chansen att det blir ett köp. Därför blir hemsidan 

användbar när bilder på Willys varor finns med. Vår situerad kunskap är att det ska finnas 

bilder på varorna på en hemsida där det säljs mat och att maten ska se fräsch ut för att 

bilderna lättare ska få en att vilja köpa maten. 

 

Placeringen av bilder och text, alltså formen, övertygar person 1. Hon sa att det är många 

butiker som har bilderna på varor placerade i rutnät och blir därför övertygad av den formen. 

Dessutom sa hon att bilderna följer blicken från vänster till höger vilket hon anser är bra för 
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att det blir lätt att hänga med. Person 2 kunde bara komma på att han sett den utformningen 

på Icas hemsida men han sa att det finns säkert fler. Han sa också att när det är flera bilder på 

en sida så får han en god översikt över varorna som de har. När både jag och person 1 känner 

igen formen från andra sidor så övertygas vi om att det är en matbutik bakom hemsidan, att 

det då inte är något som inte är seriöst. Den formen är alltså användbar till sidan. Då den gör 

så att person 2 lätt får en överblick av varorna gör också att den passar bra att ha på 

hemsidan. Den blir accountable för mig och person 1 för att vi känner igen formen sen 

tidigare medan den blir accountable för person 2 för att han lätt kan se vilka varor Willys har. 

Vår situerad kunskap är att bilder på varor placeras i rutnät och den situerade kunskapen som 

person 2 har är att det ska vara lättöverskådligt när en som besökare ska titta på ett företags 

varor. 

 

Sen gällande den andra formen där ett stycke text är ovanför en bild övertygas person 1 också 

av då det ovanför det är en bild på mat, under det en text om Willys och deras varor och sen 

allra underst en bild på en i personalen. Hon anser att den formen också gjorde det lätt att 

hänga med eftersom det är uppdelat så att maten kommer först och sedan under det är bilden 

på en som arbetar på Willys. Även person 2 övertygas av den formen då han också anser att 

maten ska komma först och att bilden på en i personalen ska vara nederst. Han sa att maten 

ska vara i fokus och inte hon. Deras situerad kunskap är att maten ska vara överst då det är en 

matbutik och sen ha bild på en i personalen nedanför så inte hon hamnar i fokus. Min situerad 

kunskap när det gäller denna formen är att om det på bilden inte är i luften ska den placeras 

längst ner på sidan. Det var därför jag valde att ha bilden nedanför texten. 

 

Bilden längst upp anser han är bra att ha där då den visar att det är en matbutik. Person 1 

anser också att den ska vara överst då hon vill att bilder på mat ska visas först när det är en 

matbutik. Deras situerade kunskap är att det ska finnas en bild på mat som tar stor plats för att 

när en som besökare till hemsidan kommer in på sidan så ska den direkt veta att det är en 

matbutik. Bilden är då viktig att ha där och den är då användbar. Om jag skulle gjort en riktig 

hemsida så skulle ungefär den övre halvan synas när en går in på sidan och sen hade en 

behövt skrolla för att se det som finns längre ner på sidan. 

 

Vidareutveckling av min gestaltning 
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Om jag skulle gjort om min gestaltningen och då efter den feedback jag fick så hade jag valt 

att ha det enkla typsnittet utan seriffer till allt utom bokstäverna på logotypen. Texten blir mer 

lättläst då och är mer anpassat efter person 1 och 2. Det hade också blivit en ljusare grön färg 

till bakgrunden vilket gör det ännu lättare för dem att läsa texten. Den gula färgen på flikarna 

hade fått vara kvar då den enligt dem gjorde det mer lättläst. Suchman (2000) skrev att 

designern har som ansvar att utveckla något inför användaren. Typsnittet till texten och 

färgen till både bakgrunden anpassas alltså då efter person 1 och 2. Jag har situerat mig och 

fick då reda på deras behov kring läsbarhet. Den blir då mer accountable, alltså mer 

användbar. Alla har inte perfekt syn och det var en anledning för mig att situera mig för att få 

veta om typsnittet är läsbart för de jag intervjuade. Som Suchman skrev så är kunskaper inte 

generella och inhämtning av det kan användas som en strategi för design.  

 

Jag skulle inte haft så mycket grönt och gult på hemsidan om jag skulle gjort om den 

eftersom person 1 och 2 anser att det inte verkar genomtänkt då. För att de ska övertygas mer 

så får jag ha mindre av de färgerna. Det blir mer att hemsidan går att använda om användarna 

övertygas av designen. När designen inte känns genomtänkt så tänker jag att designern 

bakom hemsidan inte har tänkt riktigt fullt ut på hur användaren kommer att uppleva 

hemsidan. Alltså att den inte tänkt på användarens perspektiv. Jag menar t.ex. att designen vet 

var logotypen sitter medan en som inte varit med och skapat reklamen kanske inte hittar den 

lika snabbt. Jag menar då om logotypen inte syns så tydligt och det gör inte min. Min logotyp 

gör då att min hemsida blir mindre accountable. 

 

När det gäller typsnittet på logotypen så anser den ena att det ska vara typsnittet utan seriffer 

och den andra gillar bäst typsnittet med seriffer. Jag anser efter att ha jämfört de båda 

typsnitten att det utan seriffer passar bäst till en matbutik. Typsnittet med seriffer får mig 

istället att tänka på en restaurang när det är lite finare stil. Jag tänker att det är lite lyxigare på 

en restaurang eftersom mat tillagas där till en medan en köper mat i butik för att tillaga den 

själv. Jag och person 1 har samma situerad kunskap medan person 2 har den situerade 

kunskapen att det ska vara ett finare typsnitt på en logotyp och då exempelvis ett med 

seriffer. Min logotyp är accountable för person 2 men inte för oss andra. Tidigare under 

arbetets gång ville jag ha lite finare stil men när jag såg resultatet och jämförde de båda 

typsnitten insåg jag att för min del är det rätt med ett typsnitt utan seriffer. 
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Person 1 föreslog att logotypen skulle ha färgen blå medan person 2 sa att det kunde vara 

färgerna svart och röd till den. När jag jämför den gröna och den svarta logotypen så håller 

jag med dem om att den gröna inte syns så lätt. Jag inser att logotypen får ha en annan färg än 

grön för att den ska uppmärksammas mer. Om den inte uppmärksammas så går den inte att 

använda och är alltså inte accountable. Konsumenterna ska lätt kunna se vilket företag det är 

som säljer varorna i reklamen. Av deras förslag väljer jag den svarta logotypen med röda 

bokstäver. Blått anser jag att det inte passar till en matbutik då jag associerar den färgen till 

havet och den får mig att tänka på resor. Det är alltså min situerad kunskap. Om jag hade sett 

ett företag som har en blå logotyp så hade jag trott att företaget säljer resor. Jag hade då blivit 

vilseledd. Jag anser nu att det är bäst att ha kvar de färgerna som Willys har så inte kunderna 

tror att det är en annan Willysbutik. Om de skulle tro att det är en annan butik så vilseleder 

logotypen dem. Logotypen hade då inte varit accountable om den hade vilselett 

konsumenterna. Waller och Lanis (2013) skriver att en del reklam har fått kritik för att vara 

vilseledande. Jag som designer ansvarar för att reklamen inte ska vilseleda konsumenterna. 

Ett annat typsnitt än det Willys har är på min logotyp men den är inte helt förändrad utan jag 

har kvar originalfärgerna. Fotografierna hade jag inte behövt byta ut om jag skulle gjort om 

gestaltningen då de övertygar båda personerna. De går alltså bra att använda på hemsidan och 

gör den accountable på så sätt. 

 

 

Accountability, situerad kunskap och reklam 

Människors situerade kunskaper inom reklam kan skilja sig åt beroende på ursprung, religion 

och hur god ekonomin är. Jag menar att t.ex. vi kristna associerar färgen röd med jul. Sen 

finns det fler associationer som t.ex. kärlek men jul är något som de med en annan religion än 

kristendomen inte skulle associera färgen röd till då de inte firar jul. Likadant när det gäller 

påsk som vi associerar gul till då det också är en kristen högtid. Sen finns det ekonomiska 

skillnader. Vi i Sverige har det bra ställt och har därför råd med datorer. Grafisk formgivare 

gör då reklamen digitalt. I länder där det är fattigt har de inte råd med datorer och får istället 

göra reklamen analogt. De får då använda papper och penna. De har kanske inte ens det om 

det är riktigt fattigt. Reklam som inte finns på dator och tv utan som finns endast i broschyrer 

kan det inte användas ethos så mycket i då jag tidigare skrev att det finns nog mer ethos i 
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filmer. Jag menar då att när det görs reklam till de som inte har tillgång till tv och dator att 

det då är mer logos och pathos som går att använda. De sätten att övertyga går mer att få med 

när det är text och stillbilder. Jag tycker att det är viktigt att situera sig när en ska skapa 

reklam och inte ta för givet att alla påverkas och tilltalas på samma sätt och att allt skulle 

gälla för alla. Då kan det bli att reklamen inte når ut riktigt till de som den är tänkt att nå ut 

till ifall de inte har samma kunskaper som en själv. Om jag gör reklam på en webbsida kan 

det bara nå ut till de som använder internet. Det är inte bara de fattiga som inte har tillgång 

till internet. En del äldre använder inte internet. För dem är reklam broschyrer och den reklam 

som visas på tv. De kanske vet att internet finns men de kan inte ta del av den reklam som 

visas där. När det görs reklam tänker jag då att en behöver ta reda på vad den tänkta 

målgruppen använder för medier för att kunna nå ut till dem. För en del kanske det räcker 

med en bild för att de ska övertygas. Om konsumenterna behöver mer av ethos i reklamen så 

anser jag att det är bättre att göra en reklamfilm. Det är viktigt att ta reda på vad andra kräver 

för att kunna övertygas.  

 

Accountability, CSR och retorik 

CSR är en policy över mål som företag ska ha då exempelvis reklam inte ska vara osann eller 

vilseledande. Då accountability är att något ska göras användbart, i detta fall reklam, så 

tänker jag att CSR och accountability hör ihop. Stathakopoulos, Theodorakis och Mastoridou 

(2008) skrev att interaktionen mellan text och bild kallas för resonans och det är retorisk 

figur. För att kunna övertyga ska det inte vara så stor skillnad på det som är skrivet i text och 

det bilder berättar. Om det som bilderna visar inte stämmer överens med vad som står i texten 

så blir reklamen missvisande. Reklamen blir då inte användbar eftersom den då inte går att 

övertyga med. Den leder till att förtroendet för företaget minskar och att en blir osäker på vad 

som faktiskt stämmer. Det behöver vara passande färger för att det ska vara missvisande om 

vad företaget säljer. Jag tänker då på det första intrycket när en exempelvis ser en logotyp 

eller en hemsidas färger. Sen hjälper bilder till att visa på vad företaget säljer. Något annat 

som inte får göras med reklam är att såra andra människor. Jag får ta som ansvar att inte 

använda bilder eller skriva något som kränker andra. 

 

Sammanfattning 
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Det är lättare att övertyga när bilder finns med då det visar vad företaget säljer, bevisar det 

som är skrivet i text, väcker känslor då det ökar förtroendet för företaget. Det övertygar med 

mycket information och även när de anställda är noggranna då det visar på att de lägger ner 

mycket tid. Hur karaktären uppfattas kan vara avgörande då konsumenterna troligtvis vänder 

sig till de som verkar hjälpsamma och ha kunskaper inom sitt område. Det ska finnas 

passande färger på hemsidan för att de ska ge rätt känsla av vilket sorts företag det kan vara. 

Till löpande text ska det vara ett lättläst typsnitt. När det gäller typsnittet på en logotyp så ska 

det passa in i tanke på vilket företag det är, alltså efter vad de säljer. Det är viktigt att 

reklamen inte är missvisande eller osann. Text och bilder ska stämma överens. För att kunna 

nå ut med reklamen ska en ta del av andras kunskaper i ett sammanhang då det inte går att 

generalisera något. 
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Teknisk bilaga 

När jag fotograferade använde jag en systemkamera. Den ville jag använda för att få bilder 

med extra bra skärpa. Bilderna behövde bli lite ljusare och ha lite mer skärpa så jag valde att 

ljusa upp dem något och lägga på skärpa på dem i programmet Photoshop. 

 

Jag använde mig också av programmet Indesign. Programmet används för grafisk 

formgivning. Det är bra att använda vid grafisk formgivning då det finns linjaler i 

programmet och vid användning av dem så blir allt grafiskt. Programmet används av 

reklambyråer. 
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